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Lietuvos žmonėms netrūksta skaudžių 
. priežasčių šio rudens rinkimuose išguiti iš 

Seimo okupacinės nomenklatūros likučius, 
jėjusios J jį LDDP rikiuotėje. Tam yra dar vi

. enas svarbus, nors retai minimas pagrind
as - dabartinės Seimo vadovybės neteisė
tumas,

, 1996 m. Seimo ir 1997 m. prezidento
l^d-dm ai bus pirmi tikrai laisvi, be okupacinės 
R e lin o  kariuomenės likučių Lietuvos teri- 

I torijoje rinkimai. Keista, kad iki šiol neteko 
girdėti išeivijos politikų ir teisininkų keliant 
klausimą dėl LDDP sudarytos Vyriausybės 

-neteisėtumo. Gal tylėta skaitantis su opiais 
fcr painiais užsienio politikos klausimais? Vis 
^ fė l to  vyriausybės te isėtum o atkūrim as 
i lurėtų tapti v ienu iš dešin ių jų  rinkim inių 

šūkių.
Nereikia būti nei tarptautinės, nei valsty- 

i binės teisės žinovu, kad suprastum, jog 
rinkimų negalima laikyti tikrai laisvais, jeigu 
jie  vyksta, valstybės teritorijoje stovint oku- 

i pacinės kariuomenės daliniams. 1992 m. 
I Lietuvoje rinkimų metu dar tebeveikė ir so

vietinis KGB tinklas. Pasirodo, kai kurie Li- 
i etų vos politikai la i turėjo mintyje. 1994 m. 
I ruden į po  m ano v iešos ka lbos  vienas 

Klaipėdos miesto Tarybos deputatas tiesi
og paklausė: ar manau, kad pastarieji rinki- 

buvo laisvi? Lygiai tiesiai ir atsakiau, 
ne. K lausyto jam s p rim in iau , jog tokios 
nuomonės buvau 1992 m. rinkimų melu ir 
apie lai rašiau 1993 m. sausio 5 d. ‘Tėviškės

BENT JAU MORALIŠKAI
LDDP VYRIAUSYBĖ YRA NETEISĖTA

B E N D R A IiĄ -  S K IS  B E N D R A Ž Y G IA M S

žiburiuose” . Savo rašinyje bandžiau įta ig
o ti išeiviją rodyti daugiau atlaidumo dem or
alizuotiems ir išbandyto komunistinio melo 
suklaidintiems balsuotojams. Pasisakiau ir 
rinkimų teisėtumo klausimu:

‘ Pirmiausia, Lietuvoje juk nebuvo "lais
vų rinkimų" tikrąja prasme. Stalininės oku
pacijas karių Damoklo kardas ir gąsdini
mas kuro blokada žiemos speigų akivaiz
doje buvo tolygu KGB nagano vamzdžiui 
prie daugelio balsuotojų gaivų. Tai gero
kas skirtumas nuo patogaus ir šilto, be jok
ios grėsmės, Amerikos pensininkų gyven
im o . " Nurodžiau, kad net išlepinti ka
nadiečiai ir amerjkiečiai dažnas yra bal
savęs už kairiuosius vien tik asmeninio 
patogumo bei ekonominės naudos moty
va is  K a ip  ir  L ie tu vos  b a lsu o to ja i, 
dažniausiai po lo gailėjosi, matydami tokio 
balsavimo pasekmes. Vienas amerikietis 
žurnalistas anuomet štai kaip apibūdino 
LDDP laimėjimą Maskvos blokadai gre
siant: Lietuviai balsavo už karštą van
denį...''

Nėra abejonės, jog moraliniu atžvilgiu 
LDDP Seimo ir vyriausybės šaknys siekia 
užnuodytą ir kruviną Hitlerio-Stalino pakto 
dirvą. LDDP ištakos siekia 1940-ųjų metų 
birželio 15 dienos Raudonosios Armijos 
invaziją ir neatsiejamos nuo niekšiško tau 
tos išdavimo. Net ir savu akiplėšišku, teis
ingumą trypiančiu valdymu LDDP jrodė, jog

neturi moralinių ir teisinių pagrindų. Todėl 
ant Lietuvos žmonių pečių suvirto žemės 
ūkio, pramonės jmonių, bankų sistemos, 
krašto praskolinimo. teisėtvarkos, tautos 
patriotizmo ir dvasingumo griuvėsiai.

Padarykime sau nedidelj vaizduotės ek 
sperimentą. Tarkime, jog po 50 metų nacių 
Vokietijos okupacijos ir genocido Lietuva 
atgavo nepriklausomybę Lietuviška Nacio
nalsocialistinė Darbo Partija pakeičia pava
d in im ą] Lietuvos Darbo Demokratų Partiją 
ir įtvirtina nacių okupacijos nomenklatūrą 
nepriklausomos Lietuvos valdžioje. Tikriau
siai ne tik užsienis, bet ir užsienio lietuviai 
nesiveržtų fotografuotis su tokios valdžios 
atstovais ar sudaryti bendrus "smegenų 
tres tus” ar k itok ias kom isijas va lstybės 
reikalams spręsti. Tikriausiai nei Berlynas, 
nei V iln iaus va ldž ia  negautų u žs ien io  
paskolų bei pašalpų, o užsienio lietuviai a t
siribotų nuo tokios vyriausybės ir jungtųsi 
su opozicijos partijomis, smerkdami ją mor
ališkai ir juridiškai.

Belieka apsispręsti, kiek panašumo tarp 
js iva izduo jam os s ituac ijos ir š ių  d ienų 
rinkiminės tikrovės. Vis dėlto, je igu nebūtų 
ir jokio panašumo, pati tikrovė yra pakanka
mas pagrindas per ateinančius Seimo rinki
mus dėti visas pastangas, kad Lietuvos 
valdžia būtų pastatyta ant teisėtumo ir mor
alės pagrindų, o  Lietuvos langai būtų prav 
erti ateities vilčiai.

JUBILIEJINIO SAVAITGALIO (SPŪDŽIAI
Leonija MALAKAUSKIENĖ

Šiaulių miesto 760-mečiui skirti rengini
ai prasidėjo rugsėjo 19 d (ketvirtadienio) 
p op ie tę  vė lia vos  p akė lim u  c e n trin ė je  
aikštėje "Aido” bibliotekoje surengta kraš
totyros darbų (kronikų ir metraščių) paro
da, Kultūros centre įvyko jaunųjų šiauliečių 
viktorina "Mano miestas” , bulvare prie mi
esto laikrodžio koncertavo Pučiamųjų instru

mentų orkestras
Penkiadienio rytą J. Janonio gimnazijoje 

įvyko konferencija "Šiaulių istorijos tyrinėji
mo problema ir perspektyvos”. Pradėdamas 
ją, mokyklos direktorius išreiškė pageida
vimą, kad tokio pobūdžio renginiai taptų 
tradicija. Mokykla, gavusi gimnazijos vardą, 
siekia tapti ankstesnio lygio kultūros įstaiga,

n u ke lta  į  2  p.
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o Šiauliams derėtų būti Šiaurės Lietuvos 
kultūros centru.

Archeologė Birutė Salatkienė kalbėjo, 
kad Šiaulių dienomis, minint Šiaulių mūšio 
760-ąsias metines, vykstančios konferen
cijos tikslas yra surinkti j  vieną vietą mintis 
ir idėjas tam, kad:

1) kitais metais būtų galima surengti 
rimtą Šiaulių praeičiai skirtą mokslinę kon
ferenciją;

2) parengti Šiaulių miesto istorijai skirtą 
istorijos leidinj,

Kaip specialistei B. Salatkienei rūpi du 
dalykai: seniausi laikai (Lieporių archeolog
inių paminklų kompleksas, kur jau 7 metai 
vyksta kasinėjimai) ir Šiaulių miesto senam
iestis po žeme, kurj reikia įteisinti ir tyrinėti.

Šiaulių pedagoginio instituto docentas J. 
Sireika kalbėjo apie tarpukario Šiaulių is
torikų ir kraštotyrininkų darbus, ypač išskir
damas Joną Puziną, nuo kurio gimimo ką 
tik sukako 90 metų. Jis sveikino istorijai 
skirto leid inio idėją, akcentavo "Aušros" 
muziejaus darbuotojų le idybinės grupės 
aktyvumą, vylėsi, jogjkūrus Šiauliuose uni
versitetą, jame atsiras humanitarinis fakulte 
tas, istorijos katedra, galbūt istorijos su li
etuvių kalba ar k itok ia  specia lybė . Jo 
nuomone labai artima istorija - geras ob
jektas politologams, bet pavojingas istorika
ms. 1991 m. išleista (1988-89 m. pareng
ta) Šiaulių istorijos I dalis nėra laisva nuo 
praeitų dešimtmečių stereotipų. Reikalingi 
nauji tyrinėjimai, atsižvelgiant j Europos 
mokslo lygj.

Birutė K isielienė, Aido vid. mokyklos 
mokytoja, dalinosi savo darbo patirtim i, 
p asa ko jo  a p ie  pastangas m ažuosius 
šiauliečius sudominti legendomis, sakmė
mis, kalendoriais, vaizdine medžiaga ir taip 
priartinti juos prie miesto istorijos.

Šiaulių miesto paminklotvarkininkas Ale
ksandras Petrikauskas kalbėjo apievaisty- 
binj ir vietinį paminklų registrą. Pastarojo 
nuostatai yra rengiami ir bus pateikti tvirtin
ti miesto tarybai Jo kolegė S. Tauterienė 
pasakojo, kaip sekasi tvarkyti ir saugoti 
beveik penkis šimtus paminklų Šiaulių ra
jone.

Š iaulių "Aušros" muzie jaus mokslinė 
sekretorė Virginija Šiukščienė apibūdino tre
jopą muziejaus, kaip kultūros įstaigos, talką 
istorijai: tyrinėja patys savo jėgomis, pade
da kitiems mokslininkams, populiarina is
torijos mokslą. Ji išvardijo keletą aktual
iausių darbo barų: spaudiniai, memorialinė 
medžiaga, dvarų ir išeivių archyvai, Šiaulių 
miesto ir apskrities fototeka dar laukia 
tyrinėlojų. Naujausios istorijos sektoriuje 
rezistencinio judėjimo istorikė Aurelija Ma
linauskaitė rengia spaudai knygą "Laisvės 
kovos Šiaulių krašte"

Tarp klausytojų buvęs p. Vytautas Ląs
tas įsiterpė, kad ir anais sunkiais tarybini
ais metais buvo rašoma miesto istorija. Jis

pats yra parašęs disertaciją "Lietuvos vidu
tinių miestų, kaip rajoną formuojančių cen
trų, vaidmuo (Šiaulių miesto pavyzdžiu)", 
kurią buvo atidavęs saugoti muziejui.

Kraštotyros draugijos Šiaulių skyriaus 
vadovė L id ija  Joana Pranienė prim inė 
gražias Šiaulių kraštotyros draugijos tradici
jas ir papasako jo  apie jų  tęs in į dabar. 
Surengtos ekspedicijos "Šiaulių miesto 
paribiais", praeita Saulės mūšio vietomis 
nuo Jauniūnų iki Busikės. Mieste yra kele
tas visuomeninių muziejų, rūpinamasi kraš
totyrininkų pamaina.

Šiaulių valstybinio archyvo direktorius R. 
Jautakis kalbėjo apie dokumentų saugoji
mo svarba ir problemas, ragino ir kompiu
terių laikais neniekinti Šimtmečiais išbandyto 
būdo daryti dokumentus popieriuje, o darant 
- parodyti daugiau atsakomybės ir meilės.

Konferencijos darbą susumavo B. Salat
kienė, Kultūros skyriaus vedėjas H. Smilgys 
pasiūlė istorikų kolegijos idėją, Skirmantas 
Valentas, vienerius metus šioje mokykloje 
mokęs pertektų, moteriškosios giminės prie
sagų ir Ovidijaus, pristatė savo parengtą 
knygą "Šiauliai. Vardas poezijoje ir vardo 
poezija" (75-ąjj Saulės deltos leidinj) ir 
paskaitė išlrauką iš “Livonijos rimuotosios 
kronikos",

Mokytojas Jonas Krivickas gimnazijos 
muziejuje pasakojo apie šios mokyklos is
toriją. geru žodžiu minėjo velionj muzie
jininką Vincą Vaitiekūną ir kitus, prisidėju
sius prie muziejaus turtų gausinimo. Iš 
gailesčio, kad nedingtų tokia turtinga praei
tis , rados i 22 ap la n ka i dokum entų , 
nuotraukų, prisiminimų, parašyta 140 metų 
mokyklos istorija, rašomas jos tęsinys.

Konferencijos dalyviams buvo sudaryta 
galimybė apsilankyti Saulės (Šiaulių) mūšio 
vietoje, dalyvauti joniškiečių surengtame 
minėjime. Eiles apie LiPtuvą skaitė audru- 
viečia i poetai Jonas Ivanauskas, Loreta 
Rimskytė, Juozas Jaras, istorinę minimų 
įvykių pusę nušvietė Joniškio istorijos ir 
k u ltū ro s  m uzie jaus darbuoto ja  Dalia 
Pelruiienė, Skirmantas Valentas vėl skaitė 
“Livonijos kroniką” ir dalino knygas su au
tografais. Dalyvavo svečiai iš Pakruojo ra
jono savivaldybės. Atvykusi šio rajono merė 
M. Šerienė pataikė j tikrą Saulės mūšį: Jo
niškio skautai, pasidarę dūmų uždangą, šia
pus ir anapus demonstravo kovos veiks
mus. Savanorių šefuojami skautai vilkėjo 
lauko uniformomis. "Kariai", visai jau vyru
kai, kažkodėl buvo išsipa išę veidus, o 
mažesnieji stovėjo garbės sargyboje prie 
paminklinio akmens ir vėliavos. Iš pastarųjų 
ginkluotas buvo tik vienas - mediniu durklu.

Kas norėjo, iš Saulės mūšio lauko galė
jo  dar suspėti j visuomenės ir valstybės 
veikėjo socialdemokrato Antano Povyliaus 
"Išgyvento laiko a ts im in im ų nuotrupų", 
kurias išleido "Aušros" muziejaus leidykla, 
pristatymą. Tai yra medžiaga istorijai ir au
toriaus 125-ųjų gimimo metinių pagerbimas. 
Knygą padėjo išleisti Stepono Kairio fondas,

todėl j  pristatymą atvyko jo  atstovė prof 
Vida Zvironaitė. Atsiminimais apie Antaną 
Povylių pasidalino prof. Stasė Kašauskienė 
ir hab dr. Algirdas Banys. Po trumpą pa
garbos žodį pristatomos knygos autoriui, 
kurio didysis, bet neišsipiidęs gyvenimo 
troškimas buvo pamatyti išspausdintus at
siminimus, tarė pristatyme dalyvavę Seimo 
nariai socialdemokratai Aloyzas Sakalas ir'5* 
Vytenis Andriukaitis.

Šeštadienį buvo pramogų diena: tauto
dailininkų mugė, meno kolektyvų koncer
tai, dviračių varžybos ir  rite rių  turnyrai 
(Saulės mūšio laikų ginklus ir kovos meną 
demonstravo Rygos karinio istorinio klubo 
nariai). 18 val. įvyko šventinis minėjimas 
miesto Kultūros centre.

Per sekmadienio Sumą šv. Petro ir Pov
ilo bažnyčioje buvo meldžiamasi už Šiau 
liūs ir šiauliečius. Klebonas mons. K. Jakai
tis pamokslo metu kalbėjo, kad iš visų dąti 
bo vietų mieliausia jam buvo gyventi ir di, \  
ti Šiauliuose, šiauliečių katalikų atkaklumą 
ir ištikimybę lygino su 250 metų trukusiu li
etuvių priešinimusi kryžiuočiams, ka lavi
juočiams; ypač džiaugėsi nuoširdžiu chorų 
(ne tik bažnytinių!) giedojimu už ačiū, visi
ems šv. Mišių dalyviams linkėjo būti gyvo 
tikėjimo ir nuoširdžios meilės žiburiais. .

Šiaulių m iesto vicemeras Algimantas 
Sėjūnas priminė, jog prieš 760 metų riteriai 
iš Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos, Danijos 
sužinojo, kad Čia gyvena labai narsi tauta, 
kuri apgynė savo namus, šeimas ir garbe 
Dievas nelaimino ateivių, o laisvės dvasia 
liko, lyg stebuklingas paukštis atgijo iš pe
lenų Kovo 11-ąją. Lietuvai vėl atsivėrė pa
saulis - tik jau kiek kitoks. Šiais metais įvyks 
tarptautinis LEZ konkursas. Šiaulius garsi
na dailininkai ir ypač muzikantai.

Didelių vilčių dedama j dorai, sąžiningai 
ir garbingai kuriamą LEZ, j bendradarbia
vimą su Amerika ir Europa. J S lį

Baigdamas vicemeras visiems linkW,j 
gerų  m inč ių , iš tve rm ė s , s tip ry b ė s  ir 
Aukščiausiojo palaimos, o mons, K. Jakai
tis  padėko jo  k o n ce rlo  da lyv iam s  - 
“ Polifonijos" chorui ir miesto kameriniam 
orkestrui.

Organizatoriai buvo parūpinę ir kitokios 
muzikos: "Jonio pastogėje" vyko pobūvis 
šeimoms, o Dailės galerijoje - džazo grupių 
koncertas.

GERBIAMIEJI rI n KEJAI?" _  " j
į  Š. m. spalio 2 d . (treč iad ien į) 18 va l. |

30 m in . A u k š ta b a lio  v id u r in ė je *  
I m okykloje jvyks  susitik im as su kan-1
|d id a tė m is  j LR Seimą

.V a le n tin a  ŠIM KUVIENE (LDDP) 
■ ir Birute V ISO KAVIČIENE TS(LK)

|  Maloniai kviečiame Saulės apygardom A  
|  rinkėjus dalyvauti rinkiminėje diskusijoje, j

TS(LK) Saulės skyrius
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Palaidoti po lic ijos  kom isariato 
k iem e

JONIŠKIS. Praėjusio trečiadienio rytą 
Joniškio policijos komisariato kieme, kas
ant pamatus busimam garažui, metro gy- 
yje rasti žmogaus kaulai iš kaukolės lie
kanų spėjama, kad Čia buvo palaidoti du 
ižmonės. Kol kas kasimo darbai čia sustab- 
Idyti, kol atvyks archeologas, kuris nustatys, 
crieš kiek laiko mirę žmonės. Jei specialis
tui šito nustatyti nepavyks, bus atlikta teis
imo medicininė ekspertizė

Joniškio muziejaus direktorius Karolis 
įBačionis surinko kai kurių liudytojų pasa
kojimus. Visai galimas dalykas, kad toje viet- 
.oje yra palaidoti 1948 m. stribų nužudyti 
partizanai Čagus ir Guščius.

Senieji Joniškio gyventojai dar pamena,

Ikaip partizanų lavonai gulėja sodelyje prie 
stribų būstinės (šalia "Ž ilvino" restorano

buvusi gėrimų parduotuvė, raudonų plytų 
nam as). P rie  la von ų  buvo  k v ie č ia m i 

, žuvusiųjų giminės atpažinti. Manoma, kad 
I partizanai ir buvo čia užkasti.
| Prisiminus tą jvykį, kai Joniškio miesto 
i centre prieš kelerius metus irgi buvo aptik 
I tas unikalus radinys - žmogaus kaulai, gal

ima spėlioti, kad policijos komisariato kieme

i palaidoti žmonės - kapinyno tęsinys.
Tai parodys tolesni tyrimo rezultatai.

ŽEMĖS ŪKIS
Danų technika ūkiuose

I JONIŠKIS J rajoną jau  atkeliavo dalis 
Danijos žemės ūkio mašinų gamyklos TIM ' 

i cukrinių runkelių nuėmimo kombainų Nau- 
I jus dvieilius lengvatinėmis sąlygomis jsigijo

« lislgirio, Drąsutaičių. trieilius - Kirnaičig 
kilvionių žemės ūkio bendrovės, š iom is 
1 dienomis taip pat naujus tokius kombainus 

turi dar gauti du rajono ūkininkai. Keli jų  turi 
| nusipirkę ir nenaujus Minėti cukrinių runk
e lių  nuėmimo kombainai - ne vienintelė dan
iš k a  žemės ūkio technika Rajono laukuose 

įte k m in g a i dirba šeši kultivatoriai “Germina- 
tor", per dešim t "Hardi" peslicidų, purkštu- 

I vų, du Danijos žemės ūkio mašinų gamyk
los "Bogballe" mineralinių trąšų barstytuvai.

KULTŪRA
Renginiai p irm aja i lie tuv iška i knygai

R A D V IL IŠ K IS . P ra ė ju s į tre č ia d ie n į 
paaiškėjo darbai, kurie rajone numatomi 
p irm osios lie tuviškos knygos - M artyno 
M ažvydo katekizm o - 450-osiom s met
inėms Tąsyk juos siūlė ir aptarinėjo šiam 
reikšmingam jubiliejui rajone organizuoti 
sudaryta komisija, kuriai vadovauja mero 
pavaduotojas M. Briedis

Tarp planuojamų jubilie jin ių  renginių - 
parodos, konkursai, konterencijos, susitiki
mai, knygos šventės ir kita. Jie vyks b ib
lio tekose, ku ltūros k lubinėse įsta igose , 
mokyklose, bažnyčiose ir turėtų apimti visą 
rajoną. Sukakčiai, kurios svarbiausias ak
centas - kitų metų sausj, jau pradėta ruoš
tis. Komisijos posėdyje nutarta, kad pirma
sis didesnis jai skirtas renginys - išvyka spal
io mėnesį į  lietuviško žodžio lopšį - Kalinin
grado sritj. Radviliškio parapijos bažnyčia, 
V ie š o ji b ib lio te k a  p as ire n g ė  n uve ž ti

tenykščiams lietuviams knygų, parodyti spe 
ktaklj.

Muziejus s im naziju ie
Pirmojoje ir vienintelėje rajone Vaižganto 

gimnazijoje atidarytas jos istorijos muziejus 
Parengtos kelios ekspozicijos. Tarp jų - skir
ta Lietuvos mokyklos 6 00  metų, pirmosios 
lie tuviškos knygos 450 metų sukaktims. 
Atsispindi ir pirmieji gimnazijos žingsniai, 
įvairiapusė jos mokinių ir pedagogų veikia. 
Muziejus plačiau atskleidžia Vaižganto as
menybę, gyvenimą, kūrybą. Atskira patai 
pa skirta pažinčiai su senovine klase - XIX 
a m ž ia u s  p a b a ig o s  ir v ė le s n ių  m etų 
mokykliniai suolai, mokytojo staliukas, ant 
kurio A. Povyliaus 1901 metais pasirodžiusi 
knyga, ana is la ika is mokin iams išduotų 
pažymėjimų pavyzdys.

Muziejų, kurio įkūrėja - mokytoja metod 
ininkė J. Kaučikienė. steigti padėjo dauge
lis mokytojų, tarp jų buvęs mokyklos direk
torius C Kantauskas. Jau puoselėjama 
naujų minčių, kaip išplėsti, praturtinti, pa
gausinti jo ekspozicijas.

Saulės mūšio pam inėjimas
JONIŠKIS. Rugsėjo 20 d., 13 valandą 

netoli Jauniūnų kaimo vyko Saulės mūšio

PAGAUTI DEGALINIU UŽPUOLIKAI
Praėjusio šeštadienio naktį Šiaulių rajono 

policija buvo priversta paskelbti pavojų ir 
u ž b lo k u o ti (k u r įm a n o m a ) į  m ies tą  
vedančius kelius - pareigūnai gaudė de 
galinių užpuolikus. Pirmasis incidentas jvy- 
ko rugsėjo 20-ąją apie antrą valandą nak
ties. Lieporių degalinės darbuotojai prane
šė, kad juos užpuolė du nepažįstami vyri
škiai, atėmė apie 500 litų ir  dingo. Kaip 
vėliau paaiškėjo, apie incidentą policijai 
buvo pranešta jau po įvykio, mat užpuolikai 
degalinės darbuotoją iš pradžių išviliojo j

760-ųjų metinių minėjimas. Jame dalyvavo 
lektorius istorikas, skautai, Meno mokyklos 
kapela. Rudiškių folklorinis ansamblis bei 
1 Audruvės literatai. Visą savaitę rajono 
m okyk lose  vyko is to rijo s  pam oka apie 
Saulės mūšį. Joniškyje  susto jo  Latvijos 
karin io-istorin io kultūrinio klubo atstovai, 
kurie vyko j Salduvės kalną. Joniškiečiams 
buvo parodytas riterių mini turnyras, kurio 
metu buvo demostruojami senoviniai gin
klai. Virš savivaldybės suplevėsavo miesto 
vėliava, o  miesto bažnyčioje Saulės mūšiui 
atminti buvo aukojamos šv. Mišios.

Knyga ju b ilie ju i - dovana sau
KELMĖ Baigtas spausdinti kražiškės 

J u ze fo s  R a m a na u ska itė s  tau tosa ko s  
rinkinys "Kakarykalnio aidai". Knygos pa
s irodym as sutampa su jo s  auto rės ju 
b ilie ju m i. R ugsė jo  2 4-ą ją  Juze fa i R a 
m anauskaite i sukanka 80 metų. Knyga 
išleidžiama 1000 egz. tiražu. Jos leidybai 
lėšų skyrė rajono savivaldybė, rūpinosi

Kultūros skyriaus vedėjas A. Krutkevičius. 
Pasak jo, šis paprastos kaimo moters dar
bas - tai pavyzdys šių dienų jaunimui, kaip 
įgyvendinti savo idėją, nors ir labai sunkus 
bei sudėtingas gyvenimas Knygą išleido 
"Atkuios" leidykla Tai pačiai leidyklai jau 
jteikta suredaguota aulorių kolektyvo knyga 
"Kelmės kraštas' . Joje daug medžiagos 
apie rajoną pateikia užventiškis kraštotyrin
inkas  V R im kus, V. Lopeta  iŠ Š ilo  
Pavėžupio, nuo Kražių kilęs mokslininkas 
M. Michelbertas, Kultūros skyriaus vedėjas 
A. Krutkevičius, mokytoja Ž. Klimienė ir kt.

KITI ĮVYKIAI
Atidalyta pasienio užkarda

JO N IŠ K IS . P e n k ta d ie n į J o n išky je , 
Vilniaus ir Stoties gatvių kampe, atidaryla 
Pasienio policijos užkarda. Ta proga vyko 
iškilminga rikiuotė.

Joniškio pasienio užkarda saugo 73 ki
lometrus Lietuvos-Latvijos valstybės sienos, 
joje yra apie 80 pasieniečių. Buvusias vet
erinarijos laboratorijos patalpas pasienio 
užkardai perdavė rajono savivaldybė.

Buvusiame užkardos pastate įsikurs Jo 
niškio istorijos ir kultūros muziejus.

______________ Parengė Vida SIMONAITIENĖ

lauką, po to vienas iš nusikaltėlių pagaliu 
jam trenkė per galvą, ir kol šis atgavo są
monę, iš degalinės pagrobę pinigus spru
ko.

Toks pat užpuolimo scenarijus buvo pa
kartotas ir Meškuičių degalinėje. Du jauni 
vyrukai jau rugsėjo 21-ąją atvyko prie šios 
degalinės ir operatoriaus paprašė, kad šis 
įpiltų benzino. Vos operatorius spėjo išeiti j 
lauką ir ėmėsi darbo, nusikaltėliai pagaliu 
trenkė jam per gaivą, įpuolę j degalinę pa
grobė apie 500 litų ir jsėdę j savo automo- 

nukelta i 4  p.
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TRIS KARTUS 60 PROCENTŲ
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos piliečių balsavo už 

komunistus - LDDP. O už ką balsuos 4-ąjį kartą?

Pabaiga Pradžia Nr.38 

Jonas RUBIKAS

TAUTOS RŪPESČIAI: TAUTIŠKUMAS
Esti b io log in is  p ave ldė jim as. Mes 

gauname savo tėvų genus ir tampame tok
ie pat kaip mūsų tėvai, bet kai kuo ir kitok
ie, nauji. Mes perduodame jau savo genus 
mūsų vaikams. Taip kartų kartos gauna ir 
perduoda tai, kas yra paveldima. Tai yra 
amžina ir kartu nauja. Tai individo amžinybė 

Yra ir tautinis paveldėjimas, lemiantis 
tautos amžinybę. Mūsų biologiniai savitu
mai yra šio tautinio paveldėjimo paryškinami 
ir taip atsiranda tautybės sąvoka: lietuvis, 
rusas , žydas, ita las. S va rb ia u s i š io  
paveldėjimo veiksniai yra kalba ir supančių 
žmonių papročiai plačiąja prasme. Kalba yra 
ypač svarbi asmens tautybei Kalba tampa 
ne tik bendravimo priemonė, bet, svarbiau
sia, mąstymo priemone - mąstymas, kal
bėjimas su savim i vyksta gimtąja kalba. 
Sakoma, kad gerai mokantys svetimą kal

bą ir gyvendami svetimame krašte prade
da mąstyti ta, svetima kalba.) Kalba daro 
jtakos ir mąstymo būdui, nes ji negali būti 
atsiejam a nuo gyvenimo, nuo aplinkos. 
Paklausykime, ypač švenčių metu, kada 
suvažiuoja daug žmonių. Girdėsime daug 
kalbos atspalvių. Tai j bendrinę kalbą jpinti 
tarmės savitumai. O tarmė kalboje - tai pats 
b ra ng ia us ia s  tu rta s . Tarmė parodo 
paveldimą ryšj su žmonių aplinka, jų  pa
pročiais, gyvenimo būdu. Taip tautybė sus
ipina su tautos gyvenimo būdu, su istorine 
atmintimi, pagaliau ir su gyvenimu tam tik
roje geografinėje vietovėje. Ši visuma ir 
lemia tai, kad mes esame lietuviai, kiti - len
kai, žydai ar italai. Tautybė - tai neįkainoja
mas turtas, nes būti lietuviu ar kitu reiškia 
būti vieninteliu pasaulyje.

Pasaulyje labai vertinamas profesionalu
mas. Bet gerų profesionalų yra daug. Būti 
geru profesionalu ir vertinti savo tautybę, - 
neprieštarauja vienas kitam. Galima pašte 
bėti tarp inteligentų, ir valstybiniu mastu, 
tarsi būtų gėdinamasi, kad esi lietuvis. Taip,

lietuvaičiai daro gėdą, bastydamiesi po pa
saulio kalėjimus, ir blogi jų  darbai yra mini
mi šalia muzikos, meno, mokslo ar sporto 
įžymybių. Blogų žmonių turi kiekviena tau 
ta ar valstybė. Ne tai yra svarbiausia.

Pasigendama patriotizmo dvasios. Kas 
dieniniame gyvenime, darbuose, viešoje 
veikloje. Tautiškumo jausm o neugdo bu
vusių stribų bei komunistinio CK, o dabar 
tinių Seimo narių atlape nešiojama trispal 
vė, kaip ir jau mano minėtas atsivertėliškas 
fariziejų žegnojimasis. Tarsi Nepriklausoma 
Lietuva yra mums k ieno nors prim esta.} 
Tiesą sakant, daugelis (60 proc.l), matyt 
taip ir galvoja. Toks abejingumas prasidėjo 
prosovietiniams intelektualams susižavėjus 
turtingųjų Vakarų kosm opolitizm u, kuris 
skelbiamas kaip dvasinis išsivadavimas iš 
mūsų tautinio provincialumo. Tačiau ar nėra 
kito, gal gilesnio tikslo - sumenkinti svarbi 
ausią Laisvės siekio varomąją jėgą?

Tautiškumo rūpesčiai yra tarsi dvipusiai. 
Viena - tai lietuvybės Vilniaus krašte likimas, 
ir antra - tai bendras abejingumas tautišku
mui ir lietuvių kalbai. Vilniaus krašto g yvgK  
tojai (ar tai būtų lietuviai, ar lenkai, ar f j y  
dai) turėtų suprasti patj svarbiausią dalyką 
jie gyvena Lietuvos valstybėje ir jie turi būti 
ja i palankūs, gyventi pagal jos Įstatymus

nukelta j  9 p

POLI CI JA

bilj "Ford Siera" nudūmė Šiaulių link.
Šj kartą degalinės darbuotojas nebuvo 

p ra radęs sąm onės ir sp ė jo  įs id ė m ė ti 
nusikaltėlių automobilio valstybinius nume
rius, ku riuos  jis  ir  p e rska itė  p o lic ijo s  
budinčiajam. Nusikaltėliai Linas Jancius (g. 
1976 m.) bei Deivydas Pokšas (g. 1976 m.) 
su Įkalčiais buvo sulaikyti tą pačią naktį po 
keliolikos minučių netoli Ginkūnų. Abiems 
sulaikytiesiems iškelta baudžiamoji byla dėl 
plėšimo

DOMUOSE UŽDUSO JAUNUOLIS
Naktį iš rugsėjo 21-osios j 22-ąją 4 val. 

14 min. Šiaulių sukarintos priešgaisrinės 
apsaugos daliniui buvo pranešta, kad Ši
auliuose dega J. Basanavičiaus gatvės 55b 
namo 19-asis butas. Per gaisrą užduso 
minėtame bule gyvenęs Žilvinas Vėlyvis, 
gimęs 1974 metais

Kai atvyko ugniagesiai, namo laiptinės 
jau buvo piinosdūmų. Teko skubiai evakuoti 
visus namo gyventojus. Tuos, kurie pro 
duris nebegalėjo išeiti dėl laiptinėje esančių 
dūmų, ugniagesiai kopėčiomis išlaipino per 
langus.

Degantis butas priklauso šiauliečiui Vy
tautui Vėlyviui, tačiau namuose šeimininkas 
tą naktį nenakvojo. Nustatyta, kad gaisras 
kilo prieškambaryje, netoli durų, ugnis ka
mbarių beveik nepasiekė, tačiau j kambarį 
jėję ugniagesiai jame prie lango rado gulintį

nebegyvą 22-ejų metų buvo Šeimini no sūnų 
Žilviną Vėlyvj. Liepsna jaunuolio nepasiekė, 
tačiau jis užduso nuo dūmų.

Degusio buto šeim ininką ugniagesiai 
surado tik pirmadienio rytą Jis papasako 
jo, kad jo bute už skolas buvo atjungta ele
ktra, nuo to laiko ant šaldytuvo prieškam
baryje buvo padėta medinė lenta, ant kuri
os būdavo deginama žvakė Ugniagesiai 
m ano, kad ga isras k ilo  nuo žvakės 
užsidegus lentai.

TALŠOS EŽERE IR PRIE IALŠ0S
Rugsėjo 23 d. 7.20 val. Šiauliuose, Ta

isos ežere plūduriuojančioje valtyje buvo 
rastas apie 45 metų vyriškio lavonas.

Apie 9 val. Talšos ežero pakrantėje, 
Irklavimo bazės teritorijoje (Smėlio g ), prie 
pat vandens buvo rastas apie 50 metų vyri
škio lavonas. Ant šio vyriškio kūno išoriškai 
apžiūrint smurto žymių nebuvo rasta, jo  
mirties priežasties ekspertai dar nenustatė 
Pakrantėje gu lė jęs vyriškis buvo a ps i
rengęs, jo kišenėje rasta 6,5 lito ir butelis 
nuo alaus, pripildytas drumzlino skysčio. 
Netoliese mėtėsi degtinės butelis Vyriškj 
pamatė rytą prie ežero atėjęs žvejys.

NUŽUDĖ IR IŠPLĖŠĖ DANTŲ PROTEZĄ 

IŠ BURNOS
Rugsėjo 23 d. Šiaulių apygardos teismas 

paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, 
kurioje kelmiškės Paulina Purvaneckienė ir 
S alom ė ja  Rašim ienė buvo ka ltinam os 
nužudžiusios ir apiplėšusios 1918 metais 
gimusį Bronislovą Lukaševičių. Iš senuko 
burnos buvo išplėštas dantų protezas su 
auksinėmis karūnėlėmis.

1996 m. sausio 15-osios vakarą Paulina ' 
Purvaneckienė ir Salomėja Rašimienė gėrė 
Kelmėje pas savo pažįstamą, kol baigėsi 
gėrimai ir pinigai. Tada P. Purvaneckienė 
pasiū lė  savo sugė rove i nue iti pas jos 
pažįstamą "senį" ir gauti pinigų. Abi mot
erys nuėjo pas Kelmėje, Vytauto Didžiojo 
g. 29-ajam e name gyvenantį B. Lukaš
evičių. Šeim ininkas, nieko blogo nejtar 
damas, pavaišino viešnias arbata ir namin
iu vynu. Maždaug po valandos P. Purva
neckienė pradėjo prašyti, kad šeimininkas 
paskolintų 10 litų, o tas aiškino, kad neturi, 
nes dar negavo pensijos. Tada P. Purvą 
neckienė užmetė B. Lukaševičiui ant kaėto 
šaliką, abi moterys, tempdamos šalikžj®. 
skirtingų galų, ėmė senuką smaugti. Paskui 
jos ieškojo senuko name pinigų, vėliau nu
tarė, kad 'n eg a lim a  p a lik ti p ėd sakų '1. 
Senukui buvo keturiolika kartų suduota j 
galvą ir krūtinę bute buvusiais hanteliais,!* 
Abiem išėjus iš B. Lukaševičiaus namo. p ”  
Purvaneckienė grįžo namo pasiimti, kaip ji 
tvirtino, palikto šaliko. Grįžusi ji ištraukė B 
Lukaševičiui iš burnos šaliką ir pastebėjo, 
kad burnoje yra auksinių dantų. Tada sus
irado reples ir išlupo dar gyvai, nors jau be 
sąmonės buvusiai aukai iš  burnos plast
masinį dantų protezą su auksinėmis dantų 
karūnėlėmis Ant protezo liko vieno iš au
kos dantų nuolauža. Vėliau pro tezą su 
auksinėmis karūnėlėmis, kurio vertė apie 
500 Lt, moterys alaus bare pardavė už 60 
Lt, sakydamos, kad protezas esąs vienos 
iš jų senelio.

Teismas pripažino abi moteris kaltomis 
ir nuteisė P Purvaneckienę 13, o  S. FfejQ| 
imienę 12 melų laisvės atėmimo.

Parengė V. S-
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TELEVIZIJOS PIUHillAMA VISAI SAVAITEI 
RUOŠĖJO 30 » .  - SPALIO 6 » .

BA LTIJO S T V
PIRMADIENIS, 09.30 
8 30-17.50 BBC programa (PAL sistema)

I 17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
I Taip sukasi pasaulis" (756) 19.00 JAV de- 
fcek lyv in is  se ria la s  B erko  įs ta ty m a s " 
f  Burke's Law"). 1994/95 m. 1 dalis 'Kas 
nužudė S ta rle t? ". R ež,D en is  Dugan 
Vaidina:Gene Barry,Peter Barton,Danny 
Kamekona, B evar-leight Banfield 19.45 
Humoro laida "Maski-show”. ' Kaukės gimta
dienyje" 20.30 Italų serialas'Manuela’ (271) 
(rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas "Paskuti
nis autobusas j  Vudstaką" iš ciklo “inspek- 
lorius Morsas” pagal Colin Dexter romaną. 
Detektyvas. Anglija. Rež. Peter DuffelI Vaid
ina: John Thaw, Kevin Whately, Jill Baker, 
Holly Aird, Paul Geoffrey (Pastaba:21.00

( 300 vilniečiai 38 kanalu galės matyli TV 
ialą 'Taip sukasi pasaulis" (756) 22.55 

nglų TV detektyvinis serialas Dempsi ir 
Makepeace".6 dalis-'Kai nebėra kur bėgti"
23.50 P orsche. P asau lio  če m p ion a to  
apžvalga. Portugalija 0.05-8.30 CNN pro
grama (PAL sistema)

Į .  ANTRADIENIS. 10.01
fe 30-17.50 BBC programa (PAL sistema)
17.50 Programa 10 00 Amerikiečių serialas 
Taip sukasi pašau lis" (757) 19 00 Anglų TV 
detektyvinis serialas Karštos ga lvos ’ 7 
dalis Nukirslas pačiame jėgų žydėjim e’1
20.00 JAV TV komedijinis serialas "Viskas 
iŠ pradžių". 6 dalis "D žeim so deb iu tas 
televizijoje" 20.30 Italų serialas "Manuela' 
(272) (rusų k.) 21.00 "Pažintis”. (Krikščion
ių demokratų partijos laida) (Pastaba:2 1 .00 -
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą "Taip sukasi pasaulis"(757) 21.30 
Vaidybinis filmas "Nakčiai baigiantis’ (2 da
lis) ("A Che Punto E La Notte”) Detektyvas

S  a Rež.Nanni Loy Vaidina M arcelio 
tro ia nn i,M a rie  L a fo re t,A lessandro  
žr.Leo Gullotta 23.30 JAV detektyvinis 

serialas "Berko įstatymas" 1 dalis- "Kas 
nužudė Starlet?" 0.20-8.30 CNN programa 
(PAL sistema)

Į r EČIAD iENIS, 10.02
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistema)
17.50 Programa 18 00 Amerikiečių serialas 
Taip sukasi pasaulis" (758) 19.00 Anglų TV 

detektyvinis serialas ’Beldimas" (6 dalis)
20.00 Humoro laida "Maski-show". “Kaukės 
tekančios saulės šalyje" 20 .30 Italų serialas
Manuela" (273) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis 

filmas "Visi Niujorko Vermeieriai" ("Ali The 
Vermeers In The New York"). Drama. JAV, 
1990 Rež. Jon Jost. Vaidina: Emmanuelle 
Chaulet. Katherine Bean, Grace Phillips, 
Laurel Kiefer, G rade  Mansion (Pastaba: 
21.00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės malyti 
TV serialą Taip sukasi pasaulis"(758) 22.35 

^£ g lų  TV detektyvin is serialas ’Karštos 
L r^ lv o s "  7  dalis "Nukirstas pačiame jėgų 
Į  lydėjime" 23.30 NBA. Žvilgsnis iš arčiauI 
I 0.05-8.30 CNN programa (Pal sistema)

KETVIRTADIENIS, 10.03
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistema)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
Taip sukasi pasaulis” (759) 19.00 Anglų TV 
de tektyv in is  seria las Dempsi ir M ake
peace".7 d a lis -’Nuosprendis" 20.00 NBA: 
Žvilgsnis iš arčiau 20.30 Italų serialas ’Man- 
ue la ” (274) (rusų k.) 21.00 Valanda su 
Raimundu Rajecku (Pastaba:21.00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
Taip sukasi pasaulis"(759) 22.00 JAV ko
medijinis serialas ’Viskas iš pradžių" 6-da- 
lis “ Džeimso debiutas televizijoje" 22.30 
Anglų TV detektyvinis serialas "Beldimas" 
(6 dalis) 23.25 Erotika. Nuogos fantazijų 
merginos (1) 24 00-8.30 CNN programa 
(PAL sistema)

PENKTADIENIS, 10.04
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistema)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
‘Taip sukasi pasaulis” (760) 19.00 Valanda 
su Raimundu Rajecku 20.00 Humoro laida 
’Maski-show". ’Kaukės Odesoje” 20.30 Italų 
serialas ’Manuela" (275) (rusų k.) 21.00 
Vaidybinis filmas "Vyriškos istorijos” ( Two 
Fisted Tales”) JAV. 1991 Drama 1 .’Kortos 
atverstos"(' Showdown”) Rež. Richard Don
ner. Vaidina: David Morse, Neil Grey Giun- 
toli 2 'Kelio karalius” ("King O f The Road”) 
Rež. Tom Holland. Vaid ina: Raymond 
J.Barry, Brad Pitt 3.’Geltona" (“Yellow") Rež. 
Robert Zemeckis Vaidina: Kirk Douglas, 
Dan Aykroyd (Pastaba: 21.00-22.00 vilnieči
ai 38 kanalu galės matyti TV serialą "Taip 
sukasi pasaulis" (760) 22.40 Humoro laida
Maski-show”. "Kaukėsgimtadienyje” 23.25 

Erotika Nuogos fantazijų merginos (2) 0.05
8.30 CNN programa (PAL sistema)

ŠEŠTADIENIS. 10.05
8 30-16.20 BBC programa (PAL sistema)
16.20 Programa 16.30 Sveikatos kaina. 
Geriamasis vanduo ir sveikata 17.00 Eko- 
rykštė. Ar jsileisime Trojos arklį 17.30 Vaikų 
sava itga lis . A nim acinių  film ų programa
18.00 Amerikiečių serialas "Taip sukasi pa
saulis” (761) 19.00 Vaidybinis filmas. "Ačiū 
ir labanakt". (“Thank you And Good Night”) 
Drama. JAV, 1991 Rež. Jan Oxenberg. 
Vaidina:Judy Claman 20.30 Čempionų pa
saulis. Išbandymų trasa Lindryče 21.00 
Vaidybinis filmas. Vartotojų aistros” (“Con
suming Passions”) Komedija. Anglija, 1988 
Rež. Giles Foster Vaidina: Vanessa Red 
grave, Jonathan Pryce, Tyler Butterworth, 
F reddie  Jones (P astaba: 21.00-22 .00  
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
"Taip sukasi pasaulis"(761) 22.45 Humoro 
la ida "M ask i-show ” . Kaukės tekančios 
saulės šalyje 23.25 Italų TV erotinis šou 
"S tip rus sm ūg is" ("C o lpo  G rosso") (6)
24.00 8 30 CNN programa (PAL sistema)

SEKMADIENIS, 10-06
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistema)
16.20 P rogram a 16.30 Relig ijos laida. 
Žingsniai 17 00 Jazz V.Miler-V.Yudenič- 
V.Makarov-E.Sivkov (Didžioji Britanija-Rusi-

ja) 17.30 Vaikų savaitgalis. Animacinių filmų 
programa 18 00 Amerikiečių serialas "Taip 
sukasi pasaulis” (762) 19.00 Vaidybinis fil
mas "Air America" Nuotykių. JAV, 1990 Rež. 
Roer Spottiswoode. Vaidina: Mel Gibson. 
Robert Downey Jr..Nancy Travis 21.00 An
glų detektyvinis serialas "Nesugalvotos is
torijos’ : "Plėšikas” ('The Mugger”). "Kur tavo 
jumoro jausmas?” ("Where’s Your Sense 
O f Hum our?") (P a s ta b a :2 1 .00 -22 .00  
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
“Taip sukasi pasaulis" (762) 22.00 Jazz. 
Užupio naktinis bliuzas. True Blues Band"
23.25 Humoro laida ’Maski-show". Kaukės 
operoje 24.00-8.30 CNN programa (PAL 
sistema)

L N K  TV
PIRMADIENIS, 09 30
7 .25 P rogram a 7 .30  R yto  ra tas 9 .00  
Teleparduotuvė 9.05 "Be namų negerai". 
651,652 s . 15.50 Programa 15.55 "Kriti
kas" 2 s JAV animacinė komedija ( kart.)
16.20 ...prieštarauki". Diskusijų šou (kart.)
17.20 Taip-Ne’’. TV žaidimas (kart.) 18.10 
Vėjas gluosniuose”. Animacija vaikams

18.35 ”Be namų negerai", 651,652 s. 19.25 
Teleparduotuvė 19.30 "Kruvinasis sekma
d ie n is ”. Krim inalinė kronika (kart.) 20.00 
Žinios 20.20 Benny Hillo šou 20.50 Teleka- 
zino 21.00 "Mamos, žmonos ir meilužės", 
3 s Lenkų serialas, 1995m. 22.00 Tango- 
manija 22.25 X klanas 23.00 Žinios 23 15 
'B yvis ir tešlagalvis" 9 s. Animacinė ko
medija

ANTRADIENIS, 10 01
7 .25  P rogram a 7 .3 0  R yto  ra tas 9 .00 
Teleparduotuvė 9.05 "Be namų negerai", 
653,654 s 15.50 Programa 15.55 'Byvis ir 
Tešlagalvis”, 9 s. Animacinė komedija (kart.)
16.20 Holivudo žinios. Kart. 16.50 Pasi
matymas” . TV žaidimas (kart.) 17.20 š e š 
tadienio pokalbiai (kart.) 18.10 "Vėjas g lu
osniuose". Animacija vaikams 18.35 “Be 
namų negerai", 653,654 s. 19.25 Telepar
duotuvė 19.30 Pragiedruliai 20.00 Žinios
20.20 Benny Hillo šou 20.50 Telekazino
21.00 "...prieštarauk!”. Diskusijų šou 22.00 
"Lietuvos ryto televizija - teminė pokalbių 
laida 22.30 Abipus sienos” . Tiriamosios 
publicistikos žurnalas 23.00. Žinios 23.15 
"Byvis ir Tešlagalvis", 10 s. Animacinė ko
medija

T R E Č IA D IE N IS , 10 02
7 .2 5  P rogram a 7 .3 0  R yto  ra tas  9 .00  
Teleparduotuvė 9.05 "Be namų negerai”, 
655,656 s. 15.50 Programa 15.55 ‘Byvis ir 
Tešlagalvis", 10 s. Animacinė komedija 
(kart.) 16.20 Holivudo žinios. Kart 16.50 
"Šou bulvaras". Humoro laida (kad.) 17.20 
"Dar ne vakaras". TV žaidimas (kart.) 18.10 
"Vėjas gluosniuose”. Animacija vaikams
18.35 "Be namų negerai", 655,656 s. Ji9.25 
Teleparduotuvė 19.30 2x8 20.00 Ž inios
20.20 "Pasimatymas”. TV žaidimas 20.50 
Telekazino 21.00 "Audrius Giržadas prista-
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1o: "D vyn ia i” . Pokalb ių šou 22.00 
"Žmogžudysčių skyrius".3/3 s. JAV polici
nis serialas, 1995m. 23.00 Žinios 23.15 
"Byvis ir Tešlagalvis”, 11 s. Animacinė ko
medija

KETVIRTADIENIS, 10 03
7.25 Program a 7.30 R ylo  ra las 9 .00 
Teleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai", 
657,658 s. 15.50 Programa 15.55 'Byvis ir 
Tešlagalvis", 11 s. Animacinė komedija 
(kart.) 16.20 Tangomanija. Kart 16.45 Vis- 
kasl Kart. 17.05 "Žodžių  m ūšis". TV 
žaidimas (kart.) 17.40 Sveikatos ABC (kart.)
18.10 “Vėjas gluosniuose". Animacija vaika
ms 18.35 Be namų negerai..", 657,658 s. 
19 25 Te leparduo tuvė  19.30 K itokia  
nuomonė". LSDP laida 20.00 Žinios 20.20 
“Šou bulvaras”. Humoro laida 20.50 Tele
kazino 21.00 “Dar ne vakaras". TV žaidimas
22.00 "Kalėjimo viršininkė". Anglų serialas, 
1995 m. 23.00 Žinios 23.15 "Byvis ir Tešla
galvis", 12 s. Animacinė komedija

PENKTADIENIS, 10 04
7.25 Program a 7.30 Ryto ra tas 9.00 
Teleparduotuvė 15.50 Programa 9.05 "Be 
namų negerai’, 659,660 s. 15.55 "Byvis ir 
Tešlagalvis”, 12 s. Animacinė komedija 
(kart.) 16.20 Tarybinės kron ikos (kart.)
17.10 2x8 (kart.) 17.40 VRS kamera (kart.)
10.10 "Vė]as gluosniuose”. Animacija vaika
ms 18.35 "Be namų negerai.. ", 659,660 S.
19.25 Teleparduotuvė 19.30 Vienam gale 
kablys 20.00 Žinios 20.20 Dviračio šou
20.50 Telekazino 21.00 “Taip.Ne". TV 
žaidimas 22.00 "Gražuolė ir pabaisa” , 3 s. 
JAV serialas. Vaidina Linda Hamilton, Ro- 
nas Perlmanas 23.00 Žinios 23.15 Viskas!
23.35 "Venera". Erotinis žurnalas 0.00 Roko 
legendos. "Smoke On The Water- Various 
", 2d.

ŠEŠTADIENIS, 10 05
8.55 Programa 9 00 Ryto ratas 10.30 Gero 
apelitol 11.00 Keturi ratai iš “Discovery" 
kolekcijos "Grobuonys"-"Didieji lokiai "Ar- 
cheologija"-"VeIykų salos paslaptys" 12.50 
X klanas (kari.) 13.20 Tarybinės kronikos
14.10 2x8 (kart.) 14.40 Šou bulvaras (kart.)
15.15 Kibir Tele Vibir “Simba -liūtas kara- 
lius,5 s "  "Pingvinai keršytojai, 5 s.” 16.30 
Flintstounai““. Animacinė komedija 17.00 
Adamsų šeimynėlė1 "Mirtišės meilė ', 2d. 

Humoro serialas 17.30 "Beverly Hills ', 3/5. 
JAV serialas 18.30" Keturi tankistai ir šuo",
3 s. Lenkų serialas 19 30 Holivudo žinios
20.00 Ž inios 20.20 "Žodžių mūšis". TV 
žaidimas 21.00 "Ne tas žmogus" (Wrong 
Wan). JAV vaidyb.f, 1993 m Rež Jimas 
Me.Bride. Vaid.Rosanna Arquette, Kevinas 
Andersonas, Johnas Lithgow ir kl. 22.55
Pasirengęs žudyti" (Ready To Kili).Italų 

kovinis f. Rež. Danielis Stone, Vaid. Vincen
tas Ricotta, Isabel Lewis ir kt. 0.20 'A ist
ros". Erotinis žurnalas

SEKMADIENIS, 10 06
8.55 Programa 9.00 "Pasimatymas'. TV 
žaidimas (kart.) 9.30 “Audrius Giržadas pris
tato". Pokalbių šou (kari.) 10.30 Baltojo 
katino sve ta inė  11.00 Sveikatos ABC. 
Bronchinės astmos mokykla. Nacionalinės 
g eogra fijos  d ra ug ija  p ris ta to :

“Nepažįstamosios šimpanzės ' 12.30 Išliki
mas. "Šimpanzės tokios panašios j mus"
13.00 "Europos scena" TV žurnalas 13.30 
Tangomanija (kart.) 13.55 "Juoda balta". 
Užsienio roko apžvalga 14.25 Viskas! (kart.)
14.45 Tauro ragas 15 15 Kibir Tele Vibir 
"Simba- liūtas karalius",6 s. "Pingvinai ker
šytojai", 6 s. 16,30 ‘ Flintstounai". Animacinė 
komedija 17.00 “Adamsų šeimynėlė". “Mir- 
tišė-skulptarė". Humoro serialas 17.30 
Beverly Hills", 3/6. JAV serialas 18.30" 

Šerloko Holmso nuotykiai“ - Jūrinė sutar
tis". Anglų serialas 19.30 Holivudo žinios
20.00 Žinios 20.20 "Blondinės kumštis" 
(Blonde Fisl ) Anglų vaid.f,1991 m. Rež. 
Frankas Clarke. Vaid. Margi Clarke, Carroll 
Baker ir kt. 22.00 Telekazino 22.10 Savaitės 
horoskopas 22 .15  "Te le lo to  šou".TV  
žaidimas 22 45 "Kruvinasis sekmadienis". 
Kriminalinė kronika 23.15 "Kritikas", 3 s. JAV 
animacinė komedija.

L IETU VO S TV
PIRMADIENIS, 09 30
07.00 1 Labas rytas". 08.00 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Pasisako Pra
monės rinkimų apygardos Nr. 17kandidatai.
09.15 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Pasisako Gargždų rinkimų apygardos 
Nr. 31 kandidatai 10.05 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Pasisako Rasein
ių rinkimų apygardos Nr. 42 kandidatai.
11.15 16.50 Renkame Lietuvos Respubli
kos Seimą, Pasisako Akmenės-Joniškio 
rinkimų apygardos Nr. 39 kandidatai. 17 55 
Programa. 18.00 Žinios. 18.10 Žinios (rusų 
k ). 18.20 Baltarusių programa. 18.30 Pro
grama vaikams. * Prolesoriaus Knyslio 
palėpėje. * Animacinis t. "Don Kichotas".
19.00 TV anonsas. 19.05 "Menora . Žydų 
laida. 19.30 Renkame Lietuvos Respubli
kos S eim ą. S tu d ijo je  L ietuvos so c ia l
demokratų partijos ir Lietuvos laisvės lygos 
atstovai. 20.05 “01 . 02... 03...” 20.20 Re
klama. 20.30 Panorama. 21 00 Reklama.
21.05 Sporto studija. 21.10 Prancūzų kino 
vakaras. Vaidybinis f. "Konjako Žė gatvė".
22.40 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Studijoje Lietuvos liberalų sąjungos ir 
Lietuvos laisvės sąjungos atstovai 23.15 
TV anonsas. 23.20 Vakaro žinios. 23.35 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
S tud ijo je  L ietuvių nacionalinės partijos 
"Jaunoji Lietuva" ir Lietuvos socialistų parti
jos atstovai. 00.05 (Pabaiga)

ANTRADIENIS, 10 01
07.00 Labas rytas" 08.00 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Pasisako Jurbar
ko rinkimų apygardos Nr. 62 kandidatai. 
09 00 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Pasisako Vilniaus-Šalčininkų rinkimų 
apygardos Nr. 56 kandidatai. 10 10 Ren
kame Lietuvos Respublikos Seimą. Pasi
sako Aukštaitijos rinkimų apygardos Nr. 28 
kandidatai. 11.35 16 50 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Pasisako Radviliškio 
rinkimų apygardos Nr. 44 kandidatai. 17.55 
Programa. 18.00 Žinios. 18.10 Žinios (rusų 
k.). 18.20 Programa vaikams. F. “Gyveno 
kartą žiurkėnas". 18.45 Laida lenkų kalba.
19.05 "Tavo laikas". 19.30 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Studijoje Lietuvių

tautininkų sąjungos ir Lietuvos demokratų 
partijos koalicijos, bei Lietuvos socialistų 
partijos atstovai. 20.05 Koncertas Balta 
prieš juoda". 20.20 Reklama. 20.30 Pan
orama. 21.00 Reklama. 21.05 Sporto studija 
ir loterija "Perlas". 21.15 Kanadiečių TV 
serialas "Pavyk vaivorykštę". 8 s 22.05 
“Ženklai” Kultūros žurnalas. 22.35 Renka
me Lietuvos Respublikos Seimą. Studijoje 
L ietuvių tautin inku sąjungos ir Lietuvos 
demokratų partijos koalicijos, bei Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos atstovai. 23.15 Vaka
ro žinios. 23.30 Renkame Lietuvos Respub- < 
likos Seimą. Studijoje Lietuvos ūkio parti- 1 
jos ir Lietuvos tautinių mažumų aljanso at
stovai- 00.00 (Pabaiga)

T R E Č IA D IE N IS , 10 02
07.00 "Labas rytas". 08.00 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Pasisako Šilalės- 
Šilutės rinkimų apygardos Nr 33 kandidatai.
08.50 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Pasisako Šilainių rinkimų apygardos 
Nr. 11 kandidatai. 10 10 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Pasisako Trakų rinkimų 
apygardos Nr. 58 kandidatai 11.25 16.5& 
Renkame Lietuvos Respublikos Seirriyfc] 
Pasisako Prienų rinkimų apygardos Nr. 6 /* 
kandidatai. 17.55 Programa. 18.00 Žinios.
18 10 Žinios (rusų k,). 18.20 Programa 
vaikams. Katino Gogencoierio sapnai ir 
kelionės. 18 40 Renkame Lietuvos Respub
likos Seimą. Studijoje Lietuvos liberalų ir 
Lietuvos socialinio teisingumo sąjungų at
stovai. 19 15 Renkame Lietuvos Respubli- *■  
kos Seimą. Studijoje Lietuvos valstiečių ir 
Respublikonų partijų atstovai. 19.50 Dain
uoja I. Milkevičiūtė. 20.20 Reklama. 20.30 
Panorama. 21.00 Reklama. 21.05 Sporto 
studija ir loterija "Perlas". 21 10 TV anon
sas. 21.15 "Nakviša". 22.15 Kinijos Liaud
ies Respublikos nacionalinei šventei. Do
kumentinis f. "Akmeninės lietaus gėlės“
22.35 Renkame Lietuvos Respublikos Se
im ą. S tu d ijo je  L ie tu vos  k rikšč ion ių  
demokratų partijos ir Lietuvos laisvės są
jungos atstovai. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
Studijoje Tautos pažangos partijos ir LigĮgh 
vos laisvės sąjungos atstovai. 00.05 ( ^ p  
baiga)

KETVIRTADIENIS, 10 03
07.00 "Labas rytas”. 08.00 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Pasisako Danėse I 
rinkimų apygardos Nr. 19 kandidatai. 08 4 5 **  
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
Pasisako Senamiesčio rinkimų apygardos 
Nr. 2 kandidatai. 10.20 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Pasisako Antakalnio 
rinkimų apygardos Nr. 3 kandidatai. 11.50
17.05 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Pasisako Dzūkijos rinkimų apydgardos 
Nr. 69 kandidatai. 17.55 Programa. 18 00 
Žinios. 18.10 Žinios (rusų k.). 18.20 Pro
grama vaikams. Džimio Hensono gyvūnų 
spektaklis. 18.45 TV anonsas. 18.50 Ren
kame Lietuvos Respublikos Seimą. Studi
joje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių są
jungos bei Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos atstovai. 19.30 Renkame L ie tu v ą  
Respublikos Seimą. Studijoje Lietuvos ūkiS. 
partijos ir Lietuvos socialinio teisingumo 
sąjungos atstovai. 20.05 TV žaidimas "Mil-
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lijonierius". 20.20 Reklama. 20.30 Panora
ma. 21 00 Reklama. 2 1 .05 Sporto studija ir 

i loterija 'Perlas'. 21.10 M. Mažvydo metus 
pasitinkant. Pirmoji lietuviška knyga. 21.40 
Klasikos šedevrai. Puslapiai iš Dž. Verdžio 
operų. 22.40 Renkame Lietuvos Respubli
kos Seimą Studijoje Lietuvos socialistų ir 
Lietuvos gyvenimo logikos partijų atstovai!
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Renkame Lietu- 

ivos Respublikas Seimą Studijoje Tėvynės 
(sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir Lietu
vos liaudies partijos atstovai. 00 .00  "22". 
Sporto programa futbolo mėgėjams. 00.20 

' (Pabaiga)

PENKTADIENIS, 10 04
i 07.00 "Labas rytas". 08.00 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Pasisako Saulės 
rinkimų apygardos Nr. 24 kandidatai. 08.55 

. Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
Pasisako Jonavos rinkimų apygardos Nr. 60 
kandidatai. 10 10 Renkame Lietuvos Res
publikos Seimą. Pasisako Plungės rinkimų

I apygardos Nr. 35 kandidatai. 11.05 16.55 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą, 

p a s is a k o  Vilniaus-Trakų rinkiminės apyga 
, os N_r. 57 kandidatai. 17.55 Programa 
l ' i  8 00 Žinios. 18.10 Žinios (rusų k ) .  1820 

Programa vaikams. Senoji animacija. 18.45 
TV anonsas. 18.50 Renkame Lietuvos Re-

I spublikos Seimą. Studijoje Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos ir Lietuvos liaudies partijos 
atstovai. 19.30 Renkame Lietuvos Respub 
likos Seimą Studijoje Lietuvos valstiečių 

I partijas ir Krikščionių demokratų sąjungas 
atstovai. 20.05 “Škiperis ". G. Paulionio a t
minimui. Lietuvos TV  ir Danijos TV2 ben

I droš gamybos dokumentinio filmo premjera. 
I Aut. D.Jokubėnienė, rež. R. Kaminskas.

20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 21 00 
i Reklama. 21.05 Sporto studija. 21.10 TV

žaidimas "Sėkmės keliai". 21.50 "Laisvės 
alėja' 22.10 "Stilius". Gyvenimo būdo ir 
madų žurnalas. 22.30 Renkame Lietuvos 

I Respublikos Seimą. Studijoje Lietuvos rusų 
I sąjungos ir Lietuvos liaudies partijos a t

stovai. 23.10 TV anonsas. 23.15 Vakaro 
I žinios. 23.30 Renkame Lietuvos Respubli-

• > Seimą Studijoje Lietuvos socialinio teis
umo sąjungos ir Lietuvos valstiečių parti
jos atstovai. 00.00 (Pabaiga)

Š E Š T A D IE N IS . 10 0 5
08.00 "Labas rytas". 10.00 Svetimo skaus- 

i A no  nebūna". 10.30 "Šarka". 11.00 Mūsų 
Ulkaiba. Atsakome žiūrovams. Tiesioginė lai

da. 11.30 Sveika, Prancūzija. Bonjour la
. France. Videopasakojimas "Paryžius". 3 d.

12.00 TV anonsas 12.05 Pasaulio sportas
12.50 Šachmatų klubas 13.00 Kanadiečių 
serialas vaikams "Ūdros jlankėlė". 41 s

I 13.25 "Mare Balticum" Baltijos šalių TV 
| žurnalas. 13 50 Klaipėdos dramos teatro 

spektaklis. S. Canevas “Paskutinė Sokrato 
. naktis" Re? A. Pociūnas. 15.40 Dokumen

tinis serialas "The Beatles" antologija". 2 d.
16.30 TV žaidimas “Milijonierius". 16 55 Li
etuvos krepšinio lyga. S aka ia i'- ’ Savy'

I Tiesioginė transliacija. Pertraukoje - Žinios.
18.25 TV anonsas. 18.30 Pasaulio futbolo 

j^ m p io n a to  atrankos turnyro rungtynės.
I Lietuva-lslandija T iesioginė transliacija.

20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 21.00 
Reklama. 21.05 Sporto studija ir loterija

"Perlas' 21.15 "Po savo stogu". 22.00 An
glų detektyvinis serialas "Viklifas". 9 s. 22.50 
Senosios muzikos koncertas. 23.10 TV 
anonsas. 23 15 Vakaro žinios. 23.30 MTV 
tikro garso koncertas k.d.lang'93. 00.15 
(Pabaiga)

SEKM ADIENIS. 10 06
08 55 Programa. 09.00 "Liudykime Kristų'
09.20 Program a vaikam s "Vyturiam s ir 
pelėdžiukams". 10 15 Čekų TV serialas 
vaikams Arabela' 6 s. 10.45 TV žaidimas 
"Telelego" (kartojimas). 11.15 "Septynios 
Kauno dienos" Inlormacinė - publicistinė 
programa. 12.00 TV anonsas. 12 05 “Kre
pšinio  pasaulyje". Autorius V. Mačiulis.
12.40 LOBT spektaklis. E. Baisio "Eglė 
žalčių karalienė". 14.35 "Azimutai" . Doku
mentinis serialas "Gražiausi pasaulio sodai". 
5 d "Andalūziški sodai" 15.00 Žinios. 15.05 
Sveikinimų koncertas. 15.50 Amerikiečių TV 
serialas "Namelis prerijose". 13 s. 16.35 
Koncertuoja Arina ir "Veto bank". 17.35 
Dokumentinis f. "Iš elfų gyvenimo" Rež. J. 
Lapinskaitė. 18.00 Žinios. 18.10 "Keliai. 
Mašinos. Žmonės". 18.40 TV anonsas
18.45 NASCAR auto lenktyn ės. 19.15 Gam
toje. "Sala tarp dviejų vandenynų”. 3  d. Aut 
V. Jankevičius. 19.45 Vakaras Kauno muz
ikin iam e teatre. 20.15 "G erbkim e žodį".
20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 21.00 
Reklama. 21.05 Sporto studija. 21.15 Pir
masis kanalas. 21.30 Italų kino komedija 
"Itališki Boni ir Klaidas" Rež. Stenąs, vaid
ina O. Muti. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 (Pa 
baiga)

Dėl techninių kliūčių TELE3 TV progra
ma nespausdinama. Atsiprašome.

Š I A T J U 1J T V
2 - u o ju  t v  k a n a l u

Š E Š T A D IE N IS . 09 28
20.00 Muzika. 20.10 Sveikinimų koncertas.
20.40 "Taip sukasi pasaulis". 21 30 Muz- 
ik inė-pram oginė laida “POP be ROCK"
22.00 X klanas. 22.30 Rockijada VAU. 23.00 
Vaid. 1. "Žana".

SEKM ADIENIS. 09 29
16.20-0.10 Baltijos TV.

PIRM ADIENIS, 09 30
19.00 Savivaldybė: iš vienos pusės, iš ki-

V iln ius, rugsėjo  26 d. (ELTA). Ketvir- 
tadienj Vilniuje pasirašyta Lietuvos Respub
likos Vyriausybės ir Šveicarijos Federacinės 
Tarybos sutartis Dėl neteisėlai esančių 
asmenų atsiėmimo”, praneša ELTA. Su
tarti pasirašė Lietuvos užsienio reikalų min
isterijos sekretorius. Konsulinio departa 
mento direktorius Rimantas Šidlauskas ir 
Šveicarijos Konfederacijos ambasadorius 
Lietuvai Pjeras Lučiris (Pierre Luciri). Šis 
dokumentas turėtų priartinti tarpvalstybinių 
derybų dėl bevizio režimo pradžią. J Lietu
vą Šveicarijos piliečiai be vizų priimami nuo 
f 993 metų, remiantis prieškario tarpvalsty
binėmis sutartimis. Analogiškas readmisi- 
jos sutartis Lietuvos Vyriausybė yra pasir
ašiusi su Slovėnija ir Ukraina, taip pat veikia 
trišalė Baltijos valstybių sutartis.

tos pusės. 19.20 Žinios. 19.25 Radviliškio 
valanda 19.50 Komercinė laida "Laikas - 
pinigai” . 20.00 Studijoje - Ūkio partija. 20.30 
"Manuela". 21.00 Taip sukasi pasaulis".
21.50 Komercinė laida "Laikas - pinigai".
22.00 Savivaldybė: iš vienos pusės, iš ki
tos pusės. 22.20 Žinios. 22.25 Muzikos a k
tualijos. 22.55 Komedija "Viskas iš pradžių". 
Antradienis, 10 01
19.00 Žinios. 19.20 Sodžius. 19 50 Komer
cinė laida “Laikas - pinigai". 20.00 Studijoje 
- Aušros, Dainų ir Saulės rinkimų apygardų 
pirmininkai. 20.30 "Manuela" . 21.00 "Taip 
sukasi pasaulis". 21.50 Komercinė laida 
"Laikas - pinigai". 22.00 Žinios. 22.20 Vaid. 
f. "Kerėtoja".

TREČIADIENIS, 10 01
19.00 Žinios 19.20 Tealronas. 19 50 Ko
mercinė laida "Laikas - pinigai". 20.00 Maski 
šou. 20.30 "Manuela ". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.50 Komercinė laida "Laikas - 
pinigai". 22 00 Žinios. 22.20 "Kerėtoja".

KETVIRTADIENIS. 10 03
19.00 Žinios. 19.20 Studijoje - kandidatai j 
LR S eim ą: R D ovydėn ienė  (S o c ia l
demokratų partija), A. J Janavičius (Res
publikonų partija). 19.50 Komercinė laida 
"Laikas - pinigai" 20.00 Studijoje - kandi
datai j LR Seimą: B Visokavičienė (Tėvynės 
sąjunga). V. Seilius (Tautos pažangos parti 
ja ), O Karkauskaitė (Gyvenimo logikos 
partija). 20.30 "Manuela". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.50 Komercinė laida "Laikas - 
pinigai". 22.00 Žinios. 22.20 Rodo "Argas".

PENKTADIENIS, 10 04
19.00 Žinios 19.20 Studijoje Ūkio partija
19.50 Komercinė laida "Laikas pinigai" 
20 00 Studijoje - kandidatai j LR Seimą: 
V.Giedraitis (Liberalų sąjunga), V. Zažeckis 
(Lenkų rinkimo akcija), V. Stasiūnaitė (So
cialdemokratų partija). 20.30 "Manuela ".
21.00 "Taip sukasi p a s a u lis 21.50 Komer
cinė laida “Laikas - pinigai". 22.00 Žinios.
22.20 Vaid. f. “Rozenbaumas"

ŠEŠTADIENIS 10 05
19.30 Muzika. 19.40 Sveikinimų koncertas. 
20.10 Serialas "Taip sukasi pasaulis”. 21.00 
"POP be ROCK" 21.30 jsijunkite televizorių.
22.00 Pramoginė laida "Tegul būna" 23.10 
Vaid. t. “Vartotojų aistros"

Ryga, rugsėjo 2 6  d .  (LETA-ELTA). Di
ena" rašo, kad šiuo metu Latvijoje mokyk
los nelanko apie 15 tūkstančių vaikų, pra
neša LETA-ELTA. Šalies spauda informuo
ja, jog vyriausybės posėdyje nutarta, kad, 
jsigaliojus naujam darbo kodeksui, darbo 
knygelės bus panaikintos. Siūloma perduoti 
jas valstybiniam socialinio draudimo fondui, 
kad apskaičiuojant pensijas neatsirastų ke
blumų dėl darbo stažo iki 1996 metų sau
sio 1 d. nustatymo. Latvijos pieno ga
mintojų centro sąjungos atstovas Aigaras 
Kalvitis per susitikimą su žurnalistais pa
reiškė, jog po Baltijos šalių laisvosios preky
bas žemės ūkio produktais sutarties įs i
galiojimo Latvija gali tapti nekonkurencin- 
giausia Šalimi. Šiuo metu Latvija pieno per
dirba tris kartus mažiau negu Lietuva ir pu
santro karto mažiau negu Estija.
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Gerbiami Šiaulių rajono gyventojai!
Maloniai kviečiame Jus j susitikimą su Tėvynės Sąjungos 

(Lietuvos Konservatorių) Valdybos pirmininku, Kovo 11-osios Akto 
signataru, Seimo nariu

G edim inu Vagnorium i
S.m. sp a lio  1 d . (a n lra d ie n j)  15 va l. K u rš ė n u o s e  “V e n to s " k in o  tea tre

Gerbiami ir mieli šiauliečiai!
Maloniai kviečiame Jus į susitikimą su Tėvynės Sąjungos 

(Lietuvos Konservatorių) Valdybos pirmininku, Kovo 11 osios Akto 
signataru, Seimo nariu

G edim inu Vagnorium i
š .m . sp a lio  1 d . (a n lra d ie n j)  18 va l. “S a u lė s " k ino  te a tre

Visi kartu pasitarsime, pakalbėsime, kaip spręsti šiauliečių aktualiausias problemas. 
Jūs galėsite plačiau susipažinti su mūsų programa “Lietuvos Sėkm ė" ir planuojamais 
darbais po rinkimų. įsitikinsite, kad konservatoriai ž ino, kaip su tvarkyti Lietuvos 
gyvenim ą.

Dalyvaus Tėvynės Sąjungos kandidatai į  Seimo narius:

Šiaulių miesto mero pavaduotojas 
Algimantas Sėjūnas
Ekonomikos mokslų daktarė 
B iru tė  V is o k a v ič ie n ė

Seimo narys
E m a n u e lis  Z in g e ris

Šiaulių miesto Vaidybos narys 
Jo na s  G enys

P rieš susitik im ą ko nce rtuos žem aič ių  fo lk lorin is  ansam blis  "Auda" 

TS(LK) Šiaulių miesto skyriai

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAU 
Priimama savaitraščio “Aušros a lė ja" prenumerata. Ją priima Jmonė 'Tvarka' 

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

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

Laikraštį galite užsiprenumeruoti ir redakcijoje (Vilniaus g. 153).

V iln ius, rugsėjo 26 d. (ELTA). Kon
servatoriai, surinkę 30 proc. Seimo narių 
parašų, siūlys Seimui spalio 20 d. kartu su 
Seimo rinkimais rengti referendumą dėl 
privatizavimo ir  indėlių bei pensijų fondų 
atkūrimo. Tai ketvirtadienio spaudos kon
ferencijoje pasakė Seimo narys Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) vaidybos 
pirmininkas Gediminas Vagnorius, praneša 
ELTA. Jis taip pat pabrėžė, kad konserva
toriai nėra referendumo surengimo šalinin
kai, ypač per rinkimus. Tačiau valdančioji 
partija pritrauktų kur kas daugiau rinkėjų, w  
jeigu referendumui būtų pasiūlyta nuosta
ta, jog likęs neprivatizuotas turtas gali būti 
privatizuojamas tik viešai jj parduodant, o 
gauti už tai pinigai būtų panaudoti indėlių ir 
pensijų fondams atkurti, teigė G. Vagnorius.

V iln ius, rugsėjo 26 d. (ELTA). Padidi
nus minimalų darbo užmokestį bei kitų 
išmokų dydžius, taip pat dėl padidėjusių ši
lum inės ene rg ijo s  ka inų sav iva ldyb ių  
biudžetams pritrūko daugiau kaip 80 mln. 
litų. Pagal Biudžeto sandaros įstatymą, jeigu 
toks trūkumas susidarė dėl V y ria u s y b ė v , 
sprendimų, jis turi būti kompensuojamas is '  
valstybės biudžeto. Šiuo klausimu Lietuvos 
savivaldybių asociacijos prezidentas Alis 
Vidūnas kreipėsi į Ministrą Pirmininką Mind
augą Stankevičių ir Finansų ministrą Algi
mantą Križinauską, praneša ELTA. Pasak 
rašto autoriaus, šis j statymo reikalavimas 
nėra vykdomas, todėl savivaldybės negali 
laiku išmokėti atlyginimų bei pašalpų social
iai remtiniems asmenims.

P$.m. spalio 7 d. 10 val. aukcione bus^ 
■ parduodamas automobilis BSB 766 Audi ■ 
1 100, pradinė kaina - 2600 Lt. I
|  Teirautis antstolių kontoroje (Vytauto g J 
1 149, 7 kab, tel. 42 86 27. j

Vyr. teismo antstolė I.Jatautienė

-š .m  spalio 17 d 9.30 val. iš a n trų jų . 
"  viešųjų varžytinių bus parduodamas 2 * 
|  kambarių butas, esantis Tilžės 33-4^3" 
■ pradinė kaina - 20000 Lt. '4*
1 Teirautis antstolių kontoroje (Vytauto g.
1 149, 7 kab., tel. 42 86 27. |

| \ / y  r.teismo antstolė I.Jatautienė JJ

?

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

mis šalies politikos gairėmis, maloniai kviečiame užeiti j 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 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) įstatais 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) (rakcija
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TRIS KARTUS 60 PROCENTŲN eprik lausom os L ie tuvos Respub likos 
p ilie č ių  balsavo už ko m u n is tu s  - LDDP. 
0  už ką  balsuos 4-ą jį ka rtą?
atkelta iš4 p.

Iv is o s  ka lbos  a p ie  la u tin ig  m ažum ų 
priespaudą ir kažkokius Europos standart
us tai komunistuojančių lenkų, o gal ir iš 

I Rusijos ateinančios intrigos.
I Prisiminkime, kaip elgėsi lenkai esant 
sovietams, kaip jie kovojo prieš Nepriklau
somybę ir prašėsi Rusijos globos. Jiems 
reikėtų tai priminti ir organizatorius išsiųsti 
iš L ie tu vos . R e ik ia  ta iky ti A m e riko s  

i demokratijos dėsnj: love it or leave it -  mylėk 
I ją arba iškeliauk iš jos. Tai būtina įsakmiai 
pasiūlyti tiems lenkams ir po karo atvykusi 

i ems rusams, kuriems čia nepatinka. Kaimy- 
| nystėje yra jų  Tėvynė.

Labai svarbi lie tuvių padėtis V ilniaus 
i krašte. Seim as tu rė tų  priim ti įs ta tym ą, 

suteikianti specialų statusą Vilniaus kraš
tui. Pagrindinė šio įstatymo mintis turėtų 

, būti Vilniaus krašto lietuvinimas. J adminis- 
I acines valdymo vietas turi būti skiriami 

įeituviai, jiems mokamas didesnis atlygini
. mas, kaip už darbą kenksmingoje aplinkoje.
1 Būtina sta ty ti a rba perke lti lie tuv iškas 

mokyklas j  geras patalpas, esant reikalui, 
apkeičiant su lenkiškomis mokyklomis. Bū- 
liną kviesti j tas mokyklas geriausius moky
tojus, įstatymu suteikti jiem s butus ir mokėti 

> dvigubus ar net trigubus atlyginimas: aišku, 
I lenkų mokyklų mokytojams palikti tokius 
' atlyginimus, kokius gauna mokytojai visoje 

Lietuvoje. Tik tada, kai bus matomas ypat- 
I ingas valstybės dėmesys, lenkai liausis kal
I bėję apie autonomijas Keista, kad švieti

mo ir m okslo m inistras p. V. Domarkas 
I nereikalauja to iš savos Vyriausybės. Jis lik 
I vaikiškai džiaugėsi sužinojęs, kad nelegalių 

lenkų  u n ive rs ite tų  d ip lom a i L ie tu vo je  
i negalioja.

Antrasis rūpestis tai abejingumas tau 
tiškumui. Kaip gali būti net kalbama apie 

^ ^ u v ių  kalbos pamokų mažinimą mokyk- 
laip pat tikybos ir etikos pamokų panai

kinimą? Tautiškumo ugdymas mokyklose 
i yra ypatingos svarbos dalykas. Jau nuo 

p irm ų jų  k la s ių  tu r i būti ugdom as 
^oasididžiavimas savo tauta, Nepriklauso- 

ybe, tuo, kad esi lietuvis. Ypač svarbu 
utiškumo idėjas ugdyti minint mūsų tau 

tos ir valstybės praeitį ir būtinai dabartinę 
istoriją: kaip lenkai okupavo Vilniaus kraštą, 
ka ip  rusa i - S S R S  o kup avo  L ie tuvą : 
apibūdinti komunistų vaidmenį tremiant Li
etuvos žmones. Reikia detaliai pasakoti apie 
Neprikausomybės atkūrimą, Sąjūdį ir išry
škinti tas Lietuvos gyventojų grupes, kuri
os priešinosi Nepriklausomybei, įvertinti 
komunistų partijos ir LDDP vaidmenį lemi
amu Lietuvai momentu, kai reikėjo pasirink
ti: ar maldauti Gorbačiovo, kad suteiktų 
daugiau ekonom inio savarankiškumo, ar 
paskelbti visišką politinę ir ekonominę Li- 

1® ' j v o s  nepriklausomybę Ankstesnė istori
ja  vaikams yra tolima, bet dabarties įvykius 
Ijie jau matė.
I Reikia, kad pagarba ir pasididžiavimas

Nepriklausomybe, valstybės simboliais j i 
ems jeitų j sąmonę, įsiskverbtų j kraują. Tai 
turėtų būti privaloma mokymo ir ugdymo 
dalis. Šis uždavinys yra sunkus: viena ver
tus, gresia pavojus subanalėti, jkyrėti kas 
dieninių tiesų aiškinimu, antra vertus, gali 
kilti nesutarimų su tėvais, kurie, kaip tie 
Tomo V enclovos kosm opo lita i, “p inigų 
darymą" laiko svarbiausia žmogaus vertybe. 
Prieš daugelj metų teko matyti per JAV 
te lev iz iją  la idą  iš negrų mokyklos. Ten 
mažųjų klasėje po maldos mokytoja klausė: 
Kokia spalva gražiausia?" - Juoda", - choru 

atsakė mokiniai. "Kokie žmonės geriausi?“ 
- vėl klausė mokytoja. "Juodi", - choru iš
dainavo vaikai. Gal mums tokia forma ir 
nepriimtina, bet...

Reikia ieškoti atsvaros plintančiam ir in
telektualų pamėgtam kosmopolitizmui, abe
jingumui tam, kas yra lietuviška. Vis bijome 
pasirodyti provincialais, užsidariusiais savo 
tau tiškum e . Per TV  in te rv iu  v ienas iš 
pažiūros intelektualas (nes buvo ganėtinai 
apšepęs) per Mindaugo karūnavimo dieną 
pasakė . man visos dienos vienodos. .." 
Galime nujausti, koks tautinis abejingumas 
yra naujųjų turčių šeimose, kur pinigai, in
ternacionalinė spekuliacija, vagystės - tai 
pragmatiškas" dabarties vertinimas ir pa
sinaudojimas Nepriklausomybės teikiama 
laisve. Kosmopolitizmas apima įvairias veik
los sritis; Vyriausybei nesvarbu, kas valdys 
strateginius statinius, kam atiteks pajamos. 
Net Bažnyčia palaiko kosmopolitizmą, mo
tyvuodama, kad prieš Dievą esam e visi 
lygūs Ne! Mes ir danguje galime "Pulkim 
ant kelių" traukti lietuviškai.

TAUTOS RŪPESTIS - ATEITIS
Šiandien ir vėl matome besikartojančią 

istoriją, kaip ir prieš 1992 metų rinkimus: 
įnirtingas puolimas prieš prof. V. Landsbergį. 
Nesvarbu, kad tai netiesa, kad tai šmeižtas, 
kad abejones paneigia Norvegiios aukšti 
veikėjai. Svarbu, kad Landsbergio vardas 
būtų minimas neigiamame kontekste O gal 
kokio  žmogėno galvoje kas nors im s ir 
įsitvirtins, ypač kad rašo tokie nepriklauso
mi ir nešališki laikraščiai kaip “Lietuvos ry
tas' ir "Respublika". Juk jie  ir apie LDDP 
bei Brazauską teisybę parašo! O vargšai 
skaitantys kartu su tokiu medum ir gražiai 
pateikto deguto šaukštą praryja. Valstybinj 
mastą - bus svarstoma neeilinėje sesijoje - 
įgijo absurdiški kaitinimai G. Vagnoriui. Bet 
yra labiau rafinuotų veiksmų. Demokratija 
leidžia steigti partijas, tai ir steigiama: nuo 
tautinių partijų - rusų. lenkų - iki moteriškas 
lyties partijas, ir net nepartiniai susivienijo į 
savo nepartinių partiją.

Visi žino, kad sunkų daiktą galima pa
kelti tik kartu suėmus rankomis, kad sunk
ųjį laiką galima įveikti tik vienybėje. Tačiau 
vienybėje su kuo? Tik su tais, kurie norėjo 
ir nori Nepriklausomybės, o ne su vagimis, 
ne su komunistais ir kagėbistais ir jiems 
prijaučiančiais. Gerai, kad LDDP pripažino

sau artimas esant Moterų, Valstiečių, Cen
tro, Socialistų, Socialdemokratų partijas. O 
kur dar gausybė "dešinesnių" partijėlių! Tai 
šlavėjų partijos, šluojančios taką LDDP.

Keistai Lietuvoje skamba iš Amerikos 
sklindančios "vienijančios" Štromo idėjos. 
Jos iš esmės yra tų pačių tako šlavėjų idė
jos. Dar prieš 1992 metų rinkimus iŠ užjūrio 
p. V. Adamkus metė Irazę, kad dešinieji Li
etuvos namą stato nuo stogo, o ne nuo 
pamatų. Lengva taip sakyti, sėdant į lėktu
vą, o ne maišant skiedinį pamatui. Panaši 
mintis nuskambėjo ir pastarojo vizito Lietu
voje metu: p V. Adamkus (pagal “Respub
likoje" skelbtą "reitingą" esąs žmogus Nr 1 
Lietuvoje) net su žvake beviltiškai ieškojo 
pažangių dešiniųjų partijų, bet. nerado. 
Pasirodo, nei Krikščionių demokratų, nei 
L ie tu vo s  ko n s e rv a to rių  p a rtijo s  nėra 
pažangios. Takiai neleistinai spragai užkišti 
V. Adamkus jkūrė dar vieną tako šlavėją 
skaisčiu, kaip nekalta mergelė, pavadinimu 
- "Lietuvos sam būris'. Ką gi, suvažiavę in
teligentai turėjo progos prisiminti jau kartą 
buvusios "pažangos" laikus. .

Mūsų garbūs tautiečiai iš užjūrio vis ieš
ko "trečiosios jėgos", o ta trečioji jėga tai ar 
nebus lyg nykštys tarp dviejų pirštų? O gal 
yra ir koks trečiasis tikslas? Turi būti tik du 
pagrind in ia i tiks la i: vienas - pašalinti iš 
valdžios LKP Centro komitetą ir kagėbistus 
bei kitus persikrikštijėlius, kad ekonomika 
būtų apva lyta  nuo sukčių, vagių , spe 
ku liantų, korum puotų va ld in inkų  ir  būtų 
pradėtas normalus va lstybės vystym as 
Antras - saugoti ir ugdyti politinę ir ekonom
inę nepriklausomybe bei vykdyti ryžtingą 
užsienio politiką, ypač santykiuose su Rusi
jos demokratija". O  kokie yra kitų partijų 
tikslai? Atrodytų, kad jie siekia tik  vieno - 
nesvarbu, kas, tik ne Landsbergis.

Tad Lietuvos ateitj lemsime mes ir jūs, 
Lietuvos rinkėjai. Kokia ta ateitis bus? Ar 
gyvensime su tokia valdžia, kaip dabar, 
apsupti korupcijos, vagysčių, pinigų pasi
savinimo, ekonomikos, vedančios j mūsų 
valstybės žlugimą, ir kitų mums labai gerai 
žinomų ir kasdien matomų blogybių? O  gal 
mes to norime, juk per praėjusius rinkimus 
žmonės žinojo, ką renka. Gal tie palys 60 
procentų patenkinti dabartine būkle ir norėtų 
ją  kuo ilgiau pratęsti - be Būtingės, be savo 
benzino, su atvirom sienom, su atlapomis 
kyšiams kišenėmis? Negana buvo 50 metų, 
tie patys dar pavaldė mus ketverius metus. 
Gal jau pasisotino nepriklausomu tarybiniu 
gyvenimu?

Kam brangi Nepriklausoma Lietuva ir 
tauta, kam rūpi mūsų ir vaikų ateitis, kas 
nori ramaus darbo ir gyvenimo, tas balsu
os už Nepriklausomybės šauki], išdrįsusį 
paskelbti Nepriklausomybę, padėjusį Lietu
vos valstybingumo pagrindus - už prof. Vy
tautą Landsbergį ir Lietuvos konservatorių 
ir krikščionių demokratų kandidatus.

Iš ' Dienovidžio’1
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JAU TRYS
RYŠIŲ SU VISUOMENE 

SEKTORIAUS INFORMACIJA

] sektorių žmonės kreipiasi j vairiausiais 
klausimais. Dauguma besikreipiančiųjų turi 
problemų dėl sunkios materialinės padėties 
Gyventojai skambina arba ateina piktin
damiesi, kad “Sodra" laiku neišmoka pen
sijų. Žmonių pasipiktinimas yra supranta
mas, tačiau "Sodra" nėra pavaldi savivaldy
bei. Lėšas pensijų mokėjimui "Sodros" Ši
aulių skyriui perveda Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba Vilniuje.

Dalis besikreipiančiųjų labai įsiskolinę už 
komunalines paslaugas. Ypač vargsta ne
turintieji vandens skaitiklių. Ne visi juos gali 
ir jsirengli, žmonės guodžiasi, kad neturi 
pinigų. Vis dėlto skaitiklius reikėtų jsirengti. 
Tuo labiau, kad mieste yra firmų, siūlančių 
pirkti vandens skaitiklius išsim okėtinai. 
Žmonės, anksčiau gyvenę Šiaulių mieste ir 
pardavę savo privatizuotus butus ar dėl kitų 
priežasčių išsikėlę iš miesto, o dabar nu
tarę vėl apsigyventi Šiauliuose, kreipiasi, 
prašydami priregistruoti m ieste. Tokiais 
atvejais žmonės turi pasirūpinti patys ir su
sirasti juos priregistruoti galinčius asmenis.

Š. m. liepos mėnesj j  miesto savivaldy
bę kreipėsi gyvenamojo namo Vasario 16- 
osios g. gyventojai dėl namo stogo remon
to.

Komisija patikrino faktus vietoje. Nustaty
ta, kad stogo dangos techninė būklė yra 
bloga ir reikia atlikti remonto darbus.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1995 10 
04 nutarimo Nr. 1300 9 punktu, už darbų, 
kurie nejrašyti j  eksploatavim o iš la idų 
nomenklatūrą, gyventojai apmoka faktines 
jų išlaidas. Todėl namo stogo remonto 
klausimai turi būti aptarti su gyvenamųjų 
patalpų savininkais. UAB"Ūkvedys"jpareig- 
ota suorganizuoti susirinkimą ir jo metu 
supažindinti namo Vasario 16-osios g, 
gyventojus su namui reikalingų remonto 
darbų sudėtimi bei jų kaina. Nuo susirinki
mo metu priimto sprendimo priklauso, ar 
namo stogo danga bus remontuojama.

1995 m. gruodžio mėn. P E. oficialiai 
atsisakė Lietuvos Respublikos pilietybės. 
1996 m. gegužės mėn. emigravo j  Noril- 
ską, ten gyveno beveik mėnesj, birželio 
mėn. grjžo j Šiaulius, o rugpjūčio mėn. 
kreipėsi j miesto savivaldybę, prašydamas 
leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išimties 
tvarka.

Pašymas buvo išsiųstas j Prezidento pri
imamąjį (tarpininkavo LR Seimo narys N. 
Germanas). Iš LR Vidaus reikalų ministeri
jos Migracijos departamento buvo gautas 
atsakymas, jog šiuo metu teisinio pagrindo 
duoti P.E. leidimą gyventi Lietuvoje nėra ir 
P. E. gali būti Lietuvos Respublikoje tik 
turėdamas galiojančią LR vizą jo je nurody
tu laiku. Migracijos departamentui prie VRM 
Lietuvos Respublikos jstatymai nesuteikia 
teisės išimties tvarka duoti leidimą nuolat 
gyventi Lietuvos Respublikoje,

V. PELENIENĖ
Šiaulių m. savivaldybės
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

Danutė BINDOKIENĖ

Artėjant Seimo rinkimams Lietuvoje, mes 
kartais stebimės, kaip balsuotojai galės pa
sirinkti tinkamus kandidatus, kai partijų bei 
jų  frakcijų knibždėte knibžda ir kiekviena 
mėgina jtikinti, kad tik jos žmonės, išrinkti j 
Seimą, išgelbės tėvynę nuo pražūties. 
V isam e tame pasiū lym ų bei ka ltin im ų 
opozic ija i šu rm u ly je  daugum as e ilin ių  
piliečių žino tik viena: nepakartoti praėjusių 
rinkimų klaidos ir neberinkti j valdžią LDDP. 
Tai galbūt lengviau pasakyti negu jvykdyti, 
nes LDDP jau senokai suprato praradusi 
tautos pasitikėjimą, todėl iš anksto pasirū
pino ša lin inka is , ku rie , neka ltų  vardų 
priedanga patekę j Seimą, rems LDDP pro
jektus ir siūlymus. Vienintelė apsauga: iš
a iškin ti tas LDDP satelitines partijas ir 
paskelbti žmonėms

Amerikoje taip pat ruošiamasi rinkimams 
- prezidento, nors kone mėnesiu vėliau, kaip 
spalio 20-sis Seimo rinkimai Lietuvoje. 
Kadangi čia politinėje aikštėje dominuoja 
d v ipa rtin ė  s is tem a, po ab ie jų  p a rtijų  
suvažiavimo pasilieka tik du pagrindiniai 
kandidatai - vienas Respublikonų, antrasis 
D em okra tų  pa rtijos . O fic ia lū s  p a rtijų  
suvažiavimai dar nejvyko, bet kandidatai jau 
aiškūs, Respublikonai savo kandidatu j 
prezidentus propaguoja buvusį senatorių 
Bob Dole, Demokratų kandidatas, be abe
jonės, yra Bill Clinton, siekiantis antrosios 
kadencijos Baltuosiuose rūmuose.

Reikia pastebėti, kad balsuotojai nero
do didesnio entuziazmo nei vienam, nei 
antram, o daugelis "serga" ta pačia apati
jos liga, kaip žmonės Lietuvoje ir nežada 
dalyvauti balsavimuose. Jų nuomone, nėra 
tikro skirtumo tarp Dole ir Clinton meška 
su lokiu, abudu tokiu... Krašto vidaus politi
kos žinovai JAV piliečių apatija rinkimams 
yra nemažai susirūpinę.

Bob Dole atsisakė savo vietos Senate, 
kad galėtų skirti v isą laiką bei energ iją  
rinkimų kampanijai, tačiau kol kas ji nėra 
daug efektingesnė, kaip anksčiau, o ypač 
pastaruoju metu. Bob Dole, be nuolatinių 
ironiškų adatėlių laidymo j prezidentą nieko 
poz ityva us  n epa te ikė . D auge liu i net 
neaiškūs jo planai, kuriuos stengtųsi įgyv
end in ti, iš rinktas p rezidentu . Iš tik rų jų  
nemažai Bob Dole užuominų kelia susirū
pinimą: kaip bus su gamtosauga, vandens 
švarumo užtikrinimu, leidimu draustiniuose 
gręžti naftos šulinius, ketinimu panaikinti 
radioaktyvių atliekų saugaus sandėliavimo 
programas; kaip su staigiu nuomonės pa
keitimu dėl negimusių kūdikių žudymo, par
amos nutraukimo neturtingiems, studen
tams ir pan. Žmones taip pat papiktino Bob 
Dole nuolaidžiavimas rūkalų gamintojams 
ir postringavimas, kad tabakas nesukelia 
sunkiai atsikratomo jpročio.

Daug pasikeitimų geresne linkme neiauk- 
tin a ir iš  Bill Clinton, nors jis moka įtikinančiai 
kalbėti ir patraukti valstybės neturtingųjų bei 
vidurio klasės prielankumą. Baugina Clin- 
tono beatodairiškas pataikavimas Rusijai ir . 
nesugebėjimas daryti greitų, griežtų s p re n -«  
dimg užsienio politikoje. Be to, apie jį nuolat 
sukasi įvairių kaltinimų kontraversijos. Jeigu 
asmeniu negalime pasitikėti mažesniuose 
dalykuose, galbūt jis greičiau susikompro
mituos ir dideliuose - juk  nėra ugnies be 
dūmų

Šio mėnesio 1 1 d  , kaip grybas iš po 
pernykščių lapų išlindo trečias kandidatas j 
prezidentus - Ross Perot. Tai nebuvo didelė 
staigmena, nes Perot Amerikos politinio 
gyvenim o d rum zlėse  pradė jo  aktyviau 
nardyti prieš ketverius metus vykusiuos« 
rinkimuose. Anuomet į  Perot niekas [J ) 
daug n ekre ipė  d ėm es io , j is  
užsirekomendavo kaip savotiška naujovė su 
kone neribotu finansin ių  išteklių  kiekiu, 
negailėdamas lėšų savo reklamai. Rinkimų 
kampanijos metu abiems kandidatams - 
Bush ir Clinton - jis  buvo lyg kankorėžis po 
arklio balnu ir privertė abu labiau pasitempti, 
Perot taip pat padėio įsteigti Reformatorių - 
partiją (Reform P arty), kuri šiuo metu yra 
jau neblogai susiformavusi. Nors partija kiek 
anksčiau buvo parinkusi kandidatu buvusį 
Colorado va lstijos gubernatorių Richard 
Lamm, tai nei kiek nesudrėkimo Ross Per
ot entuziazmo - jis  tikisi laimėti ne tik pa 
grindinio partijos kandidato, bet ir JAV prez
idento vietą.

Lapkrič io  m ėnuo jau  nėra ta ip  to li. 
Rimčiau pažvelgus j visus tris kandidatus - 
Clinton, Dole ir Perot - atvėsta per karštas 
noras kritikuoti Lietuvos balsuotojus, kad jie 
nerodo didesnio susidomėjimo Seimo r' %  
mais. Žinoma, jeigu JAV išsirinks n e is .- ! 
tvirtą prezidentą, per ketverius metus val
stybė nesužlugs, nes dar yra Senatas ir 
Kongresas. Lietuvai tokiu atveju pavojus 
daug apčiuopiamesnis.

V ašingtonas, rugsė jo  26 d. (DPA- 
E LT A ) N e le ga lių  im ig ra n tų  va ikai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, kaip nus
prendė Atstovų rūmai, daugiau negalės 
lankyti valstybinių mokyklų. Trečiadienį JAV 
Atstovų rūmai Vašingtone 254 balsais "už" 
ir 175 balsais "prieš" priėm ė atitinkamą 
jstatymą, praneša DPA-ELTA. Tiesa, 
laikoma mažai tikėtinu dalyku, kad šiam 
įstatymui pritartų JAV Senatas bei preziden
tas Bilas Klintonas (Bill Clinton), Taip pat 
treč iad ien į JAV A ts to vų  rūm ai priėmė 
įstatymą dėl imigracijos, kuriame numato
ma prie JAV ir Meksikos sienos per penfc^ 
rius metus padvigubinti sargybos p os*r 
skaičių - jų  dabar yra apie 5 000 - ir griežčiau 
kovoti su nelegaliais imigrantais.
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AR VISI VIENODI?
Kazimieras PUŽIŠKIS

I Visuomeninės Rusijos televizijos laidoje 
V remia" Rusijos Federacijos žemės ūkio 

ministras Zaveriucha pasakė Mes kalti, 
kad 1929 metais grasinant šautuvais ir dur

tu va is  Rusijos valstiečiai buvo suvaryti j 
Kolchozus, o dabar mes nežinom, kaip juo 

šskirstyti’ . Sakydamas ’ mes", m inistras, 
matyt, turėjo mintyse kompartiją, kurios nar
iu yra būvąs. Jis dar nesenas, galbūt gimęs 
po 1929 metų, bet supranta, kad būti nariu 
partijos, kuri praeityje yra padariusi siaub- 
ngai daug niekšybių, mažiausiai yra nepa
doru. Dalj savo pirmtakų kaltės prisiima sau . 
Ten, sovietijos lopšyje, žmonės turi daugiau 
savigarbos negu pas mus.

Mūsų buvusieji (jeigu jie jau tikrai bu
vusieji) komunistai to nedaro. Visi, praded

I A Brazausku ir baigiant eiliniais LDDP 
akėjais, tvirtina, kad kolūkiuose buvo su ku

tą galinga žemės ūkio gamybos bazė ir kad 
jų panaikinimas atnešė daug nuostolių

Tokių ka lbų  a b su rd išku m u i jro d y t i 
rere ikia Agrarinės ekonom ikos instituto 
paslaugų. Reikia tik pažiūrėti, kiek produkci

jo s  kolūkiai gaudavo iš gamybos vieneto, ir 
»alyg in ti su atitinkamais Vakarų Europos 
’ odikliais. Palyginę bent tris pagrindinius 
•odiklius (dirvos hektaro deringumą, pieno 
primilžj iŠ karvės, penimo galvijo paros 
priesvorį) pamatysime, kad ten produkcijos 
iš gamybinio vieneto gaunama 2-3 kartus 
daugiau, o darbo jė go s  ir  ene rg e tin ių  
resursų sąnaudos 2-3 kartus mažesnės 
negu buvusiuose mūsų kolūkiuose Daugiau 
jokių įrodymų nereikia, iš to vieno palygini
mo aišku, kad mūsų žemės ūkis yra apverk- 
(inoja padėtyje ne dėl kolūkių panaikinimo, 
o dėl milžiniško atsilikimo nuo Europos, į 
'•u įa taip skubame. Atsilikimo jveikti nejma- 
■ 1 a  per keletą metų. ir tragiška yra tai, 
•- pastaruosius ketverius melus žemės 
ūkis merdėjo, jam skiriami fondai nepasiek
davo ūkininkų, lengvatiniai kreditai buvo 
skiriami silpstančioms bendrovėms Seimo 
fcgrarininkai" neparodė, kaip galima kolūkį 
jp a i performuoti j  šeimos ūkius, nors kalti
na G. Vagnorių greitu kolūkių naikinimu 
Dabar vyksta lėlas žemės ūkio bednrovių 
žlugimas ir jau be jokių Ekonomikos institu
to  jrodym g  a išku, kad geriau  buvo iš 
siskirstyti prieš ketverius metus ir pasidaly
ti turtą, o ne dabar, kai turto jau beveik ne
liko.

Tad kas tie žmonės, kurie jau keletą metų 
žlugdo Lietuvos žemės ūkj, bet in icijuoja 
apkaltos procesą G. Vagnoriui? Peržiūrėjus 
jų biogralijas knygoje 'Lietuvos Respubli
kos S eim as", a iš k ė ja , kad daugum a 
Agrarinio komiteto narių turi tik vidurinj, o 
feąpais ir mažesnj išsilavinimą. Aukštosios 
^ K y k lo s  baigimo diplom us jie  gavo jau 
d irbdam i va ldybų  v irš in inka is , ko lūkių  
pirmininkais ar vyriausiaisiais specialistais 
Ą. Giedraitis gavo tik technikumo baigimo

pažymėjimą jau būdamas Ėriškių kolūkio 
pirmininku. Visa tai vadinosi neakivaizdiniu 
mokymu. Tai buvo būdas, le idž ian tis  ir 
m ažaraščiui tu rė ti aukštosios mokyklos 
baigimo diplomą.

Galbūt toks būdas buvo pateisinamas, 
kai neakivaizdžiai mokėsi dirbantys intele
ktualioje aplinkoje: mokslinio tyrimo ar pro
jektavim o įsta igose. Kolūkio pirm ininkui 
užteko vairuotojo pažymėjimo ir įžūlumo, o 
aukštojo mokslo diplomas buvo reikalingas 
tik pasigirti ir sąjunginei statistikai kiek daug 
pas mus yra baigusių aukštąją mokyklą! Ir 
štai tokie vyrai kuria Lietuvos žemės ūkio 
strategiją.

O kas gi yra tikras aukštasis mokslas? 
Tai ne vien paskaitų klausymas. Jauną 
žmogų lavina pati Alma mater, jos sienos, 
ko rid o r ia i, n uo la tin is  b uv im as su 
bendraamžiais, diskusijos, vienminčių sam
būriai. Visa tai pažadina žmogaus protą 
analitiniam mąstymui, teisingam sudėtingų 
situacijų vertinimui. Neakivaizdininkai, gaud
ami diplomus, dažnai nežinodavo, kas yra 
Pitagoro teorema, kokia Maironio pavardė, 
ką parašė V. Mykolaitis-Putinas, o ką jau 
kalbėti apie ką nors sudėtingesnio, štai 
neakivaizdinis daktaras M. Pronckus nesu
vokia, kad kolūkinė gamyba yra labai nu
ostolinga ir būtina jos kuo greičiau atsikraty
ti.

"Ū k in inko  pa ta rė jo ” ko respondentu i 
(1996 08 14) M. Pronckus, kalbėdamas 
apie Vyriausybės 1991 metų nutarimus Nr. 
421 ir 422, sakė: Minėti nutarimai (iš es
mės) įte isino žemdirbių turto nacionaliza
vimą. Š iai jūsų laikraštis dažnai rašo apie 
žemės ūkio kooperatyvus, ragina juos kurti 
iš naujo. O juk lada ir buvo nacionalizuotas 
kooperatinis žemdirbių turtas". Štai tokią 
nesąmonę žmonėms (per laikraštį) sako 
aukštas Seimo pareigūnas. Ar žino M. Pron
ckus nors vieną kolūkietį, kuris išeidamas 
gavo savo dalį - pajų? A r jis nežino, kad iki 
1990 metų sovietų valdžia visiškai nepaisė 
to  kooperatinio žemdirbių turto ' šta i iš
rašas iš Mažosios lietuviškas tarybinės en
ciklopedijos“ “Nuo 1956 m pradėjus ekono
miškai silpnus kolūkius perorganizuoti] tary
binius ūkius, pastarųjų ėmė sparčiai gausėti, 
didėjo jų valdomos žemės plotai". Tarybini
ai ūkiai buvo valstybiniai. Tai kodėl tuomet 
niekas neprotestavo dėl kolūkiečių turto 
nacionalizavimo? Ogi todėl, kad sovietinė 
žemės ūkio kooperacija visada buvo fiktyvi. 
Tą žinojo ir valdžia, ir beteisiai kolūkiečiai, 
ir, be abejo, M. Pronckus. T ik m inėti G. 
V agnoriaus  nu ta rim a i le ido  te is inga i 
paskirstyti žemės ūkio darbuotojams turtą, 
tuomet buvusį žemės ūkio įmonėse. Laim
ingi tie, kurie jau pasiėmė savo dalį. Seimo 
A grarin is  kom ite tas pata isė Bendrovių  
įstatymą, ir dabar išeinančiam bendrovės 
nariui pajų galima grąžinti tik pinigais. Ir jei 
bendrovės turtas neindeksuotas, pajus bus 
juokingai mažas.

Seimas pataisė Relerendumo jstatymą: 
dabar referendumą skelbti gali trečdalis 
Seimo narių. Matyt, dabartiniai valdantieji 
referendumu sieks to. ko nepasiekė Seimo 
p osė dž iuo se : p a rdu o ti žem ės ūkio 
paskirties žemę juridiniams asmenims. Jei 
pavyks tautą apgauti, bus kuriam i dideli 
dvarai, o tų kaimų žmonės neteks nuosavy
bės teisių j žemę.

Kaimui reikalinga ne tik materialinė bazė, 
bet ir moralinė, teisinė pagalba. Spaudoje 
iki šiol buvo maža rašyta teisybės apie so
vietmečio žemės ūkj, dabartinę 'agrarin 
inkų" veiklą. Tik šiem et "L ie tuvos aide' 
išspausdinta keletas vertingų straipsnių. Tai 
Vyto Kibirkščio ir Vinco Dundulio publikaci
jos, Tokius tekstus turėtų persispausdinti visi 
kaimui skirti periodiniai leidiniai. Mat LDDP 
pastangų dėka dar daugelis kaimo žmonių 
yra įtikinti, kad kolūkių ir tarybinių ūkių nai
kinimas buvo klaida.

Norėčiau karčių teisybės žodžių pasakyti 
kaim e gyvenantiem s ar vasarojantiem s 
Konservatorių  ir K rikščion ių  dm eokratų  
partijų nariams. Nejaučiame pozityvios jų 
veiklos. Dažnai jie net palinksi, lyg ir pritar
dami kaimiečių samprotavimams apie tai, 
kad visi vienodi vagys, kad vis tiek, kas bus 
išrinktas j Seimą. Niekas iki šiol gyvu žodžiu 
nemėgino diskredituoti Valstiečių partijos, 
kurios kandidatų j Seimą sąrašo pirmajame 
dešimtuke yra nusikaltėlių gaujų statytinių. 
Didžiųjų dešiniųjų partijų nariai provincijoje 
mėgaujasi viltim artimoje aieityje tapti įtak
ingais asmenimis, bet dabartinė jų  veikla, 
arba, geriau sakant, nieko neveikimas, liudi
ja. kad jie  to neverti. Jie vengia susitikimų 
su žmonėmis. Ir apkaltos dėl žemės refor
mos procese G. Vagnorius lieka vienas su 
keletu Seimo narių. Žinoma, jo autoritetas 
ir toliau neišvengiamai didės Tačiau vien 
mintis, kad buvę komunistai ne atsiprašo 
tautos už padarytus nedorus darbus, bet 
dar kaltiną lą, kuris naikino sovietinius re
liktus, nuteikia niūriai. Ir tai vyksta Nepriklau
somoje Lietuvoje.

Iš Dienovidžio"

Rusijos gynybos m in is lras te ig ia , kad 
padėtis arm iio je  konlro liuolam a

Bergenas (Norvegija), rugsėjo 26 d. 
(RIA-ELTA). Rusijos gynybos ministras Ig
oris Rodionovas mano, jad padėtis armijoje 
ko n tro liu o ja m a , p raneša  RIA-ELTA 
Agentūros RIA korespondento paprašytas 
pako m e n tu o ti A le ksan d ro  Lebedžio  
žodžius, kad "šj rudenį armijoje gali kilti g in
k luotas maištas", jis  pasakė, jog  reikia 
susipažinti su situacija ir imtis priemonių, 
kad būtų užkirstas kelias įvairiems social
iniams sukrėtimams. "Manau, kad padėtis 
kontroliuojama ir situaciją galima pakreipti j 
reikiamą pusę", - pridūrė I Rodionovas, 
atvykęs šiandien į  Bergeną, kur bus sureng
tas neformalus NATO šalių ir Rusijos karin
ių žinybų vadovų susitikimas.
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1. Teisingumo partija . Kieno ir kokia 

valdžia, to ir tokia teisybė, nes pati tiesa 
vaikšto užrištomis akimis. Dėl to teisingu
mo partija, nesitikėdama pergalės, rinkimu
ose nedalyvauja.

2. L ibera lų  partija . Komunistui duok 
labai daug pinigų - turėsi labai gerą liber
alą.

3. Centro sąjunga. Visi apskritimo spin
duliai vienodo ilgio ir išeina iš vieno centro. 
Jei kuris nors spindulys bent kiek pailgės 
ar sutrumpės, nebeliks ne tik centro, bet ir 
paties apskritimo.

4 ir 22. Rusų sąjunga ir liaudies parti
ja . Kas čia bendra? Ogi ilgai himnu vadinta 
daina, iš kurios žodžio neišmesi:

Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,

Padėjo kovoj didi rusų tauta.
5. K rikšč ion ių  d em okra tų  są junga. 

Mes - krikščionys demokratai, bet... ne 
krikščionys demokratai. 1992 01 05 dr. K. 
Bobelis, KDS pirmininkas, ant Vyriausybin
io Lietuvos išlaisvinimo komiteto blanko 
parašė JAV krikščionių demokratų partijos 
pirmininkui dr. Česlovui Masaičiui tokj pa
reiškimą: "Prašau manęs nelaikyti jūsų at
stovaujamos grupės nariu”. Tai kas gi mes?

6. S oc ia lis tų  pa rtija . Brežnevo sub
randinto socializmo nuo visiško supuvimo 
neapsaugojo net Gorbačiovo konservantas 
"daugiau socializmo!" Tų puvėsių toksinais 
apsinuodijusi Visockio-Stakvilevičiaus parti
ja pasiryžusi ir toliau nuodyti žmonių pro
tus, tarpusavio santykius ir gyvenamąją

aplinką.
7. Laisvės sąjunga. Šustauskas: "Pa

kelti paklupdytą liaudj j mūšj!" (Napoleonas: 
“Svarbiausia - js ive lti j mūšj, o toliau - 
matysim".)

8. Valstiečių partija. Kodėl valstiečių, 
jei joje - vieni tijūnai?

9. Lenkų rinkim ų akcija. Geras lietu
vis - tik lenkiškai nutautintas lietuvis.

10. Politinių ka lin ių  ir trem tin ių sąjun
ga. Paradoksali situacija: šitiek metų iš
kentėjus lageriuose už laisvę, pritrūko kelių 
dienų susitarti su artimais pašnekovais.

15. LD D P . Prieš 1992 m. rinkim us 
išdidžiai skelbė: “ Darbas, dora, darna!" Šj 
šūkj patys sutaršė j šipulius. Baltasis proa- 
gandos laivelis nuskendo, neatlaikęs trijų D: 
darbo - prichvatizavus gamybą, bedarbių 
skaičius išaugo daugiau kaip 3 kartus (iki 
15%); darnos: ekonomiką paralyžuoja tar
pusavio jsiskolinimai, teisėtvarką - nusikaltė
lius ginanti aukštųjų valdžios institucijų 
sąveika; doros: išvogti bankai, ž. ū. ben
drovės, apsimelavęs ir iš posto išmestas 
net pats DDP pirmininkas ponas stabiliza
torius. Suvargęs Kirkilas šiemet teišdrjso 
pasiguosti: “kantrybės ir jžvalgumo!", bet 
kad ir ta apgautųjų kantrybė jau išsekusi.

18. Moterų partija . K. Prunskienė su 
pasigardžiavimu pradeda visas rinkimines 
kalbas, kad štai nenaudėliai nenorėjo jos 
įregistruoti kandidate, bet galų gale nu
galėjęs teisingumas, ir rinkėjos atsirinks, kuri 
kandidatė geriausia. Ji tikrai nebūtų įregis
truota, jeigu nebūtų Prunskienė, o VRK

nebūtų LDDP sudarytas organas. Išvada: 
“darbiečių" partijai Seime reikalinga būtent 
Prunskienė, kuri dabar jau nevaržoma galės 
atstovauti KGB struktūrose ne tik savo 
partiją, bet ir Seimą. O dėl jrašo plakatu
ose, kad Prunskienė sąmoningai bendra
darbiavo su SSSR KGB, tai KGB ne tokia 
organizacija, kuri viešai skelbtų savo agen^j 
tus, todėl tuos įrašus bus nesunku išplėšti. 
Ar maža Lietuvoje KGB agentų?

20. Socia lin io  teis ingum o partija. Pa
keisime korupcinius įstatymus, susodinsime 
visus vagis, gal atgausime bent dalį indėlių 
ir... išsiskirstysime.

23. Ūkio partija. Jos vadovai nugyveno 
Lietuvos ūkį. (Jei konkrečiai - L. Jankaus
kas - "Bangos" susivienijimą ir jo padalinį 
Šiaulių televizorių gamyklą). Jei neatkur- 
sime ūkio, neturėsime ko vėl nugyventi.

24. Tautos pažangos partija. E. Klum
bys: “Per 3 metus nepadaryta pažangos 
sporte", užtat - milžiniška valstybės išvoyT 
mo, teisėtvarkos žlugdymo pažanga, aktyvi 
talka DD partijai, torpeduojant desovietiza
cijos ir kitus dem okratin ių pertvarkymų 
įstatymus.

Šįsyk tiek rinkimų pabirų. Kitą kartą bus 
visas pyragas. Kas jį kepa?

Apibendrindamas RR horoskopas, pasi
gavęs niekad neklystančios LDDP žodį, visi
ems rinkėjams linki į ž v a l g u m o :  žvelgti 
ne į  žodžius, o į darbus, ne į tai, ką reikia 
daryti, o į tai, kaip bus daroma.

Astrologas Albertas GRIGANAVIČIUS

VVTRUTRS - LDK DIDVSIS KUNIGRIKSTIS IR ČEKUOS KRRRUUS
Vaclovas BRAŽAS

Niekas negali paneigti, kad Vytautas ne
siekė karaliaus vainiko. Jis jo  siekė.

Vytautas buvo žymiausias savo laiko val
dovas visoje Europoje. Lietuva jo laikais 
plytėjo nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Jo 
kariuomenė buvo didelė, gerai ginkluota ir 
apmokyta, labai drausminga. Ji triuškino 
priešus ir šiaurėje, ir pietuose, ir rytuose. 
Rusų žemės pačios prisijungdavo prie Lietu
vos DK. Vytautas sustabdė totorių veržimąsi 
į Europą, ir tai tuometiniame pasaulyje buvo 
žinoma ne mažiau. kaip Romos imperatori
aus Zigmanto civilizacijos atrama prieš 
turkus. Vytautas ir Zigmantas - abu laikė 
Europos tvarką ir ją saugojo.

Siekdamas karaliaus vainiko, Vytautas 
turėjo tikslą atsipalaiduoti nuo sąjungos su 
Lenkija. Lenkija ir Lietuva tuo metu buvo dvi 
savarankiškos valstybės sąjungininkės. Bet 
Lenkija visą laiką stengėsi Lietuvai priminti, 
kad ji Karūna, o Vytautas norėjo laisvos ne
priklausomos Lietuvos.

1429 m. V ytautas į Lucko pilį, į 
suvažiavimą sukvietė žymiausius Europos 
valdovus. Dalyvavo Romos popiežiaus pa
siuntinys, Danijos karalius Erikas, Vokietijos

imperatorius Zigmantas (Sigizmundas), Len
kijos karalius Jogaila, Maskvos Didysis kuni
gaikštis Vosylius, totorių chanai, daugybė 
kunigaikščių. 50 dienų vyko šis Europos val
dovų suvažiavimas, kuriame viešėjo sveči
ai, jų palydovai ir tarnai. Jiems pavaišinti kas 
dieną reikėjo 300 jaučių, 600 avių, 100 tau
rų ir briedžių, 300 midaus statinių, o kur dar 
žuvis, uogos, vaisiai ir kiti valgiai bei gėri
mai! Taip liudijo amžininkai.

Lucko suvažiavime Vytautas ir iškelia 
mintį vainikuotis Lietuvos karaliumi. Iš karto 
pop iež iaus pasiun tinys pareiškė , kad 
popiežius sutinka ir Vytautą laimina. Pritaria 
Lenkijos karalius, Vytauto pusbrolis Jogaila, 
Vokietijos imperatorius Zgmantas pažada 
atsiųsti nuka ld in tą  vainiką. Visi kiti su
sirinkusieji taip pat pritarė.

Buvo nutarta vainikavimo ceremoniją at
likti 1430 m. rugsėjo 8 d., tos dienos buvo 
laukiama, jai buvo ruošiamasi.

Skelbtą vainikavimosi dieną vėl suvažiavo

daug kilmingų svečių iš įvairių Europos val
stybių. Bet Vokietijos imperatoriaus išsiųs
tos karūnos Vytautui ir jo  žmonai Julijonai 
Lenkijos pasienyje buvo sulaikytos, ir vaini
kavimas neįvyko. Jis buvo atidėtas iki lap
kričio 8 d., t. y., dviem mėnesiams.

Bet ir lapkričio 8 d. vainikavimas neį'f 
nes 1430 m. spalio 27 d. Vytautas mirė. Jis 
mirė nuo žaizdos petyje. Tai nebuvo šautinė 
žaizda. Jodamas iš sostinės Vilniaus į Trakų 
pilį, - o Trakai nuo Vilniaus 30 km, jau seny
vo amžiaus Vytautas nukrito nuo žirgo/»

mbūdamas sunkiai šarvuotas, jis susitrenkė 
atgulė į ligos patalą.

Vytautas nebuvo vainikuotas Lietuvos 
karaliumi, jam nebuvo uždėtas vainikas, 
nebuvo į rankas įduoti pašventinti valdžios 
ženklai. Lietuva netapo karalyste.

Bet vis dėlto, Vytautas į visuotinę istoriją 
įeina ir kaip karalius. 1420 m. čekai jį skelbia 
savo karaliumi ir kviečiasi jį į Čekiją. Ir dabar 
čekai jį laiko tikru savo karaliumi. Tokiu būdu 
jis yra LDK Didysis kunigaikštis ir Čekijos 
karalius ir galėtų būti visuomet taip tituluoja
mas.
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