
AUŠROS ALĖJA
l a i k r a š t i s  Ši a u l i ų  m i e s t o  i r  k r a š t o  ž m o n ė m s

|Nr.66 (161) *1994 M. R U P JŪ Č IO  23 D , ANTRADIENIS •  ANTRIEJI LEIDIMO METAI KAINA 20 CENTŲ

flta 
pažinimo ašis 
TRADICIJOS, 

ŠEIMA, 
NUOSAVYBĖ

Antanas RAČAS 
Seimo narys, 

Sąjūdžio tarybos narys
I  1990 metais Lietuvai paskelbus 
I  priklausomybę, iš imperijos centro 
M asidėjo grasinimai, blokada Lietuva 
I  ikojo param os visame pasaulyje. 
Pi oji tarptautinė organizacija, 

JH  ikrečiais veiksmais parėmusi mūsų 
šie n ą , ir yra tarptautinė tradicijų, 
šeimos ir nuosavybės gynimo 
oį lanizacija. 1990 m. pavasari 
d| ugelyje valstybių buvo pradėti 
t f j  kti parašai pripažinti lietuvių 
U  įtos teisę | nepriklausomybę. Per 
| |0  dienų buvo surinkta 5,3 mln.
I  rašų. Tai pati didžiausia tokio 
B  būdžio akcija žmonijos istorijoje. 
B o i -  gruodžio  pradžio je TFP 
B  egacija atvyko j Lietuvą, gruodžio
I I  peticija  b uvo  jte ik ta  SSSR 

B  zidentui M. G orbačiovui.
FFP turi per 3000 tikrų jų  narių 25 

H y s e , o  rėmėjų ska ič ių  sunku ir 
numatyti, yien Paryžiuje - per 40000. 
§i organ izac ija  pas isa ko  p rieš 

1  monizmą ir socializm ą, kaip 
I  emas, g riaunančia is pagrindines 
I  ogiškas vertybes: tradicijas, šeimą, 
■  ^savybę, m o ra lę , K a ta lik ų  
I  :nyčią. Kovos ir ve ik los būdai 
(vai u s: manifestacijos, jvairios akdjos, 

įg resa i, s itu a c ijų  sa va itė s , 
I  ikaupimo ir m aldų dienos. 
H 'F P  nariai, kaip ir praėjusiais 
mi ais, lankysis daugelyje Lietuvos 
vietovių, susitiks su žm onėmis, 
B  vaus pamaldose, giedos, kasdien 
Pri e šv. Komuniją, prašys Dievo 
P I onės dvasin iam mūsų tautos 
B  įkėlimui.
H  delegacija rugp jūč io  23, po 
|  'la n k y m o  S tu lg iu o s e  ir 

ažantėje, dalyvaus Juodojo 
'Ino renginiuose Šiauliuose, 
'sis Kelmės, Šilalės, Kaišiadorių, 

Telšių rajonuose, Palangoje, 
igoje. R ugpjūčio  29 TPF nariai 

'sis Seime, pagerbs Sausio 13- 
aukas, o po to  eis prie KGB 

S j į  Pa9®rbti nužudytų  ir kentėjusių 
rū s iu o se . R u g p jū č io  30 

lacija praleis Baltarusijoje, o  31 - 
^ _ 'a l .  Antakalnio kapinėse pagerbs 
J įJP -ius už Lietuvos laisvę, lankysis 

>• Rugsėjo 1 d. dalyvaus Mokslo 
^ ■ P r a d ž io s  šventėje Kelmėje. 

(Nukelta 12 p.)

J u o z a s  S A B A L IA U S K A S

Kai LDDP laimėjo rinkimus j Seimą, 
atsimenu p. Juršėnas su jam būdinga 
ciniška šypsenėle pasakė: "Dabar muziką 
užsakinėsime mes". Tik jsivaizduokite: 
MES. MES!!!

Ir skamba šitoji muzika. Antrus metus 
jau skamba. Kraupūs jos akordai! Jeigu 
Jurgis Kairys, pasirinkęs Mendelsono 
muziką, padangėje lėktuvu virtuoziškai 
demonstruoja kvapą užgniaužiantį meną, 
tai skambant p. Juršėno kompanijos 
užsakytai muzikai, mes tebekrentame j 
ekonominį ir dvasinį skurdą nors tą kritimą, 
p. Šleževičius demogogiškai vadina 
s tab ilizacija. Amerikiečiai tokios 
stabilizacijos nesupranta, jie išjos kvatojasi. 
Rimtai pagalvojus, kaip galima nuolat 
brangstantį pragyvenimą vadinti

stabilizacija? O ponai nuo piramidės 
viršūnės sako: ‘Taip. Tai stabilizacija". 
Meluoja. Žiūri į akis ir meluoja. Kaip ir 
dera komunistams, nors jie šiandien ir 
kitokiu vardu persikrikštija...

Vienas kraupiausių JŲ užėakytos

f MUS JUDA 
NAUJI TANKAI

muzikos akordų yra indėlin inkų 
apvogimas. Vargšai, dėję kapeiką prie 
kapeikos juodai dienai, pasidarė dar 
didesni nuskurdėliai, kuriuos vis labiau 
traukia gatvėse esančios šiukšlių dėžės...

(Nukelta 12 psl.)

STEBUKLINGAS IŠGIJIMAS
KĄ DARYTI, KAI JUMS 

SKAUDA NUGARĄ
Irena VASINAUSKAITE

Ponui Benediktui dažnai skambina 
šiauliečiai, gavę jo  koordinates iš 
g ydy to jo  A. Lukošaič io , prašo 
informacijos apie p. Juri Purinš 
klinikas, nes nori irgi išsivaduoti nuo 
kankinančios negalios.

Visiems sergantiems ir norintiems 
išsigydyti pateikiame tokią informaciją:

K o m p iu te r in ę  to m o g ra fin ę  
nuotrauką gydytojas p. Kramer daro 
Rygoje, Bruniniekų 5, telefonas 
pasiteiravimui 27-67-08.

Latvijos lazerio neurochirurgijos 
klin ikos vadovas Juris Purinš save ir 
savo gydym o metodiką reklamuoja 
taip:

Beveik kiekvienam iš mūsų yra 
te kę  p a ju s ti nep ake n č ia m us 
ska usm us  ju o s m e n s  s rity je , 
a ts irandančius dažn iausiai po 
sunkaus fizinio darbo ar peršalimo, 
liaudies vadinamus radikulitu arba 
išvarža Šios varginančios ligos metu, 
netgi gydym o kursui pasibaigus ir 
skausmams sumažėjus, žmonės dar 
ilgą laiką negali tapti pilnaverčiais 
darbuotojais ir neretai pačiame 
stiprume lieka invalidais. Ši liga 
d au g iau  p a p litu s i ta rp  ka im o  
gyventojų. To priežastis - sunkus fizinis 
darbas ir didesnė galimybė nušalti

(Nukelta | 2 psl.)

MUGEI - CENTRĄ! 
KULTŪRAI - PAKRAŠTĮ?

Šiaulių miesto Tarybos pirmininkui A. Lankauskui 
Šiaulių miesto merui A. Saldai 
Kultūros skyriaus vedėjui H. Smilgiui 
Šiauliai, 1994 0810 . .

Šiuo ekonomiškai nelengvu laikotarpiu ne viena jmonė ar 
organizacija patiria vienokius ar kitokius sunkumus. Tačiau 
bene labiausiai šiuo metu kenčia įvairūs kultūros kolektyvai. 
Labai skaudu, kad toks liaudies šokių kolektyvas kaip 
"Želmenėliai” , garsinąs ne tik Šiaulius, bet ir visą Lietuvą toli už 
jos ribų, netenka savo darbo patalpų. Dvidešimt trečiaisiais 
kolektyvo darbo metais buvo įrengtos patalpos, dalinai 
atitinkančios choreografijos mokymo reikalavimus. Tačiau neilgai 
vadovai, jaunieji šokėjai bei jų tėveliai galėjo džiaugtis šiomis 
patalpomis. P. R. Poškus, prisistatęs kaip “Talšos”  kultūros 
namų savininkas, reikalauja mokėti 3000 Lt per mėnesj už 
patalpas. Tokios sumos reikalavimas, "Želmenėlių” tėvų komiteto 
supratimu, tolygus kolektyvo išvarymui iš patalpų.

Gerbiami deputatai turbūt nepamiršo, kad prieš keletą metų 
UAB “Talša" pažadėjo miesto Tarybai išlaikyti "Želmenėlių" 
kolektyvą užtai gaudama naujas parduotuvės patalpas Pietiniame 
rajone.

Todėl kreipiamės j Jus, miesto vadovus, žinodami, kad Jūs 
tikrai neabejingi Lietuvos kultūros puoselėjimui, su prašymu 
išspręsti minėtą patalpų problemą Mes labai tikimės, kad svarbią 
"Želmenėlių" šventę - jų veiklos 25-metj mes galėsime švęsti 
savo patalpose, kuriose užaugo ne viena šokėjų karta.

Tėvų komiteto vardu 
Pirm ininkė V. ŠLEKIENĖ 

Sekretorė D. PAKELTIENĖ
Redakcijos prierašas: Plačiau apie š j laišką miesto valdžiai 

skaitykite kituose “ Aušros a lė jos”  numeriuose.

v  v  ■

CECENIJA
ANT

KARO
SLENKSČIO

A rv y d a s  S A U L Ė N A S
Čečėnijos sostinėje Grozne 

v y k s ta  sp ro g im a i. N ak tim is  
sprogdinam os plastikinės minos. 
Nukentėjo dram os teatro, civilinės 
g ynybos štabo, p rokura tūros 
pastatai. Rugpjūčio 16 d. specialios 
o p e ra c ijo s  m etu  B ra tsko  
gyvenvietėje sunkiai sužeistas 
žm o g us . U žp u o lim a s  jv y k o  
permetant didelę ginklų partiją iš 
R usijos j Znam ensko kaimą. 
Pasiekia žinios, kad susišaudymų 
metu žūsta žmonės. "Čečėnų tauta 
pergyveno daug genocido formų. 
XIX a. kolonialistinės Rusijos 
politikos pasėkoje iš 1,5 mln. čečėnų 
liko tik 250 tūkst... 1937 m. buvo 
išžudyta visa inteligentija, o  1944 
ištremta absoliučiai visa tauta. Štai 
ir šiandien norima iš čečėnų tautos 
atimti teisę laisvai gyventi savo tėvų 
ž e m ė je " - sa ko  Č e čėn ijo s  
informacinės agentūros atstove 
Lietuvoje Eminat Sayjeva.

K oresp . Ar pajėgi šiandien 
opozicija jvykdytii perversmą?

E Sayjeva. š iuo  metu tokio 
pavojaus nėra Tačiau opozicija gali 
s u k a u p ti p aka nka m a i jėgų . 
Avturchanovas atsivežė pinigų iš 
Rusijos, dalina pensijas, kurių kai 
kas negavo po kelis mėnesius. 
Rusija naudojasi ekonom ines ir 
finansinės Čečėnijos blokados
rezultatais.

K o re s p . K ok ią  te r ito r iją

kontro liuoja opozicija?
E. S a y je v a . T ik  v ie ną  

Nadterečnajos rajoną. Labaranovo 
grupuotė veikia kitame, A'rgumo 
m ies to  ra jone . J is  nerem ia  
Avturchanovo ir yra pareiškęs, kad 
Rusijos intervencijos atveju stos j 
Dudajevo pusę.

K o re sp . “ Lietuvos ryte" buvo 
rašoma, kad Labaranovas ruošiasi 
nukirsti Dudajevui galvą... (Pašnekovė 
juokiasi).

E. Sayjeva. Tai visai kiti dalykai ir 
susiję su tuo, kad liepos 13 d. buvo 
bandoma suimti Labaranovą ir visą 
jo  ginkluotą grupuotę. Labaranovo 
grupuotė - tai ne mafija. J is  vaizduoja 
Robin Hudą, vargšų užtarėją. Deja, 
jo  veikla jau paženklinta nužudymais.

Koresp. Kaip atsirado opozicija?
E. Sayjeva. Avturchanovas - 

pirmojo buvusio  ra jono kompartijos 
sekretoriaus giminaitis. Dabar jis dirba

Jelcino kom andoje ir iš Maskvos 
v a d o v a u ja  d iv e rs in ia m s  
veiksmams. J Čečėniją jis atvažiuoja 
iš Stavropolio krašto Rusijos 
šarvuočiuose. Jo grupuotę sudaro 
buvusi KPSS n o m e n k la tū ra ,. 
draugai, giminės, bei samdiniai, 
kuriems žada mokėti po 1 mln. 
rub lių  per mėnesj. R usijos 
vadovybė juos finansuoja, duoda 
šarvuočių, automatų ir kt.

K o re s p . K o k io s  če čėn ų  
nuotaikos?

E. Sayjeva. Žm onės supranta, 
kas yra Avturchanovas ir opozicija 
suvokią  kad šiandien sprendžiasi 
Čečėnijos likimas. Avturchanovui 
ir jo  grupuotei žm onės neatleis. 
Tai išdavikai.

Koresp. Kaip šioje sudėtingoje 
situacijoje e lgiasi Dž. Dudajevas?

(Nukelta j 2  p.)

JUODOJO
KASPINO
DIENOS

RENGINIAI
ŠIAULIUOSE
Rugpjūčio 23-ją dieną vėl iškelsime 

valstybines vėliavas su gedulo ženklu. 
Tai mūsų tautos skaudžių prisiminimų - 
juodojo kaspino diena. Minėsime 
gėdingojo Molotovo-Ribentropo pakto 
pasirašymo metines (jau 55-ąsias) su 
visomis tragiškomis to suokalbio 
pasekmėmis. Mąstysime apie neramią 
Lietuvos dabartj ir ateitj, kad tautos vėl 
neištiktų tai, kas 1940-aisiais...

Juodojo kaspino diena Šiauliuose bus 
paminėta miesto bažnyčiose pamaldų 
metu, "Aušros" muziejaus ir bibliotekų 
parodose, televizijos programose.

"Laiko" kino teatre 15.30 val. jvyks 
susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo 
nariu Antanu RAČU ir Tarptautinės 
Katalikiškos organizacijos (tradicijos, 
šeima, nuosavybė) delegacijos nariais iš 
Prancūzijos, Ispanijos, Vokietijos, 
Britanijos, Italijos, Portugalijos, Čilės ir 
kitų šalių.

Iškilmingi renginiai prasidės 17.00 val. 
susibūrimu prie Nepriklausomybės 
paminklo Sukilėlių kalnelyje.

Pagerbsime kovotojų už Uetuvos laisvę 
atminimą pabendrausime su įvairių partijų, 
organizacijų atstovais. Padėsime gėlių 
paminklo papėdėje, uždegsime vilties 
žvakutę...

Iš ten su gedulo vėliavomis ateisime j 
Saulės laikrodžio aikštę, kur 18.00 val. 
jvyks mitingas (esant nepalankiam orui 
rinksimės “Saulės" kino teatre).

Kviečiame mintim is ir širdies 
išgyvenimais pabūti drauge.

Uetuvos Sąjūdžio 
Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių 

Sąjungos Nepriklausomybės partijos 
Uetuvos Krikščionių Demokratų 

partijos
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) Šiaulių miestų skyriai 
ir Šiaulių m. Valdybos Kultūros 

skyrius
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Juozas SABALIAUSKAS 
Atkelta I i  1 p.

A i su žmonataip pat buvau susidėjęs 
krūvelę pinigų. Mums abiems būtų užtekę 
ir karstui, ir žvakėms, ir varpams. Gi dabar 
abu, galima sakyti, palikome ant ledo. 
Palikome kitų vargui.

Tebelaikau seną "Lietuvos aido” 
numerj su p. Gedimino Vagnoriaus 
straipsniu "Kokios tvarkos reikia Lietuvai?" 
Ten yra tokia pastraipa: "Dabar yra 
falsifikuojami skaičiai, statistika, norint 
sudalyti vaizdą, jog nė valdančioji partija 
blogai tvarko kraštą, o pati valstybė 
neišsigali, žmonės nieko nemoka. Pati 
valdančioji partija neseniai paskelbė, 
jog realios pajamos 1991 metais nusmuko 
56 proc., nors žmonės dar tikriausiai 
prisimena, jog 1991 metais turėjom kitokių 
problem ų-pin igų turėjom daugiau, negu 
galėjom ką nors nusipirkt. Juk oficiali 
statistika sako, kad 1991 metais gruodžio 
mėnesj 56 proc. padidėjo realios pajamos. 
Statistika klastojama norint parodyti, jog 
tada labai daug smuko, o dabar, jei ir 
neslstabillzavo, tai bent sustabdyti 
smukimo tempai. Kad žmonės patikėtų,

jog visi sunkumai atsirado dėl pačios 
nepriklausomybės, dėl "Landsbergio".

Meluoja ir nerausta. (Tiesa, jie  ir taip 
raudoni). Senų žmonių išmintis sako: 
"Kas meluojamas Ir vagia". O su vagimis 
elgiamasi be ceremonijų. Ne taip seniai 
spaudoje perskaičiau, jog Saudo Arabįoje 
penkiems vagims sudaniečiams buvo 
nukristos dešiniosios rankos. O kas nukirs 
rankas vagims iš LDDP valdančiosios

Į M U S JUDA  
NAUJI TANKAI

viršūnės. A? Kas juos sulaikys? Vieni 
važinėja prie savo automobilio prisikabinę 
auksinj numerj, o kiti jau
bando nusimauti vestuvinius žiedus, kad 
turėtų kuo pamaitinti vaikus.

Sykj pakalbinau kaimyn ystėje 
gyvenančią moterį, pasiteiravau, kaip auga 
jos anūkas.

n Ačiū Dievui, dar sveikas, bet kad va, 
jau gerokai daugiau suvalgo. Kažkada 
mano Antanėliui užtekdavo vienos

dešrelės, o dabar jau dviejų reikia Norėjau 
pasakyti: "Jei daug valgo, bus stiprus" 
tačiau susilaikiau: liūdnoee močiutės akyse 
pastebėjau vos vos besilaikantį ašaros 
karoliuką...

Pravirkti norėjosi ir man. 
E ld ėd ėp is ta i daro v iską , kad 

referendumas sužlugtų. Nepasiduokime. 
Atsimenate (o kas gali užmiršti!), kaip 
susikibę rankomis stovėjome Baltijos 

kelyje, kaip tomis pačiomis rankomis 
ir nuogomis krūtinėmis be baimės 
stovėjome prieš tankus, slinkusius 
televizijos bokšto link? Atsimename. 
O štai, pasakyčiau, j mus pajudėjo 
nauji tankai. Juos valdo ne ivanai ir 

ne fiodorai, o tie, kurie Seime gavo 
daugumą balsų. Tie tankai nori mus 
parblokšti, pritrėkšti, kad mes kvėpuotume 
kuo sunkiau, kad ir toliau skurstume ir 
alktume.

Nepasiduokime, žmonės! Rugpjūčio 
27-ąją balsuokime taip, kad Referendumas 
laimėtų. Kad laimėtų mūsų pasiryžimas 
nebeleisti buvusiems komunistams toliau 
plėšti Lietuvos.

Honorarą skiriu 
"A ušros a lė ja i”

TRADICIJOS , ŠEIMA, NUOSAVYBĖ
Seimo narys, 

Sąjūdžio tarybos narys 
Antanas RAČAS 

Atkelta Iš 1 p.
Paskutinę viešnagės dieną, 

rugsėjo 4-ąją, delegacija dalyvaus 
eisenoje iš Tytuvėnų j Šiluvą Taip

bus pagerbti tie, kurie sovietmečiu 
prieš Šiluvos atlaidus eidavo 
melsdamiesi ir giedodami iš 
Tytuvėnų j Šiluvą žadindami mūsų 
viltj ir tikėjimą ateitimi.

Šioje eisenoje bus nešama 
Fatimos Dievo Motinos statula.

Norintys ir galintys dalyvauti 
kviečiami rugsėjo 4 iki 9 val. atvykti j 
Tytuvėnų bažnyčią. Kviečiami Ir tie, 
kurie persekiojo ankstesnių eisenų 
dalyvius.

Tegul tai bus vilties, pagarbos, o 
kai kam ir atgailos eisena.

NEUŽMIRŠTAMA DATA
A ntanas JURGAITIS

Nemaža esama kartais ir žymių 
datų. Deją anaiptol ne visos jos išlieka 
žmonių atmintyje. Bet rugpjūčio 23- 
oji mūsų gyvenime yra bene viena 
baisiausių dienų, kuri prieš 55-erlus 
metus lėmė Nepriklausomos Uetiwos 
likimą Beje, nevienmūsųklestinčios 
respublikos, bet ir Latvijos, Estijos. 
Tada didžiųjų plėšikų - fašistinės 
Vokietijos ir komunistinės Rusijos 
vadeivos Molotovas ir Ribentropas 
pasirašė sandėrį, leisdami raudonie
siems grobikams okupuoti visas tris 
Pabaltijo valstybes.

Sovietinio teroro laiku, būtent 1987 
metais, grupelė drąsių ir narsių

Lietuvos patriotų pirmąkart pasauliui 
viešai drjso pranešti apie tą gėdingą 
ir niekšišką suokalbj. Tatai buvo 
Vilniuje, šalia Šv. Onos bažnyčios, 
prie žymaus rašytojo Adomo 
Mickevičiaus paminklo. Ir nuo tada 
kasmet šią graudžią datą Lietuvos 
patriotai ir šiaip susipratę piliečiai 
pakiliai mini susiėjimuose, vyksta 
mitingai, pasakoma daug kalbų, o 
bažnyčiose būna pamaldos, giedam
os pačios gražiausios, graudžios 
giesmės.

Reikia pripažinti, kad viso pasaulio 
pažangių žmonių širdyse atgimsta 
Pabaltijo tautų kraupūs tragiški (vykiai. 
Štai 1989 metų rugpjūčio 23-ą|ą

Baltijos kelyje nuo Vilniaus net iki 
Talino rankomis susikibę, suglaudę 
pečius žmonės išreiškė nenumal
domą laisvės siekimą.

Nūnai prigijo tradicija tą dieną 
pažymėti maldomis, giesmėmis už 
mylimą Lietuvą Žmonės eina su 
žvakėmis rankose j kapines paminėti 
bei pagerbti kritusiųjų už laisvę 
kovotojų, tebesiilsinčių amžino jšalo 
žemėje ir kitur. Beje, atiduodama 
pagarba išblaškytiesiems viso 
pasaulio kontinentuose. Tądien, 
liūdną ir prakeiktą metinių dieną kaip 
gedulo ženklas iškeliamos trispalvės, 
perrištos juodu gedulo kaspinu. Beje, 
išeiviai tą dieną pavadino kaip Juodojo 
kaspino dieną.

CECENIJA ANT KARO SLENKSČIO
A rvydas SAU LĖNAS

Atkelta Iš 1 p.
E. Sayjeva. Vyksta visuotinė 

mobilizacija. Buvo sušauktas 
v isaliaudinis Čečėnijos
suvažiavimas, kuris būna 
šaukiamas tik ypatingo pavojaus 
tautai metu. Šiandien 300 tūkst. vyrų 
nuo 16 iki 60 metų su ginklu rankose 
pasiruošę apginti savo laisvę. Tai 
beveik visa Čečėnijos vyriška 
giminė. Mums pasisekė su 
prezidentu. Jis ryžtingas, drąsus, 
griežtas. Jo kariškas elgesys 
vadinamas diktatorišku. Dudajevas - 
švelnus, romantiškas, savo tautos 
patriotas.

K oresp. Kodėl Prezidentas 
nenaudoja jėgos?

E. Sayjeva. Mūsų prezidentas

žvelgia j ateitj. čečėnų nėra tiek 
daug, kad jie leistų sau šaudytis, kai 
nėra reikalo. Tai gali vykti tik kraujo 
keršto atveju, kuris veikia ir po 100 
metų. Moters išniekinimas, 
pagrobimas visada buvo 
baudžiamas kraujo kerštu. Moters 
įžeidimas - visos giminės įžeidimas, 
o garbė čečėnui svarbiau už viską.

Koresp. Kas jus palaiko 
sunkiame kelyje?

E. Sayjeva. Kaukazo tautų 
konfederacija paskelbė, kad neleis 
okupuoti Čečėnijos. Gauname 
daug palaikančių telegramų, o ypač 
iš Lietuvos. Lietuvos Seime 
egzistuoja Čečėnijos rėmimo grupė. 
Tai dešiniosios partijos.

Koresp. Kaip vertinate "Lietuvos 
ryto' bei kitų informacijos priemonių

informaciją apie jvykius Čečėnijoje.
E  Sayjeva. Aš nejsižeidžiu. 

"Lietuvos rytas" naudoja iš 
Maskvos gautą informaciją, kuri yra 
tendencinga ir nukreipta prieš 
Čečėniją. Galtaip patogiau, o gal tai 
parodo laikraščio kryptj. Aš 
Lietuvoje jau 9 mėn., ir buvo galima 
seniai gauti objektyvią informaciją. 
Oficialioji Lietuvos valdžia, televizija, 
spauda atspindi tik Maskvos 
poziciją Labai gaila, kad draugai iš 
Lietuvos, visai neseniai patyrę tokią 
pat tragediją, šiandien platina 
dezinformaciją. Norėtųsi, kad mus 
suprastų ir j problemą žiūrėtų 
plačiau. Šiandien sprendžiamas ne 
tik Čečėnijos, bet ir tautų, kurios 
vadina save nepriklausomomis, 
likimas.

STEBUKLINGAS IŠGIJIMAS

KĄ DARYTI, KAI JUMS  
SKAUDA NUGARĄ

Atkelta Iš 1 p.
nugarą negalėjimas ar nenoras 
konsultuotis bei gydytis specialistų 
priežiūroje.

Pacientui, sergančiam juosmens 
radikulitu, chirurginiu būdu 
pašalinamas pagrindinis skausmą 
sukeliantis faktorius; stuburo 
tarpslankstelinių diskų spausdimas į 
nugaros smegenų šakneles.

Operacijai naudojamas naujas 
pasaulinėje praktikoje
neurochirurgijos metodas. Naudojant 
šj metodą per 3 mm diametro skylutę 
patenkama j būtiną kūno sritį Ir iš jo 
pašalinamas nugaros smegenų nervo 
šaknelės spaudimas. Taigi, disko 
centro evakuavimui būtinas labai 
tikslus lazerc energijos panaudojimas. 
Operacija atliekama, esant rentgeno, 
televizijos ir video kontrolei, 
suteikiančiai galimybę atliekančiam 
operaciją chirurgui sekti bet kurj savo 
judesj, taip pat ir reguliuoti lazerio 
veikimo galios dydj. Šios operacijos 
pagrindiniai privalumai - chirurginio 
piūvio ilgis sudaro tik 0,5 cm, o 
operacijos at'ikimui pritaikoma tik 
vietinė anestezija. Po kelių valandų 
pacientas drauge su chirurgu turi 
galimybę įsitikinti rezultatu, nes po 
operacijos nebūtinas lovos režimas. 
Šių metų praktika byloja, jog savo 
pacientus galime išrašyti namo jau 
antrą arba trečią dieną po operacijos.

Operacijos kokybei užtikrinti mes 
bendradarbiaujame su užsienio 
firmomis “Aesculap"," Philips" ir kt., 
suinteresuotomis reklamuoti savo 
instrumentus Baltijos valstybėse ir 
plėtoti šį panaudojant lazerio energiją 
metodą. Tarpusavio ryšių, taip pat

Latvijos bankų "Olimpija" Ir "Parex” , 
jmonės RAF ir kitų rėmėjų dėka mes 
galime užtikrinti pacientams gydymo 
kokybę.

Aukštos kvalifikacijos lazerio 
neurochirurginės klinikos gydytojai 
teikia pacientams konsultacijas ir 
gydymą kasdien nuo 9.00 iki 16.00 
val. Lazerio neurochirurgijos klinika 
yra Jūrmaloje, Jaundubultuose, 
Dubuitų prosp. 71.

Tel.: 7-67-372 arba mob, tel.: 8 
29-340-776, kodas 8-013-2, Faksas 
767503.

Kai Jums skauda nugarą 
skambinkite, bandysime padėti. Juti 
Purinš.

6. Laimė būti sveikam ii 
dėkingumas.

Kai po pokalbio p. Benedinktu 
Krištaponio kabinete iš jo daibovietė 
išėjome j gatvę, buvęs “ klaustukas 
oriai, vikriu žingsniu žingsniuodamas 
pakartojo "n”  kartą:

- Svarbiausia, kad neskauda. 0 
pinigų operacijai galima prašyt 
darboviečių, galimą pagaliau, ką nots 
iš namų parduoti, galima j SODRĄ, 
naujus pastatus besstatančią, kreiptis 
Kad tik sveiki būtume. Agituoju 
Ryžkitės, neuždelsklte ligos. Pas' 
Purinš gydosi ir jauni, ir be operacijų.

Esu be galo dėkingas jaunam latv , 
medikuiJ. Purinš, mane gydžiusiam 
poliklinikos nervų ligų kabineto vedu 
A. Lukošaičiui, konsultavusiam 
neurochirurgui V. Martusevic 
Nuoširdus ačiū bendradarbiams bei 
jmonės vadovui R. Bruzgiui, 
skyrusiems pinigų mano negal us 
gydymui.

Kokia laimė būti sveikam!

•  GYVENIMO

JUODULIAI

Rugpjūčio 21-osios pavakary 
po m iestą šlaistėsi neblaivus 
Henrikas Nagevičius. Tikriausiai 
kilo konfliktas, nes jj sumušė 
nepažjstam as jaunuolis, H, 
N agevič iu i įpjautas kaklas, 
mėlynėmis nusėtas veidas.,. Gal 
su  kvape liu  neverta  

e k s k u rs u o ti”  po  gatves? 
Tačiau g irtuoklia i - drąsūs 
žm onės! Š eštad len j ir 
sekmadienj pačių drąsiausių 
Š iauliuose buvo net 34. Visi jie 
pabuvojo blaivykloje.

Sekmadienj apie pietus j 
važiuojamąją gatvės dalj išbėgo 
trejų metų Arminas Daujotas ir 
buvo parblokštas automobilio

V a iruo to jas iš Įvykio  vietos 
paspruko. Berniukui sulaužyta 
koja, sukrėstos smegenys. Jis 
paguldytas j ligoninę.

š iau lie tė  R. F. pasiskundė 
policininkam s, kad išgertu. :ų 
metu ją  išžagino čigonas, vardu 
Juozas. Prievartautojo pavardė 
nežinoma, Gaudyk dabar vėją 
laukuose.

Šeštadienj grjžęs j namus 
šiaulietis Ingridas Dakanis rado 
išdaužtą lango s tik lą  Iš buto 
pavogtas videomagnetofonas, 
kiti vertingi daiktai. Materialinė 
žala - apie 2640 litų.

Praėjusį savaitga lį vagys 
pasidarbavo ir Petro Karoso 
Irenos Rugaitienės butuose. 
Š a rūn a s  Zdanavič ius
a p ip lė š ta s  ga tvė je . K e tu r i 

nepažįstam i jaunuoliai ne lik 

nušvilpė jo  džinsin į švarką, bet b 
ž iau ria i sumušė
Nukentėjusysis paguldytas į 
ligoninę.

parengė Birutė 
KYBARTIENĖ

A tm in t in ė  V A t .e i d a r n a s  balsuoti, atsine®k Pas3 k balsavimo balsadėžę, o nueik pas apylinkės r e f e r e n d u m o  komisijos
pažymėjimą. pirmininką ir paprašyk naujo biuletenio.

2. Balsuodamas už įstatymo nuostatas, biuletenio 4. Jei pačiam sunku užpildyti biuletenį pasikviesk I 
antrosios pusės apačioje išbrauk 8 kartus “Ne”. patikimą kaimyną, kuris tau padės

( IS S IK IR P K ! )  3. Jei suklydai, nejmesk sugadinto biuletenio į

Palikite tą atsakymą, kuriam Jūs pritariate, o kitą išbraukite ~

rinkėjui:
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Jei viena viltis beliko...
" N

Danutė BELOVA

nežemiško tyrum o akių 
mes kūrėme vaizduotėje 
Tėvynės paveikslą. S u
jauktam e, nužm ogėju- 
siame pasaulyje norint 
išlikti savimi, reikėjo turėti 
prieš akis šventąjj Gralj. 
Kai nepriklausoma Lietuva 
p a s iro d ė  ža izdo ta  ir 
nuskurusi, laukianti ilgo 
ir pasiaukojančio darbo, 
daugelis nusivylėme. Prie 
to  dar prisidėjo netikri 
pranašai, išsekę ka ip  
v id u ra m ž ių  aske ta i 
fanatizm u degančiom is

tėjo ar nevertėjo aukoti gyvybę 
dėl Tėvynės. Gražiais žodžiais 
ka lbė jom e  ap ie  n e p rik la u 
somybę, visi prisiekinėjome j ją 
einą, o  kai ją  pasiekėme - ją  
apspjaudėme. Iš visų kampų 
šnypščiant kegėbistams, ėmėme 
kaip papūgos kartoti: "grėsm ė 
dem okra tija i". Kažkodėl to s  
demokratijos pirmiesiems pritrūko 
gaveliams, kukulams siurbčiojant 
kavinėse ir prie aplaistytų staliukų 
p o s tr in g u o ja n t ap ie  to k iu s  
šventus dalykus kaip Tėvynė, 
Laisvė, N ep rik la u so m ybė . 
P aga liau  jie

Aš žinau, yra tiesa pasauly,
Ir keliauja ji vienui viena.
Pro melus, pro kerštą, pro apgaulę 
Eina ji tik vieną žodį nešdama. 
Vieną žodj - Meilę - nešdama. 
Vieną ginklą - Meilę - nešdama. 
Bernardas Brazdžionis

b a š o
<a \j š r <

J A

sulaukė savosios "demokratijos” 
ir pakilo nejtikėtinam  m inties ir 
dvasios polėkin, kurj jkūnijo 
Ivanauskaitės raganiškas skrydis 
("Ragana ir lie tus” ). Kitiems ši 
“ dem okratija" - tai laisvė grobti, 
grobti, grobti, susinėjus dėl 
r ieb e sn io  k ą s n io  - žu dy ti, 
sprogdinti!

Šiandien turim e tai, ko esame 
verti. Vieni apkvailinti, kiti - patikėję 
p ig io s  d e š ro s  ir  d e g tin ė s  

pažadais, nusisuko nuo  idealų, 
paskelbę, kad po litika

n e g a li bū ti 
dora. O jei taip 

ta i ir 
ne ieškokim e 
dorų politikų. 
N us isu ko m e  
nuo  laisvės 
ša u k lių  ir 
Baltijos kelio

Vėl stovime prie likimo upės 
kranto. S tovim e nebe tie  ir 
nebetokie kaip prieš keletą 
metų, išdidūs, pasiryžę vieni 
stoti prieš likimą. Tada mūsų 
tėvynės vardas skam bėjo 
pasaulyje ka ip  laisvės varpas. 
Kaip atsitiko, kad šiandien 
nebegalim e stovėti pakėlę 
galvas ir nebegalime pažvelgti 
Tėvynei j akis. Kas dėl to  
kaltas? Turbūt pirmiausia mes 
patys. P er d a u g  iš 
nepriklausom ybės tikėjomės, 
ir per maža jai buvome pasiryžę 
duoti. V ien i ga l buvom e 
perdaug idealistai, vienu ar 
kitu būdu  išvengę visuotinės 
mankurtizacijos, o kiti..?

M ažai p r is im in d a m i iš  
pasakojimų, trem tin ių ir m iško 
brolių dainų, Čiurlionio "karalių 
pasakos”  ir Š imonio paveikslų
m erge lių la u m u č ių

akim is šaukę j Š iaurės Atėnus, o 
Didžiąją drąsos ir laimės dieną 
pavadinę “ istorine klaida". Kiti j 
Baltijos kelią ė jo matyt ne dėl 
Tėvynės. Juos šis kelias vedė į 
p lačio jo  pasaulio  sendaikčių 
prekyvietes. Dainavę apie Kristų 
ir Mariją, nusilenkė Molochui. Ar 
m es verti g iedo ti K udirkos 
g iesm ę, je i užm irštam e jo  
perspėjim ą: “ ...kad nenueitum  j 
kapą be likusio ženklo, kad 
žm ogum i buvęs..?

Sustok ir pagalvok, lietuvi, kur 
eini?

Mes nieko nebemokame gerbti 
ir mylėti!

Kaip galėjo atsitikti, kad lietuvis 
nebegerb ia  nei savo tėvų, nei 
senelių, nei mirusiųjų, nei gyvųjų. 
Sausio 13-osios didvyrių kapus 
taip dažnai mindo tie, kurie neverti 
paliesti šios šventos žemės. O 
sm uklėse samprotaujama: ver-

Ar tai tikroji Jūsų spalva, 
p. A. Terleckai?

bendražygių. Daugelis tų, kurių 
delnus laikėme Baltijos ir Ugnies 
kelyje, per keletą m etų kiek 
paseno, išėjo į pensijas ir tapo 
atstumtųjų kasta Šiandien mes 
tyčio jam ės iš jų  beviltiškų 
mėginimų su kukliais plakatais 
šaltyje ir vėjyje, išprašyti sotesnį 
kąsn j. D e ju o ja n č ių  ir 
n ep a te n k in tų , kai g rjž ta  
užmokėję mokesčius, šiandien 
daug. Bet ar visi turim e teisę 
dejuoti ir skųstis? Apsidairy
kime, kiek m ūsų tarpe yra  tų, 
kurie balsuodami rinkosi gardų 
šaukštą” , bet jis  pasirodė 
tuščias. Ar ieškodami tik asme
ninės naudos, mes galvojome 
apie Tėvynę ir Nepriklauso
mybę? A rnenu leidom e peran- 
ksti galvų, nenum ojom e ranka: 
ką čia bepadės referendumas? 
Nejau ir toliau tylėsime, kai mūsų 
tėvai ir seneliai, dirbę už grašius, 
nebeturi nė karstui. A r tylėsime, 
kai nebe pusvelčiui, o tiesiog 
veltui grobiam i dvarų rūmai, 
istoriniai paminklai?

Vytautas KRUŠAS
Žiūriu j teleekraną ir netikiu, 

kad tas neryškus šešėlis ten yra 
to  paties žmogaus, kurj mačiau 
1987 m. rugpjūčio  23 d. šalia 
dviejų žymių figūrų - trapios Nijolės 
Sadūnaitės ir granite parimusio 
Adom o Mickevičiaus. Rodos 
praėjo tik  6 metai nuo pirmojo 
M o lo to v o -R ib e n tro p o  p akto  
paminėjimo, o kiek įvykių ir 
permainų patyrė Lietuvos žemelė 
ir jos  žmonės.

Juk šis neryškia i ekrane 
m atom as žm ogus A tg im im o 
pradžio je su narsiu jaunalietuvių 
būriu  p lėšė nuo sienų rusiškus 
užrašus ir sovietmečio bareljefus. 
J is ir dabar narsinasi, tik jau visai 
kitaip. Jis vėl pasiruošęs plėšyti 
ir,draskyti visus ir viską...

Visi jam  vagys, visi plėšikai, 
visi v ienoda i ko laboravę ar 
kolaboruojentys. Nėra kuo tikėti. 
Taigi, telieka viskas kaip yra...

Iš televizijos g ird isi sunkiai 
išskiriami žodžiai "V is i jie vagia, 
ir dešinieji, irkairieji. Mums reikia 
trečios jėgos". O kas g i ta  trečioji 
jėg a ?  Ją  p a s iro d o  ž ino  
“ nepriklausom a" spauda. Tai 
kelios labai aukštai kotiruojamos 
personos. Jos ir monsinjorus 
tardyti m oka ir su mafija, sako, 
tikra i kada nors kovos. Tik gaila, 
kad tiek nedaug "m atom ų" už jų 
nugarų (bet tikriausiai dar yra ir 
“ nem atom ų”). Todėl “ Neikite j 
referendumą arba nuėję sakykite 
"NE", - vėl girdžiu iš ekrano šalia 
p. Terlecko sėdinčių p. Daukšos 
ir p. Gelažiaus balsus. Tai irgi 
"kovotojai", pakeitę spalvą. Ir visų 
žodžiai tokie netikri, “ už pinigus” , 
kad net šleikštu darosi...

P. A. Terleckai, tai gal girdėjom 
paskutinę Jūsų naują dainelę? 
Gal daugiau ji nesikeis pat ir 
valdžiai pasikeitus?..
V iln ius

S A V A IT Ė S  ŠIU PIN Y S

PAKRUOJIS
Sausros padaryta  žala 

rajono žem ės ūkiui s iekia  25 
mln. litų.

Iš E uropos Ekonom inės 
b e n d rijo s  fo n d o  ra jo n o  
valdybos g lo b o s  ir rūpybos 
skyrius gavo  13300 litų. 
Fondo lėšos bus panaudotos 
Pagal šiuos priorite tus: 1) 
apmokės socia lia i rem tinų 
šeim ų v a ikų  m a itin im ą  
mokyklose rugsė jo  spalio  
m ėnesia is , 2 ) p a d e n g s  
socialiai remtinų šeimų vaikų 
'la ik y m o  ik im o kyk lin ė se  
įs ta igose  iš la id a s , 3) 
apmokės už vien išų žm onių 
maitinimą ar m aisto paketus, 
š) teiks v ienkartinę param ą 
šeimoms, a ts idū ru s iom s

sunkioje padėtyje, visų pirma, 
socialiai rem tinųšeim ų vaikų 
drabužiams, avalynei pirkti.

RADVILIŠKIS
R u g p jū č io  7-ąją , Šv. 

Lau ryn o  a tla id ų  d ieną , 
Baisogaloje lankėsi Kauno 
vyskupijos Ganytojas Jo 
E ksce le n c ija  V yskupas 
S ig itas Tam kevičius. Jis 
aplankė ir Radviliškj. Po 
pam aldų Dvasios ganytojas 
aplankė ra jono savivaldybę, 
kur ilga i ap ie  žem iškus 
d a lyku s  k a lb ė jo s i^  su 
pareigūnais, norėjo sužinoti, 
kodėl m ieste ta ip  masiškai 
pardavinėjam i svaiginamieji 
gėrimai. Atsisveikindamas 
vyskupas S. Tamkevičius 
rajono valdytojui, kultūros 
skyriaus vedėjui bei m iesto 
m e ru i Įte ikė  N au ją jj 
Testamentą.

JO N IŠKIS

Rugpjūčio 11 dieną iš 
Juodeikių ŽŪB priklausančio 
trak to riaus  d ingo  azoto 
balionas su hidrauline šlanga. 
Gedvainiuose 12-osios naktj 
skradžiai žemę prasmego 
besigananti V. Rumbino dvejų 
metų juoda  karvė. Stungių 
ŽŪB vadovas rugpjūčio 13 
d ie n ą  p ranešė , kad iš 
m e c h a n in ių  d irb tu v ių  
sandėlio pavogta apie 50 
rulonų presavimo špagato.

d irb ti nuo rugp jūč io  15 
dienos.

Darbo birža šių metų antrą 
p u s m e tj p ro g n o z u o ja  
ned a rb o  augim ą. Darbo 
ieškančių žm onių skaičius 
išaugs iki 166,7 tūkst., o 
nedarbo lygis - 7,8 proc. 
R ea lia i p ra d ė ju s  ve ik ti 
Bankroto įstatymui, darbo gali 
netekti 34 tūkst., o dėl 
grupinio darbuotojų atleidimo 
- 30,5 tūkst. žmonių.

pagrobė 152 kg miežinių 
miltų. Vagystės "au torius" 
nustatė, ir praėjusią savaitę 
jie  sėdo j te isiam ųjų suolą, 

KELMĖ
K elm iškė Kazė

Račkauskienė pasigedo 
šulinyje buvusio vandens 
s iu rb lio , iš  K le tiškės 
lentpjūvės vagys išgabeno 
suvirinimo aparatą.

Atvėsus orams, sumažėjo 
g a is rų . L ie tus  paga liau  
užgesino ilgokai rusenusj 
durp in į mišką.

AKM ENĖ
Vadovaudam asi Lietuvos 

R espub likos Vyriausybės 
nutarimu, rajono valdyba 
įsteigė vaikų teisių apsaugos 
ta rnybą, kuri d irbs prie 
švietimo, kūno kultūros ir 
sporto  skyriaus ir kurią  
sudarys vadovas bei du 
specialistai. Tarnyba pradėjo

Pas ūkin inkus dirbantys 
R imantas Varnas, Rolandas 
Milbertas ir niekur nedirbantis 
J o n a s  R am anauskas 
nužiūrėjo Kivylių žemės ūkio 
bendrovės m alūną ir praeitų 
m etų kovą slaptai iš jo

Keista istorija atsitiko 
R ika n tų  ŽŪB: kažkas
pasisavimo net 7 segtuvus 
dokumentų.

d
Dvi d ienas gaisrininkai 

dirbo Vidsodžio girininkijoje, 
Girelės miške, kur kažkieno 
pikta ranka uždegė keimus. 
Gaisras nuslopintas, miškui 
pavojus nebekyla. C  

Parengė 
V ida SIM ONAITIĖNĖ

SA V A IT E S ŠIU PIN Y S

AUS ROS ALĖJA



RAUGINTI
AGURKAI
GREITAM

VARTOJIMUI
Nedidelius agurkėlius šepetėliu 

labai gerai nuplauti ir pamerkti { 
pasūdytą vandenj nakčiai.

| labai švarų 2 1 talpos stiklainį dėti 
po porą vyšnios, serbentų lapų, 1-3 
kvepiančiuosius pipirus, 1 skiltelę 
česnako ir krapo žiedynų. Ant jų sudėti 
stačius mirkytus agurkėlius, labai 
glaudžiai vienas prie kito, ir užpilti 
juos verdančiu sūriu (1 šaukštas 
druskos) vandeniu, kad apsemtų. 
Palikti kambario temperatūroje. Jei 
nenorime, kad agurkai stipriau jrūgtų, 

stiklainj laikykime šaldytuve.

MARINUOTI
AGURKAI

Agurkai turi būti nedideli, 
nepernokę ir nepagraužti kenkėjų. 
Agurkus labai gerai nuplauti šepetėiu, 
kad nepasiliktų ant jų nė mažiausios 
kruopelės žemių, ir pamerkti parai j 
stipriai pasūdytą vandenį.

Išvirti marinatą: 1 1 vandens imti 4 
arbatinius šaukštelius druskos, 3 
šaukštus cukraus, 3 gvazdikėlius, 1 
lauro lapelį, 4 kvepiančiuosius pipirus 
ir 1 stiklinę 9 proo. acto.

Visus nurodytus komponentus be 
acto virti apie 5-8 min. emaliuotame 
inde. Tada supilti actą ir uždengus 
karštai palikti 5-10 min.

Išimtus iš sūrymo agurkus sudėti 
į stiklainius su prieskoniais ir užpilti 
marinatu. 0,5-11 stiklainius pasterizuoti 
7-10 min., 3 I - 20 min.

MARINUOTI
MOLIŪGAI

Nuluptus ir supjaustytus maždaug 
2 cm dydžio kubeliais moliūgo 
gabalėlius trumpai apvirti actu ar 
citrinos rūgštimi parūgštintame 
vandenyje. Kiaurasamčiu išgraibyti 
ir nusausėjusius dėti j paruoštus 
stiklainius, užpilti marinatu: 0,5 I 
vandens, 5 šaukštai acto, 2-3 
gvazdikėliai, gabalėlis cinamono, 
citrinos skiltelė. Išvirtu ir atšaldytu 
marinatu užpilti paruoštus moliūgus. 
1 1 talpos stiklainį kaitinti 60 min. Taip 
paruošti moliūgai labai tinka prie šalto 
mėsos kepsnio, ypač žvėrienos. Taip 
paruoštų marinavimui moliūgų galima 
ir nepasterizuoti. Tuomet jie turi porą 
dienų pastovėti užpilti marinatu.

Gero apetito I '
Ponia JADVYGA

MARGUMYNAI
Ateityje žmonių 

skaičius Žemėje gali 
padvigubėti

D abar Žem ė je  gyvena  
maždaug 5,7 mlrd. žmonių. 2050 
m etais jų skaičius gali padidėti 
iki 9,8 mlrd. Tokią išvadą padarė 
JTO eksperta i, rem dam iesi 
V ienoje (Austrija) išspausdintais 
tyrimų, kuriais buvo bandoma 
n u s ta ty ti, ka ip  vys tos i 
dem ografinė planetos situacija, 
rezultatais. Buvo pažymėta, kad 
dem ografai rinkosi vadinamąjį 
vidutinį variantą pagal kurį ateityje 
n um a tom a s  g im s tam um o 
sumažėjimas, kai vaikų skaičius 
vienai moteriai sumažės nuo 3,4 
iki 2,1. Jei šis modelis pasirodys 
esąs klaidingas ir žmonių skaičius 
augs ankstesn ia is  tem pais, 
žm onių skaičius išaugs daugiau 
kaip du kartus ir pasieks 11,9 
mlrd.

Apkūnūs vaikai 
blogiau mokosi ir 
nepasitiki savimi

Singapūro vyriausybė privertė 
sunerim ti šaliesstudentus, kurių 
per d idelis svoris. Tam, kad 
pagerėtų mokslo rezultatai, gali

tekti suplonėti.
Tyrimai, kuriuos neseniai atliko 

S ingapūro švietimo ministerija, 
rodo, kad yra  tiesioginis ryšys 
ta rp  viršsvorio ir pažymių. Apie 
ta i pranešė sveikatos ministras 
George’as Yeo, kalbėdamas 
geriausių mokinių apdovanojimo 
iškilmėse. J is papasakojo, kad 
tyrim am s vadovavo Singapūro 
vyriausybė. Buvo ištirti visi 1992- 
1993 m eta is  b e t kok ius  
egzam inus laikę S ingapūro  
moksleiviai.

Paaiškėjo, kad ta rp  geriausiai 
besim okančių moksleivių tik 4-7 
proc. turėjo viršsvorį. Tačiau per 
d ide lio  svorio buvo 15-19 proc. 
m oksle ivių, kurie pažym ia is 
g e ro ka i a ts ilik o  n uo  savo 
bendraklasių. V iršsvoris - tai 
svoris, 20 proc. didesnis negu 
vidutinis.

Tačiau S ingapūro sveikatos 
m in is tras pabrėžė, kad je i 
moksleiviai tuojau pat pradės 
laikytis dietos, nėra ko tikėtis, 
jog jų  pažymiai nuo to  iš karto 
pagerės. Gydytojai jspėja, kad 
dėl per didelio svorio vaikai tampa 
m ieguisti ir mažiau judrūs, be to, 
dėl tos  pačios priežasties jie  gali 
prarasti pasitikėjimą savimi.

MARGUMYNAI

TELEVIZIJOS

Antradienis, rugpjūčio 23 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas. 

ISJ.OO, 19.10 Žinios. 19.20 TV anonsas.
19.25 Programa vaikams. 19.55 Apskritas 
sta las. 21.00 P anoram a. 21.35 
Dokumentinis f. 22.35TV anonsas. 22.40 
In memoriam. Laisvės aukų Ir didvyrių, 
valstybės ir kultūros patriarchų atminties 
valanda šv. Jonų bažnyčioje. 23.55 Vakaro 
žinios.

LITPOLIINTER
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV serialas 

“ Laukinė rožė". 9.25 Keturi ratai. 9.45 
Muzikinė laida “ Viskas". 17.50 Muzika.
18.00 Tarptautinis krepšinio turnyras. 19.30 
“ O lim p a s -9 4 " a tida rym as. 20.00 
Naujienos. 20.35 Tarptautinis krepšinio 
turnyras. 22.00 Ostankino hitparadas.
22.50 Naujienos. 23.00 Men. f; “ UHra".

TELE-3
8.45 Meninis filmas "Revanšas". 10.15 

Anglų kalbos pamokėlė. 10.20 Animacinis 
filmas LULU - gėlių angelas. 36, 37s. 
11.10 Meninis filmas Grįžtamasis ryšys".
12.40 Madų žurnalas. 13.00 Verslas 
šiandien. 14.00 Entree - pirmasis 
patiekalas. 14.30 Atostogos rojuje. 15.00 
Kelionės. 15.30 Sportas poilsiui. 16.30 
Muzika. 16.35 Anglų kalbos pamokėlė.
16.40 Animacinis filmas “ Lulu - gėlių 
angelas", 36, 37s. 17.30 Meninis filmas 
"Revanšas". 19.00 Naujausios žinios.
19.20 Anglų kalbos pamokėlė. 19.25 
Muzika. 19.30 Kelionių žurnalas. 21.00 
Žinios. 21.05 CNN naujienos. 21.30 Anglų 
kalbos pamokėlė.21.35 Dokumentinis 
filmas Pažintis su Lietuva. 22.00 Meninis 
filmas (vesternas, T). 23.15 Anglų kalbos 
pamokėlė. 23.20 Dokumentinis filmas 
‘Žemės vaikai".

LIETUVOS TV
Trečiadienis, rugpjūčio 24 d.
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas. 

19.00, 19.10 Žinios. 19.20 TV anonsas.
19.25 Programa vaikams. 19.40 Japonijos 
NHK kompanijos serialas “Japoną a: dvasia 
ir forma". 20.25 Kanadiečių serialas "šuns 
namas". 22 s. 21.00 Panorama. 21.35 
Muzika ir mes. Chorinė muzika. 22.10 TV 
anonsas. 22.15 Toks gyvenimas. 22.40 
Joninės Viekšniuose. 23.25 Vakaro žinios.

LITPOLIfNTER TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Futbolas. 15.00 

Naujienos 15.20 Reklama. 15.25 
Animacinis f. 15.50 Komiksas. 16.05 
Ukrainos šokių ansamblio koncertas. 16,40 
Eteryje tarpvalstybinė TVR kompanija 
"M ir . 17.00 Naujienos. 17.20 Reklama.
17.25 TV f. “ Šiai tokia ji, Ukraina” . 17.50 
Muzika. 18.00 Tarptautinis krepšinio 
turnyras, 19.30 TV serialas "Laukinė rožė” .
20.00 Naujienos. 20.35 Apie orus. 20.40 
Reklama. 20.45 Monologas. 20.55 Piko 
valanda. 21.20 Muzika. 21.30 Tarptautinis 
krepšinio turnyras.

TELE-3
8.45 Meninis filmas "Santa Barbara".

9.35 Analų kalbos pamokėlė. 9.40 Meninis 
filmas "Revanšas 11.10 Meninis filmas 
(vesternas, T). 12.25 Muzika 13.00 Verslas 
šiandien. 14.00 Entree - pirmasis

PROGRAMA
patiekalas. 14.30 Atostogos rojuje. 15.00 
Kelionės. 15.30 Sportas poilsiui. 16.55 
Anglų kalbos pamokėlė.17.00 Meninis 
filmas "Revanšas". 18.30 Jurbarko TV 
programa. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Anglų kalbos pamokėlė, 19.25 Su visomis 
smulkmenomis.

19.35 Meninis filmas “Santa Barbara".
20.25 Žinios. 20.30 TELE-3 informacija.
20.40 CNN naujienos. 21.10 Muzika 21.30 
A nglų kalbos pamokėlė. 21.35 Laisvas 
žodis. 22.00 Meninis filmas "Jūsų sunus 
ir brolis". 23.30 Anglų kalbos pamokėlė.
23.40 Dokumentinis filmas "Naujų filmų 
apžvalga".

LIETUVOS TV
Ketvirtadienis, rugpjūčio 25 d.
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas,

18.30 Europos futbolo taurių laimėtojų 
taurės rungtynės. 21.00 Panorama. 21.35 
Referendumui artėjant 22.35 TV anonsas.
22.40 Konrado kavinė. 23.45 Vakaro žinios.
24.00 Kanadiečių fantastinis serialas 
"Anapus tik rovės '. "Kur rūksta dūmai".

LITPOLIINTER
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV serialas 

"Laukinė rožė". 15.00 Naujienos. 15.20-
17.40 Ostankino TV retransliacija. 17.20 
Muzika. 18.00 Tarptautinis krepšinio 
turnyras. 19.30 TV senalas "Laukinė rožė".
20.00 Naujienos. 20.30 Apie orus. 20.35 
Tarptautinis krepšinio turnyras. 23.00 
Muzika. 23.20 Piko valanda. 23.45 F. 
"Baltas karštis".

TELE-3
8.50 Meninis filmas “ Santa Barbara",

9.40 Anglų kalbos pamokėlė. 9.45 Meninis 
filmas "Revanšas". 11.15 Meninis filmas 
"Jūsų sūnus ir brolis". 12.45 Muzika.
13.00 Verslas šiandien. 14.00 Entree • 
pirmasis patiekalas. 14.30 Atostogos rojuje.
15.00 Kelionės. 15.30 Sportas poilsiui.
16.55 Anglų kalbos pamokėlė. 17.00 
Meninis filmas "Revanšas". 18.30 Telšių 
TV programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.20 Anglų kalbos pamokėlė. 19.25 Su 
visomis smulkmenomis. 19.35 Filmas 
"Santa Barbara". 20.25 Žinios. 20.30 CNN 
žinios. 21.OOMadųžurnalas. 21.30 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.35 Dzūkų karčemėlė.
22.00 Meninis filmas (vesternas, T). 23.30 
A ng lų  ka lbos pam okė lė . 23.35 
Dokum entin is film as “ Kai Rusijos 
"grietinėlė" atvyko j Baden-Badeną.

SAT-1
antradienis, rugpjūčio 23 d.
16.05 F. “ Bonanza". 17.00 F. 

“ Žvaigždžių keliais". 18.00 "Rizikuok! 
Viktorina. 18.30 Regioninė programa 19.00 
"Lošk va benk!" 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 21.15 
F. "K a ln u  g y d y to ja s " . 22.15 F. 
"Sąmokslininkai". 23.15 Futbolas. 0.10 
*TV veidrodis". Reportažai. Pabaigoje - 
Žinios.

trečiadienis, rugpjūčio 24 d.
16.05 F. "B onanza". 17,00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18.00 “ Rizikuok!" 
Viktorina. 18.30 Regioninė programa 19.00 
"Lošk va bankl" 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 “ Laimės ratas". 21.15

F. "D ingo mala mergaitė". Pabaigoje - 
Žinios. 23.10 Futbolas.

ketvirtadienis, rugpjūčio 25 d.
16.05 F. “ Bonanza" 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18,00 "R izikuoki" 
Viktorina 18,30 Regioninė programa 19.00 
"Lošk va benki" 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 21.15
F. “ Volfo policijos nuovada". 22.15 F. 
“ Prasiveržimas j Ateną” . 9.15 F. "Visa 
prezidento komanda". 2.30 F. "Žvaigždžių 
kelias” .

BALTIJOS TV
Trečiadienis, rugpjūčio 21 d.
7.30 R ytin is ekspresas. 8.05 

Amerikiečių serialas "Nakties riba”  (51). 
8.35-9.30 Amerikiečių serialas ‘Taip sukasi 
pasaulis" (57). 18.00 Tarptautinis vyrų 
krepšinio turnyras. 19.30 Domesio! Nauja 
Baltijos TV laida "Prospektas". 20.00 
Amerikiečių serialas ‘Taip sukasi pasaulis” 
(58). 20.55 Baltijos naujienos. 21.00 
Amerikiečių serialas "Nakties riba" (52). 
21.30-23.00 Tarptautinis vyrų krepšinio 
turnyras.

K etvirtad ien is, rugpjūčio 22 d.
Baltijos TV programa LitPoIiinter TV 

kanaJu:Tarptautlnis vyrų krepšinio turnyras. 
Vicečempionų taurė "Olimpas-94". 18.00 
Aveiro “ C. P. Esqueira" (Portugalija) - 
Kauno “Atletas". 20.35 Plungės "Olimpas" 
• Bursos "Tofaš" (Turkija). Rungtynių 
transliacija iš Plungės.

ŠVT IR BALTIJOS TV PROGRAMA
A ntrad ien is, rugpjūčio 23 d.
LRTV valdybos sprendimu Baltijos TV 

programos transliavimas nutrauktas. 
Baltijos TV programa LitpoIiinter TV kanalu: 
Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. 
Vicečempionų taurų "Olimpas-94". 18.00 
Londono "London-Towers" (Anglija) - 
Bursos “Tofaš" (Turkija). 19.30 ‘‘Olimpas- 
94" atidarymas. 20.35 Kauno "Atletas" -

Plungės “Olimpas". 20.00 "Pirk, parduok, 
in form uok ". 20.15 Ž in io s . 20.30 
Fteferendumui artėjant 20.55 Laida 'Diena, 
pakeitusi visą g yven lm į'. 21.10 Kelių 
policija informuoja 21.20 “Sodžius". 21.40-
1.00 Rodo "FiK/as", pertraukoje kartojama 
"Pirk, parduok, informuok", Žinios.

Trečiadienis, rugpjūčio 24 d.
7.30 Rytinis ekspresas. 8.05 "Nakties 

riba". 8.35 "Taip pasaulis sukasi". 18.00 
Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. 
Vicečempionų taurė "0)impas-94". Buroso 
Tofaš" (Turkija) - Kauno "Atletas” . 19.30 
Nauja Baltijos TV laida "Prospektas" 20.00 
"Pirk, parduok, informuok". 20.1 SŽinios.
20.30 Spaudos apžvalga. 20.35 Forumas 
referendumui artėjant Telef.: 2-78-65,2- 
55-21. 21.00 "Nakties riba". 21.30-23 00 
Tarptautinis vyru krepšinio turnyras.

ketvirtadienis, rugpjūčio 25 d.
18.00 Aveiro "C . P. Esqueira 

(Portugalija) - Kauno "Atletas". 20.35 
Plungės Olimpas"1 - Bursos 'Tofaš' 
(Turkija). ŠVT programa: 20.00 "Pirk, 
parduok, informuok". 20.15Žinios. 20 30 
Spaudos apžvalga 20.35 Laida "Juodojo 
kaspino diena - jiedieji istorijos puslapiai"
20.45 Argos TV: programa vaikams, 
žaidimas 'Pelėdžiukasnuostabiausių 
kojų konkursas. 22.40-23.10 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok", Žinios.

KABELINĖ TV PROGRAMA
Antradienis, rugpjūčio 23 d.
19.00 Animac. f. 19.50 Men. 

"Stalingradas". 22.00 Men. f. "Paskutinis

. rečiadienis, rugpjūčio 24 d.
19.00 Men. f. ‘Tiksliausiai’ ’. 20.35 Men

krauji
Tr

f.
Men.

Angelas dirba priedangoje". 22.10 
_n. f. "Visuomet mano širdyje". 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 25 d.
19.00 Men. f. "Kruvinas kumštis-6

20.25 Men. f. "Pagal g a tv ė s  įstatymus
21.55 Men. f. “ Mane vadina BillW".
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