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ATSISVEIKINIMO ŽODIS 
MIELIESIEMS SKAITYTOJAM S

Ifjj rašyti sunku, skaudu ir liūdna. Bet reikia. UAB “Aušros alėja” steigėjai nebeturi išteklių tęsti leidybinę veiklą. 
Ačiū visiems, kurie mums rašėte, kurie mūsų laukėte ir skaitėte, kurie mus mylėjote. Statūs laiptai, kuriais 

šitiek kartų kopta ] viršų ir leistasi žemyn, pamirš ir Jūsų, ir mūsų žingsnius. Tik atm intis lyg pastatytas sargybon 
kareivis nuolat kalbės apie daugiau kaip ketverius metus trukusią mūsų bendrąją kelionę.

Mums gaila, kad šiauliečiai praranda galimybę rinktis spaudos leidin], o miestas - vieną iš savo veido bruožų - 
bene ilgiausiai Lietuvoje išsilaikius] Sąjūdžio laikraštį.

Nenusiminkime. Sąjūdis nemirė. Jis gyvas iš jo  išriedėjusių partijų politiniame ryžte siekti Lietuvai geresnės 
ateities ir mūsų visų pilietiniame nusiteikime gyventi dorai, laisvai, žmoniškai.

Steigėjai žada nelikti skolingi prenumeratoriams ir gruodžio menes] išleisti visus laikraščio numerius be mūsų.

KURŠĖNŲ POLITIKAI LANKĖSI ŠVEDIJOJ!
Ire na  BIJEIK1ENĖ

Grupė Kuršėnų m iesto politikų lankėsi 
iedijoje, kad pasisemtų žinių ir perimtų šios 
lies municipalitetų darbo patirt]. Viešnagės 
ršėnams bro liškam e m ieste  A lm hulte  

ietu p o litika i tęsė  dar vasarą  p radė tą  
'kyrYių programą, kurios pagrindinis tikslas 

tobulinti sa v iva ldyb ių  darbą  ir p lė to ti 
įmokratiją. Švedijoje lankėsi ankstesnių 
•minarų Šilutėje ir  Kuršėnuose dalyviai: 
tlstiečių partiją atstovaujantis Leonas Ja
ukas, Krikščionių demokratų partiją - Vy- 
Įutas Jakutis ir Gintarė Juškienė, Demokrat- 
ę darbo p a r ti ją  - Irena  S pu lg in ien ė , 
įvynės sąjungą (Lietuvos konservatorius) 
'•anutė Daukšienė, Vaidas Bondzinskas, 
mas Novogreckis. Politikų mokymo progra- 
•s autoriai ir iniciatoriai yra švedai, tad jie 

•mokėjo visas kelionės bei viešnagės išlai- 
is. o iš rajono savivaldybės biudžeto buvo 

■irta tik 30 proc. tokiom s kelionėms nu- 
įtytų dienpinigių.

nukelta į 2 p.
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atkelta i 1 p.
Apie šią kelionę sutiko papasakoti Šviet

imo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduoto
jas Jonas Novogreckis:

- Šveda i yra  aukš tą  g yven im o  lyg j 
pasiekusi tauta ir iš jų yra ko pasimokyti. 
Vietos savivalda šioje šalyje turi gilias tradici
jas. Prieš gerą šimtmetį, 1869 metais, Švedi
joje buvo virš 2 tūkstančių municipalitetų. 
V ėliau  s a v iv a ld o s  v ie n e ta i ju n g ė s i į 
didesnius ir šiandien šalyje yra 288 munici
palitetai. Almhulto savivaldybės darbą gali
ma palyginti su tiksliai einančiu laikrodžiu: 
kiekvienas savivaldybės skyrius, valdininkas 
kruopščiai atlieka jam skirtas užduotis. Yra 
net kavai gerti skirtos pertraukos: nuo 9.30 
iki 10.00 ir nuo 15.00 iki 15.30. Tik šių, 
griežtai nustatytų, pertraukų metu visi dar
buotojai geria kavą, o paskui - dirba. Kavos 
pertraukos nustatytos tam , kad besilankan
tys savivaldybėje gyventojai nesitrukdytų dėl 
kavą geriančio  valdininko.

/domu tai, kaip švedai p lanuoja savo  
b iud že tą . P riim ta , ka d  sa v iv a ld y b ė s  
biudže tas form uojam as ne v ieneriem s  
metams: svarbūs ne tik šie metai, bet ir, kokie 
buvo praėjusieji, kokie bus ateinantieji. Jeigu 
pinigų biudžete iiko, juos galima panaudoti 
kitais metais. Skirstydami biudžeto pinigus, 
švedai d ide lį dėm esį skiria  socia linėm s  
gyventojų reikmėms, net 21 proc. biudžeto 
lėšų tenka pagyvenusiems žmonėms remti, 
24 proc. - mokslui ir švietimui, 12 proc. - vaikų 
priežiūrai, 4 proc. - kultūrai, t. p. 4 proc. - 
socialinei rūpybai. Šiuo metu Almhulto mu

nicipaliteto biudžete yra 16 mln. kronų trū
kumas, kurį tikimasi panaikinti 1998 metais 
šiek tiek padidinus mokesčius.

Švedijoje galioja šventa taisyklė - visi 
lygūs prieš įstatymą. Miestelio Vekše mero 
pavaduotojas papasakojo nutikimą, kaip jis, 
einantis aukštas pareigas ir kuruojantis 
grafystės policijos valdybą, buvo sulaikytas 
išg ė rę s  už v a iro . M ero pava du o to ja s  
sumokėjo didžiulę baudą. Jei toks atsitiki
mas pasikartotų dar kartą, tektų ne tik atsis
veikinti su aukštomis pareigomis, bet ir sės
ti keliems metams į kalėjimą.

Politikų  mokymo programos vadovas  
Bjorn Teke sakė, kad municipalitetų darbe 
labai svarbūs demokratijos ir geranoriško 
bendradarbiavimo principai. Švedijoje tai 
įgyvendinta praktikoje. Kiekvienas rinkėjas 
gali dalyvauti municipaliteto valdyme. Labai 
rimtai atsižvelgiama į gyventojų pasiūlymus, 
žmonės įvairiai skatinami ir provokuojami 
aktyviai dalyvauti sprendžiant svarbias mi
estui problemas. Pavyzdžiui, planuojant mi
estelio Riuzbi pertvarkymą ir statybas, buvo 
sudarytos net keturios piliečių grupės, kuri
os aktyvia i s tengėsi išspręsti problemą. 
Vėliau į šį darbą įsijungė ir savivaldybės 
Pianavimo skyrius. Valdininkai buvo nuste
bę, kad piliečių grupės pasiekė puikių dar
bo rezultatų ir pateikė gerų pasiūlymų.

Švedijoje vykdomos socialinės gyventojų 
rėmimo programos, tačiau nėra populiaru 
dalinti pašalpas, o ir gaunančiųjų pašalpas 
nėra daug. Ieškoma kitokių būdų, kaip padėti 
žmogui. Vienas iš būdų yra Almhulte įsikūręs

puikiai įrengtas Jaunim o ir  s u a u g u s i '^  I 
mokymo centras. Jame mokytis ir g a l r  j  
paramą gali visi nuo 16 iki 60 metų amžiaus 
gyventojai. Mokymo centre suteikiama naujų i J 
žinių, praktinių įgūdžių, besimokantys gauna į 
pilną išlaikymą. Yra mokomųjų dalykų, kurių 1  
mokymąsi skatina valstybė - tai m atem atfc  
ka, biologija, chemija, fizika. Mokymo cen
tras neša visuomenei įvairiapusę naudą 
vys tom as  m oks las , p aža ng a , žmogui 
padedama tobulėti, įgyti naujų žinių, rasti 
savo vietą gyvenime.

NUOTRAUKO SE: Vienoje iŠ Almhulto mu 
nicipaliteto darbo vietų.
Jonas Novogreckis (stovi) kartu su draugiš 
kais Švedais.

KUR ŠĖN Ų PO LITIKAI 
LANKĖSI Š V ED IJO JE

LAIKAS ĮRODYS
Atsakymas į savaitraščio “Aušros alėja" 

Nr. 46 Egidijaus Borkio straipsnį “Pergalės 
ir pralaimėjimai"

Straipsnio pradžioje autorius teisingai iš
dėstė politinę situaciją Lietuvoje per pastaru
osius ketverius metus valdant DDP ir su tuo 
negali nesutikti, tačiau antroji - išvirkščioji 
pusė suraizgyta-sumazgyta taip, kad norisi 
tuos mazgelius ir ištįsusius siūlus apkarpyti. 
Jeigu jam labai norisi aprašyti politinių kalinių 
ir tremtinių nuotaikas, reikėtų daugiau juos 
pažinti ir pabendrauti.

Esu buvusi politinė kalinė ir ne vieną kartą 
dalyvavau rinkimų komisijose bei referen
dumuose Radviliškio rajone, Baisogaloje ir 
jos apylinkėse. Tikra tiesa: nuoširdžiai norė
jome (pagal E. Borkį, nekantravome) išstumti 
DDP iš valdžios ir 1996 metų rinkimus į Se
imą vadinome lemiamais valstybės likimui. 
Netiesa, tikra netiesa yra tai, kad autorius 
mūsų a sm en inę  p a tir t į p rie š p a s ta to  
visuomenės dėsniams. Manau, jam  nepak
enktų susipažinti su ta dalimi tautos sūnų ir 
dukrų, kurie  nuėjo (o daugelis neįveikė)

kančių kelius, v isas trem tis į Rytus ir į 
Vakarus. Tikrai nuoširdžiai sakau, suvirpa 
širdis, kai E. Borkys, pasiremdamas Sv. 
Raštu, cituoja žodžius “Mirusiuosius palikite 
mirusiems”. Prieš akis visu baisumu atsiveria 
vaizdai iš Šiaurės - ilgos kolonos kalinių, tarp 
jų  - brangūs veidai tų, kurie liko po tundros 
velėna. Savo akimis mačiau tuos kapinynus 
Intoje, Abeze, Vorkutoje, prie Lenos žiočių... 
žuvusiųjų siekiai ir svajonės - mūsų širdyse. 
Jie nesigviešė aukštų postų, tik troško Lais
vės ir Teisingumo savo Lietuvai. Nesupran
tu, kaip autoriaus ranka sugebėjo išvingiuo
ti tokį sakinį: “Gal dvasia, jausdama laiko 
beprasmybę, pamiršta kūną, taip pavers
dama jį parodija?” Komentarai nereikalingi. 
Mintys pasėtos lyg piktžolės, o aš tikiu, kad 
tik  Laikas įrodys jų beprasmybę.

Dešiniųjų pergalė rinkimuose į Seimą - 
gera pradžia.

Donata PODĖNIENĖ
Baisogala

Jei susargdinai žmogų - lėks 
atlyginti žalą

VILNIUS. {ELTA). Maisto gamintojai dabar tikn 
ausiai labiau ims rūpintis savo produkcija, mano 
Lietuvos Respublikos vyriausiasis epidemiologą^. 
Bronius Morkūnas. Mat už padarytą žalą žmogau 
sveikatai jiems teks atsilyginti. Sveikatos ap
saugos ministro įsakymu patvirtintas sąrašas 
užkrečiamųjų ligų, kurių išlaidas kitiems asmen
ims privalės atlyginti juridiniai bei fiziniai asmenys, 
savo neteisėta veika jas sukėlę. Sąrašą sudaro 
23 pozicijos nuo botulizmo iki žmogaus imuno
deficito viruso infekcijos.

Salmoneliozė, trichineliozė, stafilokokų bei 
sąlyginai patogeninių žarnyno grupės bakterijų 
sukeltos toksinės infekcijos dažniausiai kyla dė 
to, kad, gaminant maistą, būna pažeidžiamos 
higienos taisyklės, nesilaikoma technologijos 
reikalavimų, normų. Kiekvieną kartą, kai šie 
pažeidimai bus įrodomi, kaltininkams teks padeng
ti ne tik užkrėstų ligonių gydymo, bet ir visas kitas 
su ligos protrūkiu susijusias išlaidas, pavyzdžiui 
sumokėti už visuomenės sveikatos centrų labo 
ratorijose atliktus tyrimus.

J sąrašą įtrauktos ir lytiniu keliu plintančios 
gos, tad nuostolių gali turėti ir “palydovių" firmos 
jei bus nustatyta, kad būtent ten užsikrėsta sifiliu 
ar gonorėja.

AUSROS ALĖJA f
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NELAIMĖS
Kražiuose - gaisras
KELMĖ. Praėjusiojo penktadienio vakarą 

Kražių miestelyje vėl kilo gaisras.
Penktadienj, apie  17.30 val., kai visi 

žmonės šėrėsi gyvulius ir yra tamsiausias 
laikas, užsidegė A. Mickavičiui priklausęs 
ūkinis pastatas. Šeimininkas gyveno toliau, 
naujai pastatytoje sodyboje. Šį ūkini tvartą 
pam ojo  E. Rim kui. Tvarte  stovė jo  šio 

žmogaus arklys, daržinėje buvo sukrautas 
šienas. Viskas supleškėjo labai greitai. Ug
nis buvo įkibusi ir į kaimynų ūkinį pastatą, 
tačiau gaisrininkai jį užgesino.

NUSIKALTIMAI
Supyko ir... nužudė

| TELŠIAI. Lapkričio 18 d. Šiaulių apygar-

ėmė kapoti I. Adomanskj. Užmušęs žmogų, 
R. Šimkus kirvį įm etė į šulinį.

Pavogė vištas Ir kalakutus
KELMĖ. Lapkričio 18 d. apie 16 val. į 

Kukečių kaimo gyventojo V. Š. sodybą atėję 
trys kaukėti jaunuoliai, grasindami netikru 
pistoletu, reikalavo pinigų, o kitos dienos rytą 
namo šeimininkas aptvare prie ūkinio pas
tato pasigedo 3 kalakutų ir 3 vištų.

KULTŪRA
Eksponavo Latvijoje
AKMENĖ. Latvijos respublikos sostinėje 

Rygoje buvo surengta paroda “Pagaminta 
L ietuvoje". Parodoje savo gam inius ek
sponavo duonos gamintojai iš Vilniaus, Pas
valio ir Akmenės. UAB “Akmenės duona" 
direktorė L. Bagdonienė papasakojo, kad jų

dūrinėje mokykloje. Pagerbiant poetą ir buvo 
suorganizuo ta  m okslinės konferencijos 
antroji diena Kuršėnuose.

į konferenciją atvyko nemažas būrys 
rašytojų ir poetų.

Profesorė Viktorija Daujotytė, pradėdama 
konferenciją, į sceną pakvietė poeto St. An- 
g lickio šeimos narius - vaikus ir anūkus. 
Buvo pristatyta knyga “Ir aš esu...", skirta St. 
Anglickio  gyvenim ui ir kūrybai. Knygos 
sudarytoja D. Mukienė supažindino klausy
tojus su įdomaus leidinio turiniu.

Kartu su profesore V. Daujotyte buvo nus
pręsta  suda ry ti knygą, ku rio je  su rinkti 
s tra ipsn ia i, in terv iu  ir recenzijos, sk irti 
Žemaičių rašytojų sambūrio konferencijos 
60-mečiui.

Švedų param a m okyklai
R A D V IL IŠ K IS . į Š ed u vos  v id u r in ę

SIAURĖS LIETUVOJE
dos teismas baigė nagrinėti Telšių rajone, 
Varniuose, gyvenančio R. Šimkaus, gim. 

j 971 m., baudžiamąją bylą. Jis buvo kalti
namas tyčia nužudęs savo senelės antrąjį 

'vyrą I. Adomanskj.
Per parengtinį tardymą paaiškėjo, kad 

praėjusių metų lapkričio 6 d. Telšių rajone 
i Pareškečio kaime R. Šimkus su I. Adoman- 
Iskiu ir savo motina papjovė veršį. Tvarky
dami mėsą, jie  gėrė. Per išgertuves R. 
|šimkus susiginčijo su I. Adomanskiu dėl 

rėsos. Po to R. Šimkus, nuvažiavęs į  Var
nius, su draugais dar išgėrė. Grįžęs jis norėio 
įeiti į I. Adomanskio namą, nes tuo metu ten 
gyveno. Tačiau I. Adomanskis jo  neįleido. 
Tada R. Šimkus pagaliu ėmė daužyti langų 
Miklus. įlipęs pro langą, jis  virtuvėje kirviu

bendrovė patiekė 10 pavadinimų gaminių, 
paklausą turėjo plikyta kvietinė, “Bočių”, 
“Ventos" duona, bandelės, nes šie gaminiai 
pigesni už latvių.

ŠVIETIMAS
Žem aičių  rašytojų konferencija
ŠIAULIŲ RAJ. Kuršėnų "Ventos" salėje 

įvyko mokslinė konferencija, kurią organiza
vo Žemaičių akademija, žurnalo “Žemaičių 
žemė" redakcija ir Žemaičių kultūros draugi
jos Šiaulių skyrius “Saulaukis”.

Prieš 60 metų Šiauliuose vyko Žemaičių 
rašytojų konferencija, kurią organizavo tuo 
metu Šiauliuose gyvenęs Stasys Anglickis. 
Nuo 1943 metų S. Anglickis gyveno netoli 
Kuršėnų, Olesinės kaime, dirbo Kuršėnų vi-

mokyklą iš Švedijos atgabentas katilas, kuris 
šildys visas jos patalpas, bendrabutį. Tai - 
rajono bičiulių, bendradarbiavimo partnerių 
iš Skaros miesto dovana.

Saviva ldybės Švie tim o skyrius gavo 
paskolą iš Švedijos valstybinės pramoninės 
ir  techn inės p lėtros valdybos (NUTEK). 
90000 švediškų kronų su beveik septynių 
procentų metinėmis palūkanomis sutarta 
grąžinti per penkerius metus. Paskola ir skir
ta  Šeduvos vidurinės mokyklos šildymo 
sistemai pertvarkyti - Švedijoje išmontuoti 
minėtą dovanotą katilą, pervežti į Šeduvą, 
čia sumontuoti, įsigyti kai kurių papildomų 
būtinų įrengimų.

Parengė V. S.

POLICIJA
IN FO R M UO JA

I
APVOGTAS JUVELYRAS
Lapkričio 21-osios rytą pastebėta, kad iš 
/elyro dirbtuvių Šiauliuose pavogtos bev- 
c visos ten buvusios vertybės.

“ ■  Apie 9 val. ryto pastebėta, jog naktį vagys 
9 ėmė ūkinio pastato langą Rožių gatvėje ir 
I  ico vidun. Šį pastatą, priklausantį Artūrui 
K , vienas šiaulietis juvelyras buvo išsinuo- 
f l  )jęs ir įsirengęs savo dirbtuves.
1  Pavogta auksinių gaminių ir laužo, juve- 
I  o įrankių už didelę sumą: 50 g. svorio gel
to 10 lydinio apyrankė, trys žiedai, Švedijoje 
B Ita balto metalo grandinėlė, 10 g geltono 
B linio laužo, pora elektroninių svarstyklių, 
B eicariškos juvelyrinės dildės, pjūkleliai, 
I  .etiniai fianito akmenys ir kiti vertingi daik
tą . Nukentėjusysis suskaičiavo, jog jam  

J ė a ry ta  žala siekia 19660 litų. Šiaulių pir-

S
jo policijos komisariato kriminalistai iškėlė 
įdžiamąją bylą.

CHULIGAHAI S IA U TĖ JA
Lapkričio 21 -osios vakare apie 21.30 val. 

Tilžės- Neringos g. sankryžoje šiaulietė I. N. 
sutiko vyriškį, kuris moteriai smogė j veidą ir 
nuo piršto numovė vestuvinį žiedą. Nukentė
jusiajai išmuštas priekinis dantis. Moteris 
p o lic in inka m s  ap ie  u žpuo liką  teg a lė jo  
pasakyti, kad chuliganas jai matytas. Nuos
tolius nukentėjusioji įvertino dviem šimtais 
litų.

D ieną  a nksč iau  u ž re g is tru o ta s  k ito  
šiauliečio Aurelijaus K. pareiškimas. Lap
kričio 20-ąją 22 val. jį chuliganai apstojo 
Rusų vidurinės mokyklos kieme (Vytauto g. 
113). Primušę Aurelijų K. nusikaltėliai iš jo 
atėmė 500 Lt. Nukentėjusysis smegenų 
sukrėtimą gydosi Respublikinės Šiaulių li
goninės Neurochirurgijos skyriuje.

VAIKŲ P IEŠIN IŲ KONKURSAS 
“ STABDYK NU SIK ALSTAM UM Ą "
Praėjusią savaitę iškilmingai apdovanoti 

vaikų piešinių konkurso “Stabdyk nusikalsta
mumą” laureatai. Šiaulių miesto Savivaldy
bės policija per mėnesį gavo 457 piešinius, 
konkurse dalyvavo ir darželinukai, ir mok

sleiviai.
Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į pen

kias amžiaus grupes. Apdovanojimus pelnė 
17 konkursantų, prizais apdovanoti ir kolek
tyvinių darbų autoriai - 12-osios vidurinės 
mokyklos 2a klasės moksleiviai ir lopšelio 
darželio “Ž iogelis” 7-osios grupės vaikai. 
Konkurso organizatoriai antrokams pado
vanojo rašymo, piešimo reikmenų, popieri
aus, mažiausiems konkursantams - daug 
nuostabių žaislų. Konkurso organizatoriai 
jauniems dailininkams jokių sąlygų, apri
bojimų nekėlė - vaikai turėjo nupiešti policiją 
tokią, kokią ją  įsivaizduoja. Originaliausi 
darbai buvo demonstruojami Policijos komis
ariato fojė.

Komisija puikiai įvertino Ragainės vidur
inės mokyklos moksleivės Dalios Kulvytės 
p iešinį “Banko apiplėšimas” - ji apdovanota 
fotoaparatu, plejeriu už policininko portretą 
apdovanotas 10-osios vidurinės mokyklos 
moksleivis Ugnius Vasiliauskas. Šiltų atsil
iepimų sulaukė A ido vidurinės mokyklos 
moksleivė S imona Kirstukaitė, už piešinį 
“Fabrikėlio sunaikinimas” ji apdovanota fo
toaparatu.

P arengė V ida MISIŪNAITĖ
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T A U T O S  T E IS Ė

V ytau tas LAN DSBERG IS

Tautų teisė apsispręsti buvo labai svar
bi ir veiksminga nuo pat devynioliktojo ir 
ypač per visą dvidešimtąjj šimtmetj. Teisę 
ir valią apim antis tautų apsisprendim as  
tu rė ti savo  v a ls ty b ę  p irm ia u s ia  buvo  
grindžiamas apsisprendimu, spontanišku  
arba sąmoningu, išsaugoti savo kultūrinę  
tapatybę. Tam neprieštaraudavo nė daugi- 
aetninė arba daugiakultūrinė tapatybė, jei 
žmonės būdavo išsiugdę atitinkamą p ilie t
inę savo bendros šalies sampratą. Lietu
vos išlikimo istorija per abu pastaruosius 
šimtmečius būtų itin gausi pavyzdžių šio 
pobūdžio apmąstymams.

Apie aps isprendim o  p rin c ip o  svarbą  
juo lab  bylo ja  v isa Europos is to rija , jos  
pokyčiai po Pirmojo pasaulinio karo, ir  vė l
gi pastarieji pokyčiai Europoje bei Azijoje  
po šaltojo karo, kurį galime laikyti ir T reči
uoju pasauliniu karu.

Be kita ko, visi trys pasauliniai karai iš 
tikrųjų gali būti matomi kaip vienas XX a. 
galybių karas dėl jtakos ir viešpatavimo pa
saulyje, kaip ištisinė kova tarp tautų pav
ergimo ir išsilaisvinimo, tarp totalitarizmo ir 
demokratijos, kova, kuri tebesitęsia.

Naujojo tūkstantmečio slenkstyje tautų 
teisė tebelieka svarbus ve iksnys abiem  
paminėtais atveja is: išsaugoti paveldėtą  
kultūrinės bendrijos tapatybę, išsikovoti ir 
apsaugoti laisvę.

Tautų te isė  E u rop o je  p a s ta ra is ia is  
dešimtmečiais buvo pernelyg ignoruojama. 
Tačiau je i tautų teisė išlikti būtų nevertina
ma, o normalus patriotizmas traktuojamas 
beveik neigiamai kaip praeities dalykas, 
mes riz ikuotum e ats idurti visuom en in ių  
dvasinių ryšių vakuume, nelyginant individų 
minia arba mažyčių vietinių bendrijų sam
plaika be didesnės vienijančios bendrijos 
pojūčio.

Tąsyk ateinant vartotojiškam “trumpajam  
žmogui” (galbūt F. Nietzsches “paskutiniam  
žmogui"), kraštutinės arba visiško socialin
io abejingumo, arba laukinio šovinizmo for
mos gali nulemti krikščioniškosios istorijos 
Europoje  pabaigą. Kaip  reg is, dėl š ios  
grėsmės popiežius Jonas Paulius II ir pa
kvietė visus, kam tai rūpi, kreipti daugiau 
dėmesio j  tautų teises bei vertybes. Be abe
jo, siejant su tautų atsakomybe, kadangi ir 
žmogaus laisvė reiškia - turi reikšti - jo  at
sakomybę.

Šis požiūris nėra toli nuo paprastai iške
liamų universaliųjų individualiųjų žmogaus 
teisių. Dar daugiau, abejos te isės turi v i
eną rimtą jungtj, tai žmogaus teisė turėti 
tėvynę.

Kai mus puolė ir žudė 1991 -aisiais, mes 
kreipdavomės j laisvąjį pasaulį, besirūpi
nantį vien žmogaus teisėm is: gerai, štai 
žm ogaus te isės  g yven ti ir tu rė ti savo  
tėvynę, jos laužomos ir niekinamos, ir Li

etuvoje tai daro svetimoji sovietų karinė 
galia. Padėkit apginti ir šias žmogaus te is
es!

Pagrind in ių  žm ogaus te is ių  ir la isvių  
sąraše, žinomose konvencijose nerasime 
teisės į tėvynę, bet ji turėtų ten būti. Juk 
je igu pripažįstama žmogaus teisė pasirink
ti gyvenamąją vietą (smerkiama šią laisvę 
ribojanti uždara visuomenė), tai čia pat ir 
tavo teisė pasirinkti šalį kaip savąją, ir teisė  
apsispręsti, kad ją  vertinsi, ginsi.

Žmonės turi - jei turi! - teisę apsispręsti 
ne vien kaip individai, bet ir kaip organizuota 
pilietinė visuma, kultūrinė bendrija ir dau
giakultūrinė valstybės tauta.

A n tro ji š io  š im tm e č io  pusė  įra š ė  į 
tva rka raš tį nau ją  tau tų  apsisprendim o  
teisės aspektą. Tai teisė pasirinkti tarptau
tines bendrijas, kuriose atskira tauta (val
stybė) nori dalyvauti apsisprendusi laisva 
valia. Toks būvis galėtų būti vadinamas tar
pvalstybine demokratija.

Deja, per visą šim tmetį, atsiradus bolš
evizmui ir fašizmui, ši teisė  būdavo iškreip
iama ir  paversta  savo priešingybe, prievar
tin iu “apsisprendim u ”, kuris  ilgesnį laiką  
įs ikūnijo priverstinėse pseudovalstybių “są 
ju ng o se ”, va ldom ose v ieno to ta lita rin io  
“centro". Taip didžiulėse Eurazijos erdvėse, 
Rytų ir Vidurio Europoje veikė tarpvalsty
binė diktatūra. Sovietų Sąjunga ir Jugoslavi
jos  Federacija  buvo du tokie grėsm ingi 
dariniai, suliejantys imperinę hegemoniją ir 
to ta lita rin iu s  režim us. P irm uoju  a tve ju  
d id ž iu lis  š e š ta d a lio  p a s a u lio  d a r in ys  
apglėbdavo dar ir aneksuotas šalis ir satel
itus. (Kaip regis, ir numatomus ate ičia i, 
palengva  sate lizuo jam us arba netikėtai 
užpuolamus kaimynus - Mongolija, Tuva, 
Suomija, Afganistanas.) Antrasis, palyginti 
nedidelis darinys stengėsi išlikti savarankiš
kas nuo ano - mat “neprisijungęs”, - bet ir 
jis  savo valdomų tautų savarankiškumą bei 
atsiiungimą sutiko kruvinu karu.

Šių pavida lų  tarpva lstyb inė  d ik ta tū ra  
neigė tautų ir šalių (Nations) pasirinkimo 
la isvę, net je i jos buvo paverstos tikromis 
kolonijomis. Jungtinės Tautos, anų hege
monijų veikiamos iš vidaus, pernelyg ilgai 
visai negynė komunizmo kolonijų pasirinki
mo teisės. To seno paradoksalaus būvio  
tęsinys, Dievui dėkui, galų gale nukreiptas 
į taikingų sprendimų kelią, yra Čečėnijos 
drama.

O  sykiu nūnai matome  dar vieną tautų 
apsisprendimo teisės išmėginimą, būdingą 
tik naujausiems laikams po Trečiojo (šalto
jo?) pasaulinio karo.

JAV Atstovų rūmai 1996 metų rugsėjo 26 
dienos balsavimu priėmė rezoliuciją Nr. 51, 
kuri nusta to  JAV Kongreso nuomonę ir 
patvirtina, jog Lietuva, Latvija ir Estija turi 
teisę stoti į NATO. Kodėl tai reikėjo tokiu 
ypatingu būdu nutarti ir paskelbti?

Todėl, kad šiuo metu linkstama ir nori

ma keisti jau besiform uojančią  pasaulio  
sambūvio konstituciją. Ją  sąlygiškai suda
ro svarbiausių tarptautinių organizacijų  stat
utai ir pagrindinės valstybių santykių kon
vencijos. Vienas svarbiųjų principų čia yra 
tų organizacijų atvirumas. Jei norite - jun
kitės, įstokite. Ir štai šioje daugelio aktų kon
stitucijoje norima keisti principą arba riboti 
tą laisvę, kuri yra tautų pasirinkimo laisvė. 
Matome, pavyzdžiu i, kaip viena įtakinga  
Šalis nūnai atkaklia i reikalauja jos kairrn^ 
nių šiukštu nepriim ti į  NATO.

Be abejo, tai pretenzijos apriboti laisvų 
tautų pagrindines suverenias teises ir tuo 
būdu šias tautas jau valdyti - dominuoti.

Kita vertus, draudimas laisvai ir neval
domai rinktis tautų gyvenimo būdą bei są
jungininkus pažeidžia minėtąją tarpvalsty
binę demokratiją.

“Tai neleistina", - sako galybės ministras 
apie mažesnio kaimyno teisėtą siekį, ir tai 
reiškia - “mes neleidžiame!” 

č ia  visai neesminis skirtumas, ar drau
dimas rinktis ir jungtis (pvz., j NATO) pa 
sireiškia kaip šiurkštus šantažas, netgi A  
symai okupuoti, ar atslenka d ip lo m a t iiB  
manipuliacijos keliais. “Niekada neįstosite’' 
arba tik per konfliktą ir santykių krizę, arba 
tik  per konsensusą (tai yra gavus hege
mono leidimą), arba tik po to, kai NATO su  
Rusija pasirašys sutartį ir įsipareigos k a r to j 
spręsti svarbiausius klausimus, - štai tas 
trokštamas veto, kuris turi m ilijoną vardų.

Politiniu ir  ekonom iniu spaudimu galima 
siekti, kad tau tos pačios palūžtų ir  atsi
sa k y tų  to, ką  n o rė jo  tu rė t i saugum o  
požiūriu, kur jos norėjo  būti. Tokia rastųs; 
naujesnė, pusę Šimto m etų po  Stalino, 
prievartinio “apsisprendim o" forma.

P olitiniu  spaudim u ir  ekonom in iu  v il
iojimu galima pasiekti, kad tie k iti galingie
ji, kurie sprendžia, a r stabilios ateities duris 
jau atverti besibeldžiantiems, ar dar ilgam 
palikti uždarytas, nuspręstų  blogiau, at
mestų tautų pasirinkimą.

L ie tu v o je  nuo  k o k io  Š a tr i jo s  k a '- \  
nesunku įžvelgti, kad jeigu Vakarai tau /  
gai eis diplomatinių nuolaidų keliu, tai mums 
galų gale  teks (ga li tekti) išgirsti: ei, jūs 
galėsite jung tis  j  NATO, bet t ik  kartu siM 
Rusija ir tik tokiu pačiu statusu, kuriuo jungėjai 
sis Rusija. Kitaip tariant, niekada. Ir kalbos, I  
neva ‘ jūs  tik ra i Vakarai", nubyrės kaip I  
rudens lapai. Suvoksime, kad girdime s a - 1  
kant: jūs  ne Vakarai, jūs esate anoje pusėje H 
(NVS+BV), ir ana pusė pasakys kaip ir kada I  
turi būti.

Gaila, nes teisė turėtų būti lygi visiems, H  
tada ji yra teisė. To reikėtų siekti, einant; B 
te is inę pasaulio  santvarką. Kol kas d a f B  
veikia kiti p rincipai: lemia didžiųjų “in te re -B  
sa i š iand ien", o  m ažesnių jų  te isė  lieka H  
ateičiai. B

Ten ir tautų teisė rinktis, kuri tebėra nely- B  
gi. Mat ne lyg ios ir  tau tos;  kai kurios jų B  
lygesnės už kitas. B

Pagal pranešimą konferencijoje “Tau.’i, H p  
te isės” B

iŠ •D ie n o v id ž io 'B e
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TELEVIZIJOS PROGRAMA VISAI SAVAITEI 
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BALTIJOS TV

PIRMADIENIS, 12.02
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistema) 
1J.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
j£ ip  sukasi pasaulis" (817) 19.00 JAV de- 
teKtyvinis serialas “Berko dėsnis" 10 dalis. 
“Kas nužudė aukciono laimėtoją?” 19.55 
Humoro laida “Maski šou”. “Kaukės kaba
rete” (10) 20.30 Italų seria las “Manuela" 
(316) (rusų k.) 21.00 Krepšinis. NBA rung
tynės “PORTLAND TRAIL B LA ZE R S ”- 
"HOUSTON ROCKETS" (Pastaba:21.00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą “Taip sukasi pasaulis"(817) 23.00 
prancūzų-amerikiečių serialas “Svetimas 
kraujas”. 6 dalis 24.00-8.30 CNN programa 
(PAL sistema)

ITRADIENIS, 12.03 
0-17.50 BBC programa (PAL sistema)

17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis” (818) 19.00 Amerik
iečių policinis serialas. “Los Andželo karš
tis”. 3 dalis 20.00 JAV TV komedijinis seri

j a s  “Viskas iš pradžių" 15 dalis- “Bendrak
la sės " 20.30 Italų serialas “Manuela" (317)

(rusų k.) (Pastaba: 21.00-22.00 vilniečiai 38 
kanalu galės matyti TV serialą “Taip sukasi 

j pasaulis” (818) 21.00 Vaidybinis film as, 
j Košmarų metai”- 1 dalis (“The Nightmare 
| years"). Drama. Italija, JAV, Prancūzija, Aus

tralija, 1989 Rež.Anthony Page. Vaidina: 
Sam Waterstone, Marthe Keller, Cecelia Kin- 
delan, Kurtvvood Smith, Frances Barber, 
Ronald Pickup 22.45 JAV detektyvinis seri
alas “Berko dėsnis". 10 dalis- “Kas nužudė 
aukciono laimėtoją?" 23.35 NBA apžvalga 
0.05 -8.30 CNN programa (PAL sistema)

TREČIADIENIS, 12.04
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistema)

C";0 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
.'p sukasi pasaulis” (819) 19.00 Anglų 

serialas “Anapus rojaus” -1  dalis Rež. Ren-

3 yRye. Vaidina: Jason Connery, Josephine 
jirnes, Hymel Bennett 19.55 Humoro laida 
iflaski šou”.’’Kaukės kabarete" (11) 20.30 

Italų serialas “Manuela” (318) (rusų k.) 21.00 
NBA.Žvilgsnis iš arčiau ! (Pastaba: 21.00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą ’Taip sukasi pasaulis” (819) 21.25
utbolas. UEFA Čempionų Lygos rungtynės 
FC GRASSHOPPERS” (Ciurichas)- “AFC 
UAX” (Amsterdamas) Tiesioginė rungtynių 
ansliacija iš C iūricho 23.20 Amerikiečių 
>olicinis serialas “Los Andželo karštis” 3 
lalis 0.10-8.30 CNN programa (Pal sistema)

(ETVIRTADIENIS, 12.05
1.30-17.50 BBC programa (PAL sistema)
7.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
taip sukasi pasaulis” (820) 19.00 UEFA 
čempionų Lygos 6-osios rungtynių dienos 
pžvalga 20.00 NBA: Žvilgsnis iš arčiau! 
0.30 Italų serialas “Manuela" (319) (rusų 
.) 21.00 Valanda su Raimundu Rajecku

r

galės matyti TV serialą “Taip sukasi pasau
lis” (820) 22.00 JAV komedijinis serialas “Vis
kas iš pradžių" 15-dalis “Bendraklasės"
22.25 Anglų serialas “Anapus rojaus” - 1 
da lis  23.25 Anglų detektyv in is  seria las 
“Nesugalvotos istorijos” 24.00-8.30 CNN 
programa (PAL sistema)

PENKTADIENIS, 12.06
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistema)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis" (821) 18.55 Humoro 
laida "Maski Šou". “Kaukės kabarete” (3)
19.30 Pramoginė sporto laida “Sportozau- 
rai” 20.30 Italų serialas “Manuela" (320) 
(rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas “Jankė iš 
Konektikuto karaliaus Artūro dvare". (“A 
Connecticut Yankee In King Arthurs Court") 
Istorinė komedija. JAV, 1989 Rež. Mel Dam- 
ski. Vaidina: Keshia Knight Pulliam, Jean 
Marsh, Rene Auber Jonois, Emma Samms, 
Whip Hubbey, Hugo E.Blick (Pastaba: 21.00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą “Taip sukasi pasaulis" (821) 22.45 
Humoro laida “Maski šou”. “Kaukės kaba
rete” (10) 23.25 Erotika. “Niujorko merginos”
(1) 24.00-8.30 CNN programa (PAL siste
ma)

ŠEŠTADIENIS, 12.07
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistema)
16.20 Programa 16.30 Sveikatos kaina
17.00 Ekorykštė. Degalinės: vakar, šiandi
en, rytoj (2) 17.30 Kanadiečių nuotykinis 
serialas. “Legenda apie dingusj miestą" (2)
18.00 Amerikiečių serialas “Taip sukasi pa
saulis” (822) 19.00 Vaidybinis filmas. “Indė
nas mieste" (“Un Indien Dans La Ville”). Ko
medija. Prancūzija, 1994 Rež. Herve Palud. 
Vaidina: Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, 
Ludwig Briand, Miou Miou 20.30 Čempionų 
pasaulis. “Serfingai Rip Curl” 21.00 Vaidybi
nis filmas “Kerolain?” (“Caroline?"). Drama. 
JAV. 1989 Rež. Joseph Sergen. Vaidina: 
Stephanie Zimbalist, Pamela Reed, George 
Grizzard, Patricia Neal (Pastaba: 21.00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą “Taip sukasi pasaulis” (822) 22.50 
Humoro laida “Maski šou". “Kaukės kaba
rete” (11) 23.30 Erotika. “Niujorko merginos”
(2) 0.05-8.30 CNN programa (PAL sistema)

SEKMADIENIS, 12.08
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistema)
16.20 Program a 16.30 R e lig ijos  la ida. 
Žingsniai 17.00 Jazz. Jumping Time Band
17.30 Vaikų savaitgalis. “Ei, vaikučiai, sur- 
intėkim!" 18.00 Amerikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis” (823) 19.00 NBA rungtynės
20.00 NBA apžvaga 20.25 Humoro laida 
“Maski šou". "Kaukės kabarete (4) 21.00 
Anglų detektyvinis serialas “Nesugalvotos 
istorijos”: “Kiekvieną minutę kažkas gimsta", 
"Purvina tarnyba" (Pastaba: 21.00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
“Taip sukasi pasaulis’’ (823) 22.00 Vaidybi
nis filmas “Neverk, mano meile" (“Pleure Pas 
My Love")Drama. Prancūzija, 1988 Rež. 
Tony Gatlif Vaidina: Fanny Ardant, Jean-

Pierre Sentier, Remi Martin 23.35 Humoro 
laida “Maski šou". “Kaukės kabarete” (5) 
0.15-8.30 CNN programa (PAL sistema) - 0- 
/BaltijaTV-Budzinauskienė/ 251816 GMT 
Nov 96 96

LNK TV

Pirm adienis, g ruodžio  2 d.
7 .25 P rogram a. 7.30 Ryto ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 “Be namų negerai”, 
727, 728 s. 10.00 “Stebuklai”, 17 s. 15.20 
Programa. 15.25 “Kritikas” 11 s. JAV ani
macinė komedija (kart.). 15.50 "...priešt
arauk!” Diskusijų šou (kart.). 16.50 “Taip.Ne" 
TV žaidimas (kart.). 17.40 “Vėjas gluosniu
ose”. Animacija vaikams. 18.05 “Be namų 
negerai” , 727,728 s. 18.55 Teleparduotuvė.
19.00 “Stebuklai” , 17 s. Serialas (Argenti
na). 19.50 Telekazino. 20.00 Žinios. 20.20 
“Ieškokit Gudručio!”, 5 s.JAV humoro seri
alas, 1965m. Aut. Melas Brooksas. 20.50 
Telekazino. 21.00  “M am os, žm onos ir 
meilužės", 12 s. Lenkų seria las. 22.00 
Tangomanija. 22.25 Radijo šou. 23.00 
Žinios. 23.15 “Byvis ir tešlagalvis", 45 s. 
Animacinė komedija.

Antrad ien is, gruodžio  3 d.
7 .2 5  P rogram a. 7 .30 Ryto ra tas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai”, 
729,730 s 9.50 “Stebuklai", 18 s. 15.20 Pro
grama. 15.25 Holivudo žinios, (kart.). 15.55 
“Byvis ir Tešlagalvis", 45 s. Animacinė ko
medija (kart.). 16.20 “Pasimatymas". TV 
žaidimas (kart.). 16.50 Audrius Giržadas 
pristato (kart.). 17.40 “Vėjas gluosniuose". 
Animacija vaikams. 18.05 “Be namų nege
rai", 729,730 s. 18.55 Teleparduotuvė. 19.00 
“Stebuklai”, 18 s. Serialas (Argentina). 19.50 
Telekazino. 20.00 Žinios. 20.20 “Ieškokit 
Gudručio!”, 6 s. JAV humoro serialas, 1965 
m. Autorius Melas Brooksas. 20.45 Teleka
zino. 20.50 “...prieštarauk!". Diskusijų šou.
21.55 "Lietuvos ryto televizija": J.Banio tiri
amosios žurnalistikos laida. 22.30 Trys su 
puse. 23.00 Žinios. 23.15 "Byvis ir Tešla
galvis”, 46 s. Animacinė komedija.

T rečiadien is, gruodžio  4  d.
Techninė siųstuvų profilaktika 15.20 Progra
ma. 15 25 Holivudo žinios, (kart.). 15.55 
“Byvis ir Tešlagalvis", 46 s. Animacinė ko
medija (kart.). 16.20 “Šou bulvaras”. Humoro 
laida. (kart.). 16.50 “Dar ne vakaras". TV 
žaidimas, (kart.). 17.40 “Vėjas gluosniuose”. 
Animacija vaikams. 18.05 “Be namų nege
rai", 731, 732s. 18.55Teleparduotuvė. 19.00 
“Stebuklai”, 19 s. Serialas (Argentina). 19.50 
Telekazino. 20.00 Žinios. 20.20 “Pasimaty
mas”. TV žaidimas. 20.50 Telekazino. 21.00 
“Audrius Giržadas pristato: Moters pasirinki
mas - Šeima ar karjera”. Pokalbių Šou. 22.00 
"Žmogžudysčių skyrius". 3/12 s. JAV polici
nis serialas. 23.00 Žinios. 23.15 “Byvis ir 
Tešlagalvis", 47 s. Animacinė komedija.
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Ketvirtadienis, g ruodžio  5  d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto ra tas 9.00  
Teleparduotuvė. 9.05 "Be namų negerai", 
733, 734 s. 9.50 “Stebuklai", 20 s. 15.20 
Programa. 15.25 Žodžių mūšis. (kart.). 15.55 
“Byvis ir Tešlagalvis", 47 s. Animacinė ko
medija. (kart.). 16.20 Tangomanija. (kart.).
16.45 “Viskas!", (kart.). 17.10 Sveikatos 
ABC. Pasaulinė AIDS diena. (kart.). 17.40 
“Vėjas gluosniuose". Animacija vaikams. 
18.05 “Be namų negerai...”, 733, 734 s.
18.55 Teleparduotuvė. 19.00 "Stebuklai”, 20 
s. Serialas (Argentina). 19.50 Telekazino.
20.00 Žinios. 20.20 “Šou bulvaras”. Humoro 
laida. 21.00 “Dar ne vakaras”. TV žaidimas.
22.00 “Kraujo giminės" (Kindred), 5 s. JAV 
serialas, 1996 m. 23.00 Žinios. 23.15 “Byvis 
ir Tešlagalvis", 48 s. Animacinė  komedija.

Penktadienis, gruodžio  6 d.
7.25 Programa. 7 .30 Ryto ra tas. 9.00  
Teleparduotuvė. 15.10 Programa. 15.15 Vi
enam gale kablys, (kart.). 15.40 “Byvis ir 
Tešlagalvis”, 48 s. Animacinė komedija  
(kart.). 16.05 Tarybinės kronikos, (kart.).
16.55 2x8 (kart.). 17.25 Balto jo  katino  
svetainė, (kart.). 17.55 LKL čempionatas. 
“Žalgiris” (Kaunas) - “Žemaitijos olimpas". 
Tiesioginė trans liac ija  iš Kauno. 19.45  
Teleparduotuvė. 19.50 Telekazino. 20.00  
Žinios. 20.25 “Plonytė mėlyna linija". Anglų 
hum oro se ria las. 21.00 “Ta ip .N e ” . TV  
žaidimas. 22.00 “Gražuolė ir pabaisa", 12 s. 
JAV serialas. 23.00 Žinios. 23.15 “Viskas!”. 
23.35 "Venera”. Prancūzų  erotinis žurnalas. 
0.00 Roko legendos. “Level 42 - Live At 
Wembley", 1 d.

Šeštadienis, g ruodžio  7 d.
8.55 Programa. 9.00 Ryto ratas. 10.30 Gero 
apetito! 11.00 Keturi ratai. 11.30 Iš "Discov
ery" kolekcijos “Sapnų galia ” - “ Kūrybos 
liepsnelė” “Senasis priešistorinis pasaulis" - 
“Pasakojimas apie peleką - burę". 12.50 
Jūros spalvos. 13.20 Tarybinės kronikos. 
14.102x8.14.40 Šou bulvaras, (kart.). 15.15 
Kibir Tele Vibir “Simba - liūtas karalius, 23 
s.”, “Pingvinai keršytojai, 23 s." 16.30 T lin t- 
stounai”. Animacinė komedija. 17.00 “Adam- 
sų šeimynėlė” - “Kaip O felija rado tikrąją  
meilę". Humoro serialas. 17.30 “Beverly  
Hills", 3/23 s. JAV serialas. 18.30 “Keturi 
tankistai ir šuo”, 12 s. Lenkų serialas.J 9.30 
Holivudo žinios. 20.00 Žinios. 20.20  “Žodžių 
mūšis”. TV žaidimas. 21.00 “Ėmimas dan
gun" (The Rapture). JAV vaidyb.f., 1991 m. 
R ež.M ichae las To lk inas . Vaid .M im i 
Rogers,Davidas Duchovny ir kt. 22.50  
Sporto žinios. 23.00 “Priverstinis kerštas" 
(Forced Vengeance). JAV kovinis f., 1982 
m. Rež. James Fargo. Vaid. Chuckas Norris 
ir kt. 00.35 "A istros”. Prancūzų ero tin is  
žurnalas.

Sekm adienis, g ruodžio  8  d.
8.55 Programa. 9.00 “Audrius Giržadas pris
tato". Pokalbių šou. (kart.) 10.00 Tavo aug
intinis. 10.30 VRS kamera. 11.00 Sveikatos 
ABC. Bronchinės astmos gydymas. Viduri
avimas. 11.30 Nacionalinės geografijos  
draugija pristato: "Didysis skrydis". 12.30 
Išlikimas: “Hilos pabaisa". 13.00 Trys su 
puse. (kart.). 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 kara
lius", 24 s. “Pingvinai keršytojai", 24 s. 16.30 
"Flintstounai". Animacinė komedija. 17.00 
“Adamsų šeimynėlė" - “Kaip Mirtišė puošė 
kaimynų namus". Humoro serialas. 17.30 
“Beverly Hills", 3/24 JAV serialas. 18.30 “Šer- 
loko Holmso nuotykiai" - “Nuolatinis pacien
tas". Anglų serialas. 19.30 Holivudo žinios.
20.00 Žinios. 20.20 "Pensilvanijos princas” 
(The Prince Of Pennsylvania). JAV vaidyb.f., 
1988 m. Rež.Ronas Nysvvaneris. Vaid. 
Keanu Reeves, Fredas Wardas, Bonnie 
Bedelia. 22.00  Telekazino. 22.10 Savaitės 
horoskopas. 22.15 “Te le loto šou ” . TV 
žaidimas. 22.45 Sporto žinios. 22 55 “Kruv
inasis sekmadienis". Kriminalinė kronika.
23.25 “Kritikas”, 12 s. JAV animacinė ko
medija.

LIETUVOS TV

PIRMADIENIS, 12 02
07.00 “Labas rytas". 08.30 Šiaurės šalių fil
mai. S uom ių va idyb in is  se ria las  
“Nežinomam Dievui". 3 s. (Kart.). 09.25 “Sti
lius” . Gyvenimo būdo ir madų žurnalas. 
(Kart.). 09.55 TV filmas “Giminės”. 30 s. 
(Kart.). 10.4517.55 Programa. 18.00 Žinios.
18.10 Anglų kalbos mokomoji programa  
“The Lošt Secret”. 3 d. 18.25 Baltarusių pro
grama. 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 Progra
ma va ikam s. * P ro feso riaus  K nys lio  
palėpėje. * Animacinis f. “Don Kichotas".
19.20 Pirmasis kanalas. 19.35 “Bilietas j 
LIFE". 20.00  “01... 02... 03...” 20.20  Rekla
ma. 20.30 Panorama. 21.00 Reklama. 21.10 
Sporto studija. 21.20 Prancūzų kino vakaras. 
Prancūzų vaidybinis f. “Atšalęs paukščio liz
das". Rež. A. Svarcšteinas. 22.50 Premjera. 
V. A. Mocarto operos “Pagrobimas iš seralio" 
fragmentai. JraŠas iš LOBT. 23.20 TV anon
sas. 23.25 Vakaro žinios. 23.40 (Pabaiga)

ANTRADIENIS, 12 03
07.00 “Labas rytas”. 08.30 “01... 02... 03...” 
(su vertimu į gestų kalbą). 08.50 Prancūzų 
vaidybinis f. “Atšalęs paukščio lizdas" (kart.).
10.20 TV filmas “Giminės". 3v1 s. (Kart.).
11.15 17.55 Programa. 18.00 Žinios. 18.10 
"Katalikų bažnyčios naujienos”. 18.15 Lai
da lenkų kalba. 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 
TV anonsas. 18.55 Programa vaikams. An
imacinis f. "Sveika, Kiti". 6 d. “Šaunios se
s u tė s ”. 19.20 “Mūsų nam as". 19.30  
Susipažinkime - V Lietuvos Respublikos 
Seimas. 20.20 Reklama. 20.30 Panorama.
21.00 Reklama. 21.10 Sporto studija ir lot
erija “Perlas". 21.20 Šiaurės šalių filmai. 
Š vedų va id y b in is  se ria la s  “A m žius  
nežinomas". 1 s. 22.10 “Ženklai”. Kultūros 
žurnalas. 22.40 “Brydė". Poetas K. Navakas.
23.20 TV anonsas. 23.25 Vakaro žinios.
23.40 (Pabaiga)

TREČIADIENIS, 12 04
08.00 TV techninė profilaktika. 17.00 17.55 
Program a. 18.00 Ž in ios. 18.10 G yvoji 
prancūzų kalba. Francais en action. 30 d.
18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 TV anonsas.
18.55 Programa vaikams. Senoji animacija.
19.25 Laida moksleiviams “Ant palangės".
19.45 “Septynios Kauno d ienos” . Infor

macinė - publicistinė programa. 20.20 Rek
lama. 20.30 Panorama. 21.00 Reklama. 
21.10 Sporto studija ir loterija “Perlas". 21.20 
“Krantas”. Autorius V. Matulevičius. 22.05 TV 
anonsas. 22.10 Š veicarų  va idyb in is  f. 
'taukinukė". Rež. L. Pulas. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.30 Vaidybinio f. “Laukinukė” tęs
inys. 00.00 (Pabaiga)

KETVIRTADIENIS, 12 05
07.00 “Labas rytas”. 08.30 “Mūsų mieste!, 
iai”. Salakas. 2  d. (Kart.). 09.30 “Ženklątfjp  
Kultūros žurnalas (kart.). 10.00 17.55 Pro
grama. 18.00 Žinios. 18.10 Animacinis f. 
“Robinzonas Kuzia”. 18.25 TV žaidimas 
“Milijonierius". 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 
TV anonsas. 18.55 Programa vaikams. Ka
tino Gogencolerio sapnai ir kelionės. 19.25 
"K rikšč ion io  žodis". 19.35 “Teleartelė". 
Žurnalas rusų k. 20.20 Reklama. 20.30 Pan
orama. 21.00 Reklama. 21.10 Sporto studi 
ja ir loterija “Perlas". 21.20 TV filmas “Gim
inės”. 32 s. 22.20 TV žaidimas “Konrado 
kavinės ruletė”. 23.00 Suomijos nepriklau
somybės dienai. Dokumentinis f. “Mylima 
Suomija". 23.10 TV anonsas. 23.15 V a k ? ^  
žinios. 23.30 “22”. Sporto programa fu tb J P  
mėgėjams. 23.50 (Pabaiga)

PENKTADIENIS, 12 06
07.00 “Labas rytas”. 08.30 TV žaidimas 
“Sėkmės keliai" (kart.). 09.10 TV filmas “G im *.J 
inės”. 32 s. (Kart.). 10.10 17.45 P rogram aT
17.50 Žinios. 18.00 Europos moterų rankin
io čempionatas. Norvegija-Lietuva. Tiesiog
inė transliacija iš Danijos. Pertraukoje - 
žinios (rusų k.). 19.20 TV anonsas. 19.25 
Telekatalogas. 19.40 “Tavo laikas". 20.20 
Reklama. 20.30 Panorama. 21.00 Reklama.
21.10 Sporto studija. 21.20 TV filmas "Gim
inės". 33 s. 22.10 “Laisvės alėja”. 22.30 An
glų vaidybinis serialas “širdys ir protai". 4 s.
23.20 TV anonsas. 23.25 Vakaro žinios.
23.40 Anglų vaidybinis f. "Makono kūdikis”. 
Rež. P. Grynevėjus. 1993 m. 01.40 (Pa
baiga)

ŠEŠTADIENIS, 12 07
08.00 “Labas rytas” (9.00 - “Labas rytas su "J 
ity tas”). 10.00 M uzikinė pramoginė laiua 
vaikams “Tele Bim Bam”. 10.30 “Sveikata”.
TV žurnalas. 11.00 “Šarka". 11.30 Mūsų kak 
ba. 12.00 Sveika, Prancūzija. Bonjour lą£  
France. Filipo Žanty teatro trupė Vilniuje.
12.30 TV anonsas. 12.35 “Europos aikštė" - 
vokiečių WDR TV kompanijos dokumentinis 
žurnalas. 13.05 Kanadiečių serialas vaika
ms “Ūdros jlankėlė". 50 s. 13.30 “Nakviša" 
(su vertimu į gestų kalbą). 14.30 TV video
filmas “Valdžia”. Rež. J. Sabolius. 16.15 
“S ituacija ” . Public istinė laida. 16.40 TV 
žaidimas “Milijonierius”. 16.55 Lietuvos kre
pšinis. Alytaus "Alita-Savy” - Šilutės “Šilutė“. 
Tiesioginė transliacija ič Alytaus. Pertraukoje 
- Žinios. 18.30 Amerikiečių animacinis seri
alas vaikams “Tikrieji Džono Kvesto nuotyki 
ai". 8 s. 18.50 Europos moterų rankinio čem
pionatas. Vokietija - Lietuva. II kėlinio vaiz
do jrašas iš Danijos. 19.25 TV žaidimas 
vaikams “Telelego”. 19.55 “Kino pasaulyje”.
* Apie lenkų kinematografininkus. * Šarūnas 
Bartas kuria naują filmą. 20.20 Reklama.
20.30 Panorama. 21.00  Reklama. 21.10 
Sporto studija ir loterija “Perlas". 21.20 TV

AUŠROS ALĖJA
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filmas “G im inės” . 34 s. 22.15 “Po savo 
stogu". 22.55 TV anonsas. 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 Šiaurės Šalių filmai. Suomių 
vaidybinis serialas “Nežinomam Dievui". 4 
s. 00.10 MTV tikro garso koncertas - “Ar- 
rested Development”. 1993 m. 00.55 (Pa
baiga)

SEKMADIENIS. 12 08
09.00 Programa. 09.05 “Liudykime Kristų". 
< ^3 0  Programa vaikam s “Vyturiam s ir 
Jpėdžiukams". 10.25 ‘‘Nojus ir Kasparas". 
Laida vaikams. 10.55 Čekų TV serialas 
vaikams “Arabela sugrjžta". 2 s. 11.25 TV 
anonsas. 11.30 “Krepšinio pasaulyje". Au
torius V. Mačiulis. 12.00 A. Dvoržako Kon
certas violončelei ir orkestrui h-moll. Groja 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 
diriguoja G. Rinkevičius. Solistas D. Gerin
gas. 12.40 “Azimutai". Amerikiečių serialas 
■Paslaptingos vietovės". 4 d. 13.25 Pasaulio 
sportas. 14.15 šachm atų  klubas. 14.25 
NASCAR autolenktynės. 15.00 Žinios. 15.05 
Sveikinimų koncertas. 16.00 Amerikiečių TV 
serialas "Namelis prerijose". 22 s. 16.45 "At-

€ ;tis". Nuo barzdaskučių iki mikrochirurgų.
,1. A. Laurinavičius. 17.15 Kaimiškos muz

ikos ansamblis “Jonis". 17.25 TV anonsas.
17.30 “Keliai. Mašinos. Žmonės". 18.00 
Žinios. 18.10 “Gyvybės žalias medis". “Pu-

Jsiaujo krašte Ekvadore". I dalis "Gyvenimas 
larp kalnų ir džiunglių". Aut. V.Jankevičius. 
18.40 Pirmasis kanalas. 18.55 ‘ Gerbkime 
žodį”. 19.00 Europos moterų rankinio čem
pionatas. Rum unija-Lietuva. T iesioginė 
transliacija iš Danijos. 20.20 Reklama. 20.30 
Panorama. 21.00 Reklama. 21.10 Sporto 
studija. 21.20 "Videokaukas” . Ekologinis tril
eris "Nė stiebelio žolės". 23.00 Vakaro žinios. 
23.15 (Pabaiga)

TELE-3 TV

Pirmadienis, gruodžio  2 d.
7 55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
Iš pirmų rankų. 8.40 “Santa Barbara" 1107 

j  ^ 9 .3 0  “Kelias į dangų” (“Highway to Heav- 
■  J\. Fantastinių dramų serialas. 63 s. “Tėvo 
stikimybė" (“A Father's Faith”). 17.30 Pro
grama. 17.35 "Sveikatos apsaugos reforma”, 

^aida. 18.00 “Mažučiukų gyvūnėlių parduo- 
P^ė". Animacinis serialas. 39 s. 18.20 “POP 
TV". Muzikos laida. 19.20 Žinios. 19.30 "San
ta Barbara". 1108 s. 20.30 “Papasakok savo 
nuotykius" (“Name Your Adventure” a,titr.). 
6 s. 20.55 Sporto naujienos. 21.05 “Lozori
us” (“The Lazarus Man"). JAV. Serialas. 
1995. 14 s. “ Išgelbėjimas" (“The Rescue”).
22.00 Žinios. 22.15 “ Detektorius". Poleminė 
laida. 22.40 "Pasaulio sportas". Laida. 23.05 
“Iš pirmų rankų". 23.20 “Majamio policija” 

Miami Vice”). Nuotykinis serialas. 85 s. 
Pragaras be velnių” (“Hell Halth No Fury"). 

0.10 Pabaiga.

Antradienis, g ruodžio  3  d.
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“Iš pirmų rankų". 8.40 “Santa Barbara” . 1108 
s 9.30 “Marija La Del Barjo" 11 s. 17.30 Pro
grama. 17.35 “Naujienos nuomonės”. Infor- 
rr.acinė-analitinė laida. 18.00 “Stebuklingas 
flakonas Pafas gyvųjų melų šalyje". Anima- 
fnis filmas. 18.25 "Kalifornijos svajokliai"

(“California Dreams"). 1995. 39 s. 18.50 “Iš 
pirmų rankų". 18.55 “Žavūs ir drąsūs" (“The 
Bold And The Beautiful"). 468 s. 19.20 
Žinios. 19.30 “Santa Barbara". 1109 s. 20.30 
“Kompiuterio stebuklai" (“Cybernet” , a, titr.). 
D .B ritanijos TV žurnalas. 20.55 Sporto 
nau jie n os . 21.05  "V o lke ris , Teksaso 
reindžeris" ("Walker, Texas Ranger"). JAV. 
1993. Nuotykinis serialas. Vaidina Chuck 
Norris. 8 s. “Nusikaltimų dievas Deivas" 
("Crime Wave Dave”). 22.00 Žinios. 22.15 
"Europos kaleidoskopas”. Žurnalas. 22.40 
"Už kampo...". Senų anekdotų devintukas.
23.05 “ Iš pirmų rankų". 23.20 “San Francis- 
ko gatvės” (“The Streets Of San Francisco"). 
Detektyvinis serialas. 44 s."Garbės skydas” 
(“Shield of Honor") 0.10 Pabaiga.

T reč iad ien is , gruodžio  4 d.
7.55 Techninė profilaktika 17.30 Programa.
17.35 “Jungtinė Karalystė šiandien” (“UK 
Today”). Žurnalas. 18.00 “Autanjanas ir trys 
šunietin inkai” . Animacinis serialas. 20 s.
18.25 "Kalifornijos svajokliai" (“California 
DreamsJ ). 1995.40 s. 18.50 “Iš pirmų rankų” .
18.55 “Žavūs ir drąsūs" (“The Bold And The 
Beautiful"). 469 s. 19.20 Žinios. 19.30 “San
ta Barbara”. 1110 s. 20.30 “Muzikos lietus". 
Muzikos laida. 20.55 Sporto naujienos.
21.05 “K a ln ie tis  IV" (“H igh lander IV ”). 
Prancūzija-Kanada. 1995. Fantastinis seri
alas. Vaidina Adrian Paul. 6 s. “Susitikimas” 
(“Reunion"). 22.00 Žinios. 22.15 “TV staty
ba". Žurnalas. 22.40 “Stilius". Madų laida.
23.05 "Iš pirmų rankų". 23.20 “Lozorius" 
(“The Lazarus Man"). JAV. Serialas. 1995. 
14 s. “ Išgelbėjimas” (“The Rescue"). 0.10 
Pabaiga.

Ketvirtad ien is, g ruodžio  5  d.
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“Iš pirmų rankų". 8.40 “Santa Barbara”. 1109, 
1110 s. 10.15 “Marija La Del Barjo". 12, 13 
s. 17.55 Programa. 18.00 “Betovenas". An
imacinis serialas. 6 s. 18.25 “Detektorius". 
Poleminė laida. 18.50 "Iš pirmų rankų”. 18.55 
“Žavūs ir drąsūs" (“The Bold And The Beau
tiful"). 470 s. 19.20 Žinios. 19.30 “Santa 
Barbara”. 1111 s. 20.30 "Papasakok savo 
nuotykius” (“Name Your Adventure" a,titr.).
7 s. 20.55 Sporto naujienos. 21.05 “Daktarė 
Kvin” (“Dr. Quinn, Medicine Woman"). JAV. 
1993. Draminis serialas. Vaidina Jane Sey
mour. 9 s. “Blogas vanduo” (“Bad Water").
22.00 Žinios. 22.15 “Kinas, kinas, kinas...”. 
Laida. 22.40 “Europos scena". Žurnalas.
23.05 “ Iš pirmų rankų". 23.20 “Trimelis kalti
na” (“Trimmei Halt Ein Pladoer"). Vokietija. 
Vaidybinis filmas: detektyvas. Rež. Peter 
Schulze Rohr. Vaid. Valteris Richteris, Kar
las Heincas Vosgerau, Horstas Michaelis 
Noicė. 0.45 Pabaiga.

P enktad ienis, g ruodžio  6  d.
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“Iš pirmų rankų”. 8.40 “Santa Barbara". 1111 
s. 9.30 “Marija La Del Barjo”. 14 s. 17.55 
Programa. 18.00 “Karaokė rytas". Muzikos 
laida vaikams. 18.25 "Langas j gamtą” . Lai
da. 18.50 “Iš pirmų rankų". 18.55 “Žavūs ir 
drąsūs” (“The Bold And The Beautiful"). 471 
s. 19.20 Žinios. 19.30 "Santa Barbara”. 1112 
s. 20.30 “Mokslas ir technologija" (“Science 
and Technology", a, titr.). Laida. 20.55 Sporto

naujienos. 21.05 “San Francisko gatvės" 
("The Streets Of San Francisco"). Detektyvi
nis serialas. 45 s. “Pabėgėliai" (“The Run
aways"). 22.00 Žinios. 22.15 “Majamio polici 
ja” (“Miami Vice", a,titr.). Nuotykinis serialas. 
86 s. “Negarbės ženklas" (“Badge of Dishon
or”). 23.00 “Vizija". Vakaro laida. 23.30 Pa
baiga.

Šeštadien is, g ruodžio  7 d.
9.35 Programa. 9.40 "Džem*. Animacinis 
serialas. 13 s. 10.05 "Mažučiukų gyvūnėlių 
parduotuvė”. Animacinis serialas. 39 s.
10.30 "Autanjanas ir trys šunietininkai". An
imacinis serialas. 20 s. 11.00 “Kalifornijos 
svajokliai" ("California Dreams"). 1995. 39 
s. 11.30 “Pop TV”. Muzikos laida. 12.30 
"Daktarė Kvin" (“Dr. Quinn, Medicine Wom
an”). 1993. Draminis serialas. Vaidina Jane 
Seymour. 9 s. 13.30 “Mano širdis”. Laida.
13.55 “Mokslas ir technologija” (“Science 
and Technology", a, titr.). Laida. 14.15 “Karš
tas  trika m p is ". P až in tinė  la id a  apie  
biliardą.(kart.) 14.35 “Papsakok savo nuo
tykius" (“Name your Adfenture", a,titr.) 6 s
15.00 “Žavūs ir drąsūs" (“The Bold And The 
Beautiful”). 468, 469 s. 15.45 "Oro vilkas” 
(“A irwolf, a.titr.). Nuotykinis serialas. 15 s. 
“Tiesa apie Holę" (“The Truth About Holly").
16.30 Suomijos nepriklausomybės dienai - 
gruodžio 6-ajai. “Kodėl aš nekalbu rusiškai?" 
(“I Don’t Speak Russian, Why?"). Dok. fil
mas. 18.00 “Marija La Del Barjo” (“Maria La 
Del Barrio”). 15, 16 s. 19.30 Žinios. 19.40 
“Nuo...iki...". Madų ir dizaino laida. 20.05 
“Vyrai netikėliai". Jumoro serialas. 20.30 
"Pasaulio aidas”. Žurnalas. 21.00 “Džesika 
Flečer" (“Murder She Wrote"). Detektyvinis 
serialas. 50 s. “Iš kartos j kartą” (“It Runs in 
the Family"). 21.55 “Mafijos jungtuvės" ("Ma
fia Marriage"). JAV. 1993. Vaidybinis filmas: 
istorinė drama. 2 s. Rež. John Peterson . 
Vaid. Eric Roberts, Nancy McKeon, Ben 
Gazzara. 23.40 Playboy: erotinės svajonės. 
5 s. 0.10 Pabaiga.

Sekm adienis, gruodžio  8 d.
9.00 Programa. 9.05 “Muzika ir šventas 
žodis”. Laida. 9.35 “Džem". Animacinis šeri 
alas. 14 s. 10.00 “Karaokė rytas". Muzikos 
laida vaikams. 10.20 “Stebuklingasis drako
nas Pafas gyvųjų melų šalyje”. Animacinis 
filmas. 10.40 “Langas j  gamtą". Laida. 11.00 
"Kalifornijossvajokliai" (“California Dreams"). 
1995. 40 s. 11.30 “Muzikos lietus”. Muzikos 
laida. 12.00 “Kompiuterio stebuklai” (“Cyber
net", a, titr.). D.Britanijos TV žurnalas. 12.30 
‘ Džesika Flečer” (“Murder She Wrote"). De
tektyvinis serialas. 50 s. 13.30 “TV statyba 
Žurnalas. 14.00 “Trimeris kaltina”. Dok. fil
mas. 15.00 “Žavūs ir drąsūs” (‘The Bold And 
The Beautiful”). 470, 471 s. 16.00 “Papasa
kok savo nuotykius" (“Name Your Adven
ture”, a, titr.). 7 s. 16.30 “Kelias j dangų" 
(“Highway To Heaven”). Fantastinių dramų 
seria las. 64 s. “Sunkus metas" (“Heavy 
Date” ). 17.30 “Europos kaleidoskopas". 
Žurnalas. 18.00 “Marija La Del Barjo" (“Mar 
ia La Del Barrio"). 17, 18 s. 19.30 "Žvelkime 
atidžiau". Informacinė laida. 20.00 “ Pasaulio 
sportas”. Laida. 20.30 “Kinas, kinas, k i
nas...”. Laida. 21.00 ’Nugalėtoja" (“ Interna
tional Velvet"). D.Britanija. 1978. Vaidybinis 
filmas. Rež. Bryan Forbes. Vaid. Tatum

AUŠROS ALĖJA
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O’Neal, Vanette Newman, Anthony Hopkins.
22.45 Pabaiga.

ŠIAULIŲ TV
2-ju T V  kanalu

Šeštadienis, 11 30
19.30 Muzika. 19.40 Sveikinimų koncertas.
20.10 Ta ip  sukasi pasaulis". 21.00 Teatro- 
nas. 21.30 įsijunkite televizorių. 22.00 Pra
moginė laida “Tegul būna". 23.00  Vaid. f. 
“Robotas policininkas”.

Sekm adienis, 12 01
16.20-0.15 Baltijos TV.

P irm adienis, 12  02
19.00 Savivaldybė: iš vienos pusės, iš kitos 
pusės. 19.20 Žinios. 19.25 Radviliškio va
landa. 19.50 Komercinė laida “Laikas - pin
igai". 20.00 Maski šou. Kaukės kabarete.

20.30 “Manuela”. 21.00 T a ip  sukasi pasau
lis”. 21.50 Krepšinis. NBA rungtynės. 23.10 
“Laikas - pinigai". 23.10 Savivaldybė: iš vi
enos pusės, iš kitos pusės. 23.30 Žinios.

A ntrad ien is , 12 03
19.00 Žinios. 19.20 Sodžius. 19.50 Komer
cinė laida “Laikas - pinigai”. 20.00 Komedija 
“Viskas iš pradžių". 20.30 “Manuela". 21.00 
T a ip  sukasi pasaulis”. 21.50 Komercinė lai
da “Laikas - pinigai". 22.00 Žinios. 22.20 
Vaid. f. “Kerėtoja".

Trečiad ien is, 12 04
19.00 Žinios. 19.20 Ilgoji pertrauka. 19.50 
Komercinė laida “Laikas - pinigai". 20.00 
Maski šou. Kaukės kabarete. 20.30 “Man
uela”. 21.00 Ta ip  sukasi, pasaulis". 21.50 
“Laikas - pinigai” . 22.00 Žinios. 22.20 Fut
bolas.

Ketv irtad ien is , 12 05

19.00 Žinios. 19.20 įsijunkite  televizorių.
19.50 Komercinė laida “Laikas - pinigai”.
20.00 NBA: žvilgsnis iš arčiau. 20.30 "Man
uela". 21.00 Ta ip  sukasi pasaulis". 21.50 
Komercinė laida “Laikas - pinigai”. 22.00 
Žinios. 22.20 Rodo "Argos".
P enktad ienis, 12 06
19.00 Žinios. 19.20 Raganiukės Gudrės 
pokštai. 19.50 Komercinė laida “Laikas - pin
igai”. 20.00 ŠPI studijos laida. 20.30  “Man
uela”. 21.00 “Taip sukasi pasaulis” . 21.50 
Komercinė  laida “Laikas - pinigai”. 22.G® 
Žinios. 22.20 Teatronas. 22.50 Vaid. f. “Kerė
toja”.

Šeštadien is, 12 07
19.30 Muzika. 19.40 Sveikinimų koncertas.
20.10 Serialas‘Taip sukasi pasaulis” . 21.00 
“Jauni - jauniems”: studija “Helijas” Danijoje.
21.30 X klanas. 22.00 Pramoginė laida “Teg
ul būna”. 23.00 Vaid. f. “Kerolain".

N A R K O M A N IJA  S P A R Č IA I  
PL IN T A . N E B Ū K IM E  P A S Y V U S  
S T E B Ė T O J A I

A lbertas GRIGANAVIČIUS
Gydytojas

Ar tokia jau beviltiška padėtis, ar nėra iš 
jos išsigebėjimo? Yra. Galima dar pasigu
osti (tik jokiu būdu nenusiraminti), kad pas 
mus narkotika i dar nepap litę  tiek, kiek 
didžiausiuose šalies miestuose. Dabar visų 
svarbiausia jaunimui nuolat aiškinti, kad jis 
žinotų ir gerai suprastų kas yra narkotikai ir 
narkotinės medžiagos, koks didžiulis pavo
jus prie jų priprasti, ja is apsinuodyti ir susir
gti neišvengiamu narkomanijos palydovu - 
XX-ojo amžiaus maru - AIDS, kad vidutinis 
narkomano amžius tik keleri metai ir nėra

jokios vilties jj pratęsti. Jokie draudimai ir 
prievarta čia nepadės. Tik labai gerai su
pratęs tuos dalykus, jaunuolis gali sąmon
ingai jiems pasipriešinti, sąmoningai pa
sirinkti prasmingą gyvenimą ar baisią ank
styvą mirtį. Labiausiai neatsparūs narko
manijai tie, kurių šeimose girtaujama, yra 
buities, socialinių ir kitų problemų, ten, kur 
vaikas priverstas ieškoti artumo pas sveti
mus žmones arba yra jautrių emocijų, ne
stabilios psichikos ir pan. Negalint šių prob
lemų išspręsti namuose, būtina tartis su 
m okytoju, šeim os gydytoju, psichiatru , 
narkologu, psichologu, kunigu ir bendromis 
pastangomis ieškoti išeities.

Ši nepaprastai sudėtinga ir visame pasau
lyje neišsemiama problema Lietuvoje dar tik 
pradedama gvildenti, o apie ją privalu k f £  
daugiau žinoti kiekvienam. Tuo klausimu yrer 
daug įvairios literatūros.

Plačiau sužinoti apie narkotikus, jų pliti
mo kelius, poveikį, pirmuosius narkomani
jos požymius ir kaip nuo jos gelbėtis galėsite -  
sužinoti miesto valdybos, Bendruomenės T  
sveikatos tarybos, Sveikatos mokymo cen
tro ir Vyskupo M. Valančiaus blaivystės 
s ą jūd ž io  Š ia u lių  m. ta ry b o s  gruodžio  
ketvirtąją Šiauliuose rengiamoje konferen- 
cijoje-seminare. Kviečiame kiekvieną pam
ąstyti apie Jus liečiančias problemas ir kuo 
gausiau dalyvauti mokytojus, ypač klasių 
vadovus, tėvus, studentus, vyresniųjų klasių 
moksleivius ir visus kitus, kuriems rūpi, kaip 
apsisaugoti patiems, kaip apsaugoti savo 
šeimą ir visuomenę nuo atsenkančios bai
siausios grėsmės. Sekite mūsų reklamą 
spaudoje, per radiją ir TV.

Šiaulių “Aušros” muziejus 
l rūmai (Aušros ai. 47)

Tautodailininkės S. Valaitienės darbų par
oda
L. Lekienės tekstilė ir A. Norbuto žvakidės
Fotografijų paroda
“Šiaulių krašto kultūros paminklai"

Tapybos paroda
(Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto  
skyriaus dovana)

II rūmai - Venclauskių namai 
(Vytauto 89)

Fotogralijos muziejus 
(Vilniaus 140)

Zinovijaus Šegelmano (Izraelis) fotografijų 
paroda
Arūno Kulikausko (Niujorkas) “Svajonė: re
alybė 2”

Poeto Jovaro namas ^
Šiaulių literatūros muziejus (Vytauto 1 1 6 )*  
Paroda
“Kaziui Jankauskui - 90”
Nuolatinė ekspozicija “Literatūros kūrėjų C 
pasaulis  ir likimai”

Radijo ir televizijos muziejus 
(Vilniaus 174)

Paroda
“Radijo taškai iš A. Feldmano kolekcijos”

SVEIKO M AISTO RUOŠIMO KURSAI

“Aušros alėja” ne kartą rašė apie 
sveiką gyvenseną propaguojančių 
šiauliečių G. ir A. Kairių suburto klubo 
“Pasveik pats” renginius.

Gruodžio 5,6 ir 7 dienomis jie kviečia 
į trumpus sveiko maisto ruošimo kursus, 
kuriuos ves Palangos sveikatos mokyk

los lektorė Mečislava Adamavičiūtė.
Kursai vyks 22-ojoje vidurinėje 

mokykloje Vilniaus g. 297 (važiuoti 12 
autobusu iki Darbininkų stotelės). Jų 
pradžia gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 18 
val.

AAinf.

Gerbiami skaitytojai,

dėl visų Jums iškilusių 
problemų, susijusių su “Auš
ros alėja”, prašome kreiptis 
tel. 43 14 42 j p. Vilių Mike- 
laitj.

Redakcija

AUŠROS ALĖJA
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Leonija MALAKAUSKIENĖ

NACIONALISTAI ĮKŪRĖ
SĄJUNGĄ

Sekmadienį “Laiko” kino teatre, prie ku
rio ekrano uždangos buvo prisegtas tautinių 
spalvų kvadratas ir padidinta prof. Augusti
no Voldemaro fotografija, jvyko spaudos 
konferencija. Joje buvo pranešta, kad ką tik 
pasibaigė Lietuvių ncionalsocialinės vieny
bės sąjungos steigiamasis suvažiavimas. Su 
žurnalistais kalbėjosi 32 suvažiavimo daly-

f  Sąjungos vadu išrinktas Mindaugas Mur- 
ir jo paskirta vadovybė: vado pavaduoto

jas (generalinis sekretorius) Romualdas 
Rakucevičius, atstovas spaudai ir ryšiams 
su visuomene Stasys Puščius, Vyriausiosios 
problemų tyrimų komisijos (paprasčiau sa
kant, Garbės teismo) pirmininkas Vaclovas 
Lukšys.

Vyriausiosios vadovybės atstovas spau
dai S. Puščius, paskelbęs, kad suvažiavime 
sudaryta vadovybė, priimta sąjungos progra
ma ir įstatai, paaiškino, kokios priežastys 
paskatino įkurti Lietuvių nacionalsocialinę 
vienybės sąjungą. 1) Lietuvoje labai aktyvi- 

■  ~ėmė reikštis sovietmečio reliktai, LDDP 
dauguma Seime leido išplėšti bankus, Įsi
galė ti v a ls ty b ė je  n eb au d ž ia m ie m s 
nusikaltėliams; 2) raudonosios daugumos 
aktyvistai su Česlovu Juršėnu sugrąžino 

R a ud o nų jų  gaivalų šventes: "tarptautinę" 
I^Covo 8-ąją, Gegužės 1-ąją; 3) leido Įkurti 

antiva lstybinės spaudos centrą  - UAB 
“Opozicija", kuriai vadovauja buvęs stribas, 
raudonasis rašytojas Vytautas Petkevičius. 
Laikraštis “O pozic ija" ir žurnalas “Mūsų 
gairės" nuolatos juodina Lietuvos Nepriklau
somybę ir kovotojus už Lietuvos laisvę, 
skleidžia šmeižtus, okupacijos laikų nostal
giją, liaupsina tautos priešus. Kitaip sakant, 
šios sąjungos poreikį pagimdė pats gyveni
mas, parodęs, ką reiškia senieji kadrai, viską

padarę, kad Nepriklausomybė Lietuvos 
žmonėms pasidarytų nepakenčiama. Dar 
jedinstvininkai yra žadėję: mes padarysim 
dar blogiau, negu buvo. Ir darė.

Visa tai daro reikalingą sąjūdi, kuriame 
rastų sau vietą visi lietuviai patriotai - nacio
nalistai. Jų tikslas būtų: 1 ) su Seimo pagal
ba likviduoti raudonąsias atliekas; 2) visais 
frontais, pradedant nuo darželio ir baigiant 
aukštosiomis mokyklomis, skleisti naciona
lizmo idėjas; 3) Įgyvendinti švarių kadrų poli
tiką, kad j valdžios postus nepralįstų išvers- 
takailiai.

P. S. Puščius, aiškindamas sąjungos pa
vadinimą, sakė: “Mums visi rūpi - ir tie, kurie 
negali patys savimi pasirūpinti. Ne kiekvie
nas gali įkurti banką!” Todėl pavadinime yra 
žodis “socialinė". Nors S. Puščius sąjungos 
p o litinę  k ryp tį buvo apibūdinęs žodžiu 
“dešinieji radikalai”, M. Murza patikslino, kad 
pasisakys už socialiai orientuotą rinkos 
ekonomiką, o  vidaus ir užsienio politikoje 
būsią dešinieji, mylėsią lietuvius ir gerbsią 
svečius, t. y. užsieniečius, kitataučius. Val
stybę valdyti, jų  nuomone, turėtų tik lietuvi
ai. Manoma, kad reikia stiprinti Pabaltijo šalių 
bendradarbiavimą, sudaryti Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Suomijos karinę sąjungą.

N a u ja i įk u rto s  są jun g os  a ts tovam s 
žurnalistai turėjo nemažai klausimų. Mind
augas Murza paaiškino, kad suvažiavimo 
(susirinkimo) dalyviai buvo susirinkę iš Ši
aulių miesto ir rajono (bendraminčių yra ir 
kitur, bet jie  nebuvo kviesti). Nors buvo minė

ta 1927 m. jkurta Lietuvių tautinė apsauga 
“Geležinis vilkas" (jos vyriausiasis vadas 
buvo A. Voldemaras), kuri buvo sumanyta 
kaip vidaus kariuomenė tautininkų režimui 
palaikyti ir iš kurios vėliau 1941 m. susikūrė 
lietuvių nacionalistų partija, M. Murzos są
junga žadėjo būti panaši tik į save, nekarinė 
ir nesukarinta, valdoma iš viršaus į apačią, 
centralizuota ir demokratinė, sieksianti par
tinio, o ne visuomeninės organizacijos sta
tuso. J klausimą, kodėl į viešumą išeinama 
tik šiandien, S. Puščius atsakė, jog iš tiesų 
re ikalas brendo 2-3 metus, o M. Murza 
pridūrė, kad norėta pasirodyti jau prieš rinki
mus, bet su s ila ikyta , nenorin t ska ldyti 
dešiniųjų jėgų. Jis negalėjo atsakyti, kada 
sąjunga bus įregistruota kaip politinė orga
nizacija - tai priklausys nuo darbo, nuo to. 
kaip tauta palaikys idėjas, kurios bus skel
biamos per masinius renginius, šventes, per 
informavimo priemones, galbūt ateity net 
savo pačių įkurtas.

j sąjungą susibūrė anksčiau politikoje 
nedalyvavę žmonės, tarp jų yra Laisvės kovų 
sąjūdžio dalyvių, Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos narių, savanorių. Žurnalistai domė
josi M. Murzos biografija, kuri įvairiomis ding
stimis ne kartą spaudoje buvo linksniuota. 
M. Murza, patenkinęs jų smalsumą, patvirti
no, kad apie trečdalį suvažiavimo narių su
daro savanoriai, o pats, norėdamas užsiimti 
politine veikla, yra iš bataliono išėjęs ir da
bar dirba A. Šimkaus įmonėje "Atžyma" par
davėju.

ŠIŲ DIENŲ 
, NETEISYBĖ

"  Lapkričio 4-osios vakarą, apie 21 va
landą, išėjau su savo dešimtmečiu keturko
jų draugu pasivaikščioti. Grįždami namo iš 
Višinskio gatvės pasukome pro “Vakaro" 
kavinę. Tuo metu iš jos išėjęs trijų moterų 
lydimas vyriškis griebė už pavadėlio ir suri
ko:

- Pro ka v inę  šuns be  a n tsn uk io  
nevedžiok!

Iš pradžių  net nesupratau, kam tas 
antsnukis, nes mano šuo, netgi šiurkščiai 
užpuolėjo tampomas, nesusigundė jam įkąs
ti.

Norėjau kuo skubiau eiti šalin nuo šios 
nemalonios vietos, bet žmogus manęs ne
paleido, stumdė, šaukdam as, kad ša lia  
kavinės - jo  nuosavas žemės plotas, kad 
mano šuo, va ikš tinė d am as pro ša lį ir 
^epripažindamas jo nuosavybės teisių, kiek

vieną kartą pats pasižymi savo teritoriją ir 
taip nudžiovino čia pasodintas tujas. Dar 
sužinojau iš šio apkvaitusio žmogaus, kad 
esu valkata.

Pamačiusi ateinančius patrulius, ėmiau 
š a uk ti. Iš trūkau  a tsa g s ty tu  pa ltu , bet 
užpuolėjas vėl ėmė mane vytis. Laimei, ly
dėjusios moterys atvėsino šio gerai įm itusio 
vyriškio karštį ir jam pasiūlė kovą su manimi 
nutraukti:

- Egidijau, palik ją!
Pasirodo, tai buvo m inėtosios kavinės 

savininkės Jolantos Bukantienės vyras. Be 
to, jis dar ir policijoje dirba. Matyt, todėl toks 
smarkus.

Taigi mūsų būrys padidėjo, nes atskubė
jo  ir  policijos mašina. Visi nuvažiavome į 
Prūdelio nuovadą. Ten man buvo liepta pa
sirašyti protokole, kurio turinio negalėjau 
perskaityti, nes neturėjau akinių.

Nuovadoje E. Bukantas ir kartu atvyku
sios dvi jo  palydovės neigė, kad buvau aps
tumdyta čio niekingo girto žmogaus. Dabar 
jau tik aš, vien aš buvau kalta dėl įvykusio 
s u s id ū rim o  ga tvė je  tą  vė lų  vakarą. 
Didžiausia mano kaltė buvo ta, kad vaikš
tau pro šitą kavinę su šunimi.

Apie 23 val. buvau paleista ir parėjau vos 
vilkdama kojas, nors “džentelmenai" patruliai 
ir į įvykio vietą atvažiavę policininkai žadėjo 
mane namo parvežti.

Kitą rytą telefonu vėl buvau iškviesta į 
nuovadą. Pasirodo, policininkas Egidijus 
Bukantas, kartu su juo buvusi bendradarbė 
Jūratė Vaitkevičienė bei vaikų poliklinikos 
medicinos sesuo (pavardės nežinau) savo 
parašais protokole patvirtino, kad manęs 
niekas nestumdė ir valkata nevadino. Tačiau 
už mano drąsą vedžiojant šunį žaliaisiais 
plotais, už medžių, želdinių ir kitų miesto 
grožybių naikinimą man surašytas šis pro
tokolas... Turbūt prie tų "grožybių” buvo 
priskirtos ir šalia kavinės iki šiol teberi- 
ogsančios susprogdintojo reklamos stendo 
išnaros...

Beje, norėčiau pasakyti, kad egzotiškuo
sius E. Bukanto želdinius sdriai “laisto” šios 
“garsiosios" kavinės lankytojai. Žinoma, kai 
sutemsta. Bet gal tamsoje E. Bukantas ne
mato? Kaip ir savo išpuoselėto šuns, kuris, 
bėgiodamas be antsnukio ir be pavadėlio, 
nuolat teršia netoliese esančio vienuolyno 
aplinką.

A ldona  ČEPULIENĖ
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“...L IE T U V O S  ŽM O NIŲ  
G E R O V E I”

Aleksas BIČKUS

Nuūžė, nuv iln ijo  rink im ų  a is tro s . 
Prisiklausėme tiek karštų pažadų, kad da
bar tik belieka tikėti šviesiu saulėtu rytojumi. 
Juk kiekvienas kandidatas mušėsi j krūtinę 
ir  aiškino tautai, kad tik jis  vienintelis galįs 
pagerinti mūsų varganą padėt], kad tik jis  
žino, kaip išbristi iš nepriteklių liūno, kaip 
sutramdyti žmogžudžius ir vagis. 'R inkite tik 
mane", - tarsi švietė  kiekvieno, žadančio  
kalnus nuversti, kad tik pakliūtų ] išsvajotąjj 
Seimą, veidas. Ten - tarsi žuvis vandeny. 
Tarp daugumos niekas neįž iūrės tavo  
neryžtingumo, neveiklumo, nekompetenci- 
jos ar netgi nenoro ką nors naudingo nuveik
ti.

Taigi nurimo rinkimų vėjai. Dar buvo ban
doma šūkauti, kad pažeistos rinkimų tai
syklės, deja, faktai nepasitvirtino. Kaip nori,

taip kalbėk, o laimėjo konservatoriai, j juos 
dabar nukreiptos mūsų laukiančios akys, 
mūsų viltys ir tikėjimas. Nieko nėra amžino. 
Nepajusime, kaip pralėks tie ketveri metai. 
Bet tai nėra toks jau mažas laiko tarpas. Per 
jj galima daug nuveikti. Norisi tikėti, kad 
mūsų išrinktieji bus veiklūs ir konstruktyvūs, 
neapsiribos vien filosofinėmis kalbomis apie 
politiką, kad nebeliks nė vieno užmiršto, 
nustumto j šalikelę tautiečio, kad nebus 
apviltos mūsų godos, ir patekusieji j  Seimą 
neužmirš tą pačią akimirką, kai ištars savo 
priesaiką su privalomaisiais "...pasižadu 
sąžin inga i ta rnau ti... L ietuvos žmonių  
gerovei. Tepadeda man Dievas”, kaipj mūsų 
širdis ir rankas jie atsirėmė lemtingąją va
landą - iškopdami ] politinj Olimpą. Manau, 
kad jų  rūpestis  apie žmogų neišgaruos su 
pirmuoju Seimo posėdžiu, ir, laukiantis gerų 
permainų tautietis, pasilikęs provincijoje,

nebus tik nueitas etapas, siekiant politinės 
karjeros.

Alkoholio kontrolės Įstatymas, aplipęs 
pataisomis kaip siurbėlėmis, seniai virto 
parodija... Todėl bandau išreikšti viltį, ka<- 
naujasis Seimas pakeis parduotuvių viki# 
nose alkoholinius gėrimus maisto produk
tais, kad jose išvysime žydinčias gėles ir 
atsiras vietos po stogu moterims, turgaviet
ėje po atviru dangumi prekiaujančioms kre
pšeliais ir vainikais, skirtais išeinančiam  
žmogui paskutinį kartą palydėti. O, kiek jos 
būtų, iššlavus iš lentynų blizgučiais ir mar
g iaus iom is e tike tėm is  pas idab inus ius  
kvailumą, smurtą ir pražūtį mūsų žmogui 
nešančius butelius!

Žiūriu j auštantį naują rytojų ir... vėl, kaip 
prieš ketverius metus, tikiu, kad gyvensiu 
geriau.

M E D Ž IO K L E
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

Kai į d u ris  pas ib e ld ė , p rišo kau  su 
džiaugsmu: turėjo ateiti draugė. Tačiau jas 
pravėrusi, pamačiau, kad ant slenksčio stovi 
dvi nepažįstamos moterys. Viena iš jų, graži, 
jauna, tamsiaplaukė, šypsojosi ir kreipėsi į 
mane žodžiais:

- Mes norime su jumis pasikalbėti, ilgai 
nesutrukdysime. Dabar kaimynai tokie sus
vetimėję, pikti, nesikalba vieni su kitais...

Mintyse akimoju sumečiau: o kažin ką 
tokio aš padariau kaimynams? Gal per gar
siai mano magnetofonas groja M. Bojarskio, 
B. Grebenščikovo įrašus? Betgi kaimynai 
galėjo apie tai patys pasakyti. Kam siųsti 
komisiją? Na, galvoju, ir aš paprašysiu pa
kalbėti su tais, gyvenančiais ant mano buto 
lubų, kad pritildytų vaikų Šokinėjimą, šuolia- 
vimą ir daužymąsi virš mano galvos. Nes 
konstruktyvus tiesioginis  pokalbis su naujai 
atsikėlusiais gyventojais nieko gero nedavė. 
(“Ką, ar aš negaliu vaiko turėti?! Virš mano 
galvos taip pat bėgioja. Kvieskite miliciją!" - 
išrėkė tada man j veidą sulysusi isteriška 
moterėlė ir užtrenkė duris.) O čia prieš mane 
stovėjo tokia miela moteris ir šypsojosi. Pa
kviečiau užeiti.

- Žmonėse, kenčiančiuose materialinius 
nepriteklius, kaupiasi pyktis, agresija. Reikia 
jiems padėti iš to išsivaduoti.

Man paprieštaravus, kad žmogaus dvas
inio skurdo priežastys slypi visai ne jų pinig
inėse, bet genuose ir šeimų, kuriose jie 
užaugo, intelekte, moteris mielai sutiko ir 
pateikė keletą pavyzdžių iš savo giminės 
gyvenimo, kai turtai neatneša laimės, jeigu 
nėra sveikatos.

Tada ir nutarėme, kad vis dėlto svarbiau
sia žmogui yra sveikata.

Ir vis tiek mūsų laukinio, anot R. Sedlic- 
ko, kapitalizmo sąlygomis labai svarbu turėti 
pakankamai pinigų.

- Štai moteris gretimoje laiptinėje gyvena 
su dviem vaikais, ir jos  visų didžiausias siel
vartas yra kaip juos išmaitinti ir užauginti, - 
pasakojo mano pašnekovė.

Tai šiuo metu jai svarbiau už rūpestį, kokie 
tie vaikai užaugs...

- Iš kokios Jūs organizacijos? - pagaliau 
susigriebiau paklausti savo mieląją viešnią.

Pavadinimas, kurį išgirdau, susijęs us 
Biblijos tyrinėjimu, man nieko nepasakė.

- Mes aiškiname Biblijos paslaptis, moko
me jas pažinti pagal paruoštą programą, - ir 
ji man parodė gerai įrištą paauksintomis raid
ėmis išrašytą knygelę. Paminėjo šventąjį

Tik dabar supratau, kad esmė visai ne 
kaimynuose. Tačiau kur?

- Mes jums paliksime porą žurnalų.
A ps tu lbus i imu į rankas “Sargybos

bokštą", skelbiantį Jehovos karalystę, ir 
"Atsibuskite”.

“Kai mirusieji grįš gyventi, - perskaitau 
viršelio apačioje ir pagalvoju: - ‘Turbūt iš 
fantastikos srities’’...

10-jame puslapyje  atsiverčiu straipsnį 
“Viengungystė - galimybė netrukdomai tar
nauti".

- Kam tarnauti? -  klausiu nesuprasdama.
- Dievui, - išgirstu atsakymą.
"Sargybos bokšto” tikslas yra išaukštinti

Jehovą Dievą, kaip suverenų visatos vieš
patį, - skaitau toliau. - Žurnalas stebi pasaulio 
įvykius, kurie rodo biblinių pranašysčių iš
sipildymą. Jis paguodžia visus žmones gerą
ja naujiena, kad Dievo karalystė greitai sun
aikins tuos, kurie engia savo artimuosius, ir 
ji pavers žemę rojumi” . (?)

K itam e num eryje num atoma skelbti 
straipsnį “Kodėl reikia duoti Jehovai?”

Aš ir vėl noriu paklausti:
- Ką duoti?
Bet laiku susigriebiu ir nebepraveriu

b urnos...
Paraiškas prenumeratai Lietuvoje šio 

žurnalo “Watch Tower Bible and Tract Soci-> 
ety of Pennsylvania” leidykla, kurios p re z i*  
dentas - Miltonas Henšelis, priima viena 
Kauno 43 pašto dėžutė...

Beje, dar įdomi detalė: visi straipsniai tu 
ose žurnaluose - anoniminiai.

Jehova tikrai manęs nedomina, aš nieko 
bendro neturiu su žydais, todėl tiesiu tuos 
žurnalus atgai.

- Tai ne man, - sakau kaip galėdama 
Švelniau ir bandau žurnalus grąžinti, bet 
moteris nusišypso ir sako:

- Nors pradžią perskaitykite. Mes ateisime 
vėl...

Bet aš nenoriu, kad svetim i žmonės 
lankytųsi mano namuose. Be to, aš branginu 
pasirinkimo laisvę ir nemėgstu, kai man 
kažkas primeta savo valią.

O  Jūs?
Kai lieku viena, atsiverčiu neseniai ska

itytą vyriausybės patarėjo  religijų klausimais 
Petro Plumpos straipsnį “Sielų m edžioklės^ 
amžius”. Pacituosiu keletą jo  minčių.

“Be pagrindinių konfesijų, Lietuvoje įreg
istruota kelios dešimtys netradicinių religijų 
bendruomenių, vadinamų sektomis. Tarp jų 
- “Jehovos liudytojai".

P. Plumpa teigia gaunąs daugybę skundų, 
kuriuose piliečiai sunerimę dėl kai kurių sektų 
veiklos, dažniausia - dėl “Jehovos liudytojų", 
“Tikėjimo žodžio”. Jieteigia, kad, pavyzdžiui, 
Jehovos liudytojai stengiasi žlugdyti, išard
yti skirtingo tikėjimo šeimas, muša nepak 
tusnius šeimos narius, priverstinai perkrikšti
ja  vaikus, niekina kapus, kryžius, grobia 
bendrą šeimos turtą.

Sektos, norėdamos įsiregistruoti, savo 
įstatuose nedeklaruoja nieko, kas prieštarau
tų įstatymams. Pavyzdžiui, Jehovos liudy
tojai įsiregistruodami slėpė, kad valstybę 
laiko Šėtono padariniu ir pan.

Taigi mūsų amžius - sielų medžioklės 
amžius.

AUSROS ALĖJA
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■  V  RINGUS
H  po rinkim ų Dūmos sudė tis  pasike is . 

^ K sikeis ir Rusijos politika. Kelias j tikrąją 
^ ■ lSvę pasunkės , v id in ė  d ra usm ė  ir 
^»varžym ai padidės. Visa tai gali atlikti tik 
^■gaivinta KGB, kurios aktyvumas jau pa- 
^■reiškė perrinkim inj laikotarpj. Po 1991 m. 
IB /k ių  Jelcin paskyrė savo žmogų, kad pert- 
^ ftrk y tų  KGB aparatą. Tačiau jo  paskirtas 
H fio g u s  senojo aparato iš pagrindų pakeisti 

feiėjo ir buvo priverstas kapituliuoti po 100 
|įnų. Po jo KGB keitė vardą keletą kartų, 
oi nusistovėjo paskutinis: “federalinė sau- 
umo tarnyba". Ja i vadovau ja  Je lc in o  
rrogus, pakeltas j aukščiausią generolo 
aipsnj, kad padid intų šios organizacijos 
restižą. Naujos organizacijos pagrindinis 
ždavinys turėtų būti išlaikyti vidinę tvarką 
usijos respublikoje, kovoti su mafija, ko- 

Lipcija, užsienio agentais, teroristais. Tai tik 
icialūs uždaviniai.
Nepaisant, kad kai kurie atstovai bando 

vaigybos galybę sumažinti, jiems nelabai 
c>asi, nes ji dar nėra kontroliuojama parla- 

įto, kaip yra Amerikoje. Šios organizaci- 
os veikla, kaip ir anksčiau, pagrjsta slaptu
mu. Jos rankose visi KGB archyvai, prie jų 
n ekas nėra prileidžiamas, nes daug buvusių 

(Lgentų su visomis jų “nuodėmėmis” v is dar 
H^vena pačioje Rusijoje, buvusiose respub- 

<ose ir satelitiniuose kraštuose. Tiesa, kad 
daug aukštų ir pačių pikčiausių buvo atleis- 
a. bet nei vienas nebuvo nubaustas. Fak- 
škai jie gyvena daug geriau, negu padorūs 

ečiai. Jie perėjo j kitas valstybines jstai-

_ i ■
KGB ATSIGAUNA

gas, nes tarnyba žvalgyboje pas rusus ne
laikoma nusikaltimu. Daug KGB generolų, 
paslėpę savo praeiti, tapo verslininkais, 
privačių seklių agentūrų viršininkais, saugoja 
turtuolius, tapo fabrikų direktoriais, net pate
ko j parlamentą, atstovaudami komunistų, 
agrarininkų ir kitokioms partijoms. Dalis bu
vusių kagėbistų, stipriai prasikaltusių, yra 
šantažuojami pačios organizacijos, ypač 
naudojami jvairiem s tamsiems darbams, 
kurių nauja žvalgyba nevengia, kai reikia 
sutvarkyti nepalankius jiems piliečius. Tik 
tada “sutvarkymu" kaltinama mafija.

Be naujos saugumo organizacijos Jelcin 
sukūrė niekam nepriklausantį asmeninį sau
gumo vienetą, vadinamą "Prezidentine sau
gumo organizcija", kuriai vadovauja jo  artim
iausias draugas Koržakov. Šios organizaci
jos uždavinys saugoti prezidentą ir visą 
Kremlių, kad nepasikartotų Ruckoj afera, kai 
jis nutarė okupuoti Kremlių, o Jelcin 1993 
m. turėjo apšaudyti parlamentą iš tankų. Tie 
daliniai priskaičiuoja 50,000 kanų ir gali būti 
panaudoti režimo apsaugojimui ir mažų ner
amumų sutramdymui Rusijos teritorijoje. Be 
to, Jelcin nelabai pasitiki kariuomenės lojalu
mu, nes daugybė generolų ir kitų aukštų 
karininkų buvo atleisti ir vargsta, laukdami 
patogios progos.

Dabartinė saugumo organizacija įkūrė 
atskirą tarnybą, kurios uždavinys yra rinkti

technines ir ekonomines informacijas. Tok
ie skyriai išbarstyti visuose svarbesniuose 
kraštuose. Sakysim, Kuboje špionažo bazė 
dar praplėsta. Ten yra centras elektroninės 
žvalgybos, sekančios Amerikos pokalbius ir 
visokias transm isijas, ypač pokalbius su 
Rusijos ir kitų respublikų piliečiais.

Užs ien io  žva lgyba i vadovauja  gerai 
mums žinomas senas komunistas Primak- 
ov. Jį mes atsimename iš konflikto su Iraku, 
kur Primakov buvo Huseino patarėjas ir tilt
as su Maskva. Paskutiniu laiku Rusija slap
tos tarnybos veiklą sustiprino. Užsieniečiai 
verslininkai jau pradeda skųstis. Dalis par
lamentarų pradeda reikalauti, kad būtų at
gaivinta senoji KGB. Priešrinkiminiame laiko
ta rp y je  buvo  su šau k tas  se m in a ras  
Maskvoje, kur daugelis kalbėtojų reikalavo 
sustiprinti apsaugą, kaip ir anksčiau, nes, jų 
nuomone, Amerika ir kiti Vakarų kraštai nori 
susilpninti Rusiją, jos karines pajėgas ir 
ekonomiką. Priimti šie nutarimai: sustiprinti 
žvalgybą, įvesti stiprią vyriausybę, atgaivin
ti galingą Rusiją, sustabdyti NATO plitimą. 
Kalbėtojai ypač kaltino Ameriką ir Vokietiją 
už žvalgybinių židinių steigimą Baltijos kraš
tuose.

O apie KGB archyvų atidarymą po pasku
tinių rinkimų reikia visai pamiršti.

Iš “Draugo" 
(kalba netaisyta)

N A U JA  KNYGA ARIE SSRS 
ŽLUGIMĄ IR LIETUVOS 

VAIDMENĮ

A. LANDSBERGIS
Lietuvos dabartinės nelaimės pritemdė dar 

«seno jos atgimimo ir "dainuojančios revoli- 
icijos” spindesį. Tačiau tas didvyriškas laikme- 
is nuolatos sužvilga užsienyje dažnai pa 
[įrodančiose knygose apie sovietinės imperi
ls subyrėjimą.

Viena tokių knygų yra “Sovietinės imperijos 
»smukis ir žlugimas - 40 metų, kurie sudrebi- 

asaulį, - nuo Stalino iki Jelcino" (“The De
ne and Fall of the Soviet Empire - Forty Years 
•a! Shook the World, from Stalin to Yeltsin". 
m York, St. Martin’s Press, 1996. 460 p.) Jos 
torius, Fred Coleman, savaitraščio “US News 

ind World Report" įstaigos Paryžiuje vedėjas, 
„o 1964 iki 1995 m. buvo korespondentas 
Maskvoje. įsitikinęs tautinės problemos Sovi- 
:tijoje svarbumu, jis keletą sykių lankėsi Lietu- 
oje ir Ukrainoje, buvo kelių svarbių istorinių 
»sūkių liudininkas. Jis yra apklausinėjęs 
• arčiausias politines figūras ir pasinaudojęs 
aptaisiais archyvais.
Autorius iškelia Lietuvos ypatingą vaidmenį 
:se posūkiuose. Kai Sovietų Sąjungoje 

rasidėjo kova už Nepriklausomybę, rašo jis, 
katalikiškoji Lietuva drąsiais žingsniais žygiavo 
■ ešakyje, suteikdama galimybę atsargesnėms 
espublikoms ja pasekti. Lietuva buvo kibirkš- 
s, įžiebusi visą Nepriklausomybės judėjimą 
sovietų Sąjungoje. Tai nebuvo atsitiktinumas, 
«t istorinė neišvengiamybė". (F. Coleman pri- 
iuria, kad nors Lietuva buvo tokia “kibirkštis", 
«grindinį vaidmenį SSRS subyrėjime suvaid- 
usi Ukraina.)
Lietuvos komunistus, anot autoriaus, poli

tiškai jau buvo beveik sunaikinusios M. Gor
bačiovo reformos ir tik desperatiškos priemonės 
tegalėjo išlaikyti partijos gyvybę. LKP politinio 
biuro narys Vladimiras Beriozovas autoriui 
pasakęs, jog LKP išstojimas iš sovietinės KP 
buvęs vienintelis būdas “išvengti sunaikinimo”. 
Lietuvos komunistams tada ne tiek rūpėję 
laimėti Seimo rinkimus, kiek “užtikrinti, kad 
galėsime iš viso egzistuoti".

Kodėl Lietuva laimėjo kovą už Nepriklauso
mybę? Ji atsikratė baimės, atsako autorius, o 
baimei pradingus, santvarka nebegalėjo išsi
laikyti.

Be to, rašo F. Coleman, Lietuva buvo įsitiki
nusi, kad jos byla teisinga; lietuviai niekada ne
nustojo siekę Nepriklausomybės. Juos labai 
padrąsino Rytų Europos sėkmingas atsiplėši- 
mas nuo komunizmo. Iš savo ilgos patirties li
etuviai žinojo kaip išnaudoti savo kaimyno, so
vietinio milžino, silpnybes ir apginti atsikovotą 
Nepriklausomybę.

Kai Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę M. 
Gorbačiovas pagrasino ją sutriuškinti, rašo au
torius, buvęs vilnietis muzikos dėstytojas Vy
tautas Landsbergis neišsigando bauginimų ir 
pats perėmė ofenzyvą. Tai buvo “meistriškas 
koncertas". Muzikas palietė visas jautriąsias 
stygas, karštakošiškai švaistydamasis savo 
drąsa, bet gerai apskaičiavęs, kad sovietų tan

kai dar nepajudės. Naujieji Lietuvos vadovai tik
sliai interpretavo Sovietų galvoseną. M. Gor
bačiovo “pasiaiškinimus" po Vilniaus "kruvino
jo sekmadienio" 1991 m. sausio mėnesį auto
rius vadina "katastrofiškai nevykusiais". M. Gor
bačiovas atsisakė prisiimti atsakomybę ir pats 
sau prieštaravo, apgailestaudamas dėl kraujo 
praliejimo, bet nieko nenubausdamas už tą 
nusikaltimą ir teisindamas piktadarius.

F. Coleman nuomone, komunizmas buvo 
pasmerktas pražūčiai jau po Stalino mirties. Jis 
kritikuoja JAV vyriausybę už jos ilgalaikę strate
giją ir sovietų karinės galybės pervertinimą. 
Anot jo, JAV jau seniai galėjo užbaigti atominį 
slogutį ir sovietinę priespaudą.

Lietuviai galėjo daug ko pamokyti Vakarų 
valstybes, kaip ir kada pasipriešinti globalinei 
Sovietijos grėsmei, rašo autorius. Vienas jo pa
tarimų Amerikai: mokykimės iš Rusijos kaimy
nų, kurie daug geriau už amerikiečius ar dau
gumą Vakarų europiečių supranta Rusijos men
talitetą. Jie per šimtmečius išmoko, kaip išlikti 
nepriklausomiems, nepaisant rusų okupacijų ar 
padalinimų. Šaltojo karo metu JAV ignoravo tokį 
kaimynų patyrimą. Tą klaidą, anot autoriaus, 
lengva ištaisyti.

(Iš “Draugo")

AUŠROS ALĖJA
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PIETŪS PAS PREZIDENTĄ - ŠVIESA  
TUNELIO GALE

Vieni ateitj spėja iš Žvaigždžių, kiti - iš 
kavos tirščių. Galima ir iš  bulvinių blynų su 
mėsos jdaru, kuriuos skaniai sukirto Prezi
dentas kartu su rinkimus laimėjusiųjų partijų 
vadovais. Tai, kad jau pirmiesiems bendri
ems pietums buvo pasirinktos ne kokios nors 
importinės šlaunelės, žuvų piršteliai, o  pa
prasčiausios lietuviškos bulvės su lie tuviš
ka mėsa, rodo, kad nuo šiol valdžia daugiau 
dėm esio sk irs  lie tuv iškuose  laukuose ir 
tvartuose išaugintoms gėrybėms ir  jų  aug
intojams, o  importiniai niekučiai mūsų  rinkoje 
turės užleisti pirmenybę lietuviškai bulvei, 
rugiui, kviečiui, pienui, mėsai. Tai taip pat 
rodo, kad bus atsižvelgta ir į  Raseinių ra
jone badaujančias 13000 kiaulių, kaip Sei
mas atsižvelgė į  badavusius prie  Seimo  
rūmų Mažeikių  baldų gam intojus. Ne tik  j 
juos. Bus atitinkamai atsižvelgta (ir įvertin
ta) ir  j veiklą pramonininkų ir bankininkų, 
kurie, ve ikdam i ranka rankon , p rive rtė  
badauti nekaltus darbininkus ir gyvulėlius. 
Ir ne tik Mažeikiuose ar Raseinių rajone.

Iškilmingi lietuviški pietūs pas Prezidentą 
rodo, kad sugrįžta gražūs senieji laikai, kai 
prie vieno  butelio sėdėdavo krūva vyrų ir visi
ems  būdavo smagu (dabar - prie vieno vyro  
krūva butelių, bet ir dar kažko trūksta). Ver
tinant Šių dienų žmonių bendravimo kriteri 
ja is atrodo visiškai natūralu, kad garbūs  v y  
rai, neišgėrę net vieno butelio vyno, iš karto 
nieko konkretaus ir nesusitarė, o  tik paderi
no  kai kurias savo nuostatas, bet kaip tik  tai 
ir nulėmė, kad nebuvo padaryta skubotų ir 
absurdiškų sprendimų, kaip Maišiagaloje, o 
tai jau gera paraiška busimiesiems tik blaiviu 
protu apmąstytiems sprendimams.

Vienintelis ir tas pats iki galo neišgertas 
vyno butelis pranašauja dar ir tai, kad keisis 
v a ldž ios  vyrų  pož iū ris  į  pat] a lkoho lio  
vartojimą ir visą alkoholio politiką Lietuvoje. 
Stojant / blaivybės kelią  svarbiausia ir sunk
iausia pradėti nuo savęs. Ir štai tas žingsnis 
žengtas! Mūsų visuomenė dar ne visa nusk
endo  g irtybės liūne. Daugybė va ikučių, 
mamų, šeimų, daugybė blaivybe besirūpi
nančių visuomenininkų ir pareigūnų laukia 
nesulaukia, kada su šia baisiausia naciona

line nelaime bus pradėta kovoti visais fron 
tais kompleksiškai ir iš esmės. Pirmiausia 
p a s ite lk u s  g e ru s  /s ta ty m u s , kuriuo; 
visuomenė labai paremtų. Nors pastarasi; 
Seimas priėmė Alkoholio kontrolės įstatymą 
bet tuoj pat m afija i pata ikaujančios Vyri 
ausybės teikimu priėmė pataisas, kurios  tą 
js ta tym ą pavertė  n ieka is. Maža to, pats 
Įstatym as neveikia, nes jis  nevykdomas 
nekontroliuojamas. Valdžia iki šiol nėrėm« 
blaivybės veiklos i r  jo s  nefinansavo. P ' j  
prezidentas K. Grinius matė išeit/: ‘ Blaivy 
bės veiklai reikia turėti daug pinigų, kurių 
galima būtų gauti iš degtinės pardavinėjimo

Praėjusią savaitę  Š iauliuose viešėjęs 
Švedijos krikščioniškųjų  blaivybės draugijų 
susivienijimo atstovas Siorenas Gustafse 
nas blaiviosios Švedijos pavyzdžiu teigė, kac 
Seimas visada priims tokj /statymą, kokio jis 
nori, o, je i jo  nori, tai pasirūpins, kad jis  būtų 
ir vykdomas ir atitinkamai finansuojamas.

Taigi pro  P rezidento ir partijų  vadovų 
neišgertą vyno bute!/ tamsaus tunelio gale 
sušvito blaivios ateities spindulys. Tik f ^  
mūsų visų priklausys, ar jis nušvies v L j f  
mūsų gyvenimo kampučius, ar nuskęsime 
visiškoje tamsoje.

A lbertas GRIGANAVIČIUS,

K O N K U R S A S !
K O N K U R S A S !
K O N K U R S A S !

Šiaulių moksleivių namai skelbia vysku
po Motiejaus Valančiaus skaitymų ketvirtąjį 
konkursą. Jo tikslas - pagerbti šio garbingo  
žmogaus atminimą, 1997 m. vasario 28 d i
eną pažymint jo  196-ąsias g im imo metines, 
platinti jo  skleistas tikėjimo, blaivybės, dor
os, patriotizmo, kultūros, tautinės savimonės 
idėjas, atskleisti ir ugdyti moksleivių menin
ius sugebėjimus. Konkursegali dalyvauti visi 
Šiaulių vidurinių mokyklų moksleiviai. Daly
viai bus suskirstyti į  V-IX ir  X-XI! klasių  
grupes.

Konkurso metu bus mintinai skaitomi tek
stai iš M. Valančiaus raštų bei kitų Lietuvos 
rašytojų kūryba, atspindinti vyskupo raštų 
idėjas. Vieno skaitymo trukmė - iki 7 min. 
Konkursai m okyklose vyks iki pavasario  
atostogų. Baigiamasis ratas - antrąją savaitę 
po atostogų.

Atskirų grupių nugalėtojai bus apdovano
jami diplomais ir piniginėmis premijomis:

i vieta * 100 U
II vieta - 75 Lt
III vieta - 50 U
Atskirai bus premijuojami moksleiviai už 

geriau s iu s  savo  k ū r in iu s  ir  m o ky to ja i, 
parengę konkurso laureatus.

Gegužės pradžioje numatoma laureatų 
išvyka j sąskrydj M. Valančiaus gim tinės  
muziejuje Nasrėnuose.

K O N K U R S A S !  
K O N K U R S A S !
K O N K U R S A S !

jaunųjų kurpku

Gytis KLIMAŠAUSKAS 
XX vid. m-kia, 7d klasė

EKSKURSIJAI KURTUVĖNUS

K ad a ng i m um s p e rna i  la b a i p a tik o  
Žagarės žirgyne, tai šiemet auklėtoja pasiūlė 
nuvažiuoti j  neseniai atsidariusį Kurtuvėnų 
žirgyną. Kurtuvėnai yra Šiaulių rajone, tačiau 
daugeliui mūsų  bendraklasių čia dar neteko 
pabuvoti. Tai nedidelis miestelis su gražia  
bažnyčia ir  kapinaitėmis, kurios garsios se
noviniu paminklu, atvežtu iš Italijos.

Smagiai pajodinėję, aplankėme /žymias 
m iškais apaugusias Kurtuvėnų apylinkės 
vietas. Nustebę žiūrėjome j burbuliuojančius 
skaidrius Svilės šaltinių vandenis, šokinė
jome nuo didžiulio akmens, apie kurj išgir
dome įdomų pasakojimą, š io  akmens v i
duryje savo raudonas uogas nokina šer
mukšnis. Gam totyrin inkam s dar nemaža  
mįslė yra meteorito išmušta duobė. Po kiek 
la iko ten žadama kasinėti.

Nors lauke purškė įkyrus rudens lietus, 
mes namo grįžome žvalūs ir nė kiek nesi
gailėjome važiavę.

ditniotm m  ^
KAIP BADYTĖ?
- Kas ta i y ra  suva lk ieč ia i?  - klausia  

Justinėlis.
- Tai tokie taupūs, kartais godūs žmonės, 

- bando aiškinti mama.
- O godūs - tai kokie?
- Na, tie, kurie griebia viską - sau, tik  sau. 

Net smulkmenas surankioja...
- Kaip babytė?

| KOLŪKI
Jau ke lin ta  d iena Justukas skam binu  

močiutei, bet ragely je-tik ilgi signalai. Suner 
imo visa  g im inė. D abar jau mama suks 
močiutės kaimynams. Sėt ir iš  ten - tik ii 
signalai lyg niekas nekeltų ragelio.

-  Gal visą gatvę j kolūkį išvežė? - sako 
Justas.

KERŠTAS
- Aš tėtei į batus pridėjau smeigtukų, o į 

lovą - obuolio nuograužą.

Aš už tave keršiju, mama, - sako Justine 
lis. - Tu dėl jo taip dažnai verki...
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