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“P A S IM O K YTI IŠ PR AĖJU SIŲ  R IN K IM Ų ”
'D IE N O V ID IS ". Rodos, dve ji metai

«įė jo  nuo mūsų pokalb io apie L ietuvos 
litinę s ituaciją. Tąsyk Jūsų pastabas 

“ D ienovidžio" ska ity to ja i jve rtino  labai 
palankia i. Kaip viskas, žve lg iant iš ne
tolimo Gotlando, a trodo šiandien, kai iki 
Seimo rinkim ų beliko keletas mėnesių. 
Būtų jdom u, kad Jūs  ne tik europietiškų 
ž v ilg s n iu  įv e r t in tu m ė te  lie tu v iš k ą  
vyksmą, bet taip pat palygintum ėte da 
bartinj la ikm etį ir  mūsų godas bei negan 
d assu  prieškarinės, nepriklausomos L i
etuvos augimu. Ar labai skiriasi anų ir 
šių laikų kartos?

Janas PAJAUJIS. Didelio skirtumo tarp 
anų ir šitų laikų nėra. Panašūs žmonės, 
jaunimas išoriškai irgi toks pat. Ir vis dėlto 
kažko trūksta, lyg ir jauti žmonėse sovietinj 
antspaudą. Kai įsiklausai į šiandienines kal
bas, tai girdi - esą kažkas kažką kažkada 
padarys. O anais laikais mes sakydavome: 
rytoj, penkiolika minučių po dvyliktos ir 1.1. 
Buvo daugiau konkretumo.
^ P r ie š  septyniasdešimt metų Lietuvoje 
buvo  du s tam būs b loka i, krikšč ion ių  
demokratų ir liaudininkų. Viduryje - social
demokratai Taigi tormavosi daugmaž vaka

rietiška politinė struktūra, nes ir šiandien 
Vakaruose, anglosaksų valstybėse, yra tik 
dvi partijos: Amerikoje - respublikonai ir 
demokratai, Anglijoje - leiboristai ir konser
vatoriai. Prancūzijoje, Vokietijoje, Olandijoje 
ir Skandinavijoje yra keturios partijos: kon
servatoriai, liberalai, krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai. Tų europinių partijų pro 
gramos, kad ir kokioje valstybėje jos egzis
tuoja, iš esmės beveik niekuo nesiskiria. Kita 
vertus. jeigu partija yra rimta, solidi, ji savo 
rinkėjų neapgaus; o jei apgaus - tai per ki
tus rinkimus pražus, kaip, sakykime, atsiti
ko Švedijoje su žaliaisiais.

Taigi mano mąstymas paremtas ano 
meto Lietuvos bei Vakarų partinėmis polit
inėmis sąvokomis. Todėl nuo 1992 metų, kai 
tik atvažiuoju j Lietuvą, vis 'kalu'1: jei norime 
tapti europiečiais ir pritapti prie Europos 
Sąjungos, turime sukurti normalią politinę- 
partinę sistemą. Mano manymu, Lietuvoje 
turėtų būti ke turios partijos, ir daugiau 
nere ik ia : konse rva to ria i, k rikšč ionys 
demokratai, liberalai ir socialdemokratai. 
Komunistai patys save išsibraukė iš Vakarų 
Europos, nors Rytuose, atrodo, vėl atsi
gauna. Tiesa, man neaiškūs lietuviški liber

alai, nors dar neaiškesnis lietuviškas Cen
tras. Tokio Centro, kuris būtų paremtas ne 
programa, o dviem žmonėmis - Bičkausku 
ir Ozolu - Europoje nėra. Ir man, kaip 
vakarus pažinusiam Lietuvos piliečiui, šis 
vadinamasis Centras visiškai nesupranta
mas, nes p a rtijos , ku rio s  rem ias i tik  
žmonėmis, nėra partijos.

Kalbėdamasis apie LDDP arba buvusiu
osius, vis prisimenu 1989 metus, kaip prieš 
atvykdamas į  Gotlandą J Paleckis manęs 
paprašė, kad paruoščiau jam naują švedų 
socialdemokratų programą. Ir jis  tą  pro
gramą gavo. Todėl, kaip suprantu, LDDP 
turbūt kažką savo programai “pasiskolino'' 
iš švedų, taigi mėgino sukti socialdemokra
tine kryptimi. Ir čie nebūtų nieko blogo, jei 
jie  suprastų, kas, pagal Vakarų sampratą, 
yra demokratinė valstybė. Jei suprastų, kad 
valstybė yra piliečių, o ne pilietis - valsty
bės.

Dabar Lietuvoje, be tų septyniolikos 
partijų , kurios da lyvavo  p raė jus iuose  
rinkimuose, dar steigiasi naujos. Tikiuosi, 
kad mūsų politikai rimtai studijuoja praėjusių
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rinkimų nesėkmių priežastis ir pasekmes, 
analizuoja, kodėl būtent tokios tos pasekmės. 
Jie lurėtų pasimokyti iš praėjusių rinkimų ir 
įgytą išmintį panaudoti dabartinėje taktikoje. 
O buvusiųjų, LDDP, taktika - kuo daugiau 
partijų, tuo didesnė sumaištis. Naujos parti
jos - tai sąmoninga buvusiųjų taktika nesą
moningiems piliečiams apmulkinti. Ir K. Prun
skienės moteriška partija man yra nesupran
tama. Galiu tik apgailestauti, kad buvusi min
istrė pirmininkė pasirinka tokj slidų kelią. Ir 
tos visos Valstiečių, Ūkio ir kitos partijėlės 
europietiškų žvilgsniu matuojant yra tikra 
nesąmonė.

Ar manote, kad šitas politinis smulkėji- 
mas yra dirbtinis procesas? O gal skilus 
p lienin iam s gniaužtams, lyg po žemės 
drebėjimo, skaidymasis neišvengiamas?

Lenkijoje per praėjusius rinkimus buvo 
Šimtas dešimt partijų, įdomiausia partija - 
alaus gėrėjų, kuri, rodos, gavo dešimt vietų 
Seime Lenkų yra keturiasdešimt milijonų, tad 
jiems nelabai pakenks ir tradicija, tvarkyma
sis pagal istorijai jau žinomus lenkų Seimo 
papročius. Bet mūsų nėra net keturių mili
jonų. Ir jei norime išsaugoti savo valstybę, 
tai nereikia nei šimto dešimt partijų, nei Varšu
vos seimų. Prisiminkim, kad po lokio sus
mulkėjimo buvo pirmasis, antrasis ir trečia
sis Žečpospolitos padalijimai.

Partijų programoje privalo būti numatyta 
valstybės gynyba, užsienio politika, ekonomi
ka ir krašto kultūra. Jeigu partija neturi aišk
ių pasiūlymų šiais klausimais, tai kokia čia 
partija? Todėl man labai pikta Gotlande per 
Vilniaus radiją klausytis Seimo posėdžių ir 
girdėti, jog už kurį nors įstatymą balsuoja tik 
71 parlamentaras O ką veikia kiti septynias
dešimt? Jiems patikėtas valstybės likimas. 
Ar jie neturi pilietinės alsakomybės?

Švedijos parlamente balsuojant dalyvau
ja visi parlamentarai. Jei parlamentaras 
išvažiuoja į  užsienj arba suserga, jis praneša 
apie tai savo partijai ir ši j jo vietą parlamente 
siunčia kitą savo narj. Taip yra Švedijoje Ir 
tuomet aišku, kad įstatymas gali būli priim
tas, jei už jį balsuos daugiau negu pusė visų 
parlamentarų. O kokie čia įstatymai Lietuvoje, 
jei iš 141 Seimo nario juos priima tik 30-40? 
Tai yra pasijuokimas iš savo valstybės, Se
imo ir piliečių.

Kita klaida, dažnai daroma privačiai ir 
spaudoje, - svarstoma ne partijos programa, 
o jos žmonės, ar politikas simpatiškas, ar iš
vaizdus, ar turi gerą liežuvį? Politikui svarbi
ausia yra partijos programa, nes jeigu jis 
pagal ją jsipareigojo, tai turi už programą ir 
atsakyti. Ir pagal tą programą dirbti politinėse 
institucijose. Dabar Lietuvoje šiuo atžvilgiu 
esam 'bačkininkai" (nuo žodžio "bačka". - 
Red ), kurie, turėdami gerą liežuvj, be jokios 
atsakomybės stengiasi tautą apmulkinti. Il
gainiui iš "bačkininkų1 turi subręsti politikai, 
o  iš politikų - valstybės vyrai.

Bet ar Vakaruose taip pat nėra to va

dinamojo “bačkininkų* sindromo?
Yra. Tatiau Vakaruose taip būna: jei partija 

solidi, tai jos centro valdyba tvarko savo 
žmones. Vakaruose už partijos programą 
pirmiausia atsako centro vaidyba, o ne vien 
išrinktas Seimo narys. Anglosaksų valsty
bėse ar Vokietijoje parlamento narys dar gali 
atstovauti partijai, tačiau Skandinavijoje, jei 
parlamentaras nesilaiko programos, pagal 
įstatymą gali būti išmestas iš parlamento.

Lietuvos parlamente yra keista sistema: 
pusė narių išrinkta tiesioginiu keliu (pagal 
apygardas. - Red.) o pusė - netiesioginių 
(pagal sąrašą. - Red ). Kas tokiu atveju par
lamentarus kontroliuos: ar partija, ar žmonės, 
kurie išrinko? Abi Šios rinkimų sistemos turi 
savo pranašumų ir trūkumų, Tačiau kai funk
cionuoja abi iškart, būnant nesąžiningam 
lengviausia išnaudoti rinkimų jstatymo trūku
mus. O K. Antanavičiaus siūlymas tiesiogiai 
rinkti žmones (o ne partijas), mano nuomone, 
dabartinėje sumaištyje Lietuvai būtų tiesiog 
katastrota.

Gal mums iš demokratijos vystyklėlių 
greičiau išaugti padėtų lietuviai išeiviai?

Čia yra kelios problemos. Lietuvių kilmės 
žmonių užsienyje yra per milijoną. Bet iš jų 
gal tik kokie dešimt tūkstančių bus Lietuvos 
piliečiai. Taigi ir jų vaidmuo Lietuvos politin
iame gyvenime neturėtų būti svarbus. Kita 
vertus, iš tų dešimties tūkstančių Lietuvos 
piliečių Vakaruose ne tiek jau daug bus 
galinčių aktyviai dalyvauti Lietuvos politin
iame gyvenime - juk kiekvienas išeivis yra 
arba pagyvenusio amžiaus, arba gimęs jau 
ne Lietuvoje (šiuo atveju nekalbu apie šian
dieninius emigrantus). Vyriausybėje buvo 
patarėjų, Amerikoje gimusių lietuvių. Tačiau 
nepam irškim e, kad š ie  žm onės neturi 
didesnio supratimo ne tik apie Lietuvą, bet ir 
apie Europą. Kaip bežiūrėsi, bet Amerika 
nėra Europa. O  kasdieninis žmogaus gyven
imas keičia jo mąstyseną, ir to laktoriaus at
mesti niekaip negalima. (Mano smegenys 
taip pat paveiktos švediškos mąstysenos, 
nes du trečdalius savo gyvenimo praleidau

Vilius BRAŽĖNAS

Neseniai Floridoje sprandą nusilaužė 
žmogus, nerdamas stačia  galva upėn, 
prieš tai nepatikrinęs vandens gilumo. Pa
sirodo, toje vietoje būla tik per pėdą van
dens. Keisčiausia, jog taip pasielgė ne 
koks vaikas, o 31 metų amžiaus vyras.

Apgailėtina, kad panašiai yra įvykę, ir 
kartais tebevyksta politinėje veikloje bei 
tokios veiklos planavime. Deja, ir mūsų 
išeivija nėra tokio politikavimo išimtis. Iše
ivijos politinės veiklos vadovai, prieš im
dam iesi kurios nors naujas veiklos, labai 
retai pateikdavo savo planus apsvarstyti

Švedijoje.) Todėl nereikėtų jums iš Azijos 
mentaliteto, pamiršus Europą, staiga šokti j 
amerikonišką. Tai būtų negerai. Lietuvos 
partijoms patarčiau, kad išeivių nesodinlg į 
Seimą ir nesikviestų nei į  prezidentus, nei j 
ministerius, o pasitelktų juos kaip patarėjus 
partiniam darbui. Jaunoji išeivių karta neturi 
lietuviškos patirties, tačiau turi svetimų kraštų 
patirtį, ir tuo reikia pasinaudoti.

V is  d ė lto  d a b a r gana  p o p u lia r i 
nuom onė, neva v is i v ie tin ia i lie tuv ia i, 
pakliuvę į  valdžią, tampa kyšininkais ir  
vagim is, todėl valstybę išgelbėti gali tik 
k itokio  mąstymo, sov ie tin ių  rudimentu 
neturintis išeivis..

Kaip tas išeivis galėtų išgelbėti, jei bi- 
urokratinj aparatą jis turėtų formuoti iš viet
inių, kaip sakot, kyšininkų ir vagių? Apsiva
lymas turi prasidėti viduje, o ne kažkur iš 
šono. 1918 metais Lietuva paveldėjo carioR 
administracinę sistemą. O iš V. Kudirkid? 
raštų žinome, kad caro laikais be kyšio pro 
valdininko duris nejlįsi. Taigi aštuonerius 
metus, iki 1926 melų, anuometinėje Lietu
voje buvo maždaug ta pati kyšelio sistema. 
Bet tada kaime turėjome dorų žmonių, kurie 
pradėjo tvarkytis nuo valsčių, nuo seniūnijų 
Per valsčius - j apskritis, ir pamažu apsivalė 
nuo kyšininkų ir vagių. Po 1926 metų taip V 
buvo: jei nuovados viršininkas kyšj paimda
vo, tai pasėdėdavo penkerius metelius. Kita 
vertus, caro laikų paveldas davė lietuvių, 
kurie lietuviškai prastai šnekėjo, tačiau turė
jo tikrą garbės supratimą. Tai caro armijoje 
išauklėti karininkai, kurie, davę žodį, jo 
nesulaužydavo.

Taigi per aštuonerius metus to pocarinio 
lietuvio nebeliko. Dabar eina jau septinti 
metai, o sovietinis mąstymas vis dar gajus. 
Vedant istorines paraleles, turime tik vienus 
metus tam sovietiniam raugui išleisti,

“DIENOVIDIS" taria nuoširdų 
J. Pajaujui už blaivų požiūrį ir, kaip v y &  
da, šmaikštų žodj.

Iš "Dienovidžio"

visuomenei. Per dažnai - "Roma locuta, 
causa fin ila ' - "Roma pasisakė, byla baig
ta".

Man rodosi, panašiai įvyko su mūsiške 
Šiaurės Atlanto sąjungos - ŠAS (NATO) 
plėtimo į rytus politika. J ją  buvo nerta ne- 
p asva rsč iu s  , ka ip  g ilus  g e o p o litin is  
vanduo, kas jo dugne bei kas ir kodėl 
skleidžia keistokai atrodant] ŠAS nardy
mo sportą Jei būtume giliau pažvelgę j 
ŠAS plėtimo klausimą ir bent kiek jį pas
varstę  spaudoje  ar svarstym uose , gSįl
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MEDICINA
M edikai be sieniĮ

KELMĖ. Trys šios organizacijos nariai - 
Jeanas Dalebrues, Maksas Mutrelle, Klo
das Eduardas - ketvirtadienį j  Kelmės cen
trine ligonine atvyko dideliu sunkvežimiu. 
Jie, iš Vilniaus vykdami Klaipėdon, užsuko 
į Kelmę perduoti ligoninei labdaros krovinj, 
kuriame - nemažai medikamentų, vienkar
tinių švirkštų, zondų, tunkcinių lovų, tuale
tin ių  kėdžių bei va ikštyn ių  invalidam s. 

j į  Prancūzai apžiūrėjo ligoninę, lankėsi medi
cinos sesers Aldonos Jankienės, su kurios 
sūnum i E dm undu p irm iau s ia  ryš ius 
užmezgė šios organizacijos vadovas Miše
lis Eduardas, šeimoje. Iš viso j Lietuvą šj 
kartą "Medikai be sienų'1 atgabena medicin
inės pagalbos už 600000 frankų. Ji skirta 
Vilniaus, Kauno, Kupiškio, Alytaus, Kelmės 
ir Klaipėdos ligoninėms

PRAMONĖ
Lietuviški kom bainai

^ 0 . RADVILIŠKIS. Akcinė bendrovė Radvil
iškio mašinų gamykla pagamino kombainus, 
kurie šiuo metu išbandomi Valstybinėje

kieme. Čia pat buvo ir mama. T ik akimirkai 
sakosi palikusi vaiką be dėmesio, tačiau to 
pakako, kad mažylis nueitų už tvarto ir įkristų 
j tvęnkinj.

Žagariečio Viktoro Gibausko lavoną sura
do ir ištraukė patys giminaičiai. Trečiadien
io rytą V. Gibauskas išėjo dirbti pas ūkininką 
j Daukšių kaimą ir negrįžo. Namiškiai jo 
ieškojo pas pažjslamus ir giminaičius, vėliau 
atsirado mačiusių V. Gibauskągirtaujančiųjų 
kompanijoje paupyje.

A va rija  Rūdiškii) kaim e
KELMĖ. Praėjusio sekmadienio rytą. jvy- 

ko autoavarija  Kelmės rajono Rūdiškių 
kaime.

Apie 4  val. 30 min. g irtas Užvenčio 
seniūnijos Pabulkalnio kaimo gyventojas 
Petras Š ilinskas, g im ęs 1973 metais, 
pasiėmė Ramūnui Petravičiui priklausantį 
automobilį "Volkswagen Jetta'’ ir drauge su 
dešimtmečiu Antanu Alūza bei keturiolikos 
metų Donatu Alūza važiavo į šokius Junkilų 
kultūros namuose. Tačiau šokiai jau buvo 
pasibaigę. Grįždamas atgal keliu Junkilai- 
N e makščiai vairuotojo pažymėjimo neturin
tis Petras Šilinskas važiavo dideliu. apie 130 
km per valandą greičiu. Rūdiškių kaime jis

ir ne visi, perėję lagerius ir tremtis, yra pa
triotai ar didvyriai. Nusikaltimai ir nusikaltėliai 
turi būti jvardyti, o didvyriai ir jų darbai - išg
arsinti.

Kaip Įprasta, ir šiais metais eisena vyks 
rugsėjo pirmąjį sekmadienį, t. y. rugsėjo 1 - 
ąją. Dalyvaus tarptautinės katalikiškosios 
Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynima or
ganizacijos (TFP) delegacija, Lietuvoje ji 
lankysis nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 1 d i
enos. Bus nešam a D ievo M otinos, 
pasirodžiusios Pati moję, statula. TFP orga
nizacijos delegacijų lankymusi Lietuvoje 
norima atkreipti dėmesį į dvasinius dalykus. 
paskatinti mus apsivalyti nuo tų blogybių, 
kuriomis aplipome per 50 okupacijos metų, 
o  kartu ir padrąsinti mus, pasakyti, kad mūsų 
kelią į  atsinaujinimą remia katalikiškas pa
saulis. TFP yra pirmoji tarptautinė organiza
cija, 1990 m ištiesusi Lietuvai paramos 
ranką: pasauly buvo surinkta per 5 mln. 
parašų re ika laujan t p ripažinti Lietuvos 
žmonių teisę j nepriklausomos valstybės 
atkūrimą.

J pagerbimo, padėkos ir vieningumo 
eiseną rugsėjo 1-ąją kviečiami Lietuvos 
žmonės, ypač jaunimas. Politines partijas 
ir visuomenines organizacijas kviečiame 
dalyvauti su savo vėliavom is. Renginio

mašinų bandymų stotyje (Kauno raj.) bei 
Miežaičių ir Voskonių žemės ūkio ben
drovėse (Radviliškio raj.).

Radviliškyje taip pat darbuojasi du maš
inų gamykloje pagaminti kombainai. Vienas 
jų - Voskonių žemės ūkio bednrovėje, kitas 
- Miežaičių. Pastarosios bendrovės pirmin
inkė  Ram utė C h le v ick ie nė  ta ip  pat 
pripažino, kad kombainas bus naudingas 
nedidelius ūkius turintiems ūkininkams.

Rugpjūčio 15 dieną Radviliškio mašinų 
gamykloje lankėsi prekybos ir pramonės 

^ - in is t ra s  Kazim ieras K limašauskas bei 
Im ė s  ūkio ministras Vytautas Einoris. Ir jie 

liko patenkinti Radviliškio mašinų gamintojų 
darbu, teigė neapsirikę, kad tokį atsakingą 
darbą patikėjo radviiiškiečiams. Rugsėjo 
mėnesį savo galutinį žodį apie lietuviškąjį 

»kombainą tars ir mokslininkai. 
h į Tai, kad daugelis kombaino detalių yra 

gaminamos čia pat, įmonėje, taip pat yra 
didelis privalumas - ūkininkai neturės bė
dos prireikus atsarginių detalių. Jeigu ko
mbainų paklausa bus didelė, teks atidaryti 
firmines parduotuves keliuose rajonuose. 
Be to, kombainams bus suteikiama dvejų 
metų garantija. Pasibaigus šiam terminui, 
gamyklos darbuotojai tikisi, jog ras bendrą 
kalbą su savo pirkėjais.

NELAIMĖS
Tik  akim iik a ... Ir nelaim ė

JONIŠKIS. Penktadienį Gasčiūnų kaime 
(jįtekendo dvejų metukų Ovidijus Tarvydas, 
o Žagarėje, Švėtės upėje rastas nuskendęs 
66 metų Viktoras Gibauskas.

Gasčiūnų kaime Ovidijus Tarvydas žaidė

išva ž ia vo  į  p rie š in go s  e ism o ju os to s  
kelkraštį, paskui - j griovį ir vertėsi aštuonis 
kartus. Galiausiai “Volkswagen Jettos" varik
lis užgeso, ir jis, atsistojęs ant ratų, prie pat 
medžio sustojo. Atsisegęs saugos diržą, iš 
automobilio išlipo šalia vairuotojo sėdėjęs 
Donatas Alūza. Už dvylikos metrų nuo au
tomobilio gulėjo iškritęs nebegyvas Petras 
Šilinskas, vairavęs automobilį. Kitoje viet
oje be sąmonės gulėjo taip pat iškritęs Do
nato broliukas Antanas. Iškvietus greitąją 
medicinos pagalbą, dešim tmetis vaikas 
buvo nuvežtas j  Kelmės centrinę ligoninę, 
tačiau ten mirė.

KITI ĮVYKIAI
Eisena: Tytuvėna i - Š iluva

KELMĖ. Šiandien turbūt niekas negalėtų 
tiksliai pasakyti, nuo kada žmonės viena ar 
kita intencija, tiek grupelėmis, tiek pavieni
ui pradėjo eiti iš Tytuvėnų į  Šiluvą. Paprast
ai tai darydavo per Šiluvos atlaidus arba 
prieš pat juos.

Prieš trejus metus atgimusiomis eiseno
mis buvo siekiama pagerbti visus, savo dar
bais prisidėjusius prie tautiškumo, meilės 
Dievui ir Tėvynei išsaugojimo, visus, pasiš
ventusius ir nugalėjusius baimę, žadinusius 
viltį ir tikėjimą ateitimi. Kartu tai ir padėkos 
už a tgautą  va lstybingum ą ir tarptautin į 
pripažinimą eisena.

Šiemet prisidės dar viena intencija - už 
tautos vienybę. Penkiasdešimt metų bu
vome skaldomi ir priešinami, dabar būtina 
atlaidžia i žvelgti vienam į  kitą. Ne visi. 
patekę j KGB voratinklį, turėję partinius bili
etus, yra nusikaltėliai ar tautos priešai, kaip

pradžia 8 val. prie Kelmės teismo pastato, 
ten prisiminsime persekiotus ankstesnių 
eisenų organizatorius. 9 vai trumpa malda 
Tytuvėnų bažnyčioje, 9 20 val. - eisenos 
p ra dž ia , 12 va l. šv. M iš ios  Š iluvos  
bažnyčioje

Š ve d ijo s  m in islrė  dom ėjosi 
va n d en va la  Lietuvoje

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA). Trečiadi
enį. rugpjūčio 28 d., j Lietuvą vienos dienos 
vizito atvyko Švedijos Karalystės aplinkos 
apsaugos ministrė Ana Lindh (Anna Lindh). 
Ji apžiūrėjo keletą Švedijos Vyriausybės fi
nansuojamų objektų, praneša ELTA. Min
istrė kartu su Lietuvos aplinkos apsaugos 
ir Žem ės ūkio m inisterijų  specia lista is 
aplankė Lietuvos vandens ūkio institutą 
Kėdainiuose, apžiūrėjo Graisupio upės 
baseino stebėjimo ir tyrimo poligoną ir par
odomąjį ūkį Kėdainių rajone, Kauno van
dens valymo jrenginius. Pagal 1992 
metais pasirašytą tarpvalstybinę Švedijos 
Karalystės ir Lietuvos Respublikos sutartį 
vien Lietuvos aplinkosaugos projektams 
įgyvendinti šios šalies Vyriausybė skyrė 
beveik 14 mln. JAV dolerių: Klaipėdoje stat
omiems objektams - 5 mln. JAV dolerių, Ši
auliuose - 4,65 mln. JAV dolerių, Kaune - 
4,1 mln. JAV dolerių. Didžioji dalis šių lėšų 
skiria nuotekų valymo įrenginių statybai, 
kanalizacijos tinklų rekonstrukcijai.
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N EA P D A IR IO S  PO LITIK O S  
PAVOJAI

atkelta iš 2 p.

savo politiką būtume planavę žvelgdami j 
dabartinę geopolitinę tikrovę.

1. Nors buvusioji Sovietų Sąjunga sub
yrėjo, branduoliniais ginklais stipriai gink
luota Rusija tebėra pavojinga karinė jėga. 
Tai ypač svarbu žinant, jog JAV valdanty
sis elitas sabotuoja erdvės priešraketinio 
skydo (SDI), dabar jau net patobulintos 
sistemos, įgyvendinimą. Todėl branduolin
io šantažo akivaizdoje Maskvai paprastai 
nuolaidus Vašingtonas per ŠAS plėtimo 
politiką pastato Rusijos kaimynus prieš 
sužeistos meškos grėsmę, Lietuva šian
dien jaustųsi kur kas saugiau, jeigu nebūtų 
girdėta "ŠAS plėtimo į  rytus” retorikos.

2. ŠAS plėtimo retorikos grūdus nuo 
pelų atsijojus paaiškėja, jog visa tai ne
turi nieko bendro arba bent tai mažai ką 
bendro su Europos ar JAV karinio saugu
mo klausimu. Iš viso to ryškėja globaliniai 
užmojai suklijuoti milžinišką Euroazijos re
giom nj konglomeratą. Juk ŠAS plėtimo 
kalbos prasidėjo su Rusijos j ŠAS įjungi
mo siūlymais. Todėl buvo šokinėjama nuo 
ŠAS j  “Partnerystės taikai" projektą ir a t
gal. Vienu metu Maskva siūlė ŠAS pajung
ti Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijai (Helsinkio aktui). Tuo Mask 
va norėjo išplėsti savo įtaką Europai viet
oj Vakarų įtakos Rusijai.

Lietuvos dienraštis "Respublika” 1994 
m. sausio 14d rašė, jog prezidentas Klin
tonas, lankydamasis Ukrainoje, pareiškęs. 
"Kol Rusija netaps ŠAS nare, į  šią orga
nizaciją nebus priim ta nė viena buvusi 
SSSR respublika". Šių melų birželio 14
20 'A p ž v a lg o je 1', s trop ia i paruoštam e 
straipsnyje 'NATO politika Vidurio ir Rytų 
Europoje", skaitome: "Lesąs Aspinas (tur
būt Les Aspin?), dabar jau buvęs gyny
bos sekretorius ir Partnerystės koncepci
jos autorius, yra pastebėjęs, kad NATO 
programa visoms jos dalyvėms (tokia teisė 
suteikta visoms Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos narėms, t. y. 
nuo Atlanto iki Vladivostoko) teikia lygius 
šansus", č ia  nelauktai išlenda globalinio 
re g io n a liz m o  y la : "Nuo A ta n to  ik i 
V ladivostoko!"Y ra ir daugiau jrod ym ų , 
verčiančių suabejoti idėja, jog SAS, kaip 
ir SEATO (Pietvakarių Azijos sutarties or- 
ganizcija) gim im o metrikai rodo, jog tos 
organizacijos gimdyvė buvo Jungtinių Tau 
tų organizacija. JT chartos 52-54 paragra
fai aiškiai Įgaliojo kurti "regionines struk
tūras", siekiant “palaikyti tarptautinę taiką 
ir saugumą" Tad nenuostabu, kad ir Viet
namo kare nebuvo leista siekti pergalės 
prieš kom unizm ą, fak tiška i ka riau jan t 
SEATO rėmuose.

Žurnalas The  New American" jau 1995

m. balandžio3 d. straispnyje "Užmaskuota 
kom anda" ska ity to ja m s  prim inė  ŠAS 
steigėjų siektuosius tai organizacijai skir
tus uždavinius. JAV valstybės departa
m en to  p a s e k re to ris  R obert Love tt, 
ruošdamas ŠAS kelią j pasaulj, globalistų 
CFR organizacijos žurnale "Foreign Af
fairs" 1949 m. balandžio numeryje rašė 
"Regioninė valstybių organizacija, suform- 
nuota JT rėmuose, gali tik sustiprinti šią 
organizaciją". Vadinasi, ŠAS buvo formuo
jam a JT jtakai plėsti. 1960 m. kitas g lo 
balistų CFR narys Elmo Roper gyrė SAS 
įs te ig im ą  ka ip  v ieną iš pozityviausių  
žingsnių vieningo pasaulio kryptimi". Tok
iu būdu amerikiečiai, pavyzdžiui, tie, ku
rie priešinasi savo karių pajungimui ŠAS 
komandai, yra apgaunami, vykdant JT glo
balinius uždavinius po ŠAS vėliava.

Aišku, turėdami galvoje dabartinę Lietu
vos padėtj, negalime neįsijungti į  ŠAS pra
plėtim o chorą. V is dėlto , kaip jau esu 
rašęs, iš pat pradžių mūsų šūkis turėjo 
būti: "Arba visi (į ŠAS), arba nė vienas!". 
Tokiu atveju su parama tų amerikiečių, 
kurie nemato jokios logikos ŠAS praplė
tim e j  Rusiją , būtum e ben t išs iderė ję  
tv irte sne s  garan tija s  ir Vakarų įs įp a 
reigojimu, je igu Lietuva, ŠAS pajudėjus j 
buvusius satelitus, būtų palikta už durų. 
O  gal, chore disonansui kilus, tas klausi
mas būtų iš v iso a tidė tas  "neribotam 
laikui". Dabar gi. karštai agituodami už 
ŠAS praplė tim ąj rytus, gal tapome Lenki
jos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos ar kitų 
narystės besąlyginiais agitatoriais. Dar ir 
dabar būtų nevėlu pereiti į  "visi, arba nė 
vieno" p o litinę  lin iją , ieškan t tai lin ija i 
parem ti ta lk in inkų , kurių  in teresa i tuo 
klausimu sutaptų su mūsaisiais.

Stačia galva nėrimas į  ŠAS politiką 
nebuvo pirmas stačiagalviškos politikos 
pavyzdys išeivijos gyvenime Tarp kilų 
atvejų buvo stačia galva nerta j mums pa
kištą žmogaus teisių" kubilą, nekreipiant 
dėmesio į tai, jog tas šūkis iš tikrųjų pa
keitė nepriklausomybės ir laisvės politiką. 
Tuo buvo reikalaujama tik žmogaus teisių 
paisym o... kad ir vergijoje. Metų metais 
buvo s tip ria i įs ik a b in ta  į  "okupacijos 
nepripažinimo" Šaką, nesiimant praktiškos 
politikos, pvz., organizuoto protesto prieš 
Sovietų Sąjungos rėmimą per "detentę" 
Sovielijos tautų kalėjimo medžiui iš šaknų 
išversti.

Kadangi, kaip daug kur girdime, dabar 
geopolitinė padėtis yra žymiai painesnė, 
negu buvo  so v ie tų  im pe rijo s  la ika is , 
stačiagalviškas politikavimas yra dar la
biau neleistinas ir, ko gero, žalingas Li
etuvos respublikos interesams.

ĮVYKIAI ČEČĖNIJOJE
Maskva, rugpjūčio 28 d. (Interfax-BNS) J 

itin sudėtingas padėties, susidariusios Sau
gumo Tarybas sekretoriaus Aleksandro 
Lebedžio derybose su čečėnų kovotojų ly
deriais, sureguliavimą turi jsikišti preziden
tas Borisas Jelcinas, mano Valstybės dū
mos pirm ininko pavaduotojas Sergejus 
Baburinas.

S. Baburinas antradienj žurnalistams. J j 
pabrėžė, kad jj "vis labiau p ik tina  A. 
Lebedžio veiksmai ir jo pozicija". S Baburi- 
no nuomone, Saugumo tarybos sekretori
us, "dangstydamasis Rusijos prezidento 
autoritetu, žaidžia pavojingą žaidimą dėl 
Čečėnijos suverenumo, o tai visiškai neleis
tina".

Kartu, pasak dūmos pirmininko pavaduo
tojo, kadangi su rugpjūčio 14 dienos įsaku, 
kuriuo B. Jelcinas suteikė A. Lebedžiui tam 
tikrų jgaliojimų sureguliuoti padėtį Čečėni
jo je, visuomenė nesupažindinta, sunku 
spręstu, ar jie buvo viršyti.

S. Baburino nuomone, B. Jelcino nenoiq 
susitikti su A. Lebedžiu, galima paaiškinti 
tuo, kad "prezidentas nori suteikti gener
olui A. Lebedžiui, kaip politiniam veikėjui, 
galimybę ramiai nuskęsti Čečėnijos proble
mos gelmėse”.

Jis pažymėjo, jog “jeigu įvykiai Čečėni
jo je vyks ir toliau ta pačia linkme, politinis 
nusikaltimas, kai ji faktiškai išeis iš R u s i jo j  
sudėties, bus akivaizdus".

Maskva, rugpjūčio 28 d. (PAP-ELTA). 
Buvęs SSRS prezidentas Michailas Gor
bačiovas trečiadienį pasiūlė suteikti Čečėni
jai "Rusijos Federacijos asocijuotos narės 
statusą", praneša PAP-ELTA.

Pasak M.Gorbačiovo, tai leistų užbaigti 
Čečėnijos konfliktą ir palaikyti normalius 
Maskvos ir Grozno santykius išsaugant 
Rusijos teritorinį vientisumą.

“Rusija turi įvairių asociacijų kūrimo 
patirties, kadangi praeityje jai p r ik la u s ė ^  
ios valstybės, kaip Lenkija, Suomija ir w  
charos chanatas", - pareiškė  
M.Gorbačiovas. Buvęs SSRS vadovas 
pridūrė, jog "tam, kad būtų padarytas galas 
karui Čečėnijoje, Rusijos prezidentas privalo 
užimti aiškią ir ryžtingą poziciją". x

•
Maskva, rugpjūčio 29 d. (ITAR-TASS- 

ELTA). Apie 2 tūkstančius Rusijos federalin- 
ių pajėgų kariškių trečiadienį buvo išvesta 
iš Grozno. Per tą patį laiką Čečėnijos sos
tinę paliko 1900 čečėnų sukilėlių, praneša 
ITAR-TASS-ELTA. Ginkluotos opozicijos 
būriai iš Grozno Lenino ir Spalio rajonų buvo 
išvedami Samaškų, Ačchoi Marta no ir U rus 
M arta n o gyvenviečių kryptimi. Kaip infor
mavo žurnalistus Rusijos jungtinės gru
puotės štabo Chankaloje atstovai, praėjusią 
parą federalinės pajėgos ir čečėnų opozici
ja laikėsi pasirašyto susitarimo dėl kari
uomenės išvedimo iš Grozno, šiandien kon
flik tuo janč ių  šalių da lin ių  išved im a^Jš  
Čečėnijos sostinės bus tęsiamas "paritetin
ia is pagrindais' Pagal susitarim ą kari
uomenė turi būti išvesta iš miesto iki ruošė
jo 1 d.
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P IR M A D IE N IS , 0 9 .0 2
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje) 
17 50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas

, Taip sukasi pasaulis' (728) 19.00 TV mini

> serialas "Komikai" (2 dalis) Anglija, 1993 
Trileris 19.50 Porsche. Pasaulio čempionato 
apžvalga.Vengrija 20.00 Humoro laida 
‘Maski-show’ ."Kaukės teisme (1) 20.30 
Kaly serialas "Manuela“ (252) (rusų k.) 21 00 
Vaidybinis filmas ‘ Jericho Mirtis' Iš ciklo "In
spektorius Morsas' pagal Colin Dexter ro
maną. Detektyvas.Anglija.Rež.Alastair Reid 
VaidinaJohn Thaw.Kevin Whately, Gemma 
Jones,Patrick Troughton (Pastaba:21.00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą Taip sukasi pasau!is"{728) 22.45 
Anglų TV detektyvinis serialas 'Dempsi ir 

ą g .Makepeace" 2 dalis "Spąstuose "23.45 LKL 
,® apžva lga 0.20-8.30 CNN programa (PAL 

sistemoje)

A N T R A D IE N IS , 0 9 .0 3
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
Taip sukasi pasaulis"(729) 19.00 Anglų TV

. detektyvinis serialas “Karštos galvos .3 da- 
į f , l i s - '  Visi dalyvauja žaidime'" 20.00 JAV TV 

komedijinis serialas "Viskas iš pradžių". 2 
dalis- "Sutartis" 20.30 Italų serialas "Man
uela ' (253) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas 
"Raudonoji lapė" (2 dalis) ("Red Fox"). Tril
eris. Pagal G erald'o Seymour'o romaną 
Anglija,1992.Rež.lan Toynton Vaidina.John 
Hurt,Jane Birkin.Oidier Flamand, Francois 
N egrei,Brian Cox (Pastaba:21.00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
"Taip sukasi pasaulis'(729) 22.30 TV mini 
seria las "Kom ikai" Ang lija ,1993.Trileris
23 .20  P o rsche .P asau lio  čem piona to  

j^ a p ž  valo a Vengri ja 23.30 Humoro laida 
Q M a ski-s how". "Sport-Šo u"'(1) 24.00-8 30 
^ ^ )N N  programa (PAL sistemoje)

TREČIADIENIS, 09.04
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18 00 Amerikiečių serialas 

vL Taip sukasi pasaulis" (730) 19.00 Anglų TV
detektyvinis serialas Beldimas"(3) 20.00 
Humoro laida "Maski-show". "Kaukės teis
m e "^ ) 20.30 Italų serialas "Manuela"' (254) 
(rusų k )  21.00 Valanda su Raimundu Ra
jecku (Paslaba:21.00-22.00 vilniečiai 38 
kanalu galės matyti TV serialą "Taip sukasi 
pasauiis”(730) 22.00 JAV TV komedijinis 
serialas "Viskas iš pradžių". 2 dalis-'Sutar- 
tis" 22.30 Anglų TV detektyvinis serialas 
"Karštos galvos". 3 dalis-'V isi dalyvauja 
žaidime" 23.25 NBA žvilgsnis iš arčiau! 
24 00-8 30 CNN programa (Pal s is tem o j)

KETVIRTADIENIS, 09.05
•8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje) 

J |T 5 0  Programa 18 00 Amerikiečių serialas 
Taip sukasi pasaulis" (731) 19.00 Anglų TV 
detek lyv in is  seria las Dempsi ir Make
peace" 3 dalis-"Sėkmingas lošimas" . 20.00 

___£jBA^2yįj.qsnis iš arčiau 20.30 Italų serialas

"Manuela" (255) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis 
filmas. "Nuodėmių atleidimas" ("Absolu
tion"). Drama. Anglija,1978, Rež.Anthony 
Page V aidina:R ichard Burton,Dom inic 
Guard, Andrew Keir, Billy Connolly (Pas
t a b a i  .00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės 
malyti TV serialą "Taip sukasi pasaulis" (731 )
22.40 Anglų TV detektyvinis serialas "Beldi
mas" 23.35 Erotika.Čikagos merginos(1) 
0.10-8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

P E N K T A D IE N IS , 09 .06
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18 00 Amerikiečių serialas 
"Taip sukasi pasaulis" (732) 19.00 Vaidybi
nis filmas. "Ugnies pavasaris" ("Printemps 
De Feu"). Drama Prancūzija. 1993. Rež. 
Claude Boissol. Vaidina: Marie-France Pisi- 
er, Andrzej Seweryn, Jiri Holy 20.30 Italų 
serialas Manuela" (256) (rusų k,) 21.00 
Vaidybinis filmas. "Rozenbaumas" ("Rosen
baum"). 3 dalis-"Paskutinis liudytojas" De
tektyvinė drama pagal Leif Silbersky ir Oiav 
Svedelid romaną.Švedija,1993 Rež.Kjell 
Sundvall. Vaidina: Eriand Josephson (Pas
t a b a i  .00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės 
matyti TV serialą "Taip sukasi pašau lis "(732)
22.35 Humoro laida "Maski-show"."Kaukės 
teisme“(1) 23.05 Erotika.Niujorko merginos 
0.10-8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

ŠEŠTADIENIS, 09.07
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistemoje)
16.20 Programa 16.30 Sveikatos kaina. Ar 
pasitikėti šeimos gydytoju(2) 17 00 Eko- 
rykštė. 17.30 Vaikų savaitgalis.Animacinių 
filmų programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis" (733) 19.00 Vaidybi
nis filmas. "Užšaldytas" ("Hibernatus"). Ko
m edija  P ra n cū z ija -lta lija , 1969 Rež. 
E.Molinaro Vaidina: Louis De Funes,Michel 
Lonsdale,Claude Gensac 20.30 Kalnų dvi
račių krosas (2-asis V.T.T turas.Prancūzija) 
(1 dalis) 21.00 Vaidybinis tilmas. "Termina- 
torius-2:Paskutiniojo teismo diena” ("Termi
nator-2: Judgment Day"). JAV, 1991. Rež. 
Jam es Cam eron Vaid ina Arnold 
Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert 
Patrick, Joe Morton (Pastaba: 21.00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
"Taip sukasi pasaulis'(733) 23.40 Humoro 
laida "Maski-show". "Kaukės teisme"(2) 0.10 
Italų TV erotinis šou "Stiprus smūgis'1 (“Col- 
po Grosso ')(2) 0.45-8.30 CNN programa 
(PAL sistemoje)

S E K M A D IE N IS , 09 .08
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistemoje)
16.20 Programa 16.30 Relig ijos laida 
Žingsniai 17.00 Muzikinė-informacinė laida 
“Gintarinė nata" 17.30 Vaikų savaitgalis 
Animacinių filmų programa 18.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis" (734)
19.00 Valanda su Raimundu Rajecku 20.00 
Humoro laida "Maski-show".“Sport-šou"(2)
20.30 LKL apžvalga 21 00 Anglų delektyvi 
n is se ria la s  "N esugalvo tos isto rijos" : 
"Vakarėlis" ("The Party ") "Laikas mirti " ("A 
Time To Die") (Pastaba:21.00-22.00 vilnieči

ai 38 kanalu galės matyti TV serialą Taip 
sukasi pasaulis"(734) 22.00 Vaidybinis 
filmas."Saulučių vainikas"("Daisy Chain") 
Erotinė komedija JAV. 1972. Rež.Ralph 
Olsen, Ralph Thiel Vaidina: Curt Jurgens, 
Catherine Deneuve, Gert Froebe, Anita Ek- 
berg 23.35 Muzikinė-informacinė laida 'Gin
tarinė nata"' 0.10-8.30 CNN programa (PAL 
sistemoje)

L N K  TV

PIRMADIENIS, 09 02
7.25 Programa. 7.30 Ryto ratas. 9.00 
Teleparduoluvė. 9.05 "Be namų negerai , 
611, 612 s. 16.15 Programa. 16.20 ..pri
eštarauki". Diskusijų laida. 17.10 "Taip.Ne". 
TV žaidimas. 18.10 "Kalavijo riteris ". Anima
cinis serialas. 18.35 "Be namų negerai . 
611, 612 s. 19.25 Teleparduoluvė 19.30 
Kruvinajam sekmadieniui atm inti. 20.00 
Žinios. 20.25 'Benny H illo  šou". 21.00 
"Atogrąžų karštis", 57 s. 22.00 Tangomani- 
ja. 22.25 "X klanas" 23.00 Žinios. 23.15 
Dviračio šou. 23 45 Nakčia. "Pagrindinis jtar- 
iamasis". Detektyvinių 1 ciklas. 1.15 Pov
andeninės kelionės". Dok. serialas.

ANTRADIENIS, 09 03
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ralas 9 00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai ."
, 613, 6 1 4s. 16.15 P rogram a 16.20 
"Atogrąžų karštis" 17.10 Holivudo žinios.
17.40 " Pasimatymas". TV žaidimas. 18.10 
"Kalavijo riteris". Animacinis serialas. 18.35 
"Be namų negerai. " , 613, 614 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19 30 "Pragiedruliai" . Pub
licistinė - poleminė laida. 20.00 Žinios 20.25 
Benny Hillo šou" Anglų humoro laida

21.00 "Atogrąžų karštis", 58 s. 22.00 ...pri
eštarauk!'" Diskusijų šou. Tiesioginė laida.
23.00 Žinios. 23 15 "Komiškos istorijos" 
Humoro serialas. 23.45 Nakčia. "Pagrindi
nis jtariamasis'" Detektyvinių f . ciklas. 1.15 
"Povandeninės kelionės". Dokumentinis 
serialas

TREČIADIENIS, 09 04
Techninė pro tilaktika 16.15 Programa
16.20 "Atogrąžų karštis ". 17.15Tangomani- 
ja. 17.40 Šou bulvaras" Humoro laida.
18.10 "Kalavijo riteris" Animacinis serialas
18.35 Be namų negerai 615, 616 s.
19.25 Teleparduotuvė. 19.30 2 x 8. 20.00 
Žinios. 20.25 “ Pasimatymas". TV žaidimas.
21.00 "Atogrąžų karštis", 59 s. 22.00 Tiesi
oginė laida: Kaip atkursime bankus? Daly
vauja LB pirmininkas R.Šarkinas ir LAIB 
laikinasis administratorius R.Visokavičius
23.00 Žinios. 23.15 " Adamsų šeima". JAV 
humoro serialas. 23.45 Nakčia. "Pagrindi
nis jtariamasis” Detekl f.ciklas. 1.^ " P o v 
andeninės kelionės". Dokumentinis serialas.

KETVIRTADIENIS, 09 05 □.
7 .25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai..
, 6 1 7 ,6 1 8s 16.15 P rogram a. 16.20 
"Atogrąžų karštis'. 17.20 Holivudo žinios.



6 1996 08 31
17.50 Viskas 18.10 "Kalavijo riteris" Anima
cinis serialas 18.35 "Be namų negerai...' , 
617,618 s. 19.25 Teleparduoluvė 19.30 
"K itokia nuomonė". LSDP laida, 20.00 
Žinios. 20.25 “Šou bulvaras' . Humoro lai
da. 21.00 "Atogrąžų karštis". 60 s. 22.00 
"Dar ne vakaras". TV žaidimas. 23.00 Žinios
23.15 "Berny Hillo šou' Anglų humoro lai
da. 23 45 Nakčia. Pagrindinis Įtariamasis” 
Detektyvinių f. ciklas. 1.15 “Povandeninės 
kelionės". Dokumentinis serialas.

PENKTADIENIS, 09 06
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 Be namų negerai...". 
619, 620 s. 16.15 Programa, 16.20 
"Atogrąžų karštis". 17.20 Tarybinės kroni
kos". Laida apie praeit]. 18.10 "Kalavijo rit
eris". Animacinis serialas, 18.35 "Be namų 
negerai...", 619, 620s. 19.25 Teleparduotu
vė. 19.30 "Vienam gale kablys..." Laida 
žvejams ir ne tik jiems. 20.00 Žinios. 20.25 
Dviračio šou, Humoro laida. 21,00 Taip-Ne 

TV žaidimas. 21.55 "Policijos komisarė",
23 s. Vokiečių detektyvinis serialas, 1994 
m, 22.50 “V iskas l". 23.10 "A istros", 
Prancūzų erotinis žurnalas. 23.35 "UB40- 
Labour Of Love II". Iš ciklo “Roko legend
os". 0.25 "Sirenos". JAV serialas 1.15 “Dak
tare šen, daktare ten". Australų humoro se
rialas.

ŠEŠTADIENIS, 09 07
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. 14.1QTango- 
manija. 14.40 VRS kamera 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 Holi
vudo žinios. 20.00 Žinios. 20.25 "Žodžių 
mūšis". TV žaidimo premjera. 21.00 Šešta
dienio pokalbiai. 22.00. “Policijos komisarė",
24 s. Vokiečių detektyvinis serialas, 1994 
m. 23.00 Venera" Prancūzų ero tin is 
žurnalas. 23.25. “Plikis". Humoro serialas.
23.50 "Sirenos". JAV serialas.

SEKMADIENIS, 09 08
8.55 Programa. 9.00 Animaciniai filmai.
11.00 Šeštad ien io  poka lb ia i. 11.50 
"Taip.Ne'. TV žaidimas. 12.45 "...priešt
arauk!" Diskusijų šou. 13.45 2 x 8 14.15 
'Viskasl" 14.40 "Vienam gale kablys.. ". Lai
da žvejams ir ne tik jiems. 15.00 "Dviračio 
šou'. 15.15 Kibir Tele Vibir "Robinzonas 
Zukro", "Denveris - paskutinysis dinozauras"
16.30 “Beverly Hills, 90210". JAV serialas
17.30 Nacionalinės geografijos akademijos 
dok.f. 18,30 "Dangiškieji migdolai". Anglų 
seria las. 19.30 Holivudo žin ios. 20.00 
Žinios. 20.25 Baltojo katinos svelainė. 21.00 
"Atogrąžų karštis", 61s. 21.55 Telekazino.
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, 09 02
07.00 "Labas rytas" 09.0017.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Anglų kalbos mokomoji 
programa vaikams The English Club". 15 
d 18.25 Baltarusių programa. 18.40 Žinios 
(rusų k.). 18.50 Programa vaikams. * Pro
fesoriaus Knyslio palėpėje. * Animacinis I. 
“Don Kichotas". 19.20 Akimirkos iš jaunųjų 
atlikėjų festivalio "Atžalynas1 20.05 “01... 
02... 03. " 20.25 Reklama. 5' 20.30 Pan
orama. 21.00 Reklama. 21.10 Sporto studi
ja. 21.20 Prancūzų kino vakaras. Vaidybi
nis L “Princesė Aleksandra". 1 s. Rež. Deni 
Amaras. 22.50 Dainų ir šokių ansamblio 
"Lietuva" koncertas. Pertraukoje -23.10 TV 
anonsas ir 23.15 Vakaro žinios. 00.05 (Pa
baiga)

ANTRADIENIS, 09 03
07.00 "Labas rytas’ . 09.00 "01... 02... 03..." 
(su vertimu j gestų kalbą). 09.20 17.55 Pro
grama. 18.00 Žinios. 18.10 Laida lenkų kal
ba. 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 TV anon
sas. 18.55 Programa vaikams. Filmas 
"Gyveno kartą žiurkėnas". 19.20 “Tavo lai
kas". 19.45 Dokumentinis f. Regėjimai".
20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 21.00 
Reklama. 21.10 Sporto studija. 21.20 Ka
nadiečių TV serialas "Pavyk vaivorykštę", 5 
s. 22.15 "Ženklai". Kultūros žurnalas. 22.45 
Klasikinės muzikos koncertas Pažaislyje. 
Pertraukoje - 23.10 TV anonsas ir Vakaro 
žinios. 00.25 (Pabaiga)

TREČIADIENIS, 09 04
08.00 TV techninė profilaktika. 17.00 17.55 
Programa. 18.00 Ž in ios. 18.10 Gyvoji 
prancūzų kalba. Francais en action. 18.40 
Žinios (rusų k.). 18.50 TV anonsas. 18.55 
Programa vaikams. Katino Gogencolerio 
sapnai ir kelionės. 19,15 Laida moksleivi
ams “Gimnazistai1. 19.45 "Jei prakalbėtų 
tėvas, motulė". Koncertas. 20.20 Reklama.
20.30 Panorama. 21.00 Reklama. 21.10 
Sporto studija. 21.20 Loterija "Perlas" 21.25 
Italų vaidybinis f. “Džordanas Brunas". Rež. 
Dž. Montaldas, vaidina Dž. M. Volonté, Š 
Rempling. 1973 m. 23.20 TV anonsas.
23.25 Vakaro žinios. 23.40 (Pabaiga)

lama. 20.30 Panorama. 21.00 Reklama.
21.10 Sporto studija. 21.20 TV  žaidimas 
"Sėkmės keliai". 21.55 TV anonsas. 22.00 
"Laisvės alėja". 22.20 "Stilius” . Gyvenimo 
būdo ir madų žurnalas. 22.50 Ispanų vaidy
binis f. "Meilė būna keista". Rež. Karlas 
Belagė. Pertraukoje - 23.15 Vakaro žinios. 
00.40 (Pabaiga)

ŠEŠTADIENIS, 09 07
08.00 "Labas rytas'. 10.00 "Svetimo skaus
mo nebūna". 10.30 "Šarka” . 11.00 Mūsų 
kalba. 11.30 "Lik sveika, vasarėle!" Koncer- y  
tas vaikams. 12.00 TV anonsas. 12.05 Pa- 1' 
šaulio sportas. 13.00 Šachmatų klubas.
13.15 Kanadiečių serialas vaikams "Ūdros 
jlankėlė". 37 s. 13.45 “Europos aikštė' - vok
iečių WDR TV kompanijos dokumentinis 
žurnalas. 14.15 TV filmas "Gyvenimas po 
klevu". Rež. K. Musnickas. 16.25 Dokumen
tinis t. "Toks mano likimas". Rež. I. Lapins
kaitė, 16.55 TV žaidimas ‘ M ilijonierius”,
17.10 Dokumentinis serialas "The Beatles" 
anlologija". 1 d. 18.00 Žinios. 18 10 TV an
onsas. 18.15 “Pyragų nebus be noragų". 
Laidą veda P. Šliužas. 18.45 'Situacijai 
Publicistinė laida. 19.15 Kaukodromas. ‘
19.55 L ie tuvos e s trados  žva igždž ių  
varžybos "Palanga'96” . I d. 20.20 Reklama.
20.30 Panorama. 21.00 Reklama 21.10 
Sporto studija. 21.20 Loterija “Perlas". 21.25 
Lietuvos estrados žvaigždžių varžybos "Pa- 
langa’96". II d- 22.50 Angių detektyvinis 
serialas "Viklifas". 5  s. 23.40 TV anonsas 
23.45 Vakaro žinios. 00.00 MTV tikro garso * 4  
koncertas - Eltonas Džonas'90. 00.45 (Pa
baiga)

SEKMADIENIS, 09 08
09.00 Programa. 09.05 ‘Liudykime Kristų ".
09.30 Akordeono muzikas koncertas. 09.50 
Program a va ikam s _ "Vyturiam s ir 
pelėdžiukams" 10.30 Čekų TV serialas 
vaikams "Arabela". 2  s. 11.00 TV žaidimas 
"Telelego" (kartojimas). 11.30 "Septynios 
Kauno dienos". Informacinė - publicistinė 
programa. 12.15 TV anonsas. 12.20 "Kre
pšinio pasaulyje” Autorius V. Mačiulis
12.50 Septynios Muzikos pamokos. Romai )  
tizmo muzika: pasaulio sielvartas, meilė ir 
maišias. Laidos vedėjas muzikologas V. 
Gerulaitis. 13.35 "Azimutai". Dokumentinis 
serialas "Gražiausi pasaulio sodai". 1 d.
14.05 Sveikinimų koncertas. 14.50 Formųlė-
1 Didysis Italijos prizas. Monza. 17.10 "Ke- J 
liai. Mašinos. Žmonės". 17.40 Reportažas 
iš festivalio “Vilniaus dienos". 18.10 Žinios.
18.20 "Gyvybės žalias medis". 18.50 TV 
anonsas. 18.55 "Mūsų vilties prezidentas". 
Dokumentinio filmo premjera. Rež, V. V. 
Landsbergis. 20.15 “Gerbkime žodj". 20.20 
Reklama. 20.30 Panorama. 21.00 Reklama.
21.10 Sporto  s tud ija . 21.20  P irm asis 
kanalas 21 40 Rusų kino komedija "Seklių 
biuras "Feliksas”. Rež. V. Laptevas. 1993 
m. 23.20 Vakaro žinios. 23.35 (Pabaiga).

TELE 3

KETVIRTADIENIS, 09 05
07.00 ‘Labas rytas". 09.0017.55 Programa.
18.00 Žinios 18.10 TV žaidimas "Milijonie
rius". 18.25 "Ir aš ten buvau" Vaikų folklor
inių ansamblių popietė festivalyje 'Skamba 
skamba kankliai‘96". 18.40 Žinios (rusų k.).
18.50 TV anonsas. 18.55 Programa vaika
ms. Džimio Hensono gyvūnų spektaklis. 
19 30 “Krikščionio žodis". 19.40 'Teleartelė". 
Žurnalas rusų k. 20.20 Reklama. 20.30 Pan 
orama. 21,00 Reklama. 21.10 Sporto studi
ja. 21.20 Sezono atidarymas Lietuvos op
eros ir baleto teatre. 23.20 TV anonsas,
23.25 Vakaro žinios. 23.40 "22“. Sporto pro
grama futbolo mėgėjams. 00.00 (Pabaiga)

PENKTADIENIS, 09 06
07.00 "Labas rytas". 09.0017.25 Programa.
17.30 Telekatalogas 17.45 Lietuvos fulbo- 
las. "lnkaras-Grifas"-"Kareda". Pertraukoje 
- Žinios, 19.50 TV anonsas. 19.55 Progra
ma vaikams. Senoji animacija. 20.20 Rek

PIRMADIENIS, 09 02 ‘
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.3o' 
Laida "Iš pirmų rankų". 8.40 TV serialas 
Santa Barbara" 1037 s. 9.30 TV serialas 

"Kelias j  dangų" (JAV fantastinė drama). 41
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s." Fakelas” (“The Torch”) 17.55 Programa 
18 00 Filmas vaikams Nuostabusis erd
vėlaivis'. 41 s. 18.25 Muzikos laida “POP 
TV". 19.20 Žinios. 19.30 TV serialas “Santa 
Barbara”. 1038 s. 20.30 Pasaulio sportas
20.55 Sporto naujienos. 21.05 TV serialas 
“Lozorius' (“The Lazarus Man ", 1995, JAV 
mistinis). 1 s. 21.50 Žinios. 22.00 TV seri
alas ''Lozorius" (T h e  Lazarus Man", 1995, 
JAV mistinis). 1 serijos tęsinys. 22.40 Po
leminė laida Detektorius’ 23.05 Laida "Iš 
pirmų ranku". 23.10 TV serialas "Majamio

f  policija" (“Miami Vice", JAV nuotykinis). 72 
• r  s. Didžioji šiluma" ("The Big Thaw"). 0.00 

Pabaiga

A N T R A D IE N IS . 09 03
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
Laida Iš pirmų rankų”. 8 40 TV serialas 
"Santa Barbara". 1038 s. 17.55 Programa.
18.00 Animacinis filmas "Mano mažasis 
ponis". 19 s. 18.25 TV serialas jaunimui 
"Kalifornijos svajokliai" ("California Dreams', 
1994, JAV nuotykinis-muzikinis). 13 s. 18.50 
Laida "iš pirmų rankų". 18.55 Dokumentinis

į t  ciklas'" Britanija iš arčiau" ("In Britain"; a.titr.) 
I "Tautos atgimimas" ("Birth of a Nation").

19.20 Žinios. 19.30 TV serialas Santa Bar 
bara". 1039 s. 20.30 Politinė laida Žvelkime 
atidžiau". 20.55 Sporto naujienos. 21.05 TV 
serialas “Kelias j dangų" (“Highway To Heav 
e n ", JAV fantastinė drama). 42 s. "Gero vėjo" 
("Sail Away"). 22.00 Ž in ios. 22.10 TV 

■ žurnalas "Europos kaleidoskopas". 22.35 
‘ Laida "Mokslas ir technologija" ("Science 

and Technology", a. titr.). 23.00 Laida "Iš 
pirmų rankų". 23.05 Laidų ciklas "Kelionė 
su Šekspyru". "Karalius Lyras/ Makbetas". 
0.05 Pabaiga.

TREČIADIENIS. 09 04
7.55 Techninė profilaktika. 17.50 Programa.
18.00 Animacinis filmas "Autanjanas ir trys 
šunielininkai”. 7 s. 18.25 TV serialas jaun
imui "Kalifornijos svajokliai" ("California 
Dreams'", 1994. JAV nuotykinis-muzikinis). 
14 s. 18.50 Laida "Iš pirmų rankų". 18.55

«TV serialas "Žavūs ir drąsūs" ("The Bold And 
,The Beautiful ", JAV) 426 s 19.20 Žinios.
19.30 T V  seria las Santa Barbara" 1040 s.
20.30 Muzikos laida Bombonešis". 20.55 
Sporto naujienos. 21.05 TV serialas "Oro 
vilkas" (“A irwolf". JAV nuotykinis, rež. 
Donald P Bellisario, akt. J.M. Vincent, A.

4  Cord. E. Borgnine ir kt.). 2 s. 22 00 Žinios. 
P  22.10 TV žurnalas '"Statyba" 22.35 Madų ir 

I dizaino laida "Nuo... iki..." 23.00 Laida "Iš 
pirmų rankų". 23.05 TV serialas 'Lozorius" 
('The Lazarus Man", 1995, JAV mistinis). 1 
s. 0.35 Pabaiga

KETVIRTADIENIS, 09 05
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
Laida "Iš pirmų rankų". 8.40 TV serialas 
"Santa Barbara”. 1039 ,1040 s, 17.55 Pro
grama. 18.00 Animacinis filmas "Translorm- 
eriai" 54 s. 18.25 Poleminė laida Detekto
rius". 18.50 Laida "Iš pirmų rankų". 18.55 
TV serialas “Žavūs ir drąsūs" ("The Bold And

iThe Beautiful", JAV). 427 s. 19.20 Žinios. 
J^fd.30 TV serialas “Santa Barbara'. 1041 s.

20.30 TV žurnalas '01". 20.55 Sporto 
naujienos. 21.05 TV serialas "Merfio dėsni-

| ai" ("Murphy’s Law” , JAV nuotykių komedi

ja, rež. Lee David Zlotoff. akt. Georgą Seg
al, Maggie Han ir kt.). 10 s. 'Persiritęs per 
kalną, jgauni greitį” ("When You're Over the 
Hill, You Pick Up Speed"). 22.00 Žinios.
22.10 Kinas, kinas, kinas... 22.35 Pagaminta 
Lietuvoje Pilstukas" 96 (kartojama) 23.00 
Laida “Iš pirmų rankų ". 23.05 Vaidybinis fil
mas "Dulsbergo karalius" (“Der KSnig von 
Duisberg". Vokietiją. 1992, komedija; rež. 
Petrą Hafter. akt. GŠlz Georg, Angelika Mil- 
ster ir kt ). 0.35 Pabaiga.

PENKTADIENIS, 09 06
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
Laida "Iš pirmų rankų". 8.40 TV serialas 
"Santa Barbara". 1041 s. 17.50 Programa
18.00 Animacinis filmas "Misteris Triušis". 
7 s. 18.25 Muzikos laida vaikams "Karaokė 
rytas 18.35 Laida "Langas j gamtą" 18.50 
Laida "Iš pirmų rankų ". 18.55 Laida Mok
slas ir technologija" ("Science and Technol
ogy", a, titr.). 19.20 Žinios. 19.30 TV seri
alas “Santa Barbara". 1042, 1043 s. 20.30 
Laukiniai Pietūs. 20.55 Sporto naujienos.
21.05 TV serialas “San Francisko gatvės" 
(T h e  Streets OI San Francisco", JAV, de
tektyvas; akt. Karl Maiden ir Michael Dou- 
ates). 32 s Šėlas" ("Rampage"). 22.00 
Jinios. 22.10 TV serialas "Majamio policija" 
(“Miami Vice", JAV nuotykinis). 73 s "Vaiko 
žaidimas" (“Child's Play") 23.00 Laida Iš 
pirmų rankų". 23.05 Pabaiga.

ŠEŠTADIENIS, 09 07
9.10 Programa 9 15 Animacinis filmas 
"Transform er i ai . 54 s. 9.40 Filmas vaika
ms "Nuostabusis erdvėlaivis" 41, 42 s.
10.30 Animacinis filmas "Autanjanas ir trys 
šunietininkai". 7 s. 11.00 TV serialas jaun
imui “Kalifornijos svajokliai" (“California 
Dreams", 1994. JAV nuotykinis-muzikinis). 
13 s. 11.30 Muzikos laida "POP TV" 12.30 
TV serialas “Merfio dėsniai” ("Murphy's 
Law", JAV nuotykių komedija, rež. Lee David 
Zlotott, aki George Segal, Maggie Han ir 
kt ). 10 s. "Persiritęs per kalną, jgauni gre- 
iŲ” (“When You're Over the Hill. You Pick 
Up Speed ) 13.30 Medicinos laida Sveika
tos apsaugos reforma". 14.00 TV serialas 
“Oro vilkas" (“Airwolf", JAV nuotykinis, rež. 
Donald P. Bellisario, akt. J.M Vincent, A 
Cord, E. Borgnine ir kt.), 2 s 15.00 Muzika. 
16.15 Vokietijos miestai. Diuseldorfas. 17.15 
TV serialas 'Žavūs ir drąsūs” (The Bold And 
The Beautiful", JAV). 426, 427 s. 18.00 TV 
serialas Kelias j dangų" ("Highway To Heav
en", JAV lantastinė drama). 42 s. 'Gero vėjo" 
('Sail Away"). 18.50 TV žurnalas Europos 
scena '. 19.20 Žinios. 19.30 Madų laida "Sti
lius" 20.00 Laukiniai Pietūs. 21.00 TV seri
alas 1 Džesika Flečer" ("Murder She Wrote", 
JAV, detektyvas; rež. John Llewellyn Mox- 
ey, akt. Angela Lansbury, Margaret Avery, 
Adrienne Barbeau ir kt.). 37 s. Pagaliukai 
ir akmenukai" ("Sticks and Stones"). 21.55 
Vaidybinis filmas "Motina ir sūnus" ("Mutter 
und Soehne", Vokietija, psichologinė ko
medija; rež. Claus Peter Witt, akt. H.Kabei, 
N.Riedel ir kt ). 23.30 Pabaiga.

SEKMADIENIS. 09 08
9.05 Programa. 9.10 Animacinis filmas “Mis
teris Triušis 7 s. 9.35 Filmas vaikam s" Nu
ostabusis erdvėlaivis". 43 s 10.00 Muzikinė

laida vaikams "Karaokė rytas". 10.15 Ani
macinis filmas “Mano mažasis ponis" 19 s. 
10 40 Laida Langas j gamlą". 11.00 TV 
serialas jaunim ui “Kalifornijos svajokliai" 
( "California Dreams", 1994, JAV nuotykinis- 
muzikinis). 14 s. 11.30 Muzikos laida "Bom
bonešis". 12.30 TV serialas "Džesika FleČer" 
("Murder She Wrote", JAV, detektyvas; rež. 
John Llewellyn Moxey, akt. Angela Lans
bury, Margaret Avery. Adrienne Barbeau ir 
kt.). 37 s. Pagaliukai ir akmenukai" (“Sticks 
and Stones"). 13 30 TV žurnalas "Statyba"
14.00 TV serialas "San Francisko gatvės" 
(“The Streets Of San Francisco", JAV, de
tektyvas; akt. Karl Malden ir Michael Dou
glas) 32 s. "Šėlas" ("Rampage"). 15.00 
Muzika. 16.00 TV mini-serialas ‘Auksinio 
kimono karys' ("Golden Kimono Warrior", 
Italija. 1987, nuotykinis) 6 s. "Paskutinė 
kova" (The  Last Match") 17.30 Kinas, ki
nas, kinas... 18.00 TV serialas “Keliasj dan
gų" (JAV fantastinė drama). 43 s. Vaikų 
vaikai" (“Children's Children"). 19.00 TV 
žurnalas “Europos kaleidoskopas '. 19.30 
Inform acinė-analitinė laida "Naujienos 
Nuomonės". 20.00 Laida "Pasauliosportas ". 
20 30 Laukiniai Pietūs. 21 00 TV mini-seri- 
aias "Auksinės rožės ola" ("Cave Of The 
Golden Rose’, Italija, 1992) IV. 1 s. 22.45 
Pabaiga.

SIATTTTU t v
2-uoju tv kanalu

Š E Š T A D IE N IS , 08 31

19.00 Komedija “Galantiškumo šventės .
19.50 Sveikinimų koncertas. 20.10 “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'.

S E K M A D IE N IS , 09  01

16.30-24.00 Baltijos TV.

PIRMADIENIS, 09 02

19.00 Programa. 19.05 Savivaldybės žinios.
19.20 Radviliškio valanda 19.50 Komercinė 
laida 'Laikas - pinigai" 20.00 Maski šou. 
“Kaukės teisme". 20.30 "Manuela". 21.00 
Taip sukasi pasaulis". 21.50 Komercinė lai

da "Laikas - pinigai" 22.00 Savivaldybės 
žinios. 22.15 Muzikos aklualijos. 22.45 Se
rialas "Agentas Makolas"

A N T R A D IE N IS , 09 03

19.00 Program a 19.05 Ž in ios. 19.20 
Sodžius. 19.50 Komercinė laida Laikas - 
pinigai". 20.00 Viskas iš pradžių" 20.30 
'Manuela". 21.00 Taip sukasi pasaulis".
21.50 Komercinė laida Laikas - p in iga i/
22.00 Žinios. 22.15 Vaid. f. “Kerėtoja"

T R E Č IA D IE N IS , 09 04

19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Nevi- 
donių akademija, 19.50 Komercinė laida 
"Laikas - p inigai". 20.00  Maski - šou. 
"Kaukės teisme". 20.30. "Manuela"' 21.00
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Taip sukasi pasaulis". 21.50 Komercinė lai
da 'Laikas - pinigai". 22.00 Žinios. 22.15 
"Kerėtoja'.

KETVIRTADIENIS, 09 05

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. 09 06

19.00 Programa. 19.05 Žinios. 19.20 Seri
alas Kriminalinės istorijos” . 19.50 Komer
cinė laida "Laikas - pinigai" . 20.00 Muzika.
20.30 "Manuela". 21.00 "Taip sukasi pasau
lis". 21.50 Komercinė laida "Laikas - pini
gai". 22.00 Žinios. 22.15 Serialas "Koman
da A".

ŠEŠTADIENIS, 09 07

19.00 Komedija '"Užšaldytas” . 20.30 Svei
kinimų koncertas. 20.40 “Taip sukasi pasau
lis". 21.30 Muzikinė-pramoginė laida “POP 
be ROCK". 22.00 Įsijunkite televizorių. 22.30 
Rockijada VAU. 23.00 Serialas "Majamio 
policija'.

NUOSPRENDIS, NEPAISANT LIGOS, 

PASKELBTAS
Rugpjūčio 26 dieną Šiaulių miesto apy 

linkės (eisme buvo išnagrinėta baudžiamoji 
byla, kurioje personalinės jmonės "Perso
na" savininkas Algimantas Vaivada buvo 
kaltinamas operacijų su užsienio valiuta tai
syklių pažeidimu, sukčiavimu stambiu mas
tu, kitais nusikaltimais. Teisiamojo giminės 
informavo, kad teisiamasis serga ir negali 
atvykti j posėdį. Nuosprendis, nepaisant li

gos, buvo paskelbtas.
Fotografas ir dailininkas A. Vaivada indi

v idua lią  įm onę įreg is travo  1992 metų 
pradžioje. Indėliai "Personoje’1 buvo prii
mami ir litais, ir valiuta. Iš 500 gyventojų 
"Persona" pasiskolino 1 mln. 680tūkst. litų.
Šie pinigai už 12-15 procentų mėnesio palū
kanų buvo perskolinti Kauno firmoms; indi
vidualiai jmonei "Merilina" bei uždarajai ak
cinei bendrovei “Finansinės investicijos". 
"Persona" savo indėlininkams grąžino dau
giau nei 400 tūkst. litų bei išmokėjo apie 208 
tūkst. palūkanų. A Vaivada teisme laimėjo m 
keturis civilinius ieškinius prieš "Meriliną” , 
tačiau atgauti perskolintų pinigų negali. Teis
mo antstoliai yra areštavę nemažai “Merili- 
nai" priklausančio turto, bet į  jį pretenduo
jančių indėlininkų taip pat yra daug. O ‘Per
sonos" aprašytas turtas įvertintas tik 26 
tūkst. litų. Civilinį ieškinį 77 tūkst. 502 litų 
sumai A. Vaivadai pateikė ir Mokesčių ins
pekcija, kuriai, neturėdamas leidimo tokiai 
veiklai, jis nedeklaravo savo pajamų. Praė
jusį pirmadienį A. Vaivada buvo pripažintas 
kaltu dė! neteisėtos jmonės veiklos, dėl op
e rac ijos su užs ien io  va liu ta  ta is y k l ių  
pažeidimo, sukčiavimo stambiu mastur- 
neteisėtų finansinių operacijų ir nuteisė jį 
kalėti 4-erius metus ir 10 mėnesių, bausmę 
atliekant sustiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje. A. Vaivadai taip pat paskirta 15 
tūkst. litų bauda.

IŠ KAPINIŲ PAVOGTAS MENO KŪRINYS
Šiauliuose, Donelaičio kapinėse, nuo ' 

Misevičių kapo pavogta bronzinė skulptūra, 
kurios autorius - skulptorius P. Mazūras. 
Skulptūros aukštis - 1 m 60 cm, vertė dar 
nenustatyta, nes skulptūra vertinama kaip 
meno kūrinys.

Nusikaltimas skandalingas ne dėl mate
rialinio nuostolio, o dėl paties nusikaltimo 
objekto.

Ši vagystė primena nusikaltimą Kurtu
vėnų kapinėse prieš kelerius melus. Deja, 
balto marmuro kūrinys, gimęs Italijoje, iki šiol 
nesurastas.

Šiaulių m VPK štabo vyr. komisaras 
Mališauskas kreipiasi j visus laikraščio s k ^  
itytojus ir prašo pagalbos: je i ką nors 
sužinosite apie šią vagystę ar kam bus 
pasiūlyta pirkti skulptūrą, praneškite bet 
kuriam policijos komisariatui arba Šiaulių m. 
VPK.

AKCINE DRAUDIMO BENDROVE

P R E VE N TA
Š IA U L IŲ  F IL IA L A S

S iū lo m e  Įv a ir ia s  p a s la u g a s :
va iru o to ja m s  civ ilinės a tsakom ybės ir transporto priem onės 

draudimą;
vyks ta n tie m s  į u ž s ie n į - “žaliąją korte lę” , sveikatos draudimą, 

pigesnį negu pasienyje  Latvijos ir Rusijos draudimą;
g yve n to ja m s  asm eninį, vaikų, turto draudim ą ligų ir nelaim ių 

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

Pradedam e platinti nau ją “D ienos išla idų ligon inė je” draudimą.

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

G ERB IAM IEJI ŠIAULIEČIAI IR M IESTO  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.

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 

į 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 kiekviena šiauliečio!

Linkime tvirtybės ir tikėjimo Lietuvos sėkme!

TS(LK) Šiaulių miesto skyriai miesto Tarybos TS(LK) Irakcija
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Rugpjūčio 23-osios. vienos iš daugelio 
gedulingųjų lietuviškojo kalendoriaus dienų, 
renginiai Šiauliuose prasidėjo 12 val. A. Ku
likausko dokumentinio filmo pristatymu "Lai
ko" kino teatre, dabar vadinamame moky
mo ir laisvalaikio centru.

Filmo autorius papasakojo, kas paskati
no imtis juodojo kaspino temos. Lietuvoje 
yra 33 rinkimams pasiruošusios partijos, 

,  visos norėtų matyti Lietuvą laisvą, klestinčią,

> gražią. Kuri iš jų padirbėjo, kad žmonės 
suvoktų, kas yra laisvė? Televizijos darbuo
tojų paklaustas praeivis j klausimą, kokia 
šiandien diena, atsako: "Ne, nežinau. Aš 
nepolitikuoju". Tie, kas žino, irgi abejoja, ar 
bereik ia  ypač išsk irti š ią  datą. Gal tik  
apvaliąsias sukaktis? Ką padarė laisvoji 
spauda, kad žinotume, kokie šiandien esa
me?

Nieko neveikiantys politikai, niekalą ma
lanti bulvarinė spauda, kenčiantys žmonės 
- visa tai sudaro šiandieninj kaspino juo
dumą. Kada jį atrišime, kada nusimesime? 

jT ^ ie klausimai keliami A. Kulikausko filme, 
'«Kandoma ieškoti į juos atsakymo. Autoriaus 

žvilgsnis krypsta į susipratusį Lietuvos jaun
imą.

Jautriu žodžiu j negausius filmo žiūrovus 
kreipėsi VI. Ravka, o “Laiko” mokymo ir lais
valaikio centro metodininkė Nijolė Nasick- 
ienė jam, taip pat filmo autoriui ir lietuviš- 

> kas melodijas griežusiems, drauge su visais 
X  (dainavusiems kapelos muzikantams įteikė 

gėlių.
Pirmąją lentą mons. K. Jakaitis pašven

tino V iln iaus g. ties pastatu, kur dabar 
įsikūrusi Šiaulių miesto mokesčių inspekci
ja, o pokario metais buvo stribų būstinė. 
Kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
są jungos Š iaulių  skyriaus p irm ininkas 
Česlovas Dirkė, šiurpiais prisiminimais dali
nosi partizanai Antanas Antanaitis, Jonas 
Jokūbaitis, dabartinių šių namų šeimininkų 
vardu žodį tarė Mokesčių inspekcijos v i
ršininkas p. Radavičius.

Antrasis sustojimas - Aušros alėjoje ties 
(^ » lic ijo s  rūmais, kur buvo KGB, NKGB, 
" G B ,  MVD, NKVD ra idėm is žymėta 

represijų įstaiga, kurioje^dar 1987 m. buvo 
tardoma p. Jansonienė. Č. Dirkės iš archyvų 
pasemtomis žiniomis, iš šių namų apie 100 
žmonių lavonais iškeliavo į kapus. Areštuo-

Aįami ir tardomi buvo ne vien tikri kovotojai, 
oet ir įtariamieji, rėmėjai - tūkstančiai mies
tiečių ir apylinkių gyventojų.

Juozas Novogruckis, šiame pastate 
kalintas 11 dienų, parodė langą ties trečia 
duobute nuo kampo. Anuomet nuo laisvės 
jį skyrė stiklas ir dar trejos grotos: vienerios 
statmenų ir dvejos gulsčių virbų. Jis buvo 
kankinamas adatomis po kojų pirštų nagais, 
klupdomas ant žvyro, friušamas iki sąmonės 
netekimo.

A šarų  nesu la ikydam a kagėbistų  
žiaurumus liudijo sveikatą ir akis praradusi 
p. Urniežienė: liepdavo žiūrėti į sieną ir 
žegnotis, o tuo metu mušdavo per kojas. 
Kameroje, kur būdavo apie 30 moterų, ji 

jjp?.leido 7 mėnesius.
Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Ši

aulių skyriaus pirmininkas Juozas Močius 
papasakojo, kad 1941 metų vasario 17 di- 

^ ^n < ^ jė l_va sa rio _ Į6 _d . stichiškai po mok

TRYS ATM INIM O LENTOS 
JUODOJO KASPINO TEM A

sleivių mišių sugiedoto Lietuvos himno buvo 
areštuoti trys jo klasės draugai, penkiolik
mečiai jaunuoliai, nė iš knygų dar nespėję 
pasiskaityti apie fizinį ir dvasinį terorą. Tik 
po ilgesnio laiko namiškiams ir draugams 
jie išdrįso pasipasakoti apie šiame pastate 
patirtas kančias.

Dabartinių pastato šeimininkų vardu kal
bėjęs policijos vyresnysis inspektorius kadrų 
ir socialiniams reikalams Bronius Poškus 
klausė: “Ką mes galime pasakyti tiems, kas 
atgulė amžino poilsio vakar, užvakar, šian
dien? Ar kad buvome dižiausia tauta, turė
jome stiprią valstybę, kurios nesugebėjome 
išlaikyti? Visa tai mes privalome apmąstyti, 
įvertinti, užrašyti į atminties knygą, bet ne 
tam, kad Paskutiniojo Teismo dieną pateik
tume vienas kitam sąskaitas, o kad gyven
tume geriau ir teisingiau", - ragino komisa-

Partizano Viktoro Šniuolio prisiminimu
ose iškilo Judo pabučiavimas po devynerių 
kovos metų, kuo garsiausiai grojama “Gol- 
ubka moja" miesto parke šeštadienio vakarą 
ir rusų majoro pažadas: “Šioje vietoje įkal
sime kuolą ir parašysime: čia gyveno lietu
vių tauta". Jis kreipėsi į jaunimą, kad visa 
tai suprastų ir nebeleistų pasikartoti.

Partizanas Stasys Plėnius prašė poli
cininkus šią lentą gerbti ir saugoti. Tremtinė 
Onutė Severovienė padėjo ties ja gėlių. 
Kankin ių atm inim ui uždegta viena kita 
žvakutė.

Mons. K. Jakaitis prašė nepykti ant jaun
imo, kuris anų laikų įvykius priima kaip 
pasaką. Apie juos skaitoma laikraščiuose ir 
greit užmirštama. Reikia, kad būtų parašy
ta ilgai išliekančiose knygose. Kalbėtojas 
priminė, kad nuo Molotovo-Ribentropo pa
kto kentėjo visas pasaulis, ne vien Lietuva. 
Jis akcentavo priežasčių priežastį - atpalaid
uotą blogį, glūdintį žmogaus širdyje, ir vadų, 
tėvų bei auklėtojų atsakomybę ugdant

vaikus žmonėmis ir piliečiais.
Trečioji lenta pritvirtinta prie kalėjimo, kur, 

direktoriaus pavaduotojo auklėjamajam dar
bui Juozo Žilinsko žiniomis, laikoma apie 
1000 žmonių. Kadangi čia įkalinti žmonės 
skaito laikraščius, gali turėti televizorius, 
naudojasi piliečių teisėmis (galės balsuoti), 
laikoma, kad jie nėra izoliuoti nuo laisvės. 
Politinių kalinių čia nėra.

Po šv. Mišių už Lietuvos ir viso pasaulio 
aukas šv. Petro ir Povilo bažnyčioje įvyko 
Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo 57- 
ųjų metinių minėjimas Saulės laikrodžio 
aikštėje. Jį pradėjo Č. Dirkė, vedė V. Rav
ka. Pranešimą (istorinę dviejų diktatūrų ko
vos apžvalgą) skaitė habilituotas gamtos 
mokslų daktaras Rimantas Krankalis. Mies
to  ta rybos vardu  į neabe jinguosius 
šiauliečius, į inteligentiją kreipėsi gyd. Birutė 
Paplauskienė. Kalbėjo Tautininkų sąjungos 
valdybos narys habilituotas technikos dak
taras Stasys Janušonis. Juozas Močius 
pakvietė minėjimo dalyvius ateinantį sekma
dienį vykti į Kelmę, Tytuvėnus ir Šiluvą, da
lyvauti atminties ir padėkos renginiuose, 
pasisemti juose kantrybės ir dvasinės jėgos, 
meilės Tėvynei, Dievui ir žmogui.

Kaip visada energingai, liepsningai kal
bėjo Lietuvos karys Vaclovas Lukšys (pa
sipriešinimo metais - Antanas Lizdeika, 
Perlius, Ežys): "Neišsirinkite slibino išperė
to vagies antrą kartą!" Jis apgailestavo, kad 
daug kas žiūri į Lietuvą kaip į sandėlį, kur 
viską dalina. Jis klausė: "Ką tu davei Lietu
vai?” ir ragino gerbti gražiausią pasauly li
etuvių kalbą ir pusiau nukankintą savo brolį, 
te igė negrįžtam ą Lietuvos pris ikė lim ą, 
neginčijamą mūsų valstybės egzistavimo

Visai vakarop nemažas būrys minėjimo 
dalyvių gėlėmis, maldos ir susikaupimo va
landėle pagerbė žuvusius pasipriešinimo 
dalyvius Ginkūnų kapinėse.



10 1996 08 31

IEŠKOKIM  
BLOGYBIŲ ŠAKNŲ
Vieni žino, kad prof. Vytautas Landsber

gis buvo pirmas kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę 1990 melais, kad jo  dėka 
atsikratėme išvaduotojų". Kiti, sėdėdami 
prie "pilstuko", politikuoja, kad tai jis drauge 
su Gediminu Vagnoriumi sugriovė kolūkius 
ir Lietuvą, Jie nemato ir nenori matyti, kad 
tą padarė kailius pakeitę LDDP-istai. Sėdi 
Seime gerai įmitę ponai, privedę Lietuvą prie 
skurdo ribos: viską išvogė, prichvatizavo, 
neliko darbo nei mieste, nei kaime, o  mūsų 
lietuviškas litas virto popierėliu, už kurį net 
duonos kepaliuko nenusipirksi. Pakėlė pen
sijas invalidams net keturiais litais. Juokas 
pro ašarasl Polilikuotojai sako, kad buvo 
gera tarybų valdžia, ir nors tu jiems kuolą 
ant galvos tašyk!

Ne vienas partizanas paguldė galvą už 
Lieluvos laisvę, daugelis kentėjo tremtyje, 
mirė šalčio, bado, sunkių ligų pakirsti Sibi
re. Polilikuotojai sako: patys buvo kalti, kam 
buvo banditai, miškiniai.

Tokia yra dabar visų mūsų Lietuva, Tie, 
kas vežė žm ones, kankino juos KGB 
būstinėse, silpnavalius vertė stoti j komu
nistų parliją ir būti Šnipais, tų pačių silp
navalių ir trumparegių žmonelių lūpomis juo
dina prot. V. Landsbergį, skleidžia netikėjimą 
Lietuvos ateitimi.

Skaudžiausia girdėti nesąmoningas kal
bas net iš okupantų aukų, pvz., iš N., kurios 
tėvas buvo partizanas, žuvo už Lietuvos 
la isvę  ir  yra  pala ido tas už Šakynos, 
Mikulaičig kapeliuose, partizanų kalnelyje.

Norėčiau, kad m intim is  š ia  tem a 
pasidalintų ir daugiau laikraščio skaitytojų.

Lionginą V alodkevičiūtė

NUOŠIRDUM AS
Ne veltui sakoma, kad nėra trobos be 

dūmų: visur visko pasitaiko. Bet kito tokio 
gyvenimo kaip mūsų, Bazilionuose turbūt 
nėra š iek tiek apmaudu, bet niekas to ne
pastebėjo.

54 metus išbuvome tremtyje Taišete, 
Irkutsko srityje. Daugiausiai dirbom miške, 
žiemą speigo, a vasarą uodų kamuojamos. 
Jadvyga, dabar turinti 83 metus amžiaus, 
net pasibaigus tremčiai, 42 metus tęsė var
gus Sibire, nes Lietuvoje jos, kaip pavojin
go elemento, nepriėmė. Toks pat buvo ir 79 
metų sulaukusios Valerijos likimas.

Bazilionuose mes negyvenom, o skur- 
dome lūšnoje, panašesnėje į šuns būdą: pro 
stogą varvėdavo lie tus, pro s ienas ir 
sulūžusias grindis lakstė vėjai. Ir niekam 
mudvi nerūpėjom, o pačioms susiremontuoti 
nebuvo iš ko: pensijos mažos, o iš “plačio

sios tėvynės" santaupoų neparsivežėm.
Būdavo, einam koja už kojos bažnyčion 

per miestelj abi susikabinusios, ir Širdį ge
lia: aplink didžiuliai rūmai, automobiliai, pa
sipuošę praeiviai. Prisimindavom rašytojo 
Jono Biliūno kūrinį, kur Juozapota, išvydusi 
kartuves sušuko: "Kiek ponų, kokie jie  
g ražu s I"

Ačiū Dievui ir geriems žmonėms, kurie 
sudarė sąlygas ramiai pasitikti gyvenimo 
sau lė lyd j. K lebonas Bronislovas 
Gimžauskas, kalbėdamas apie artimo meilę, 
pats ją parodė Pasikvietė mudvi, paskyrė 
didoką kambarj klebonijoje ir tarė: "Gyven
kite  su D ievo pagalba" Negana to, 
ž inodam as mudviejų pajamas, dažnai 
aplanko, pasiteirauja, ar ko netrūksta.

Antras žmogus, prašviesinęs mūsų die
nas - miestelio gyventoja Vilhelmina And- 
zulienė. Mums, turinčioms nemaža negalių, 
nebereikia vargintis vaikštant pas gydytoją 
Ji mus dažnai pati aplanko. Tai kraujospūdį 
pamatuoja, tai Širdį, plaučius iškiauso. Jad
vygai dažnai sopa Sibiro giriose sulaužytą 
ranką. Gydytoja numano, ko reikia, atneša 
ir vaistų Neperseniausiai kažkokių vaistų 
Bazilionų vaistinėje nebuvo, tai gydytoja 
parūpino jų nei iš Kelmės. Ji yra labai nuo
širdi, maloni, moka su žmogumi apsieiti Juk 
ne veltui sakoma, kad ir gydytojo žodis, el
gesys gydo

Ir gydytojai V. Andzulienei, ir klebonui 
Bronislovui Gimžauskui esame be galo dėk
ingos. Linkime ir  prašome Dievo jiems 
sveikatos bei visokeriopos sėkmės.

M udvi nežinom e, kokia  m iestelėnų 
nuomonė apie gydytoją V. Andzulienę ar 
apie kleboną B. Gimžauską. Mums jie geri, 
nuoširdūs žmonės ir už tai esame dėkingos.

Seserų Š im kevič iūč ių  godas, jom s 
prašant užrašė

Antanas Jurgaitis

IŠAUSK, M OTULE, 
M AN SAULĖS 

JU O S TĄ
Vos saulutei pakilus, prasideda žmonių 

darbai, kurie visi yra reikalingi, prasmingi, o 
kai kurie ir gražūs.

Aukštelkės senelių ir invalidų pensionate 
yra nedidelis muziejus, kur rodomi įvairiais 
keliais čia atėjusių žmonių rankdarbiai: K. 
G usto  m ed in ia i šaukš ta i, J. S tu lp ino 
žmogeliukai, Teresėlės Urbetytės juostos, 
staltiesės ir kiti dailės audiniai, J. Dapkutės 
padaryti meškiukai, pingviniukai ir kt. Čia 
gali paganyti akis, pamatyti nemaža gražių 
dalykų. Neseniai muziejuje lankėsi ir jame 
esančiais žaislais ypač domėjosi viešnia iš 
Danijos.

š ių  namų gyventojai už šią galimybę yra 
dėkingi pensionato direktoriui ir socialiniams 
darbuotojams. Iš gimtųjų namų, iš jaunystės 
atsinešti prasmingi pomėgiai čia yra gerbi
ami ir skatinami.

Aleksas Bičkus

IŠ VISO PASAULIO

Maskva, rugpjūčio 27 d, (lnterfax-BNS). 
Maskvoje atkreiptas dėmesys" į  neseniai 
Lietuvos Seimo priimtą Antrojo pasaulinio 
karo dalyvių, kovojusių a n ti hitlerinės koalici
jos pusėje, statuso įstatymą. Tai antradienį 
spaudos konferencijoje Maskvoje pareiškė 
Rusijos URM informacijos ir spaudos depar
tamento direktoriaus pavaduotojas Michail- J 
as Demurinas.

Pasak jo, dokumentas numato, kad karo 
dalyviams, remiantis Lietuvos įstatymais, 
skiriamos ir išmokamos valstybinės pensi
jos, taip pat suteikiamos kilos valstybės 
garantijos ir lengvatos, nustatytos kitais 
įstatymais".

"Karo dalyvių socialinės apsaugos pro
gramos finansuojamos iš Lieluvos valsty
bės ir vielos savivaldybių biudžetų", patik
slino M. Demurinas.

Jis pareiškė jsitikinimą, kad "šį kilnų t .  
humanišką Lietuvos valstybės sprendirritT 
deramai įve rtins L ietuvoje  gyvenantys 
Antrojo pasaulinio karo veteranai, iš kurių 
daugelis yra rusakalbiai gyventojai".

Belgradas, rugpjūčio 28 d. (DPA-ELTA). 
Rusijos transportinis lėktuvas, kuris rug- . 
pjūčio 19 dieną nukrito netoli Belgrado, ga-'.ifk 
beno 12 tonų šaudmenų, skirtų Libijai. Apie 
tai treč iad ien j in fo rm avo  Belgrade  
leidžiamas savaitraštis 'Nedeljni telegraf" 
remdamasis artimais serbų Vyriausybei šal
tiniais. Sudužus lėktuvui žuvo visi 12 juo 
skridusių žmonių, praneša D PA-ELTA. Lėk
tuvas "H-76" skraidino ir didelį kiekį padan
gų Rusijos kariniams lėktuvams MiG 21" ir 
Libijos ginkluotųjų pajėgų lėktuvams “MiG 
25". rašė laikraštis. Krovinio vertė, remian
tis duomenimis, - 7,5 milijono dolerių. JTO 
yra paskelbusi Libijai ginklų ir skrydžių em
bargą. Bet kokia prekyba ginklais su , 
šalimi yra nelegali ir reiškia JTO sankcijų 
nepaisymą. Remiantis oficialiais duomeni
mis, lėktuvas iš Belgrado turėjo skristi j 
Maltą.

Talinas, rugpjūčio 28 d. (ETA-ELTA#' 
Antradienį dabartinis Estijos prezidentas 
Lenartas Meris pareiškė, kad pasitiki rinkimų 
kolegija, kuriai po trijų parlamento nesėk
mių teks spręsti, kas taps Estijos preziden
tu, praneša ETA-ELTA. ETA naujienų 
agentūrai L.Meris tvirtino, kad daugumos 
parama Estijos parlamente leidžia manyti, 
jog būtent jis tapsiąs ketvirtojo rinkimų raun
do nugalėtoju. L.Meris padėkojo visiems 
trečiame rinkimų raunde jj parėmusiems 
parlamentarams. Tokių parlamento narių per 
trečiąjį raundą buvo 52. Tuo tarpu L.Merio 
varžovą, parlamento pirmininko pavaduo
toją Arnoldą Riuitelj palaikė 32 deputatai. 
Rinkimų kolegija bus suformuota iŠ 
parlamento deputato ir 273 vielinių tarybų 
atstovų. Kolegiją maždaug per mėnesį 
sušauks parlamento pirmininkas
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Aš pritariu tiems, kurie mano, kad šian
dieninė Lietuvos padėtis yra net ne baisi, o 
tiesiog siaubinga. Tas siaubas, kuris kaus
iu  turbūt kyla iš supratimo, kad Lietuvoje 
yra labai daug žmonių, kurie prireikus galė'ų 
gultis, larkim, po okupanto tankais, bet ku
rie, nelaimė, beveik nieko negali akivaizdoje 
io, ką aš vadinu šliaužiančia okupacija. O  
būtent lai, kas šiandien vyksta Lietuvoje, ir 
yra šliaužianti okupacija. Jos pavojingumas 
ir baisumas kaip tik ir yra tas, kad didžioji 
Lietuvos žmonių dalis jos nejaučia, nesu
vokia ir šia prasme yra abejingi ne iŠ blog
os valios. Tačiau šiuo atveju vien geros 
valios nepakanka. Ir šiandien iškyla labai 
s e rb u s  klausimas: ar mes pajėgsim pakilti 
,^?<štesnį mąstymo lygį ir pradėsim mastyti 
griežtom politinėm kategorijom, ar vis dėlto 
susilauksim  labai liūdnos pabaigos. Aš 
manau, kad politika yra viena iš nelaimin
giausių gyvenimo sričių todėl, kad ji - šalia 
oro ir, tarkim, mūsų labai mėgstamo krepšin
io - yra vienas iŠ tų dalykų, apie kuriuos 
žmonės mano galj šnekėti šiaip sau, nes 
į  A v ienas  jaučiasi išmanąs politiką O iš 
» rų jų  viskas yra šiek tiek sudėtingiau. Nė 
vienas žmogus neturėtų būti abejingas vai 
slybės politikai, tačiau yra tam tikras lygmuo, 
kurio nepasiekus politika tėra tik jos regimy
bė.

Ką reiškia politikuoti? Prisimenu epizodą 
prieš keletą metų, vieną iš tų dienų, kai prie 
A ukščiausiosios Tarybos degė  laužai, 
?monės prie jų dainavo, kalbėjosi. Viena 
esminė jų  mintis buvo labai paprasta: mes 
iurime truputėlj pakentėti, kol ateis Seimo 
inkimai ir Lietuvoje viskas susitvarkys. Toki- 
?:'uatvejais apima dvilypis jausm as: taip 
Įptantvs žmonės yra labai geri ir artimi, bet 

saitas analitinis politiko protas negailestin
gai ir aiškiai pasako - gerbiamieji, Seimo 
'inkimai nieko nepakeis.

Politikos analizė (ne taip kaip politikavi
mas) prasideda tada, kai suvokiama, jog 
jk is tu o ja  dalykas, kurį vadiname socialine 
nercija. Kitaip tariant, socialinė inercija yra 
'eikiama tam tikrų visuomenės gyvenimo 
iėsnių, kurie yra tokie pat negailestingi, kaip 
r fizikos dėsniai. Pavyzdžiui, šokant iš pen
ato aukšto balkono tuoj pat pradeda veikti 
raukos d ėsn is . A na lizuodam as mūsų 
Dūseną, larsi šokant iš penkto aukšto, drjs- 
u teigti, kad Seimo rinkimai patys savaime 
lieko nepakeis. Kai kalbame apie Lietuvos 
Dadėtj ir Seimo rinkimų perspektyvas, reikia 
a iškiai suvokti, kad v isuom enė negali 
je rž e n g ti patį p e r sa ve . G a lbū t pati 
lidžiausia mūsų bėda, kad po 1992 metų 
inkimų niekas nemėgino daryti principinės 
įjp izės. kodėl buvo tokia rinkimų baigtis.

įvlano manymu, didžiausia nepriklauso 
nybės vertė yra ta, kad nepriklausomybė 
alų ga le  parodė, kok ia  yra  mūsų

visuomenė. Tai, kas vyko Lietuvoje 50 metų, 
iš esmės buvo lėta, nors ir nepastebima, nes 
ją  dengė okupacijos skraistė, tautos degra
dacija. Šia prasme mes būtume tyliai nu
mirę, jei 1990 metais nebūtume tapę ne
priklausomi. Taip jvyko su, tarkim, baltaru
siais. Nepriklausomybė davė unikalų Šan
są - galimybę pasižiūrėti j  save Būdamas 
labai griežiąs valdančiosios partijos kritikas, 
kartu suprantu, jog tam tikra prasme ši kriti
ka yra blogai. Kodėl? Todėl, kad nėra nieko 
lengviau, kaip visas kaltes suversti valdan
tiesiems ir taip pasiteisinti. O  problema yra 
ta, kad valdžioje - tokie žmonės, kokius išrin
ko tauta, taigi valdančioji partija yra tam 
tikras tautos sielos būsenos veidrodis. Bei 
svarstant šią m in į reikia vengli kito kraš
tutinumo. Būtent: po 1992 m. rinkimų opozi
cin iuose valdžiai Lietuvos sluoksniuose 
vyrauja aiški nuostata, kad tamsią, politiš
kai neraštingą tautą apgavo gudrūs komu
nistai, o  esanti kita tautos dalis - šviesi, prot
inga , mylinti Lietuvą - ir jis anksčiau ar vėliau, 
o greičiausia i šį rudenį, nubalsuos kaip 
reikia. Ir viskas stos į  normalias vėžes. Si 
iliuzija  prieš Seimo rinkim us ir yra pati 
pavojingiausia.

Opozicijos (kuriai iš visos širdies linkiu 
sėkmės rinkimuose) skaičiavimai remiasi 
švytuoklės principu. Pagal juos - je i 1992 
m. rinkimuose 50 proc. tautos balsavo už 
komunistus, t. y. taktiškai už kriminalinių 
nusikaltėliu gaują, tai dabar lauta turėtų prar
egėti ir balsuoti už opozicines jėgas. Taigi 
ši iliuzija ypač pavojinga, nes yra priemonių 
taip paveikti žmones, kad jokio praregėji
mo nejvyktų. Tokios priemonės šiandien la
bai akivaizdžios (tai yra labai apgalvota 
politika, kurios tikslas ir prasmė viena - atimti 
iš žmonių paskutinę galimybe mąstyti) - for
suotas skurdo kūrimas.

Pagrindinė diversija, Lietuvos politinę 
ateitį prognozuojanti daugeliui metų j  priekį, 
yra ernergetika, kuri buvo panaudota kaip 
skurdinimo priemonė, pateisinant ją objek
tyviu būtinumu. Būtent tai yra kryptinga so
cialinė politika, siekianti Lietuvos žmones 
suvaryti j  tokią būklę, kad balsavimas už 
normalias opozicines partijas iš esmės taptų 
neįmanomas. Mat begalinis skurdinimas 
visuomet pasiekia kritinį tašką, kai atsiran
da dirva egzistuoti marginalinėms partijoms 
(tiek iš kairės, tiek ir iš dešinės), kurios nusi
neš labai daug rinkėjų balsų. Tai klasikinė, 
labai apgalvota situacija, todėl nepateisina
mas kai kurių opozicijos atstovų šnekėjimas, 
jog opozicija turės absoliučią daugumą Ši
taip prasilenkiame su sociologijos dėsniais.

Kalbant apie rinkimus ir ėjimą į juos, gal
ima sakyti, kad valdantysis klanas labai tvir
tai kontroliuoja padėtį Lietuvoje, o  rinkim
inės kampanijos tėra antraeiliai dalykai. Ši
andien. po šešerių Nepriklausomybės metų, 
mes neturime daugpartinės sistemos, nes 
neturime politinių partijų. Toks teiginys kai

ką gali įžeisti, bet aš kalbu apie partijas 
modernia, europietiška prasme. Taip, gali
ma teigti, jog Lietuvoje partijos egzistuoja, 
je i partiją suprasime tik kaip tam tikrą orga
nizaciją, kurios tikslas paimti politinę valdžią. 
Bet jei partiją laikysime visuomenės jrankiu, 
per kurj tam tikros visuomenės grupės gali 
išreikšti savo interesus, tai paaiškės, kad 
Lietuvoje politinių partijų dar nėra. Mes 
turime valdančiąją partiją, kuri skelbiasi es
anti darbo demokratinė, bet visai puikiai 
supranta, jog ši partija nieko bendro neturi 
su darb in inka is  a r jų  in teresų gynim u. 
Turime konservatorius, kurie normaliame 
vakarie tiškam e  p asauly je  yra  turtingų  
žmonių partija. Kažin, ar tarp konservalorių 
rėmėjų yra daug turtingų žmonių? Tai ne 
šiaip sau smulkmena, o principinis dlaykas. 
Jeigu partijos rėmėjai neatitinka vakarietiškų 
standartų, vadinasi, partija negali atlikti to 
vaidmens, kurį ji daugpartinėje sistemoje 
privalo atlikti. Tai turi būti kanalas, kuriuo tam 
tikrų žmonių norai pasiekia politikos lygmenj. 
ir  todėl konservatorių renginiuose apima 
prieštaringas jausmas: man patinka ir yra 
artimi žmonės, dainuojantys apie Lietuvos 
ąžuolus, bet sąmoningai narystei partijoje 
šilo  nepakanka.

Kadangi Lietuvoje nėra daugpartinės sis
temos, todėl partijų gyvenimu taip pat gali
ma manipuliuoti. O  manipuliuojama dvejo
pai. Vadinamųjų mažųjų partijų politiką gal
ima pakeisti, šias partijas papildžius tam tik
ru skaičiumi žmonių, kurie, vykdydami tą 
pačią LDDP politiką, gali turėti skirtingus 
interesus. Yra ir kitas manipuliavimo būdas. 
Jeigu partija yra didelė ir ne visi jos nariai 
gera i suvokia , kas yra  k rikšč ion iška  
demokratija, luomet tokios partijos vadovy
bėje tereikia turėti tam tikrą skaičių savų 
žmonių. Labai gaila, kad ši problema nėra 
keliama rinkimų išvakarėse.

Man atrodo, kad Lietuvos problema Nr. 
1 yra kaukių keitimas Tuo požiūriu savaime 
nieko neišsprendžia tam tikros politinės jė 
gos atėjimas į valdžią. Tereikėjo krašto ap
saugos ministrui jžvaigiai atsiriboti (ar bent 
mėginti atsiriboti) nuo valdančiosios parti
jos. ir opozicijai toks žmogus jau tampa 
geras Kitaip tariant, aš nepastebiu, kad 
opozicija kurtų mechanizmą, padedantį at
siriboti nuo tų, kurie, žlungant valdančiosios 
partijos  poz ic ijom s, m ėg ins perbėgti j 
o p o z ic ijo s  g re tas. A p ie  š ią  p rob lem ą 
apskritai nekalbama, tarsi ji neegzistuotų, 
o iš tikrųjų ji atsirado jau 1989 metais. Bu
vau to liudininkas. Ji gimė tada. kai tuome
tinis Sąjūdis efektingai laimėjo rinkimus į 
sovietų Aukščiausiąją Tarybą. Mačiau, kaip 
žmonės, nusiėmę kepures, žengdavo per 
Sąjūdžio būstinės slenkstį. Taigi išrinktieji 
pasijuto labai reikšmingi

pabaiga - kitame numeryje
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į šį klausimą 1996 08 18 atsakė Seimo 
narė E. Kunevičienė. Laisvę jau turime, tik 
ne visi sugebame ją gerbti ir ja naudotis. 
Ne tik rinkimus, bet ir ateityje laimėsime, jei 
sugebėsime laisvai bendrauti su tais, kurie 
nesuvokia laisvės kainos ir vertės arba yra 
klaidinami. Dabar labiausiai klaidina trečioji 
jėga - nuosaikieji, kurie dedasi šventaisiais 
ir skelbia, kad Tėvynės Sąjunga (konser
vatoriai) ir LDDP yra tas pat. Jie lyg ir palai
ko dešiniąsias jėgas, bet jei iš tikrųjų norėtų 
jas remti, susirastų sau vietą ir krikščionių 
demokratų partijoje, ir Tėvynės Sąjungoje, 
ir politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje, ir 
tautininkų sąjungoje, bet jų užduotis kita.

Rinkimus laimės krikščionių demokratų 
sąjunga (ne Bobelio sąjungai) ir konserva
toriai, bet koks jų laukia palikimasl Finansų 
sistema sugriauta, o socia lin ia i reikalai 
apverktini. Gelbėjimo darbai priklausys nuo 
to, kaip sklandžiai dirbs naujasis Seimas ir 
Vyriausybė.

LDDP, jau atliko savo užduotj (o ją  turė
jo), dabar ramiai tūnos kairėje pusėje Po 
Seimo rinkimų ji bus labai gerutė, nearši, 
savo ve ik los  p adarin ius  p rim e tin ės  
dešiniesiems, visus auklės ir mokys ‘ tikro
sios demokratijos", todėl prieš ją kovotojų 
nebus.

Trečiosios jėgos buvo, yra ir liks apgaul
ingos. Dabar jom s program as rengia ir 
stumia Venclova ir Štromas (Adamkus - tik 
jų statytinis), siekdami populiarumo vadinasi 
dešiniaisiais, bet kovos ir prieš konservato
rius, ir prieš krikščionis demokratus. Kaip ir 
Sąjūdžio laikais, kai kovojo ne prieš nomen
klatūrinius komunistus, o prieš pačius tikru
osius sąjūdiečius, sabotavo visus svarbiau
sius demokratinius Aukščiausiosios Tarybos 
sprendimus. Taip dabar jie , kla id indam i 
žmones, makaiuosis dešinėje, bet stengsis 
kompromituoti ir paraiyžuoti tikrų dešiniųjų 
veiklą. Ar jie nori ir žino, kaip išgelbėti Li
etuvą? Ne! Jie tik turi užduotj pasiekti, kad 
dešinėje neliktų jėgų, galinčių laimėti rinki
mus, o po to sėkmingai dirbti, kad pritilę 
geručiai kairieji pasiruoštų vėl viešpatauti 
ilgiems laikams

Ne visi supranta ir myli Landsbergj ir 
Vagnorių, bet dabar sprendžiasi ne Lands
bergio ar Vagnoriaus, bet visos Lietuvos 
Likimas Viskas priklausys nuo mūsų, todėl 
mokėkime atskirti, kas su kuo ir už ką, ne
sileiskime gudriai apgaudinėjami.

RAUD ON OSIOS R R A Š K tS  RITERIS
Norvegas ūkininkas Sveris Krokevikas 

gavo '1996 m. Raudonosios Braškės Rite
rio" garbės vardą. Vardas jam suteiktas u i 
tai, kad per 22 metus jo rūpesčio ir pastangų 
dėka b raškių  derlius apylinkėje išaugo 
trigubai. Jo žiniomis pasinaudojo daugybė 
braškių augintojų Norvegijoje ir kitose šalyse. 
Prizas Sveriui Krokevikui paskirtas Braškių 
festivalyje Ringsakeryje liepos viduiryje 
Braškės riterio titulas yra pats garbingiausias 
jverlinimas Norvegijoje už braškių auginimo 
tyrimus, tiekimą, reklamą ir informaciją.

A LU S -  A N T  PAGALIUKO
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Ar keista nekeista, baugu nebaugu,
Bet vargas ir skurdas - du mano draugu. 
Taip 1916 m. proletarų godas aprašė J. 

Janonis, bet ši problema opi ir šiandien, tik 
čia nebėra nieko keisto, o veikiau tik bau
gu.

Pasauly tebėra daug skurdo, todėl 
Jungtinės Tautos šiuos metus paskelbė ko
vos su skurdu metais.

Mus valdanti komunistinių idėjų išauklė
ta ir trim ituojanti, kad atstovauja darbo 
žmones, LDDP ir toiiau negali gyvuoti be 
klasių kovos, be proletariato, kuris ir dabar 
neturi ką prarasti, išskyrus skurdo bei nev
ilties grandines ir savo teisėtai išsirinktą 
valdžią. O tai valdžiai nė motais, ką ten pais
to kažkokios Jungtinės Tautos. Kur kas 
svarbiau, ką nuveiks LDDP, Socialistų, Mot
ery, Valstiečių, Ūkio partijos prieš pat rinki
mus atsibudusi krikščionių demokratų są
junga (ne LKD partijai), kuriai Seime vado
vauja tik už LDDP frakcijos interesus bal
suojantis K. Bobelis, ir kairuojančiųjų cen
tristų jungtinės pajėgos, puoselėjančios vil
tis Lietuvoje dar labiau jtvirtinti neokomu- 
n istinj kapitalizmą ir kasdien didėjančios 
naujųjų proletarų armijos vargo ir nevilties 
kaina didinti savo kapitalus užsienio banku
ose.

Vien padidinti mokesčiai už šilumą ir 
karštą vandenj virš daugelio šeimų pakibo 
šiurpia grėsme artėjant šalčiams nektekti ir 
pastogės, o jau vėl brangsta duona, didi
nami mokesčiai už šaltą vandenj, pašto 
paslaugas. Visa tai siejama su didėjančia 
intliacija. Kylant kainoms dabartinė Vyri
ausybė labai noriai indeksuoja mokesčius, 
kurie ir taipjau nebepakeliami varguoliams, 
m andagiai užleisdam a teisę ir pareigą 
atitinkamai indeksuoti atlyginimus, pensijas 
ir stipendijas būsimai Vyriausybei. Šiemeti
nis Jungtinių Tautų kvietimas kovoti su skur
du taip ir liks Lietuvoje tik tuščiai nuskam
bėjęs. Ką per likusius 2 mėnesius begalės 
š io je  s rity  nuve ikti nau jo ji Vyriausybė, 
paveldėjusi švarutėliai iššluotą valstybės

Savo pomėgiu alui garsėjantys vokiečiai 
atrado naują būdą mėgautis alumi karštą 
vasaros dieną. Jie paprasčiausiai sušaldė alų

iždą? Ačiū šiai Vyriausybei nors už man
dagumą.
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Turime keistą, nenuspėjamą, nenuosek
lų, todėl ir pavojingą Rytų kaimyną.

Dar sovietinės okupacijos metais vieną 
iš pagrindinių jo lozungų “Vsio dlia naroda" 
mūsų liaudis ta ik lia i išs ive rtė  daine lės 
žodžiais "Viskas liaudžiai, viskas tautai..." 
tik kažkodėl iš to Parodo" jau tada išskir
dama kolūkiečius, nors dabar mėgstama 
tvirtinti, kad kolūkiečių gyvenimą griovęs tik 
Vagnorius,

ir perrinktas Rusijos prezidentas B. Jelci
nas iškilmingai prisiekė “vierno služitj nar- 
odu", bet tai nė kiek nekliudė jo  generola
ms toliau naikinti čečėnų tautą (arba liai'^ū, 
kurią jis pats laiko Rusijos Federacijos! V 
imi, ir varyti savo rusų tautos jaunuolius 
pasitikti negarbingos mirties kovoje prieš 
čečėnus, o kai A. Lebedis sus itarė  su 
čečėnų vadais, kad jau gana lieti abiejų tau
tų kraują, B. Jelcinas (ar jo aukštieji pa
re igūna i) p a re iškė  n e p a s itik ė jim ą  A 
Lebedžio sprendimais. Ką B. Jelcino supra
timu reiškia žodžiai "vierno služitj" ir "na r^  
od" nebega li su p ras ti ir  R audonosios 
žvaigždės net ir krūvon susibėgę. Paaiškin
imo teks kreiptis j Lietuvoje jau pritilus], bet 
viską ž in o ju s jir  neklydusj armėnų radiją, 
kuris j klausim us, kodėl jam  pateikiam i 
klausimai ir atsakymai dažniausiai būna 
nešvankūs, visada atsakydavo, kad juos 
sugalvoja “russkij narod". Taigi, kas yra tas 
‘narod" ir ką reiškia prezidento priesaika 
ištikimai tarnauti?

Astrologas A lb e rta s  GRIGANAVIČIUS
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ir parduoda jį ant pagaliuko, kaip paprastai 
pardavinėjami ledai ar šaldytos vaisių sultys. 
Firmos “Family F rosf gaminamas neputoja^ 
tis šaldytas alus jau baigia užkariauti rytų V&£ 
etijos žemes ir braunasi j  vakarų Vokietijos 
rinkas, o  iš ten kaip mano gamintojai, ir j 
užsienj. Gintarinės spalvos šaldytas alus yra 
skirtas tiktai suaugusiems. Nors, kaip tvirtina 
"Family Frost" bosas Noerbertas Dahlhoffas 
(Norbertas Daihofas), šaldytame aluje alko
holio koncentracija yra labai nedidelė, ant 
prekės jpakavimo rašomas perspėjimas 
draudžiantis p ardav inėti šj "skanėstą" 
jaunesniems nei 16 metų asmenims. Paraga
vusieji šio skanėsto teigia, kad jo skonis - kaip 
tikro gero vokiško alaus, tik kiek saldesnis.

L a lk ra S tls  p la tin a m a s  Š ia u lių  m ie s te  Ir  ra jo n e . Iše in a  š e š ta d ie n ia is .  L e id ž ia  U A B  “ A u t  ro t 
a lė ja "  j i
Uz re d a k to r ių  LE O N IJA  M A L A K A U S K IE N Ė  Tai. 42 -45 -55 R e p o rte rė s : Iren a B ije ik ie n ė ,
L e o n ija  M a la ka u sk ie n ė . L a iš k ų  s k y r iu s  - V id a  S im o n a ltle n ė - 429813

Mūsų adresas' Vilniaus 153.5400 Šiauliai, Telef 422590. faks. 429813. Sąskallos Šiaulių banke Nr. 146779s| 
SL Nr. 520, Tiražas 800 egz. ’i


