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Kas toliau?
E gid ijus BORKYS

Dabar nebėra jokių abejonių, kad 
Čečėnijos karas, o  tiksliau - čečėnų 
valia, pakreipė tolesnę Rusijos raidą, 
kad be šio karo Rusijos likimas būtų 
susiklostęs kitaip. "Šiurpu matyti 
įk a ita is  nėšč ias  m o te ris  ir  
mažamečius vaikus, tačiau pačia i 
Rusijai š i pamoka buvo reikalinga 
kaip oras", - taip kruviną čečėnų 
jsiveržimą j S tavropolio  kraštą 
pakomentavo vienas Lietuvos rusas. 
O štai žinomas rusų menininkas 
Maskvoje sakė, kad " visame tame, 
kas dabar vyksta, yra kažkas 
fatališko, ir  dėl to jaučiuosi kaltas".

Pats R usijos prezidentaS j 
suprantama, kaltas nesijautė ir todėl 
vėl neteisingai pasirinko: užuot tokiu 
jam ir jo  valstybei svarbiu momentu 
pasilikęs namuose, išvyko j galingųjų 
susitikimą, kur dar sykj išliejo savo 
girtą “ kalinką”  - ar aš jums nesakiau, 
jog kariauju su teroristų mafija? Gal 
š ia is savo" argum entais Rusijos 
p rez iden tu i ir pavyko jtik in ti, 
pavyzdžiui, D idžiosios Britanijos 
ministrą pirmininką - ten juk taip pat 
aktuali diversinė airių kova dėl laisvės, 
tačiau populiarumo tarp tėvynainių jis 

(rk ra i nejgijo. Graudoka buvo žiūrėti 
L „um alistų filmuotus kadrus, kai jkaitai 

rusai mojavö pro ligoninės langus 
baltomis paklodėmis, o paleistos 
m ote rys  m a ldavo  genero lų  
nešaudyti. Belaisviai bijojo ne čečėnų 
(kaip sakė viena moteris: jiems reikia 

' ne mūsų, jiems reikia laisvės), o savo 
pačių valdžios nuosprendžio: bet 
kokia kaina užimti ligoninę. Tokie tad 
Rusijos valdžios ir žmonių santykiai. 
Savotiškas ir kitas palyginimas: 
čečėnų “ mafiozai”  už jokius pinigus 
nesutiko palikti jkaitus ir saugiai 
išskristi, o  rusų milicininkai už gerą 
kyš j buvo  pas iruošę  Š am ilio  
Basajevo grupuotę praleisti net iki 
Maskvos...

jvykiai Budionovske gali smarkiai 
nulemti būsimų Rusijos rinkimų 
rezultatus ir, žinoma, ne dabartinės 
valdžios naudai. Labiausiai tikėtina, 
kad visas šis chaosas daugiausia 
d iv idendų  duos V. Žirinovskio- 
komunistų blokui ir dar labiau pakels 
buvusio 14-osios armijos generolo A. 
Lebedžio, kritikuojančio B. Jelciną, 
autoritetą. Kas gi daugiau, jei ne stipri 
kariškio ranką tokiomis aplinkybėmis 
kelia didžiausią pasitikėjimą?

Todėl lyg beviltiškas farsas 
smaugiamos Čečėnijos, pasimetusių 

rusų ir iš naujo užsiliepsnojusios 
Jugoslavijos fone atrodė galingųjų 
septynetuko finansinis pasitarimas, j 
kurj buvo įleistas ir B. Jelcinas.

Tiek Amerika, tiek Vakarų Europa 
savo atlaidumą Rusijai jau seniai 
te isina nenoru ją atstum ti nuo 
civilizuotos draugijos ir * pasmerkti 
neaiškiam azijietiškam grįžimui atgal. 
Teisinamasi taip pat ir baime atominių 
ga lvuč ių , ku rių  tik ra i užtektų 
susprogdinti Žemės rutulj. Taigi iš 
šalies Vakarų argumentai lyg ir

suprantami, tačiau Iš tiesų ta 
geranoriška galingųjų pagalba tėra 
t ik  savan aud iškų  spec, 
kabinetuose sukurtų strateginių 
p lanų  realizavim as. V akarų 
a d m in is trac ijom s  naud inga 
vientisa, nesuirusi Rusija - tegul ir 
su jtakos zonomis, Ir su savo 
amžina pelkiška klampyne, tačiau 
p ride ng ia n ti V akarus nuo 
atsigaunančios Kinijos ir visos greit 
besivystančios Azijos.

Per š i šimtmetį ne kartą ir ne du 
galėjome jstikinti, kad Vakarų 
demokratijos nieko nedaro be 
išskaičiavimo ir naudos sau, taip 
a tsk le isdam os savo tik rą ją  
buržuazinę dvasią. Juk ar gali, 
sakykime, anglų širdys virpėti dėl 
pavergtos Čečėnijos, kai jie vis dar 
laiko šiaurės Airiją savo kolonija?

Nekreipdamos rimto dėmesio į 
čečėnų  g en oc idą  (kažkodė l 
vad inam ą žm ogaus te is ių  
paže id im u), Vakarų
administracijos ir toliau žada remti 
B. Jelciną (o ne Rusiją, kaip prašė 
S. Kovaliovas) tol, "ko l jis  tęs 
reformas” . Apskritai šiandieninė 
Vakarų politika Rusijos atžvilgiu 
sudaryta tik iš spėliojimų: ar dar 
valdo girtas B. Jelcinas situaciją, ar 
jau ne, ir kas be jo dar gali tęsti 
re form as. Tardam i žo d j 
“ re fo rm os” , va ldan tie ji,
suprantama, galvoja tik apie 
ekonomiką; jie nereikalauja iš 
Rusijos etinių, moralinių normų, 
nes patys jas baigia užmiršti. Kaip, 
beje, Vakarų Europa užmiršo (o gal 
net nebuvo susimąsčiusi), jog tas 
pats komunizmas - tai jos pačios 
pradėtas ir išnešiotas kūdikis, 
vė liau  p rim estas Rytam s. 
Fojerbacho, D iuringo, M arkso 
idėjomis pasinaudojo bolševikų 
vadai, iki Spalio revoliucijos penėti 
Vokietijos markėmis ir slepiami 
Šveicarijos kurortuose. Ta pati 
va rto to jiška  Vakarų d vas ia  
išpopino ir antrąją XX amžiaus 
anomaliją - fašizmą. Juk, sutikime, 
ne toks jau neteisus buvo vienas iš 
jo  idėjinių vadų, antžmogių kūrėjas 
F. Nyčė, sakydamas: "Liberalios 
institucijos nustoja būti liberalios 
ka ip  t ik  tada, ka i jo s  
įgyvendinam os: p o  to niekas  
p ikčiau ir labiau nekenkia laisvei, 
kaip liberalios institucijos. Jos 
ska tina  m enkum ą, ba ilum ą, 
lepumą - kiekvienąsyk jos leidžia 
triumfuoti bandos galviju i” . Taigi ir 

komunizmas, ir fašizmas, atrodo, 
turėjo būti rimti pavojaus signalai, 
kur gali nuvesti pragm atiška
buržuazinė dvasia. Deja, XX 
am žiaus pab a igos  po litiko je
krikščioniškosios moralės sunku 
surasti, ir, ka ip  parodė
B udionovsko jvykiai, pasaulis 
suklūsta išgirdęs ne prašymus, 
maldavimus, o šūvius.

Tai, kas šiuo metu vyksta 
buvusios sovietinės im perijos
erdvėje ir ypač Rusijoje, yra kur kas

sudėtingesnis reiškinys, nei atrodo 
išoriškai ir kaip vienpusiškai apie tai 
mano Vakarai. Tuo pat metu ne tik 
griūva vieną šeštąją planetos dalj 
apėmusi imperija, bet ir verda 
bekom prom is inė  trijų  
k r i k š č i o n i š k o s i o s ,  
prometėjiškosios (komunistinės, 
fašistinės etc.) bei buržuazinės - 
dvasių kova. "Štai kodė l dabarties 
žmogus yra neramus, svyruojąs, 
išsiblaškęs ir  neapsisprendęs. Jis  
b la ško s i ta rp  tr i jų  dvas in ių  
struktūrų: jis  savo viduje gyvena 
gilią dramą, nes nuo vienokio ar 
kitokio š ios kovos išm ezgimo  
priklauso ne tik istorijos, bet ir  
paties žmogaus, kaip asmenybės, 
likimas. Šitas susidūrimas turi 
parodyti, kokia dvasia galų gale 
nulems istorinio vyksmo galą", - 
kažkada rašė A. Maceina, ir šie 
žodžiai kaip niekad atitinka mūsų 
dabartinę būseną. Vakarų požiūris j 
dabarties vyksmą yra per daug 
supaprastintas, ir vien ekonominė 
reforma niekaip neišgelbės Rusijos 
nuo kataklizmų.

N egalim a pam iršti, kad ir 
Rusijoje, ir visoje posovietinėje 
teritorijoje didžiumą turto perėmė 
komunistinė nomenklatūra, kuri. ko 
gero, visada, o pastaraisiais 
dešimtmečiais tai tikrai, buvo labiau 
buržuazinės nei prometėjiškos 
dvasios - komunistinė ideologija 
buvo skirta tik masėms valdyti ir 
vergovinei santvarkai išlaikyti 
(p ris im ink im e A. B razausko 
žodžius, kad LKP buvo tik 3 proc. 
tikrų komunistų). Todėl dabar ta 
"g e ro j i"  kom unistinė
nom enkla tūra , nus im etus i ja i 
nereikalingą ideologinę kaukę, 
nebesislėpdama gali mėgautis 
prisigrobtu turtu. Taigi Vakarų 
buržuazinė dvasia susiduria bent 
jau su k r ikšč ion iškom is  
trad ic ijom is , o posovie tinė je  
erdvėje įsivyrauja buržuazinė 
dvas ia  su p rom etė jizm o 
apnašomis. Tai akivaizdžiai liudija 
Rusijos karo ministro sąskaitos 
užsienio bankuose ir despotiškas 
čečėnų naikinimas.

Ž ym us rusų filo so fa s  N. 
Berd ia jevas manė, kad 
kom unizm as pažadins
krikščioniškąją dvasią ir padės 
suvokti krikščionybę ne kaip 
soc ia linę  relig iją, bet kaip 
krikščioniškąją tiesą apie socialirij 
gyvenimą. To, deja, neįvyko, tačiau 

teigti, kad N. Berdiajevas klydo ir 
komunizmas šia prasme neatliko 
savo paskirties, būtų per anksti. 
N iekas š iand ien dar negali 
pasakyti, kur eina Rusija, ir atspėti 
bent artimiausios jos ateities, nes 
ten įsivyraujanti buržuazinė dvasia 
sus ilauk ia  v is  d idesn io  
prometėjiškų gaivalų - fašizmo ir 
kom unizm o - pasipriešinimo. 
Komunizmo procesas yra perdaug 
sudėtingas, kad baigtųsi taip 
paprastai, kaip tikėjomės 1991

SKATINAMI 
EKOLOGINIAI DARBAI
Praeitą savaitę Šiauliuose lankėsi 

JAV Aplinkos apsaugos agentūros 
V aka rų -v idu rio  re g io no
administratorius Valdas Adamkus. 
Svečias domėjosi vandens kokybės 

erin im u, nuo tėkų  va lym u 
iauliuose, o taip pat ekologiniais 

projektais, vykdomais Zokniuose. 
Savivaldybėje įvyko pasitarimas, į 
kurį buvo atvykę Šiaulių miesto 
aplinkosaugininkai, savivaldybės 
tarnautojai, eko log in ių  pro jektų 
vykdytojai.

Kalbėta apie UAB "Š ia u lių  
van d e n ys ”  p ro je k tą , kurio  
pagrindinės lėšos bus skirtos Birutės 
vandenvie tės nug e lež in im o 
įrengimams ir Aukštrakių nuotėkų 
valymo įrengimams statyti.

Zokniuose, buvusios aviacijos 
remonto gamyklos teritorijoje, jau 
šiais metais ruošiamasi pradėti

metais. Ne viskas tada buvo 
išgyventa ligi galo - ir tolesni įvykiai, 
lyg kokie vis atsikartojantys, 
stiprėjantys žemės drebėjimai, tai tik 
patvirtina: 1991 m. rugpjūčio pučas - 
3 žuvę, 1993 m. "Baltųjų rūmų” 
apšaudymas - keli šimtai žuvusiųjų, 
1995 m. Čečėnijos karas - dešimtys 

tūks tan č ių  aukų. Kas to liau?  
Fašizmas baigėsi didžiule griūtimi, - 
dideli kataklizmai, matyt, laukia ir 
kom un izm o ga le . Juo lab  kad 
imperijos griūtis ta ip pat, rodos, 
nesustos.

Jei mes tikime, kad pasaulinė 
is to rija  y ra  D ie v iško jo  p lano  
realizavimas, tai ar neturėtume 
komunizmo ir fašizmo vertinti kaip 
rimto buržuazinės dvasios įspėjimo? 
Jei taip, tai šiuo požiūriu komunizmo 
pamokos dar neturėtų baigtis, nes

naftos surinkimo nuo gruntinio 
vandens paviršiaus darbus. Svečiui 
buvo išsakyti būgštavimai, kad 
PHARE program os lėšos, 
numatytos Zoknių valymo darbams, 
gali nepasiekti savo tikslo . V. 
Adamkus minėjo, kad po kelių 
savaičių j Šiaulius turėtų atkeliauti 
svečio iniciatyva sukomplektuotos 
40 dėžių įva irios laboratorinės 
įrangos. JAV aplinkos apsaugos 
administratorius sakė, kad rudenį 
L ie tuvos ap linko s  apsaugos 
ministeriją turėtų pasiekti 400 tūkst. 
dolerių vertės laboratorijos įranga, 
kurią dovanoja Ilinojaus valstija.

Kitą kartą j Šiaulius V. Adamkus 
atvyks rugsėjo mėnesį, kada mieste 
vyks  sem inaras
aplinkosaugininkam s požeminio 
vandens apsaugos ir ekologinių 
avarijų pram onėje prevencijos 
dingstimi.

Nuketta į 2 p.

išvadų dar nepadaryta.
Rodos, apie 1930 metus N. 

Berdia jevas tv ir tin o , kad 
racionalistinė praėjusios istorijos 
diena jau baigiasi ir mes žengiame į 
istorijos naktį. "Tačiau naktis yra nė  
kiek ne mažiau nuostabi kaip diena, 
j i  nėra mažiau Dievo, ir naktis turi 
tokių apreiškimų, kurių  diena nežino, 
č ia  m e lo  uždangos krin ta, 
atskle isdam os gėrio  ir  b log io  
tikrovę".

Rusų dvasininkas ir filosofas A. 
M enis, "p e re s tro ik o s "  metu 
nužudytas kirvio smūgiu į  galvą, 
manė, kad mūsų civilizacija yra dar 
tik  k r ikšč io n yb ė s  pažin im o 
priešaušryje.

Ift "Dienovidžio”
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AUGA VAIKŲ 
CHIRURGIJOS 

KORPUSAS
Šiauliečiams ne naujiena, kad 

valdybos surengtą konkursą dėl Vaikų 
klinikų Archilektų gatvėje chirurgijos 
korpuso statybos rangos darbų 
la im ėjo  AB "A rka d a ". Prieš 
pradėdama statyti ši organizacija 
turėjo Išardyti rūsio pertvaras, jj 
nudengti, nes per tuos metus, kol 
nevyko statyba, pasikeitė statybinės 
normos ir buvo pakeistas projektas. 
Pasikeitė rūsio patalpų aukštis -|ose 
bus dirbama, sienos bus storesnės, 
o pastatas š iltesn is . S ienos 
apšiltinamos suomiška "Paroc" 
akmens vata, vėliau bus naudojama 
ir Tsover Ahlslram" vata. Šiuo metu 
statyboje dirbama dviem pamainomis; 
darbų bus atlikta tiek, kiek reikalauja 
smailis. Stątyba finansuojama iš 
miesto bludieto, kuriame nuolatos 
trūksta pinigų, todėl apmokėjimas 
nėra ritmingas, tačiau AB "Arkada" 
turi užsakym ų ir Vilniuje, tad 
darbuotojams atlyginimai Išmokami 
laiku. Numatyta, kad visi statybos 
darbai kainuos 22 mln litų, su jranga 
- 29 mln. Lt. Pirmajam šių metų 
pusmečiui buvo numatyta skirti 1 
m ln »ų, antrajam ir trečiajam ketvirčiui 
bus skirta po 2 mln. U.

VALSTYBES 
GARANTIJA PASKOLAI 
ZOKNIŲ AEROUOSTUI 

PLĖSTI
Valstybės garantija sutelkta 

D idž ios ios B ritan ijos bankui 
"MIDLAND BANK" dėl Zoknių 
aerouosto plėtojimui teikiamos ne 
didesnės kaip 26,4 milijono JAV 
dolerių, arba 36,7 milijono Vokietijos 
markių paskolos. Ji skiriama UAB 
"Šiauių aerouostas", kurios 100 proc. 
akcijų priklauso Šiaulių miesto 
savivaldybei,8,S metų laikotarpiui, 
praneša ELTA.

Šią paskolą Lietuvai padėjo 
“ surasti" "P h ilips" kompanija, 
laimėjusi tarptautinj projektų konkursą 
buvusiam kariniam Zoknių aerouostui 
techniškai pertvarkyti j pirmos klasės, 
pagal Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos reikalavimus, transporto 
Ir keleivių aerouostą, aprūpintą 
modernia Ir patikima aparatūra. ŠI 
pasko la  turė tų a ts ip irk ti per 
septynerius metus, Jeigu per dieną 
Zokniuose būtų atliekama ne mažiau 
ka ip  p o  try lika  skrydžių. 
Prognozuojama, kad poreikis bus 
didesnis, nes šiuo aerouostu jau dabar 
domisi kelios dešimtys pasaulio 
aviakompanijų. Suteikus paskolą, 
aerouostas gali būti pertvarkytas 
maždaug per 8 mėnesius, Ir tai būtų 
svarbus žingsnis {rengiant Šiaulių 
rajone laisvąją ekonominę zoną.

Trisdešimt pirmąjį kaną Baltijos 
šalių esperantininkai renkasi | savo 
tradicines dienas. Šiais metais Baltijos 
esperantininkų dienos vyksta Иероз 
8-16 dienomis Girlonyse, prie Kauno, 
Kauno aukštesniosios miškų mokyk
los patalpose. Tokie renginiai nuo 
1959 metų paeiliui vyksta Latvijoje, 
Estijoje, Lietuvoje. Anksčiau jie buvo 
vadinami Pabaltijo esperantininkų 
stovyklomis. Pirmoji tokia stovykla 
jvyko 1959 m. vasarą Latvijos mies
telyje Baltezers, joje dalyvavo 48 
eperantininka! iš trijų tuometinių 
Pabaltijo respublikų. Iki šiol Lietuvoje 
šios slovykos buvo Molėtuose (1961 
m. 204 dalyviai), Veisiejuose (1964 
m. 153 dalyviai), Vilniuje (1967 m. 
337 dalyviai), Kretingoje (1970 m. 
316 dalyvių), Viekšniuose (1976 m.

specialiu tiesioginiu dėstymo metodu 
nenaudojant jokios nacionalinės 
kalbos. Panevėžietis Telesforas 
Lukoševičius paruošė studiją apie 
lietuvių literatūros vertimus | esperanto 
kalbą. M ėgstantiem s versti 
suorganizuotas specialus vertimo iš 
lietuvių j esperantu kalbą seminaras, 
bus analizuojamos klaidos, seminaro 
dalyviai atliks konkrečias praktines 
ve rtim o  užduotis. M askvietis 
Grigorijus Dolginas pristatys savo 
dvi knygas esperanto kalba "Laiko 
spektras" ir "Jaunajam draugui". 
Užsieniečiai bus trumpai supažindinti 
su lietuvių kalbos pagrindais, lietuvių 
literatūrą Lietuvos istorija. Klaipėdos 
esperantininkų klubo pirmininkas 
A rūnas Kazlauskas vadovaus 
esperantininkų klubų vadovų ir

BALTIJOS 
ESPERANTININKŲ 

DIENOS LIETUVOJE
241 dalyvis). Noreikiškėse (1983 m. 
358 dalyviai), Smalininkuose (1986 
m. 472 dalyviai), Noreikiškėse (1989 
m. 580dalyvių). Tarybiniu laikotarpiu 
suorganizuoti tokias stovyklas buvo 
labai sunku, nes tuo metu valdžios 
požiūris i esperantininkus ir jų veiklą 
buvo neigiamas. Juo labiau valdžiai 
įtarimą kėlė trijų Pabaltijo respublikų 
esperantininkų sąskrydžiai. Dėl tuo
metinės sovietinės valdžios uždrau
dimo Pabaltjo esperantininkų stovyklų 
nebuvo 1973m. Ir 1979-1982 metais; 
iš Jų - du kartus Lietuvoje - 1973 ir 
1979 metais. 1992 m. Pabaltijo espe
rantininkų stovykla Lietuvoje nebuvo 
organizuojama, nes tų  metų vasarą 
Kaune vyko 65-asis tarptautinis espe
rantininkų kongresas, kuriame daly
vavo 617 esperantininkų Iš daugelio 
pasaulio šalių.

Šiais metais Baltijos esperantininkų 
dienose Girlonysedalyvau|a per 200 
esperantininkų iš 15 pasaulio šalių 
(Lietuva, Latvija, Estija, Baltarusija, 
Rusija, Ukraina, Lenkija, Kinija, 
Brazilija, Vokietija, Didžioji Britanija, 
Prancūzija, Čekija, Danija, Vengrija).

Dienų programa yra tradicinė Veiks 
vasaros universitetas, kuriame pas
kaitas |vairia tematika skaitys espe
rantininkai Iš Įvairių šalių. Universitetui 
vadovaus Lietuvos esperantininkų 
sąjungos valdybos pirmininko pava
duotojas vilnietis medicinos daktaras 
Adomas Valtilavlčlus. Nepakankamai 
mokantiems esperanto kalbą kasdten 
vyks šnekamosios kalbos praktiniai 
tobulinimosi kursai. Ypač didelj 
su s id o m ė jim ą  kelia  B raz ilijos 
esperantininko Arlsophio Andrade 
Alves Filtro esperanto kalbos kursai

aktyvistų seminarui. Vilnietis Valdas 
Banaitis skaitys pranešimą "Europos 
regioninė integracija ir užsienio kalbų 
mokymas", šia tema bus diskutuo
jam ą Europos sąjungoje šiuo metu 
kalbų problematikai yra skiriamas 
didelis dėmesys, visoje kalbinėje 
sistemoje ieškoma vietos ir esperanto 
kalbai. Šią idėją remia Ir Europos 
Tarybos generalinis sekretorius Da
nielius Taršys. Atskirai susirinks espe
ranto kalbos dėstytojai ir aptars savo 
problemas, esperantu kalbos dėsty- 
mometodiką. Lietuvoje šiuo metu tai 
Itin aktualu, nes esperanto kalba yra 
Įtraukta j vidurinėse bendrojo lavinimo 
mokyklose dėstomų pasirenkamųjų 
dalykų sąrašą, Švietimo Ir mokslo 
ministerija yra išleidusi šios kalbos 
dėstym o mokyklose programą, 
išleistas esperanto kalbos vadovėlis. 
Bus surengtos dvi viktorinos - apie 
Lietuvos Istoriją ir apie Esperantininkų 
sąjūdžio istoriją. Bus surengti debatai 
apie esperantininkų veiklos padėtį 
Baltijos šalyse ir šios veiklos 
problemas bei jų sprendimo būdus.

Bus gausi ir turtinga dienų kultūrinė 
ir meninė programa. Kompozitorius 
Mečislovas Lltvinskis Ir aktorė Gabija 
Vilenišklenė rengia specialų pasiro
dymą renginio dalyviams. Koncertą 
surengs dailininkas Valentinas Cep- 
kus. Baltijos esperantininkų dienų da- 
‘  "*ТИГ I  IÉ M *

samblis iš Visagino. |au pelnęs pri
pažinimą daugely|e šalių. Atskirą 
vakarą užims Panevėžio esperan
tininkų klubo "Revo" choras. Kauno 
esperantininkai ruošia spektakli 
"Žmogaus sukūrimas".

N ukelta 13 p.

VAGIA IŠ MATYMO 
PAŽĮSTAMI

Vagys nebekreipia dėmesio, ar 
yra šeimininkai namuose, ar ne. 
Birželio 29 dieną, 14 val.J Aušros ai. 
47 namo butą atėjo šeimininkui Iš 
matymo pažįstama moteris, vardu 
Janina, ir drauge su ja nepažįstamas 
vyriškis. Grasindami susidoroti, jie iš 
namų išnešė televizorių ir atėmė 5 Lt. 
Įtariamųjų Ieškoma. | Putinų g. 24 
namo butą 24 val. užėjo visiškai 
nepažjstam l vyrai. Prieš buto 
šeimininko sūnų panaudoję smurtą, 
Iš sp intos pavogė palapinę ir 
drabužius. Nuostolis - 1239 L1. V. 
Grinkevičiausg. 18namobutodurys 
neišlaužtos. Tačiau 12 val. namo 
grįžusi šeimininkė neberado auksinių 
papuošalų, kainuojančių 850 Lt.

Kontorų darbuotojai vis pamiršta, 
kad trumpam Išeinant iš kabineto, 
reikia užrakinti duris. Buitininkų 
mokyklos valgykloje nuo stalo

pavogtas kalkuliatorius, kainuojantis 
55 U. Iš igoninės netrologijos skyriaus 
vieno kabineto pavogta rankinė, 
kurioje buvo dokumentai, asmeniniai 
daiktai. Kabineto durys buvo 
neužrakintos.

Automobiliai apvagiami telslog 
akyse. Ilgosios g, 3 kieme stovėjo 
automobilis "Audi-80" po avarijos. 
Iš M ažeikių įm one i "N a fta " 
priklausančio automobilio išplėšta 
daug Įvairių detalių. Nuo automobilio 
VAZ-2103, stovėjusio prie Varpo g. 
22 namo nesaugomoje automobilių 
stovėjimo aikštelėje, pavogti abu 
valstybiniai numeriai.

PASKOLĄ REIKĖS 
GRĄŽINTI

Birželio 29 dienąjpolicijąkreipėsi 
moteris, kuri 1993.09.24 pažįstamai 
L. Čmil paskolino 6900 dolerių. Po 
kurio laiko ta pati moteris iš D. B. 
pasiskolino dar 6000 dolerių. Deja, 
atėjus paskolos grąžinimo terminui, 
L  Cmil pinigų negrąžina, slapstosi. 
Ža la-51084 U.

Praėjusi savaitgalj net du kartus 
buvo Įsibrauta j A B ' Titanas" patalpas. 
Birželio 30 dieną įsivogta j bendrovei 
priklausanti statybinj vagonėljTilžės 
g. 170) namo kieme. Pagrobta įvairių 
s ta tyb in ių  m edžiagų, jrankių. 
Nuostoliai tikslinami. Dar kartą j 
'Tkano'1 turtą buvo pasikėsinta liepos 
2-ąją. Apie 9 val. pastebėtą kad 
Išdaužtas bendrovės (Žalgirio g. 8) 
lango stiklas. Iš prekybos salės 
pagrobta alaus, vyno. Žala tikslinama 
Įtariamieji šia vagyste sulaikyti. Du 
jauni vyrai niekur nedirba ir nesimoko, 
įvykiai tiriami.

UNIKALIAUSI 
VAGIŠIAI - ŠIAULIUOSE

j  Š iaulių  vyrlausą|| polic ijos 
komisariatą kreipėsi šiaulietis S. J. 
Bržeilo 28 d. vakare, sugrįžęs | namus, 
neberado sietyno, pagaminto 1991 
metais pagal specialų užsakymą

Pasak savininko, šj iš titano, 
nerūdijančio plieno bei gintaro 
pagamintą sietyną ekspertai įvertino 
64 tūkstančiais litų.

Tai viena didžiausių vagysčių, 
įvykdytų šiais metais Šiauliuose.

Matyt, savininkas didžiavosi savo 
prabangiu daiktu ir neiškęsdavo 
nepasigyręs jo verte, tačiau klek gi 
galima? Dabar sietynas spindės ir 
džiugins širdj apsukresniajam.

ANTSTOLĖ - TAUTOS 
TYRUMAS IR SĄŽINĖ
Birželio 30 d. Šiaulių rajono 

apylinkės teismas baigė nagrinėti 
baudžiamąją bylą kurtoje sukčiavimu, 
turto pasisavinimu bei valiutinių 
operacijų pažeidimu buvo kaltinama 
buvusi Šiaulių miesto apylinkės teismo 
antstolė R. Ciukšienė (g. 1952 m.) 
Teismas jai skyrė 5 metų 6 mėnesių 
laisvės atėmimo bausmę su turto 
konfiskavimu.

Iš "Š iaulių" banko 1993-1994 
metais R. Čiukšienė pasiskolino ir 
negrąžino 16 tūkst. Vokietijos markių, 
10tūkst JAV dolerių. Iš kelių Š laukuose 
gyvenančių prNračių asmenų ji buvo 
pasiskolinusi ir negrąžino apie 300 
tūkst. Ittų. Norėdama padengti dalj 
savo skolų, antstolė pasinaudojo ir 
67 tūkstančiais litų, gautais už iš 
varžytinių parduotus automobilius.

Turėdamas potrauki svetimiems 
pinigams, įsigeisi ne tik titaninio 
šviestuvo...

IŠEIVIJOS SPAUDOJE
SVARBUS VYTAUTO VARDŽIO 

PALIKIMAS
Jonas PABEDINSKAS

University ot Oklahoma politinių 
mokslų profesorius dr. Vytautas 
Vardys, miręs prieš metus, buvo retos 
kom petenc ijos  Ir įžva lgum o 
mokslininkas. Savo srityje jis bevelk 
unikalus, nes turėjo bręstančio 
žmogaus tiesioginius išgyvenimus 
tarpkarlnėje N eprik lausom oje  
Lietuvoje, karo Ir pokario laikotarpiais 
Europoje, o vė liau  subrendo  
Amerikoje Ir jsijungė | vakarietišką 
akademinę aplinką Iš tokios jo 
petspektyvos kilo daug tikslių pastabų 
dėl buvusios, dabartinės ir būsimos 
politinės padėties Lietuvoje.

Paskutinieji Jo pasisakymai buvo 
JAV Lietuvių bendruom enės 
suruoštoje konferencijoje Detroite 
1993 metų birželio mėnes|. Pavadinti 
"Lietuvos politinė kultūra ir laiko 
reikalavimai", jie buvo Išspausdinti 
"I laisvę" žurnale (1993. Nr. 116). 
Ieškodami atsakymų j savo klausimus 
dėl esam os politinės padėties 
Lietuvoje, ir, tuo remiantis, tinkamos 
ekonominės tvarkos šalyje, daugeliu 
atvejų galima rasti išmintingas kryptis 
atsakymams šitose jo  minčių 
santraukose. Jaučiama, kad jis 
nekritikuoja, o ana lizuoja. 
Nepamokslauja, o  Informuoja

Iš pat pradžių dr. Vardys teigia, 
kad krašto pažanga ir saugumas 
"neįmanomas be demokratiškai 
organ izuctos ir cSsdpikiuotos poltinės 
santvarkos. Toji tačiau negalima be 
ją Išlaikančios Ir ją maitinančios 
atitinkamos politinės kultūros... 
valstybinė santvarka Ir politinė sistema 
glaudžiai susijusi su piliečių Ir 
visuomenės charakteru".., "DáMriiné 
Lietuvos politinė kultūra didele dalimi 
yra sovietų civilizacijos paveldas". 
Bet tai dar no visai mūsų politinę 
padėtj paaiškiną nes “ Lietuvos 
politinė kultūra pradėjo vystytis dar 
neprikausomybės metais". Vienas

jos bruožų buvo tai, kad ji rėmėsi 
“ egalharine demokratijos samprata, 
išmokta Iš Vakarų, bet praktikuota 
Rusijos pavyzdžiu - be kompromiso 
ir pakantumo tradicijos". Atrodo, kad 
j  dabartinę politinę areną atsineši! iš 
Rytų papročiai apsunkina Įvairių 
problemų sprendimą demokratišku 
procesu. Toks nusiteikimas kenkia 
grupėms bendradaitiauti. Kartais net 
izoliuoja ministerijas nuo realybės, 
nuo žm onių. Pasirodytų, lyg 
"valdantys ar valdžios siekiantys 
žmonės turi būti apsaugoti nuo 
liesos". Būna atvejų, kai teigiama, 
jog "valdžios reikia atsiklausti, ar 
galima ją kritikuoti".

V. Vardys pažymi, jog politinis 
diferencijavimas Lietuvoje nebėra tikra 
prasme pasaulėžiūrinis, paremtas 
religiniais ar mssianiškos ideologijos 
principais. Dabar veikia kitokie 
afssiprendimai, kas dažnai veda j 
grupinį konfliktą dėl valdžios vietų Ir 
ekonominių privilegijų. Laukiama 
pasisakymų ir nurodymų iš centrinės 
va ldž ios, kas laba! ats iliep ia  
ekonominėms, transformacijos 
galimybėms. Stagnacija tęsiasi dėl 
nenoro prisiimti atsakomybę.

Grįžti tačiau j senąją Lietuvą yra 
nejmanomą nes Lietuva yra radikalią! 
pasikeitusi. Pusšimtis melų radikalioje 
komunistinėje sistemoje pakeitė 
floros generacijų politinę kultūrą ir 
nusista tym us va ldž ios,
pasaulėžiūros, ekonomijos, kultūros 
atžvilgiu:

'Todėl Lietuvos politinė kultūra 
yra prieštaringa, komplikuota Ir 
"sluoksniuota". Ją reikia gerai 
suprasti, norint nusiteikti ne ik  kritiški, 
bet Ir pozityviai kūrybiškai".

“Politinė diferenciacija Lietuvoje 
ne bėra tikra prasme pasaulėžiūrinė, 
paremta religiniais ar meslaniškos 
ideologijos principais, kaip tai buvo 
pokariniais laikais. Ji yra paremta 
sovietinio mąstymo tradicija iš vienos

pusės ir posovietinio jos atsisakymu 
bei revanšlzmu iš kitos. Tai veda j 
grupinj konfliktą dėl valdžios vietų ir 
ekonominių privilegijų... Yra "m ūsų" 
ir "jū sų" žmonės, bet ne tradicine 
pasaulėžiūrine prasme. "M ūsų”  
žmonės yra demokratai, "jų " žmonės- 
parsidavėliai ir diktatūros šalininkai. 
Tai ypač išryškėjo debatuose dėl 
desovietizacijos jstatymo".

Po to, kada V. Landsbergis buvo 
išrinktas Aukščiausiosios Taiybos 
pirmininku 1990 metais, susidarė 
grupė jos narių, kurie paskelbė, kad 
reikia tątarybą perrinkti, nors joje Ir jie 
patys dirbo. "Š io kreipinio nebuvo 
galima niekaip kitaip interpretuoti, kaip 
pralaimėjusio valdančiojo elito vieša 
ir netgi kenksminga nusivalymo 
demonstracija". Dabar "santykiuose 
su  m ažum a aišk ia i m atom a 
bekompromisinė laikysena; mažumos 
nenorima įjungti ] tikrą jstatymdavystės 
procesą".

“ P o litine i ku ltū ra i norm alia i 
išsivystyti kenkia Ir Iš praeities 
paveldėta tradicija virtusi inerciją kad 
centrinė valdžia viską turi tvarkyti ir 
kad privatus interesas neturi jokio 
pirmumo prieš valdiškąjį. Tai yfiač 
skaudžiai kraštui atsiliepia ekonominės 
transformacijos laikais, (...) Užvis 
labiausiai politiniam procesui kenkia 
buvusių komunistų Ir antikomunistų 
kovos sindromas. To konflikto esmė 
yra nenoras bei sunkumai tiesiai ir 
atvirai pažvelgti | praeitį ir ją (vertinti. 
Lietuvoje sakoma, kad tai supriešina 
žmones. Iš tikrųjų tai, kaip ponaclnės 
Vokietijos metais, rėkia pasverti istoriją 
kad £  jos šiandien būtų galima 
pasimokyti (...) Lietuvoje tik dalis 
Istorinės kovos buvo tarp komunistų 
ir antikomunistų; kita dalis tos kovos 
vyko|aukomunistųdomlnuo|ančlo|e 
visuomenėje, bandant išlaikyti 
lietuvišką identitetą ar kurti lietuvišką 
kultūrą",
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PRISIKĖLIMO UGNYS
P A R TIZ A N Ų  A P Y G A R D Ų  S P A U D A

A lg ird a s  ČEKYS
Ilgą laiką okupuotoje Lietuvoje apie 

partizanų spaudą buvo nutylima Tuo 
tarpu, Laisvės kovų archyvo” 
duomenimis, 1944-1945 metais buvo 
le idž iam a s net 51 partizanų  
laikraštukas.

Vėlyvą 1947 metu rudenj Liaudiškio 
miške tarp Radviliškio ir Baisogalos 
ties G im bogalos geležinkelio stotimi 
pas eigulj Petrą Semelevičių rinkosi 
ginkluoti vyrai. Tačiau ne tik namų 
seimininkas, bet ir jo  duktė Liuda 
("Ramunė"), partizanų ryšininkė, 
nežinojo, kas privertė pas juos 
susiburti vyrus iš gana tolimų apylinkių. 
Atvyko 4 partizanų rlnktin iųyada i ar 
jų pavaduotojai iš Lietuvos ̂ Žaliosios 
rinKtinės", Kunigaikščio Žvelgaičio, 
Vytauto Didžiojo ir Maironio rinktinių. 
Nebeliko šiandien nė vienb gyvo to 
susitikim o liudininko, nesurastas nė 
vienas to  jvykio dokumentas. Tačiau, 
pasak "Prisikėlimo” apygardos vado 
adjutanto Viktoro Sniuolio ("Girėnas" 
"Vaidievutis", "V itvytis", kilęs iš 
Miežaičių k. Radviliškio r.), būtent 
tada ir buvo įkurta paskutinė, devintoji 
partizanų apygarda Lietuvoje - 
Prisikėlimo" apygarda. Jai vadovauti 

buvo paskirtas Petras Bartkus - 
"Žadgaila", žuvęs 1949 m. rugpjūčio 
13 d., Kilęs iš Raseinių raj. Pakapumio 
k., d irbęs Jung tinės  Kęstučio 
apygardos štabe. Tuo metu buvo 
nutarta įsteigti ir apygardos organą - 
pogrindin j laikraštelj "Prisikėlimo 
ugnis".

T iesa, pastaruoju metu dėl 
“ Prisikėlimo apygardos Jkūrimo kilo 
painiava. "Laisvės kovų archyvo”  8 
nu m e ry je  D a lia  K uodytė , 
ko m e n tu o d a m a  1991 m eta is  
Aukštelkųkaime (Radviliškio r.) rastą 
Lietuvos ‘‘Žaliosios rinktinės" archyvą,

1948 metais. Galimas daiktas, jog 
tokiai išvadai padaryti ją  paskatino 
įsakymas apygardai Nr. 1, datuotas 
1948 m. balandžio 1 d. Tačiau pirmojo 
įsakymo parašymo ir rinktinės jkūrimo 
datos ne būtinai, ypač partizaninės 
kovos sąlygom is gali sutapti.

Antra vertus, tokiai niekuo nemoty
vuotai komentatorės išvadai priešta
rauja Visvaldžio "Žaliosios rinktinės 
istorija", rasta tame pačiame archyve. 
Joje teigiama, jo g  šios rinktinės 
branduolys - Margio kuopa prie 
"Pris ikė lim o" apygardos prisijungė 
1947 metų balandžio mėnesį.

Tai dar sykj patvirtiną jog apygarda 
buvo nelengvai kuriama ir ne iš karto.

Iki šiolei nepavyko surasti pirmųjų 
"P ris ikė lim o  ug n ie s " numerių. 
Seniausias Iš žinomų pažymėtas 
1949.III-IV data. Jo  num eris -2/11/. Iš 
šių žym ėjimų galim a daryti išvadą, 
jog  laikraštėlio periodiškum as tais 
'metais buvo kas du mėnesiai, o iš 
viso išleista 11 numerių. Todėl tikėtina 
V iktoro Sniuolio - "G irėno" teigimu, 
jog  pirm asis “ Prisikėlimo ugnies" 
numeris išleistas 1948 metų pradžioje 
po  egle. Vėliau buvo leidžiamas 
bunkeryje Minaičių k. (Radviliškio raj.) 
Pas Miknių ir M umšelio miške, ant 
Šušvės upelio kranto jrengtame 
bunkeryje.

T a is  m eta is  "P r is ik ė lim o "  
a p yg a rd o s  v a d o v y b ė je  jvyko  
pasikeitimų: apygardos vadu buvo 
paskirtas Leonas Grigonis - "Žvajnys",

jog pirmasis apygardos vadas Petras 
Barw us savo pareigų faktiškai neatliko. 
Buvo paskirtas ir "Prisikėlimo ugnies" 
la ikraštėlio redaktorius: juo tapo 
V iktoro Sniuolio - “ G irėno" brolis 
Vytautas Sniuolis - "Vytenis".

Redaktoriaus pasirinkimas nebuvo 
a ts itik tin is. V ytautas Sn iuo lis - 
"Vytenis", buvo baigęs Šiaulių 
valstybinę berniukų gimnaziją, rašė 
eilėraščius, dom ėjosi krašto istorija, 
gerai mokėjo vokiečių kalbą. Turėjo 
ir žurnalistinio darbo pogrindyje 
patyrim ą - "G elžin io v ilko  ’ tėvonijoje 
leido humoristinį laikraštuką "Nykštis 

Kaip prisimena tėvonijos partizanų

ryšininkės Julijos Bajurūnienės - 
Astros" sūnus Vytautas, mama jam 

apie 1947 metus parodžiusi voko 
dydžio žurnalėij spalvotu viršeliu, 
kuriame buvo nupieštas j viršų Skeltas 
nykštys. Kupletus šiam laikraštėliui 
rašė Vytautas Sniuolis - "Vytenis", o 
partizanų šaržus piešė vienas iš trijų 
brolių Mingilų - Laurynas - "Arūnas", 
"Džiugas .

Šiems partizanams teko kurti ir 
"Prisikėlimo ugnj". Laurynas Mingilas 
-"D ž iugas" nupiešė vinjetę (jų buvo 
kelios), o  straipsnius, politinių įvykių 
apžvalgas daugiausia rašė Vytautas 
Sniuolis - "Vytenis".

Pirmieji žinomi "Prisikėlimo ugnies" 
numeriai padauginti rotatoriumi. 
Matricas jam parūpinusi partizanų 
ryšininkė Izabelė Vilimaitė - "Stirna", 
Sparnuote".

Sąlygos darbui, atrodo, buvo 
pakenčiamos. Bunkeryje, kuriame 
aląudėsi 5 vyrai: Leonas Grigonis - 

Ž v a in y s "  a p yg a rd o s  vadas, 
V ytautas S n iuo lis  - "V y ten is ” , 
la ikraštėlio redaktorius Viktoras 
Sniuolis - "Girėnas", vado adjutantas, 
Laurynas Mingilas - "Džiugas" ir 
Kazimieras Laužikas - “ Briedis", 
atsakingas už ryšius, buvo rašomoji 
mašinėle ir net vokiškas radijo imtuvas.

Rotatoriumi daugintų laikraštėlių 
tiražas nebuvo d idelis - apie 200 egz. 
Juos ryšininkė Izabelė Vilimaite - 
"S itm a , Julija Bajurūnienė- "Astra", 
Juozas Raugalas - "Beržas" ir kiti 
išneš iodavo  v iso m s keturiom s 
rinktinėms, platino Legėčių, Mažuolių, 
M ieža ič ių  ir k ituose  kaim uose 
(Radviliškio raj.)

Partizanų spaudos ppbūdis, jos 
lygis, poligrafines galimybės bei tiražai 
priklausė nuo to, kokiam  koviniam 
vienetui ji priklausė. Todėl pagal šj 
rodiklj spaudą sąlyginai būtų galima 
skirstyti j 4 kategorijas: kuopų ar 
tėvon ijų , r inktin ių , apygardų ir 
vyriausybės.

Apžvelgdamas rezistencijos laik
raštėlius VUK ir Lietuvių rezistencijos 
santarvės narys Stasys Žymantas 
"Santarvės" žurnale 1954 m. (Nr. 4) 
priekaištavo (1990 m. kovo 17 d. 
straipsnis buvo perspausdintas 
"Literatūros ir m eno savaitraštyje), 
jog “ maža vietos savo spaudoje te 
galėjo skirti laisvės kovotojai atkursi- 
m os laisvos Lietuvos planams", nors 
esą apie tai jie "sva jo jo  ir galvojo".

Neaišku, kaip atkersimos Lietuvos 
planus suvokė minėto straipsnio 
autorius tačiau būtent valstybingumo 
susigrąžinimas buvo svarbiausias 
poka rio  rez is tenc ijos tiks las Ir 
svarbiausia "Prisikėlim o ugnies" 
tema. Antai 1949 m. kovo balandžio 
m ėnesiais (N r.2/11/) išleistame 
laikraštėlyje spausdinamas "Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 
Kreipimasis", kuriame patvirtinama, 
jo g  m inėto Sąjūdžio tikslas - atkurti 
la isvą, Nepriklausomą demokratine 
Lietuvos respubliką. Toliau bemaž
3,5 laikraštėlio puslapiuose aiškinamą 
kaip šio tikslo reikėtų visiem s siekti, 
kokią žalą rezistencijai atnešė Lietuvos 
Judo - dr. J. A. Markulio ir KGB 
provokacijos.

1950 m. lapkričio 1 d. išleistoje 
"P ris ikė lim o  ug n y je " Nr. 4(17) 
skaitytojai supažindinami su VLIK 
veikla dėl Lietuvos laisvės. Tokia 
in fo rm a c ija  š ia p u s  ge lež inės  
u žd a n g o s  s t ip r in o  žm o n ių  
pasipriešinim o valią, rodė, jog savo 
kovoje jie nevieniši. Charakteringas 
ir 1952 m. sausi (Nr. 1/22/) 
perspausdintas iš LB Biuletenio 
straipsnis "Lietuvos sienų klausimu". 
Tenka tik stebėtis autoriaus jžvalgumu, 
kuris jau anuomet jspejo, Kokie 
sunkumai mūsų laukia su lenkais ir 
gudais, ypač Vilniaus krašte.

Vykstant žūtbūtinei kovai, didesnės 
reikšmės turėjo straipsniai apie tai, 
kaip saugotis provokatorių, ką daryti 
Kilus kariniam konfliktui. Būdingas 
yra "Prisikėlim o" vado straipsnis 

Pasirengti įvykiam s" (PU. 1951 m. 
Nr. 5/217), sovietizavimo procesų 
Lietuvoje įvertinimas (Alkupėniškio

str. "Naujųjų bajorų karta tariamąjj 
socializmą kuriančioje va ls tybė je . 
PU. 1952 m. Nr. 1/22/). Aštriai buvo 
keliama ir inteligentų vieta kovoje dėl 
va ls tyb ingum o a istatym o (str. 
"Lietuviškoji inteligentija . PU. 1949 
m. Nr. 4/13/).

Š iuo  metu ž inom i 5 išlikę 
"Prisikėlimo ugnies" numeriai. To 
neužtenka  p la tesn iem s
žurnalistiniams tyrimams, tačiau 
pakanka susidaryti vaizdui apie 
la ikraštė lių pobudj, orientaciją, 
tikslus...

N e p a vyko  a tsk le is ti v isų  
"Prisikėlimo ugnies”  bendradarbių 
pavardžių, bet, atrodo, didžioji darbų 
našta teko Vytautui šniuoliui - 
"Vyteniui". Daugelis straipsnių, ypač 
vėlesniuose num eriuose, buvo 
perspausdinta iš vyriausybinio žurnalo 

Prie rym ančio rūp in to jė lio " ir 
specialios paskirties leidinio ‘Tarybos 
biuletenis . 1949 m. vasario menesj 
įvykus visos Lietuvos partizanų vadų 
suvaž iav im u i, V y ria u s io s io s  
v a d o vyb ė s  g e n e ra lin io  š tabo  
viršininku buvo paskirtas "Prisikėlimo" 
apygardos vadas Leonas Grigonis - 
“ Žvainys". Senoje būstinėje įsikūrė 
V y ria u s io s io s  vado vybės
visuomeninė dalis, j kurią perėjo 
minėtos apygardos štabo darbuotojai, 
taigi Ir Vytautas sn iuo lis  - "Vytenis".

Tuo metu visos Lietuvos partizanų 
generolas Jonės Žemaitis - "Vytautas’' 

P ris ikė lim o" apygardos vadu 
paskyrė Maironio rinktinės vadą Povilą 
Morkūną - "Rimantą". J is  ir susitarė 
su Vyriausiosios vadovybės visuome
ninės dalies viršininku Juozu Sibaila
- "Merainiu”  dėl "Vytenio" talkinin
kavimo leidžiant "Prisikėlim o ugnj". 
Susitarimo buvo laikomasi. "Vytenis", 
tuo metu paskirtas "Prie rymančio 
rūpintojėlio" redaktoriumi, neužmirš
davo ir apygardos laikraštuko.

Deja, vos pusmečiui praėjus nuo 
visos Lietuvos partizanų suvažiavimo, 
1949 m. rugpjūčio 13 d., “ Vytenis" 
kartu su Petru Bartkumi - "Žadgaila" 
žuvo. Partizanųspauda neteko netik 
gabaus žurnafisto, bet ir drąsaus 
kovotojo. Vytautas sniuolis buvo 
apdovanotas III la ipsnio Vyčio 
Kryžiumi, jam buvo suteiktas kapitono 
laipsnis, o  už paskutines kautynes 
pagerbtas aukščiausiu - Pirmojo 
la ipsnio Vyčio Kryžiumi.

Vadovaujant Povilui Morkūnui - 
"R im a n tu i’ ’ , g e roka i pas ike itė  
laikraštėlio poligrafinė išvaizda Vado 
pastangomis buvo gautas raidynas, 
įrengtos spausdinimo stakles, ir 
laikraštėlis imtas leisti iškiliąja spauda. 
Tai jvyko 1950 m. Kur buvo ta 
spaustuvėlė - kol kas nenustatyta. 
Galimas daiktas, jog ji buvo jrengta 
netoli G rinkiškio (Radviliškio raj.) 
Geručių-Kairėnų k. pas ūkininkus 
Siudikus, kur buvusi ir Povio Morkūno
- "R im anto’ ’ būstinė.

Deją netrukus ir "Rimantas" buvo 
perkeltas j Vyriausiąją vadovybę, o 

Prisikė lim o1’ apygardos vadu 
paskirtas Maironio rinktinės vadas 
Juozas Paliūnas - "Rytas", tofiau leidęs 
"Prisikėlim o ugnj". Tai būta drąsaus 
ir sum anaus partizanų vado, beje, 
turinčio potraukj ir literatūriniam daibui. 
Prieš trejetą metų "Laisvės kovų 
archyvas atskira knygute išleido jo 
atsiminimų knygelę "Partizano keliu".

Kas toliau redagavo "Prisikėlimo 
ugn j" -  nėražinių. ‘Laisvės archyvo" 
12 numeryje nurodyta, jog paskutinis 
š io laikraštėlio numeris išėjo 1952 
metų spalio mėnesį. Minėtame 
leidinyje Algis Kašėta ir Dalia Kuodytė 
teigią jog ‘Prisikėlimo ugnis" nebuvo 
paskutinis periodinis ’Pris ikė lim o" 
apygardos laikraštėlis. Paskutinysis 
išė jo  1957 m eta is. Tai buvo  
Juzoapavičiaus tėvonijos laikraštukas 
"Partizanų šū v ių  aidai". Jis buvo 
dauginam as rašomąja mašinėle 
platinamas Žagarės bei gretimuose 
rajonuose. Laikraštuką leido Stepas 
ErŠtikis - “ Patašonas" ir Kostas 
Liuberskis - "Žvainys", buvęs lakūnas, 
beje, sugebėjęs dingti iš KGB akiračio. 
Jo  likimas nežinomas.

L ietuvos gyven to ja i abejingi 
Kritikai dažnai dėl ekonomijos 
įersipynim o su politinės kultūros 
įuostatomis. "Po litin is elgesys yra 
sąlygotas asm eninio pasipelnymo. 
5 tiesų nėra nieko b logo  ekonomijos 
r  politikos sąryšyje, tačiau Lietuvos 
lą lygom is ekonom inės privilegijos 
>erkamos politiniais sprendimais. 
,..) Dabar va ldo senieji vadovai, 
rtėję iš nom enklatūrinės, sistemos, 
(urioje dom inavo ne la isvas politinis 
ip s is p re n d im a s  a r rinka, bet 
p r iv ile g ija  - t ie s io g  m a fijiška i 
ntensyvus lo jalumas asmeninei 
gerovei ir s ta tusu i patenkinti".

Susidaro sąlygos susisluoksniuoti 
elitinei, nuo ta u to s  atitrūkusia i 
ekonominių išnaudotojų klasei, dėl 
to stumiant kraštą j neteisingos 
valstybės kūrimą. "Valstybė be 
teisingumo, kaip šv. Augustinas yra 
sakęs, yra tik plėšikų gauja".

Nepaisant š ios kritikos, V. Vardys 
mato ir optim izm o prošvaistes bei 
vittj. Pavojaus metu susik lausom a 
P o litiku s  ju n g ia  tam  tik ro  
susiklausymo ir elgesio normos. 
"Kovojančios grupės aiškiai pajuto 
g y v y b in i in te re są  su d a ry ti 
demokratiniam valstybiniam  rėmui 
politiniam procesui vykdyti (...).

Vytautas Šnluolls - ’Vytenis', 'Svajūnas* 
(1924.01.01 -  žuvo 1949.08.13)

BALTIJOS ESPERANTININKŲ 
DIENOS LIETUVOJE

Atkelta iŠ 2 p.
Vyks lėlių spektaklis ir anekdotų 

vakaras. Numatytas film ų esperanto 
kalba ir skaidrių demonstravimas. 
Svečiams bus surengta ekskursija j 
Kauną ir j  Rumšiškių liaudies buities 
muziejų. Pirmąją stovyklos dieną 
rengiama susipažin im o vakaronė, 
paskutiniąją - atsisveikinimo.

Liepos 19 d., sekmadienį, 12val., 
Kaune, Karmelitų Švento kryžiaus 
bažnyčioje, vyks m išios esperanto 
kalba, kurias la ikys k lebonas 
Kazimieras Statkevičius.

R inks is  jv a ir ių  p ro fe s ijų  
esperantininkai. Ypač gausūs bus 
m edikų , m o ky to jų , in ž in ie rių  
susirinkimai. Taip pat vyks sporto 
v a ržybos , b u s  m o ko m a s i 
esperantiškai dainų. O kur dar 
konkursai, lo terija, literatūrin iai, 
jaunim o renginiai, žaidimai!

Dienų metu kasdien bus leidžiamas 
renginj nušviečiantis laikraštis, kurj 
redaguos Petras čeliauskas. Nuolat 
veiks literatūros esperanto kalba 
kioskas. Bus galima užsiprenumeruoti 
žurnalą "Utova steio" ir kitų periodinių 
le idinių esperanto kalba iš jvairių

fasaulio šalių. Biržietė Bronislava 
emienė eksponuos savo paveikslus, 

panevėžietė Audronė Šidlauskienė 
taip pat rengia savo paveikslų 
parodėlę. Veiks ir kitos parodos bei 
fototarnyba.

Iškilmingas Baltijos esperantininkų 
dienų atidarymas - liepos 9 d., 
sekmadienj, 15 vai.

Renginio uždarymas - liepos 15 
d., šeštadienj, 15 val.

Prieš Baltijos esperantininkų dienas 
š. m. liepos 3-7 d. Esperantininkų 
namuose Kaune vyksta metodinis 
sem ina ras  esp e ra n to  ka lbos  
mokytojams.

Visa Baltijos esperantininkų dienų 
programa vyks tik esperanto ka lba  

Renginj organizuoja Lietuvos 
esperantininkų są junga

Baltijos esperantininkų dienoms 
pa s ib a ig u s , d id e lė  L ie tu vos 
esperantininkų grupė išvyksta j 
Suomiją, kur Tamperės mieste š. m. 
liepos 22-29 dienomis vyks 80-asis 
pasaulinis esperantininkų kongresas.

Papildomą informaciją galima gauti 
Lietuvos esperantininkų sąjungos 
būstinėje Kaune, L. Zamenhofo g. 5, 
tel. (8-27) 20 85 03, o  nuo liepos 5 d. 
-  Baltijos esperantininkų dienų 
organizaciniame komitete Girionyse, 
K a uno  a u kš te sn io jo je  m iškų  
mokykloje, tel. (8-27) 54 7271. Dienų 
dalyviai pradeda rinktis liepos 7  d., 
penktadienį.

Šią informaciją siūlome naudoti 
savo nuožiūra, t. y. trumpinti, keisti, 
papildyti, redaguoti ir kt. Honoraro 
atsisakome.

Lietuvos esperantininkų sąjunga 
norėtų gauti bent po vieną leidinio, 
kuriame bus publikuota ši informaciją 
egzempliorių mūsų archyvui.

P. JEGOROVAS 
Lietuvos esperantininkų 

sąjungos Valdybos pirmininkas

Politinės grupes sutaria dviem labai 
svarb ia is va ls tyb inės filo so fijos  
klausimais: dėl valdžios vaidmens 
ekonomikoje ir dėl Bažnyčios - 
va ls tybės ar pasaulėžiūros ir 
valstybės santykių. Pirmuoju atveju, 
jos priklauso daugmaž socialistinei 
tradicijai. (...) Sutariama, koks yra 
v isuom enėje  re lig ijos va idm uo, 
koks jis  mokykloje ir t  L Atminkime, 
kad priešingumai ir konfrontacijos 
šiais klausimais trukdė ir stabdė 
Lietuvos vystym ąsi tarpkarin iu 
la ikotarpiu. Tie skirtum ai buvo  
panaudoti ir opkupantų, ir jų  
kolaborantų. Dabar to  jau nėra,

su ta rim as pas iek tas . A te ities  
politiniam procesui reikia nuostatų, 
kuriomis greičiau ir tikslingiau būtų 
galima išvystyti produktyvum ą ir 
asmenines ekonomines iniciatyvas, 
kartu garantuojant darbininkui ir 
ka im u i s o c ia lin į p a g a lb o s  ir 
paramos tinklą. Č ia bus politinės 
kovos laukas, kaip jis  ir turi būti".

Tai pastabos asmens, kuris turėjo 
galimybę stebėti iš arti ne tik 
Amerikos viešąjj gyvenimą, betar
piškai analizuoti Europos po litiką  
bet ir dešimtmečiais savo akadem i
niame darbe sekti Sovietijos veiklą. 
Nuosaikiai, kalbėdamas apie aibę 
politinių ir ekonom inių pamatinių 
klausimų, jis  atskleidė ir mūsų 
trūkumus, ir galim ybes tobulėti. Jo 
žvilgsnis j mūsų politin ius jvykius,

tiek praeities, tiek dabarties, nėra 
"s u a m e r ik o n ė ju s io "  arba
"surusėjusio" didžiataučių gerbėjo. 
Antra vertus, jis  nebuvo provincialus 
šovinistas, daug ką be reikalo 
mūsuose pateisinąs. Nepasidavė ir 
pigiai pagundai perdėtai kaltinti 
žmones, veikusius tautos naudai 
okupacijų metais, kurie turė jo dirbti 
tuom etinėje sistemoje, tuometinės 
ideologijos apsupti. Pasigendame 
jo  svarios minties jnašo. Pavyzdžiui, 
kai ateis laikas rimtai pažiūrėti j kelias 
generacijas buvusių kompartijos 
narių paslaugą ar žalą tautai, labai 
reikės jo  išminties. Pasigesime Vy
tauto Vardžio ir dėl daug kitų 
priežasčių.

Ift "Draugo”  
(kalba netaisyta)

AUS ROS ALE [A
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TELŠIAI. B irže lio 26 d ieną 
Valstybės saugumo departamento 
darbuotoją surinkti duomenys apie 
M ažeik ių m uitinės darbuo to jų  
nusižengimus įstatymams perduoti 
ra jo n o  p ro ku ra tū ra i. Pasak 
vyriausio jo prokuroro A. Gailiaus, 
bus Iškelta baudžiamoji byla, 
pradėtas tardymas.

V a ls tyb ė s  saug um o
departamento Telšių apygardos 
pareigūnai patikrinimo metu nustatė, 
kacJTetSų muitinės poste klastojami 
do k u m e n ta i m o ka n t m u ito  
m o k s liu s  už j  Lietuvą (vežamus 
va k a r ie tiš k u s  au to m o b iliu s . 
Pervežant juos B užsienio, muitinėje 
sum okam as muito mokestis, kuris 
prik lauso  Ir nuo au tom obilio  
pagaminimo datos. Kuo fs  senesnis, 
tuo daugiau reikia mokėti. Telšiškiai 
muitininkai anksčiau pagamintus 
au tom ob iliu s  “ pa jaun indavo" 
keleriais metais. Dėl tokių jų veiksmų 
valstybė neteko tūkstančių litų.

NESULAUKIA 
SKOLOS UŽ KIAULES

KELMĖ. Naktj B  birželio 2 2 123 
d  B ganyklų dingo viena šaukėniškio 
K  G. Ir dvi šaukėniškio V. D. karvės. 
Bendras nuostolis - apie puspenkto 

Į Įtiksiančio litų. Dar daugiau pinigų 
- 34358 litus už gegužės 18 d. 
parduotas 69 kiaules Iki šiol Iš 
Individualios Petrausko įmonės 
nesulaukia Ketkasių 2ŪB - pasirodo, 
parduodam bendrovei buvo patelkti 
suklastoti dokumentai.

APIPLĖŠĖ VALIUTOS 
KEITYKLĄ

TELŠIAI. I akcinio Inovacinio 
banko valiutos keityklą, |slkūrusią 
naujojoje Akmenėje, buvusios 
ra jkoo psą ju ngos pastate, v irš  
"Rasos" parduotuvės, užėjo pora 
vyriškių. Grasindami p istoletu,'jie 
sum ušė Ir prie š ildym o sistemos 
antrankiais prirakino valiutos keitėją 
D. Stuką Paskui įvirto dar trys gaujos 
nariai. Plėšikai pagrobė apie 30 
tūkstančių litų Ir per 2  tūkstančius 
JAV dolerių. Taigi valiutos keityklų 
plėšimai B  didmiesčių jau persimetė 
ir j atokesnius rajonus.

PRANEŠĖ,KAD 
APVOGĖ... MIRUSĮJĮ
KELMĖ. Ankstų birželio 12-osios 

lytą rajono policijos komisariate 
sudrėkęs telefonas prašė nedelsiant 
atvykti: Liudvikas Norvilas sakėsi 
panktajame Užvenčio ■ Gaulėnų 
kelio kilometre, Žeberluose, radęs 
negyvą vyrtškj. Kaip paaiškėjo vėtau, 
m irusysis A. Folkmanas su draugu 
R. Marozu talkininkavo kaimynams; 
po  talkos Išgėrę išvažiavo dviračiais 
namo. R. Marozas nuvažiavo 
pirmas, o dvidešim t penkerių metų 
A. Fo lkm a nas n u v ir ta  Ir 
nebeatsikėlė...

Kodėl m irė jaunas vyras, - 
p o lic ijo s  ir  p ro ku ra tū ro s  
pareigūnams buvo neaišku. Iškart 
pagalvota apie w a rfą  Jei J partrenkė 
automobilis, ta) pėsčią ar važiuojantį 
dviračiu? Pasirodo, L  Norvilą už

ŠIAURĖS LIETUVOJE
attinkam us polinkius pravardžiuoja 
"Dviratininku". Pasidairę pareigūnai 
jo  kieme ir dvlratj, tik jau be ratų, 
surado... O netrukus naujais ratais 
pamalė blizgantį seną dvlratj.

Iš pradžių aiškinęs, kad dvlralj 
pirkęs Luokėje, L. Norvilas vėliau 
prisipažino, kad paprasčiausia i 
apvogė mirusįjį... O paskui, gal kad 
nekiltų įtarimo, pranešė policijai. Beje, 
A. Folkmanas m irėkelyje nuo širdies 
nepakankamumo.

negu pemei per tokjpei metų lakcterpj. 
Tuo tarpu pieno supi rktatlk519lonų, 
a fta  24,5 fzocerto mažiau kaip pernai

PRAMONE

KULTURA

VĖL AKCIJOS 
IŠPIRKTOS

PAKRUO JIS. V a ls tyb in ė s  
"Dolom ito" jmonės akcijų pirkėjai tik 
Ir laukė, kada vėl bus paskelbtas 
šios gamyklos privatizavimas. Jau 
trečią syk|, nes pirmus du kartus 
Išpirkta kur kas daugiau akcijų nei 
Išleista. Neatbaidė jų Ir iki 120 litų 
pakilusi vlenoe akcl|os kaina Viešam 
pasirašymui skirtos akcijos vėl buvo 
Išpirktos 140 proc. (antrą syk| -148, 
pltmąjj - net 423 proc.)

Jei centrinė prh/atlzavlmo komisija 
patvirtins šluos rezultatus, tai neilgai 
trukus gal sužinosimą kas tie žmonės, 
kurie taip atkaklia i siekė būti 
"Dolom ito" šeimininkais.

VENTOS PLŪGAS - 
GERIAUSIAS

AKMENĖ. 40 proc. bendrovės 
"Ventos plūgas" pagamintų plūgų 
raižo žemę Estijoje, Latvijoje, per 
tarpininkus paenka | NVS šalis. Estijoje 
abipuse sutartimi |kurtas centras, kuris 
rūpinasi akmeniškių produkcijos 
reklamą pardavimą gauna atsarginių 
dailų. Ypač estų artojams patinka 
trivagial plūgai prie traktorių T-2S Ir 
MTZ. Panašus susitarimas gal bus 
Įgyvendintas Latvijoje. Latviams 
išsiųsta bandomoji plūgų partija, jie 
Išdalyti v isų regionų žemdirbiams 
išbandyti. Kalbama ne apie atskirus 
pirkėjus, kurių Irgi pasitaiko, o  apie 
stambų užsakymą.

Ketvirti metai “ Ventos arklas" 
specializuojasi gaminti plūgus. Juos 
gamina bevelk visų markių trakloriams 
- pradedant T-25 Ir baigiant T-150 K  
Šiemet vartotojui mėginama (siūlyti 
pernai sukonstruotą ir jau išmėgintą 
apverčiamą plūgą traktoriui T-150 K  
A p sk rita i, p rieš  s iū lan t p lū g ą  
žemdirbiui, praeinami keli etapai. 
Akmenišklal patys sukonstruoja, 
Išbando, vėliau bandymus tęsia 
Dotnuvoje, o paskutinį palaiminimą 
suteikia mechanizacijos Instituto 
m ašinų bandym ų stotis, š io s  
instancijos jvertinlmas, pasiūlymai 
privalomi gamintojui, - tik (gyvendinus 
juos, plūgas palėks | rinką. Pasak S. 
Beržinio, plūgus Lietuvoje gamina 
16-17 organizacijų, bei tik "Ventos 
arklo" gaminiai atitinka standartus Ir 
konkurencijos neturi.

PRODUKTAI
AKMENĖ. Statistikos skyrius 

pranešą kad rajone per pirmuosius 
5 šių metų mėnesius pagaminta7234 
ionos mėsos, atba41,3 proc. daugiau

PADOVANOJO 
MINERALŲ KOLEKCIJĄ

TELŠIAI. Su Žemaičių "A lkos" 
muziejaus darbuotojais susitiko 
labdaringa veikla rajone užsiimantis 
šveicaras Jozefas Macklas. Susitikime 
dalyvavo jo  draugai, dailininkų šeima 
iš Sankt Peterburgo.

Jozefas Hacklas papasakojo apie 
savo surinktą Ir muziejui padovanotą 
mineralų kolekciją, kuri dabar ir 
eksp o n u o ja m a  m uzie jaus 
lankytojams. Kadangi jis laisvalaikiu 
kuris eilėraščius ir vaikBkaa daineles, 
susukimo dalyviams padainavo vieną 
iš sukurtų kūrinėlių.

J Hacklas pažadėjo ateityje 
papildyti kolekciją naujais mineralais, 
o m uz ie jaus  da rb u o to ja m s - 
o rganizuoti trum pus kulinarijos 
kursus.

PRASIDĖJO 
ATOSTOGOS

TELŠIAI. Nuo pirmadienio trečiojoje 
vidutinėje mokykloje alskjarė asocialių 
Ir socialiai remtinų valkų poilsio 
stovykla. Dvejose pamainose Ilsėsis 
po  30 valkų. Stovyklautojams bus 
rengiamas išvykas j Klaipėdą Palangą 
ir kitas vielas, jie lankys koncertus, 
b u s  o rg a n izu o ja m o s  Jvairios 
pramogos. Norintys užsidirbti pinigų, 
galės porą kartų savaitėje padirbėti 
Miškų urėdijoje.

O nuo liepos 10 Iki 17 prasideda 
poilsis Tytuvėnuose įsikūrusioje 
tarptautinėje samariečių stovykloje. | 
ją atvažiuos stovyklautojai iš Danijos, 
Vokietijos. Iš Telšių važiuos 20vaikų, 
priklausančių sam ariečių bendrijai.

MIESTE - 
TELEVIZIJOS STUDIJA

TELŠIAI. Telšiškis A. Norvydas, 
gavęs Spaudos kontrolės valdybos 
leiclmą, pradėjo rengti televizijos Ir 
radijo studiją NC. Ji užregistruota 
kaip A. Norvydo personalinė įmonė. 
Studija rengiama buvusiame vandens 
bokšte, Mažojoje ka lno gatvėje.

KITI ĮVYKIAI

PAGERBĖ RAINIŲ 
KANKINIŲ ATMINIMĄ
TELŠIAI. P raėjusj šeštadienį 

telšiškiai pagerbė Rainių kankinių 
atm inim ą Prie buvusio kalėjimo 
prisiminimais pasidalijo čia kalėjęs 
Adolfas Grušas. Po to tautiniais rūbais 
apsirengusių margaičių, uniformuotų 
krašto apsaugos savanorių Ir telšiškių 
e iseną lydima orkestro, atėjo prie 
miesto senųjų kapinių. Čia, ant 
kankin ių kapo, buvo  padėtas 
sarvaldybės vainikas, gėlių, sukalbėta 
m alda Vėliau m inėjimo dalyvių 
kolona, melsdamasi Ir giedodama 
giesmes, patraukė j Rainius. Č ią  
žudynių vietoje, tylos minute dar sykį

pagerbė žuvusiųjų atminimą. P o to 
kančios koplyčioje eisenai vadovavęs 
Telšių katedros klebonas Juozas 
šiurys u i  nukankintuosius auko|o 
Šv. Mišias. Prelatas Kazimieras 
Gaščiūnas pasakė pamokslą. Prieš 
54 metus jvykusią Rainių miškelio 
tragediją savo pasisakyme prisiminė 
Seimo narysStasiškis, rajono merės 
pavaduotoja AlfradaTamoševičienė 
ir kiti. Žemaitės teatro aktoriai skaitė 
gedulingą poeziją.

TURGAUS KAINOS
AKMENĖ. B irže lio  2 5 -os los  

Naujosios Akmenės turgaus kainos: 
kiauliena iš kum pio - 7,5-8, jautiena - 
8, švieži lašiniai - 6-8,5, rūkyti - 8, 
rūkyta dešra - 11, vištų šlaunelės - 
7,8, bulvių kilogramas -1,5 , braškių 
litras - 2,5, švieži agurkai - 2,5-2,8, 
obuoliai - 2-2,5, šviežių kopūstų galvos 
(kg) -1,7, morkos - 3.2, pomidorai - 
6,5-6,8, svogūnai - 2,5, apelsinai - 4- 
4,2, bananal-2,8-3,3,cltrlnos-4,6-5, 
mandarinai - 6, raudonieji pipirai -15, 
paprasti viščiukai -1 , brokeriai -1,2, 
fasuoto cukraus k g -2,65-2,7, aliejus 
-4,9, balti kiaušin ia i-0,16, parkeliai - 
60-65, begonijos - 2,5-3 L t

JONIŠKIS. Veršelis (vnt.) - 150. 
paršelis - 90, vištos skerdiena -18, 
rūkyti lašiniai (kg) -7,50-9, varškė -3, 
sviestas (0,5 kg) - 6, grietinė (1 1) - 7, 
naminis sūris (vnt.) -2Lt, medus (kg)
- 8 Lt, cukrus (kg) - 2,80 Lt, vištos 
kiaušiniai (10 vnt.) -1 ,90-2 Lt, švieži 
kopūstai (kg) - 2  U, morkos (pund.)
-1 ,30 Lt, svogūnai (kg) - 3 Lt, miežiai 
(cnt) - 17 Lt, kviečiai (cnt)- 20 Lt, 
bulvės (kg) -1-1,40 Lt, obuoliai (kg)
- 1,80 Lt, agurkai (kg) - 2,30 U, 
pomidorai (kg) -6 ,50Lt, mielės (100 
g) -1 Lt, majonezas (200 g) -1,70 Lt, 
actas (0,51) - 1,70, Atlanto silkė (kg) 
-3 ,8 0 4 5 0 , f ilė - 6  U.

NAUJAS TURGUS
ŠIAULIŲ RAJ. K u ršėnuose, 

Micaičių gyvenvietėje (buvusiame 
aerodrome), kiekvieną sekmadienj 
veikia automobilių. Jų detalių ir jvairių 
pramonės bei buities prekių TURGUS.

Taip pat vyksta prekyba arkliais, 
stambiais raguočiais ir kitais gyvuliais 
bei žemės ūkio produktais (yra 
prekystaliai, arklių bei raguočių 
išlaipinimo iš automobilu bei pririšimo 
(rengimai).

Sekmadieniais nuo 8 val. ryto iki 
12 val. maršrutu Kuršėnų centras - 
turgus kursuoja autobusas, galima 
važiuoti traukin iu Iki Pavenčių 
geležinkelio stėtles

MERĖ- 
VICEPREZIDENTĖ

TELŠIAI. Vilniuje susirinkę 129 
atstovai iš 53 šalies savivaldybių 
Įs te igė  L ie tu vos  sav iva ldyb ių  
asociaciją  Susirinkime dalyvavo ir 
m ūsų atstovai Danutė Mileiklenė, 
Vytautas Šeputis ir Stanislovas Vilkus.

Lietuvos savivaldybių asociacijos 
prezidentu išrinktas Vilniaus meras 
A. Vidūnas, o  viceprezidente ■ Telšių 
rajono merė Danutė Mileiklenė. Be 
jos, taryboje - dar šeši pavaduotojai
- iš Kauno, Druskininkų, Trakų, 
Panevėžio, Anykščių ir Visagino.

Lietuvos savivaldybių asociacija

atstovaus savivaldybių Inleresams 
visose valstybes valdžios Ir valdymo 
lnst!1uci|ose be i ta rp tautinėse 
organizacijose.

BUS GIMNAZIJA
JONIŠKIS. 1-ajal v idu rine i 

mokyklai 1995 metų birželio 22 deną
-jsim lntlnadata. Tą d lenąšvletim o 
Ir mokslo ministerijos kolegija 
patvirtino G im nazijų ta ryb os  
nutarimą dėl gimnazijos klasių 
steigimo statuso suteikimo Joniškio 
1-ajai vidurinei mokyklai. JI nuo 
šiol vadinsis Joniškio "Aušros" 
v id u rin e  m okyk la , tu rin č ia  
gimnazijos klases. Šis kolegijos 
nutarimas sustiprino viltį, kad 
m okykla vėl, kaip Ir anksčiau, bus 
gimnazija. Aišku, dar reikės nueiti 
nelengvą kelią, ko l ji Išleis pirmąją 
gimnazistų laidą, bet pradžia jau 
y ra

G imnazijos klasėse (nuo 1995 
m. rugsėjo 1 d. - parengiamojoje 
(aštuntoje) lrp lrm o|o|e (devintoje) 
didžiausias dėmesys bus skiriamas 
humanlarinlams dalykams (visoms 
kalboms, Istorijai, psichologijai), 
kadangi būslm oslos gimnazijos 
profilis - humanitarinis (klasikinis). 
Gimnazijos klasėse besimokantys 
vaikai jgys gilesnes visų dalykų 
Žinias negu bendrojo lavinimo 
vidurinėje mokykloje, nes gimnazija
- pagilintą p ro filiuo tą  bendrą|j 
Išsilavinimą teikianti, aukštesnius 
reikalavimus kelianti m okykla Ją 
sudaro 9-12 bendrojo lavinimo 
mokyklos klasės, yra parengiamoji
- 8-tojl. I ją gali stoti kiekvienas 
mokinys, baigęs 7-tą vidurinės arba 
pagrind inės m okyklos klasę 
Lietuvių ir anglų kalbos žinių 
jvertinlmas turi būti ne mažesnis 
kaip 7 balai. Neturintis reikiamo 
balo m okinys la iko to  dalyko 
s to ja m ą jį egza m iną , kurj 
organizuoja Gimnazijos taryba. 
Parengiamosios klasė3 mokiniai 
laiko baigiamąjį lietuvių kalbos 
egzaminą Ir rašo anglų kalbos testą

'  FASUOJAMOS 
VAISTAŽOLĖS

PAKRUOJIS. Kauniečių jsteigta 
u žd a ro ji a k c in ė  b e n d ro vė
"ACORUS CALAM US" pradėjo 
smulkinti Ir fasuoti vaistažoles. Kaip 
sakė bendrovės direktorius G. 
Ivanauskas, ko l kas dar - tik darbų 
pradžia, ban dom i įreng im ai, 
smulkinimo, fasavim o kokybė.

Ie ško d a m a s  d a rb in in kų , 
direktorius pirm iausiai kreipėsi j 
g lobos Ir rūpybos skyrių Ir prašė 
rekomenduoti Jam žmonių. Taip 
keletas Invalidų buvo  aprūpinti 
darbu,

KIEK KAINUOJA 
ŠVARA

AKMENĖ. R ajono centro butų 
ū k io  d ire k to r iu s  P. T irtus 
apskaičiavo, kad kiekvienas pirties 
pakūrenimas jm onel kainuoja 800 
Ižų. Tuo tarpu gyventojai skundžiasi, 
kad m okestis už "paslvanojlm ą" - 
4 litai suaugusiajam  lt 2  litai vaikui
- per didelis, tad šiuo malonumu 
pasinaudoja tik 60-70 žmonių. 
Kiekvienas pirties šeštadienis iš butų 
ūkio "kišenės" ištraukia apie 500 
litų.

IŠ ĮŽYMIŲJŲ GYVENIMO
TEMPAI

Kartą Italų kom pozitorių Gaetaną 
Donlcetj (1797-1848), kuris garsėjo 
tuo, kad nejtlkėtinal greitai kuria, 
paklausė, ar teisybė, kad Rosinis 
Sevilijos kirpėją parašęs per 13 

d ie r ių .
- Tikiu, - atsakė G. Donicetis. - 

Rostnls visuomet kūtė labai pamažu, 
PJESE IR LIFTUS

Kartą Bernardas š o  viename

Londono teatre Sūrėjo premjerą Greta 
jo  ložėje sėdėjo Ir šios pjesės autorius, 
pradedantysis dramaturgas. Baigiantis 
an tra jam  va lksm u i, au to rius , 
ne im d a m a s  smalsumu, paklausė B. 
Šo, kaip jam patinkanti pjesė. Šis 
visai abejingai tarė:

- Lauke, matyt, labai blogas oras.
Nustebęs autorius paklausė:
- Kodėl jūs ta ip manote, misteri 

Šo?
- Dar nė vienasžlūrovas neišbėgo

Iš teatro.
KODĖL NEPATINKA 

PAVEIKSLAS?
Prancūzų tapytojas Žakas Uuji 

D avidas (1748-1825) paveikslų 
galerijoje išstatė vieną savo geriausių 
paveikslų Ir, Įsimaišęs publikoje, 
klausėsi, ką apie jo  kūrinį kalba 
lankytojai. Visi žavėjosi. Bet štai jis 
pastebėjo žm ogų vežiko drabužiais, 
kuris aiškiai buvo nepatenkintas.

- Man atrodo, paveikslas jums 
nepatinka? - paklausė jj dailininkas.

- Nepatinka I - atrėžė lankytojas.
-  Bet pažiūrėkite, kiek apie jj 

susirinkę Žmonių...
- Nesvarbu, Šis menininkas 

nemokša. Jis arklio snukj nupiešė 
putotą nors arklys nepažrfootas. Argi 
tato galima?

Ž. Davidas buvo nustebintas. Tą 
patj vakarą kai ištuštėjo salė, jis 
pripiešė apinasrį

DVIKOVA
Vienas baronas, mėginęs rašinėti. 

Iškvietė I dvikovą pistoletais vokiečių 
kalbotyros tėvą J. Grimą (1785-1863). 
Kvietimas buvo priimtas su viena

sąlyga;
- Aš galiu kautis lik  su ginklais, 

kuriai3 sugebu naudotis, todėl 
pasirenku vokiečių kalbos gramaliką 
Galite laikyti save žuvusiu.

PASKAITA ‘ .
Literatų draugijo je buvo kalbama 

apie paskaitų skaitym o metodiką. 
Savo patyrimą, kaip sudominti 
k la u sy to ju s , iš d ė s tė  ž inom as 
p rancūzų  ra šy to ja s  T ris tanas 
Bernardas (1866-1947).

- Pasakius paskutinį žodj, reikia 
gražiai nusilenkti publikai ir išeiti iš 
salės am pirštų galiukų, kad nė vieno 
klausytojo nepažadintum...

AUŠROS ALĖJA
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Kaip dažnai ir kaip labai žmogus 

riklauso nuo kitų nuomonės apie jj, 
uo pagyrimų ir papeikimų. Iki absurdo 
rieita gyvenant pagal principą "O  
ą žmonės pasakys?" Nedrąsu 
ienam nueiti j  diskoteką; moterys 
et j parduotuvę vienos negali nueiti... 
as tai? Kas žm ogų šitaip sukausto, 
averč ia  jj savo  baim ės, 
rikiausomybės nuo kitų vergu? Ar 
ali jis būti la imingas ir, pajutęs savo 
ertę bei nepakartojamumą džiaugtis 
ien tuo, kad jis  yra, kad gyvena ir 
ad šalia jo - taip pat daug kitų žmonių, 
epanašių j jj patj, bet gražių ir gerų? 
uk kaip melionu jausti savo buvimą 
emėje lyg stebuklą ir lyg j stebuklą 
iūrėti j kitą žmogų šalia savęs, kurj

būti pač iu  savimi. Retas kuris mūsų 
yra maištaujanti, žinanti savo vertę 
asmenybė. Dažnai - užguiti, sukaustyti 
baimės, priklausom i nuo daugybės 
faktorių individai - nuo kaimynų 
apkalbų ir  nuomonės, nuo namiškių  
pag yrim o , nuo  v irš in in ko  
patapšnojimo (arba ne) p e r petį. O 
kur tada aš pats? Kur mano, kaip 
unikalaus gamtos kūrinio, vertė ir  
individualumas?

Žinoma, yra žmonių, kurie mielai 
paklusta kito valiai. Juk tokie skirtingi 
charakteriai ir  polinkiai. Je i žmogus 
gerai jaučiasi paklusdamas, nejaučia 
diskomforto, reiškia, jis  laim ingas ir  
nieko ke isti nereikia.

problemų.
Bendrija "Už teigiamą savęs 

vertinimą” siūlo skaitytojams dešimt 
savigarbos šaknų:

1. Savigarbos ugdymas. Tai viso 
gyvenimo procesas;

2. Nuostata: tik tu vienintelis gali 
tai (padaryti);

3. Aiškus suvokimas, kas tau 
gyvenime svarbiausia ir  brangiausia;

4. Norint ką nors gauti, tenka kažko 
atsisakyti. Kuris iš  dviejų dalykų šiuo 
metu tau svarbesnis?

5. Įsiklausymas į  skirtingas savo 
reikmes. Išsirink svarbiausią ir  griežtai 
apsispręsk;

6. Atsikratymas praeityje susikurto

KITO TOKIO  
KAIP AŠ NĖRA

ali gerbti ir mylėti.
Bet ar taip iš tikrųjų yra? Ar įmanoma 

asiekti tokios harmonijos savyje ir 
>kiotarpusaviosantykiųtobulumo?

j tuos klausimus pabandė atsakyti 
993 m. Lietuvoje jkurta bendrija "Už 
rigiamą savęs vertinimą". Jos idėją 
i JAV j Vilnių prieš porą metų parvežė 
s ich o lo g a s  G in ta ras
homentauskas.
Tai psichologine-švietėjiška veikla 

žsiimanti bendriją kurios pagrindinis 
kslas -

ugdyti pas itik inč ių  savimi, 
ūrybingų, iniciatyvių Ir atsakingų 
Tionlų visuomenę,

pad ė ti m ūsų  žm onėm s, 
augusiems bausmės - kaltės 
jttūroje, atsikratyti menkvertlškumo 
iusmo, nesugebėjimo būti atsakingu 
Ž savo gyvenimą,

padėti visuomenei kovoti su 
kiomis socialinėmis ligom is kaip 
silavinimo nuosmukis, nedarbas, 
koho lizm as, na rkom an ija , 
im inaliniai nusikaltimai ir pan. 
Bendrijaypač didelį dėmesj skiria 

nikams Ir ja u n im u i auk lė ti, 
jmanistinėms idėjom s propaguoti 
okykloje.
Kiekvienas iš mūsų norime, kad 

likai augtų sveiki kūnu ir dvasia, 
id būtų saugūs, jaustų atsakomybę 
lu ir visuomenei, drąsiai žengtų j 
genim ą, o  ir suaugusiems juk 
rėtųsi, kad ir juos  pačius visada 

dėtų sėkmė ir laimė.
Apie bendrijos tikslus ir pastangas 

ndėti kiekvienam žm ogui tapti 
igiamai save vertinančia asmenybe 
įprašiau papasakoti šios bendrijos 
ėjų ir veiklos propaguotojai mūsų 
ašte, bendrijos “ Už teigiamą savęs 
ir t ln lm ą ”  p irm in in k ę  IRENĄ 
\NAVIČIŪTĘ.
- Bendrijos tikslas - išaiškinti 

nogui, kad jis  privalo save gerai 
tib'nti, domėtis savimi, pripažinti save 
kį, koks jis  yra i r  - pamilti. Nereikia 
tivoti, kad paklusnumas - ta i pa ti 
iriausia ir  vertingiausia žmogaus 
ivybė. Mes kiekvienas turime teisę

Svarbiausia, kad žmogus gerbtų  
save, ja u s tų  savo vertę  ir, 
bendraudamas su kitu, j į  gerbtų taip 
pat.

G aila  s ilp n o , p a s im e tu s io  
žmogaus, kuris be t kurioje situacijoje 
ja uč ias i nejaukiai ir  iš karto puola  
gintis, įžeidinėdamas kitą. Jeigu į  
įstaigą atėjęs žmogus ima šūkauti ir  
visus kaltinti dė l dalykų, kuriuose jis  
pats nieko nenutuokia, ta i prieš savo 
akis turim e pavyzd į žmogaus, 
negerbiančio savęs i r  dvasiškai 
suluošinto. Nenoromis kyla liūdna  
mintis, kad ir savo vaikus jis  išauklėjo 
taip pa t - bailius ir  nemylinčius nei 
savęs, ne i kitų. Tokiam žmogui 
bendrija kažin ar begali padėti, bet 
ja u  ben t jo  anūkus reikėtų išmokyti 
teigiamai save vertinti - p e r mokyklą 
ir mokytojus. Žinoma, je igu  tie anūkai 
dar mokyklose, je igu  nesuspėjo jas  
peršokti. Nes ju k  ta i vienas iš 
sva rb ia u s ių  veiksn ių ,
a p s p re n d ž ia n č ių  žm ogaus
pasiekimus, jo  bendravimą su kitais, 
saviraišką - taigi gyvenimo džiaugsmą 
ir  p ilnatvės pajautimą.

je ig u  žmogus neturi savo širdyje 
meilės kitam, negali jo s  daug duoti, 
bendrija nereikalauja pasikeisti pe r  
vieną dieną. J i siūlo trisžingsnius, tik 
tris, kuriuos nuėjęs ga li pasiekti 
savira iškos pilnatvės. Pirm asis  
žingsnis - tai aiškus savęs suvokimas. 
",Pažink save", - rodos, pati gamta 
šaukia Dažnai jaučiamės nelaimingi, 
nes ptitrūksta drąsos, energijos savo 
siekiu i įgyvendinti. M es nežinome, 
kad visa ta i yra mumyse, ir todėl 
kenčiame. O ju k  kiekvienas žmogus 
- tai stebuklas, tai nepakartojamas 
lob is  su  bega le  galim ybių ir  
sugebėjimų.

Antrasis žingsnis, siekiant išmokti 
teigiamai save vertinti, yra savęs 
pripažinimas. Reikia le isti pagaliau 
būti sau tokiu, koks esi.

T re č ia s is  ž in g s n is  - savęs  
pamėgimas. Sugebėkime pam ilti 
save, patik ti sau. Tai padės išspręsti 
daug ik i š io l m us kankinusių

savo įvaizdžio;
7. Galvojimas apie save gerai;
8. Savęs apdovanojimas. Privalai 

tai daryti kasdien;
9. Tavo ir  vien tik tavo atsakomybė 

už tai, ar būs i laim ingas ir  ar pamilsi 
save;

10. Lūžis: perplanuoti ir  perdirbti 
save reikia laiko; lūžis neįvyks staiga. 
Neskubink savęs, džiaukis mažu 
žingsneliu, nedideliu pakitimu.

Šie metai paskelbti tolerancijos 
metais. Bendrija ja u  suorganizavo 
akciją ‘ ‘Laiškas tėveliams''. Rugpjūčio 
rugsėjo mėnesiais žadama surengti 
skvaitinį seminarą tema ‘‘Mokytojų 
galimybės, ugdant m okinių teigiamą 
savęs vertinimą".

Bendrija Šiauliuose turi tikslą 
rugsėjo 1-ąją pim io jo je pamokoje 
pe r mokytojus pabendrauti su vaikais 
dvasingumo, savigarbos, teigiamo 
savęs suvokimo temomis. Šiam 
sem ina ru i su o rgan izuo ti bus  
bandom a ie ško ti rėm ė jų . Šią 
programą remia Atviros Lietuvos 
fondas.

O kol kas siūlome žaidimą: 
kiekvieną dieną popieriaus lapelyje 
susirašykite, už ką šią dieną buvote 
dėk in g a s  - še im a i, ' Mamai, 
bendradarbiams, lietui, vasaros 
dienai, vėjui, sau... Po to perskaitykite 
garsiai ir  pamatysite, kad diena 
nebuvo nei pilka, ne i bloga, - būta ir  
gerų žmonių, ir  įvykių.

Kiekvieno žmogaus teisė - jaustis 
gerai ir  kad su ju o  būtų elgiamasi 
pagarbiai; to ir siekia bendrijos "Už 
teigiamą savęs vertinimą”  idėjų  
skleidėjai.

Jeigu sudomino galimybė gyventi 
be nuolatinės jtampos, be alinančio 
savęs užblokavimo, stengiantis 
neatsiskleisti, neparodyti, ką galvojate, 
be rūpesčio: “ O ką apie mane 
pagalvos žmonės?", paskambinkite 
tel. 438-241. Atsilieps laimingas, 
mylintis save ir viską, kas jj supą 
žmoguą kuris padės ir Jums pamatyti 
save teigiamoje šviesoje.

A. K.

NEPASNAUSI, KAI TOKS 
KAIMYNAS ŠALIA

50 kilometrų spinduliu aplink 
nalinos atominę elektrinę esančių 
iestų valdybos įpareigotos gyvento
ms išdalyti kalio jod ido tabletes, 
soje kitoje šalies teritorijoje gyven- 
jai turi tabletes jsigyti patys.
Krašto apsaugos ministerijos Civi- 

lės saugos departamentas (CSD) 
tai pranešė, kad tokios stabilaus

jodo preparatų profilaktikos imtasi 
vykdant Lietuvos Vyriausybės patvir
tinto gyventojų apsaugos avarijos 
Ignalinos atominėje elektrinėje atveju 
planą.

CSD primena, kad, įvykus bran
duolinio reaktoriaus avarijai, pirmiau
sia j aplinką pakliūna daug radioakty
vaus jodo, kurio junginiai lengvai

įsiskverbia j žmogaus organizmą ir 
kaupiasi skydliaukėje.

Taigi šiuo atveju svarbiausia 
neprasnausti dviejų momentų: laiku 
nugirsti pranešimą (jei iš viso bus
pranešta) apie įvykusią avariją ir laiku 
praryti išganingąją tabletę. Ir, 
pasišviesdami lljičiaus- lempute, 
sulauksime šimto dvidešimties metų!

Parengė Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

Rim anto PETRIKO nuotr. 
Yra la n g a i į  gatvę  i r  į  saulę,
I r  į  g yven im ą  la n g a i y ra .
P e r  š itu o s  la n g u s  į  p a s a u lį 
A te in a  m elas, s ą lin ė  g ryn a .

V. M a tjo ia lt is

CECENAI - 
TERORISTAI 
TODĖL, KAD 

NETURI 
LĖKTUVŲ, 

arba 
SKIEPAI NUO 
UŽPUOLIKŲ

A . PETKAITIS
Anglai ir amerikiečiai per karą 

subombardavo Drezdeną su visais 
gyventojais. Amerikiečiai - Hirosimą 
ir Nagasakį. Nesivaržydami šlavė ir 
kaimus Vietname. Rusai naikino 
A fgan is ta no  gyvenvie tes.
Subombardavo Čečėnijos sostinę 
Grozną ir daug kaimų.

Argi tie, kas siuntė lėktuvus su 
bombomis, - ne teroristai? Jei čečėnai 
būtų turėję lėktuvų ir nušlavę 
bom bom is keletą Rusijos miestų ar 
kaimų, jie taip pat nebūtų teroristai? 
Vadinasi, bom bomis iš  lėktuvų ir 
patrankų žmones žudyti galima?

Kadangi čečėnai neturi lėktuvų nei 
raketų, tai j R us ijo s  m iestą 
Budionovską atvažiavo patys ir, užuot 
subombardavę gyventojus, paėmė

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

juos gyvus. Ir pareikalavo nutraukti 
bo m b a rd a v im u s  bei žudynes. 
P as irodo , ta i ja u  tero ras? 
Bombarduoti, užmušinėti galima, o 
paimti gyvus ir tartis, kad nei vienų, 
nei kitų nebežudytų, nusikaltimas?

jau Ir išaušta, o naktelė nemiegota 
išnyko, išsisklaidė lyg rūkas. Bet 
jaunos lūpos šypsosi, o  širdis ir rytą 
tebedainuoja...

Jaunystei praūžus pro šalį, žmogus 
vis tiek ir dabar stengiesi jaunesnę ir 
gražesnę pašokdinti, o paskui ir rasoto 
paparčio žiedo su ja paieškoti. Bet 
dar užtenka proto ir atgal pasižiūrėti, 
ir suvokti, kad tavo jaunystė jau ten, 
toli, už anų kalvų, už anų miškų, kurie 
ne kartą grąžino tavo juoko aidą. O 
vieną kartą aidas nebesugrįžo, nes 
jaunos dienos pasiliko ten, kur

Mūsų pensionato rengėjai Joninių 
proga suorganizavo net du vakarus, 
ir galėjai šokti, kiek širdis geidė. Tik 
jau ne rasos, o prakalto lašelis žvilgėjo 
mūsų veiduose, kaJ bandėme pakelti 
arčiau dangaus Jonus ir Janinas. 
Ypač smagu buvo apglėbti Janiną, - 
patikrin i, kuri lengvesnė, kuri 
sunkesnė, dar ir linkėjimų J ausį 
sušnabždi prišokęs...

Ech, ūžė, praūžė Joninės. Gal 
jaunesnieji ir rado paparčio žiedą, jų 
akys šviesios, o mūsų jau kitokios, 
nors su tokiu pat godum u į pasaulį

D ID Ė JA  “ E L IT IN IO ” 
K O N TIN G E N TO  P A D ID ĖJIM O  

G A LIM Y B Ė  L IE T U V O JE
Caliningrado psichi atrijo ps ligoninė 
« tu ri pinigų pacientams gydyti ir 
ikytl, dėl to  planuoja paleisti, 100 
:ientų. Vėliau, matyt, paleis ir kitus, 
i rasti atliekamų finansų šiam 
alui, atrodo, nepasiseks. Kaip 
sis laisvėje šitie nenuspėjamos 
stysenos psichikos invalidai, 
me tik įsivaizduoti, je igu netgi

kas antrasis ar trečiasis, kol kas 
apsiėjęs be šios ligoninės, nes 
laikomas normaliu, - kriminalistas. 
Bet ligoninė neturi kitos išeities, nes 
netgi duonai nupirkti lėšų nėra. Taigi 
belieka laukti š io  kontingento 
plūstelėjimo ir pas mus. Nors savųjų 
- per akis...

Parengė Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

RASOS LAŠELIS, BET NE ANT PAPARČIO ŽIEDO
A leksas BIČKUS
Žm ogus apie daug ką galvoja 

rimtai, bet dažniausiai viskas vis tiek 
juokingai išeina. Taip ir mūsų Joninių 
šventėje būta...

Kol veidai jauni, gražūs ir linksmi, 
gera Joninių naktį prašokti iki aušros. 
Skraidai, skraidai, nesiekdamas 
kojomis žemės, o širdis iš krūtines 
taikosi ištrūkti ir nuskristi dar aukščiau. 
O tų kojų lengvumas, o  minčių 
nesuvaldomų drąsumas I Kas jaunam 
uždraus svajoti, norėti, siekti? Žiūrėk,

—

nužydėjo tavo vasaros ramunės, kur 
nutilo tavo volungės ir ant plikų kelmų 
paliko savo smuikelius žiogai. Tiesa, 
kartojosi vasaros, vėl skandino ežerai 
vandens lelijas, bet jau viskas - nebe 
tau ir nebe tavo.

Žiūri apstulbęs jaunoms kojoms 
pavymui, pavydžiai palydi pro šalį 
prabėgančią ilgaplaukę kvatoklę 
svetimą jaunystę, suvirpa širdis, bet 
jėgų nebėra... Pakviestum kokią 
m oč iu tę  s u k tin iu i (ir ta i gal 
paskutiniajam), - tiek ir to  džiaugsmo...

tebežiūrime. Tik dabar jam e matome 
jau kur kas daugiau pilkos spalvos.

O kai tamsa apgaubė pensionatą 
šviečiant lljičiaus lemputei aukštybėse 
iš viso buvo sunku įžiūrėti, ką pakviesti 
šokiui. Bijodamas apsirikti (to aš iki 
šiol bijaul), numojau ranka ir nuėjau 
miegoti.

Joninių naktis trumpa, - žiūrėk ir 
išaušo. Saulei tekant ta ip  pa t dar 
galima paparčio žiedą rasti... Bet tegu 
apie tai iki kitų metų kiti pagalvoja...

AUSROS ALELY



Apranga yra žmogaus asmenybės 
dalis.

Tačiau drabužis gali pradėti nešti 
nelaim ę po  kontakto su  blogu 
žm ogum i. Todėl je i bendravote su 
asmeniu, kuris jus [žeidė, apgavo, 
padarė ką nors labai negero, drabužj 
reikėtų iš karto išskalbti. Negalima 
priim ti dovanų iš labai biogųžm onių,

silpnavaliams žmonėms, nes |l 
sutvirtina dvasinę galią.

Valkams, kaip Ir suaugusiems, 
spehos turi sutikti jų horoskopą Vaiko 
pasąmonė visiškai atvira, todėl 
reakcijos • organiškos. Leiskime 
vaikams patiems išsirinkti.

Kai jvyks ta  kažkas balsaus, 
žmogus nesąmoningai nori atmesti

ASTROLOGE 
PALMIRA 

KELERTIENĖ: APIE 
STILiy IR 

ŽVAIGŽDES
niekada neimti pamestų daiktų, nes 
dingusiam e daikte dažnai būna 
blogos energijos, Ir radėjas ją pasiims.

M ėnulio kalendoriaus antrąją 
Mėnulio d ieną  kuri prasideda nuo 
p irm os ios  jaunaties patekė jim o 
akimirkos, Intuityviai galite išsiaiškinti, 
kokios spalvos drabužius nešioti, 
kokios - ne. Galime tik pasakyti, kad 
rožinių ir šviesiai violetinių spalvų 
gama susijusi su meilės, Veneros 
energiją todėl einančiai j pasimatymą 
arba meilės reikalais susirūpinusiai 
moteriai reikėtų nuolat dėvėti šių 
spalvų derinius.

Kurjeriams, žurnalistams tiktų 
geltona spalva nes ji greitina reakciją 
provokuoja bendrauti, aktyviai mąstyti.

Televizijos darbuotojams padėtų 
žydri tonai, nes ši spalva rezonuoja 
su Urano planeta, valdančlato llm ojo 
ryšio sistemas.

J ų ,  kas m ėgsta raudoną spalvą, 
Zodiake dažnai būna silpnai išreikštas 
M arsas, to d ė l š ios s p a lv o s  
pam ėgimas dažnai vertintinas kaip 
kom pensacija. Moteriai raudonos 
spalvos pom ėgis galėtų reikšti 
s im patiją  stip riam , vald ingam , 
kovingam vyrui ir... to ko  vyro trūkumą 
gyvenime.

Juoda spalva - ožiaraglška, 
asketiška, individualistiška. Juodai 
besirengiantis žm ogus linkęs kažką 
suvokti, bet ir paslėpti, užsimaskuoti. 
Tai ir filosofų spalva. J i susijusi su 
tuš tum a Iracionaliu laiku. Ją dažnai 
m ėgs ta  a g resyvūs , u žs isp y rę  
žmonės, anarchistai. Juodos spalvos 
d ra b u ž iu s  pa ta rtin a  dėvė ti

viską, kas susiję su nelaime. Tai 
teisingas veiksmas - kažką pakeisti 
savyje ir aplinkoje, nes kūnas Ir daiktai 
užrašo Informaciją. Vienas iš būdų 
nutraukti ryšius su nelaime • nusikirpti 
plaukus.

Tačiau moteriai geriau nereikėtų 
g r ie b tis  to k io s  e ks tre m a lio s  
priemonės, nes ilgi plaukai susiję su 
moteriškąja energija, d trum pi - su 
vyriškąja. Ilgi plaukai - tai moters 
ryšys su kosm oso energija, kuri 
saugo. Bet magišką reikšmę turi lik 
pirm ieji plaukai. Š iai kodėl nereikėtų 
mergaitei iki pašaknų nuskusti pirmųjų 
plaukų, tada ji v isą gyvenim ą bus 
atvira kosm inei pagalbai.

Su nelaime galime ryšius nutraukti 
ir g yve n d a m i san tū ria i, - ta i 
pakankamas šansas, kad ji daugiau 
nepasikartos.

Kiekvienas drabužis yra apsauga 
Moteryje itin akcentuotas vidinis 
pasaulis, todėl svarbi išorinė apsauga 
M oteriai energ iškai nenaudinga 
a p s in u o g in ti,  nes  ji  ta m p a  
pažeidžiama. Jei jūsų horoskopeyra 
silpnas Vėžio ženklas, silpnas Mėnulis, 
ta i aps inuog indam os ganėtina i 
prisisiurbiate b logos energijos.

Drabužis sugeria bloga. Išplaudami 
II, su vandeniu nuplaunate v is k ą  kas 
negera, o viduje liekate švarūs. Arba 
apsinuogindam a turite sukurti tokią 
stiprią energetinę apsaugą, kad 
liktumėte nepažeidžiam a Tačiau jei 
m oteris yra tikra moteris, tokj išorinį 
laukąjį sunkiai gali sukurti, nebent ją 
lydėtų stiprus vyriškis.
Parengė Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ
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JAUNŲJŲ KŪRYBA
Iš  k a r to  p ra d ė s iu  n u o  

p risp a ž in im o  -  jū sų  la ik raš tis  
man nelabai panko : jis  kažkoks 
tuščias, nčra įd o m ių  stra ipsnių. 
J į t i k  p e rv e rs d a v a u  
perska ilydam a “ Nusišypsok, 
žm ogau”  skyre lį. D a ba r gi, 
ats iradus "J a u n ų jų  kū rybos" 
kam peliui, “Aušros alėjos”  neigi 
la u k iu . M a n  p a tin ka  ska ity ti 
m a n o  b e n d ra a m ž ių  i r  
ben d ra m inč ių  kūrybą.

Šiek t ie k  apie save: esu Rima 
Č E P L IA U S K A IT Ė . Gegužės 20 
d . a tšve n č ia u  1 5 - tą jį savo 
gim tadienį. M okaus i “ A ido”  vid. 
m o kyk lo je .M ė g s tu  poeziją , bet 
t ik  tą, ku r ią  sus irandu pa ti, o  ne 
tą, ku r ią  g ird ž iu  iš k itų . Laba i 
m ėgstu s k a ity t i knygas. Rašau 
p a n a š iu s  į  ra š in iu s  
sam protaujam ojo lip o  kūrin ius. 
(Jei m ano straipsnįspausdinsite, 
prašyčiau išsp ausd in ti i r  šias 
pastabas; ž in om a , je i ga lite .)

N u ta ria u  a ts ių s ti ju m s  savo 
raš in į. Jis be pava d in im o , bet 
pe rska ič iu s  i r  ta ip  a išku . 
S pausd in ti j į  a r  ne, pa lieku  
sp ręs ti jum s.

•  * *

Iš kapų šnabždesiu su debesim 
ir prošvaistėm,

Iš marių virpulio ir ežerų 
nendrėtų,

Iš duonos krapo ir miškų

Kalba gimtoji lūposna įdėta.
(J. Degutytė)
K o dė l mes nesirūpiname, 

neiausojam e gim tosios kalbos, 
je i  j i  to k ia  didelė gam tos i r  D ievo  
dovana? K odė l mes gražius, 
skam bius žodžius išm ainom e j  
nuvalkiotus žodžpalaikius ? Kodėl 
iškraipom e tą nuostabią protėvių  
ka lbą? "K as nem oka ka lbos  
ta isyklinga i, -s a k ė j. Ba lč ikon is ,

- tas nem oka jo s  gera i". N eg i mes, 
lietuviai, nemokame kalbėti g im tą ja
- Sėtuvių kalba? Juk ",lietuviais esame 
mes gimė, lie tuv ia is  tu rim e i r  būt "  
( iš  Si. Š im kaus ir  J, Zauerve ino  
dainos). N e t m ir t i turim e lie tuv ia is ! 
Visą gyvenim ą tu rim e  a ts im in ti 
kalbą, kuria iškrykštėtne p irm ą jį žodį

A n o t  L  Rėzos: "G im to ji ka lba  
y ra  ta rtum  v a r ta i. . "  A te id a m i į  
svečius p irm ia u s ia  pastebime duris,

sodybose  - va rtu s . I š  j ų  
sprendžiame apie še im in inką . 
Taigi iš  gimtosios kalbos susidaro 
nuo m on f °P ‘e tau tą  svetim šalia i 
S ka tin a m i gerų norų, iš rauk im e  i  
pa tvo rių  p iktžo les, su ta isykim e  
varius. Tegu lo tus mūsų trūkum us  
užgožia geras g im tos io s  ka lbos  
m okėjim as.

R im a n to  P E T R IK O  n u o tr .  ■

saulė, aš perskaičiau dešim tis kaitų. 
O gal tekanti saulė jame? Bet man 
pasirodė: besileidžianti.

Ten jau baigiasi žiema... Ateina 
pava sa ris ... Š iuo  m e tu  - po  
vidurnakčio.

K o k io s  g ė lė s  te n  p ra žys ta  
pirmiausia? Ar yra ten  snieguolių? 
Aišku, ne. Juk ten -ž iem a  be sniego. 
Tik stūkso plačiai rankas Išplėtę 
nete ik iantys pavėsio euka lip ta i,

PIRMIAUSIA PASKAMBINTŲ TAU
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

Jeigu sugalvotum e savo švenčių 
proga iškelti vė liavą  būtinai joje būtų 
mūsų šeim os herbas. O  tame herbe 
-kuprinė , beržiniai keliautojo batai...

- ir laiškas, - užbaigia mūsų jaunėis.

Ar jūs žinota, kokia laimė rašyt! 
laiškus? Ir gauti juos? Laiškai geresni 
už žmones. Jie tylia i ateina lt laukia, 
ko l paimsi j rankas. Juose - paslaptis 
Ir viltis, kad atplėši laišką - Ir viskas 
pasikeis...

Kartą k aš tuo patikėjau. Ir parašiau 
vienišam  žmogui.

... Atsakym as manė pritrenkė: "Aš 
prašiau parašyti pagyvenusius Ir 
vienišus, o č ia  jauno žm ogaus 
la iškas..."

Aš nem oku aptverti tvoros ar 
pastatyti namo. bet aš galėjau padėti 
žodžiu, aš būčiau parašiusi kalnus 
la iškų, būčiau parodžiusi, kaip 
žvaigždėtą naktj, jsėdus j Didžiuosius 
G rjžulo Ratus, surasti Siaurinę ar 
Cofają kažkada dalyvavusį argonautų 
žygyje, o  dabar besimaudantj Pieno 
upėje... Gaila, kad tas. kuris net akių 
nepakėlė nuo savo pilkosios buities, 
nežinojo, Jog.be paršelio garde, dar 
yra  ir Žvaigždėtas dangus. Tai kas, 
kad nepasiekiamas, bet juk žm ogus 
ta ip dažniausiai ir  laikaisi už nieko 
įsikibęs iūuzljos. Ir nenukrenti...

Gal Ir gerai, kad šj karią m ano 
sparnuotas la iškas nebeišskleis 
sparnų. Ir ne tik š|. Nes kam dalyli 
save tiems, kuriem s nereikia nei tavo 
žodžių, ne! širdies, - nieko už tai 
negaunant maipais?

0  vasara dar neišėjusi. Ir saulė, Ir 
jo s  vėjai. Aš bėgu pievų pakraščiu -

per nuostabų vasaros lauką - trumpa 
suknele, nuogom is rankomis, basa. 
Vėjas pagauna palaidus plaukus ir 
kedena, velia, b laško savo šiltais 
pirštais. Pasakyk, kad vasara rytoj 
pasibaigs - niekaip nepatikėsiu. 
A tsibusiu rytoj - ir už lango dar nebus 
rūko. Ir aš liksiu amžinai jauną  Ir 
visada man tiks mano senoji m argo 
kartūno suknelė. Nors jau buvo 
raudonojo šerm ukšnio šventė. Ir 
rudeninio rūko šventė jau buvo...

Turbūt taip pat patikėjęs amžina 
saule ir vasara, prie m ano vienišo 
s u o le lio  p rie ina  žm ogus  Ir 
pasisveikina.. Autobusų stotelėje aš 
viena, todėl nusišypsau: kodėl 
neatsakyti šiam pervargusiam žmogui? 
Ne vasara išbaltino jo  plaukus. Ne 
šiemet ir ne pernai...

O man šiandieną saulė ta ip 
ypatingai šviečia Ir dėl to, kad vežuosi 
neatplėštą laišką. Bijau j[  sutepti, 
suglamžyti. Ant voko taip neįprastai 
užrašyta: 'T o  Ms..." Tokių laiškų savo 
gyvenim e nesu gavusi.

Namuose virpančiom is rankom is 
nukerpame siaurutj voko kraštelį, ir 
iškrenta nepaprasto grožio nuotrauka
- jo je  Kryžių kainas, o  vėjuje 
besisupančių rožančių fone - du 
laimingi žmonės. Pavasarinis dangus, 
m edžio  kryžių ge lsvum as to je  
nuotraukoje - tokie perregimi, kad aš 
bijau ją  paimti {rankas, nes atrodo, 
kad nuo mano šiurkštaus prisilietimo 
ištirps, išnyks nenusakoma kryžių 
pas lap tim i Ir ge rum u š v y t in t#  
brangaus žm ogaus veidas. Aš tos 
nuotraukos niekam daugiau ir nerodau
- dėl los pačios priežasties. Juk tokios 
š iurkščios ir neatsargios rankos...

Tą la išką su egzotišku asmeniniu 
antspaudu, kuriame - besileidžianti

išgarinantys begalinėje kaitroje savo 
la pų  a lie jų  ir  to d ė l sava im e  
užsiliepsnojantys nuo saulės.

O  per šiurkščią dykum os žolę 
šuoliuoja kengūros, susidėjusios j 
maišelius savo vaikus...

Išto li šitas laiškas. Iš be galo toli... 
Niekada savo akimis nepamatysiu 
to krašto nei Pietų Kryžiaus jo  danguje.

Jau antra diena mėgaujuosi 
vienatve. Tik Išbėgau rytą Išdulkinti 
kilimo, o  vakare-ka ipsunkią  pareigą 
vėl atsidurti tarp žm onių atlikau - 
išnešiau šiukšles. Dar keturias dienas 
viena Guliu dugne, anot V. Vysockio. 
0  gera - neapsakomai.

Nei burną reikės praverti, nei koją 
laukan iškelti - visas keturias dienas. 
Netgi nam o išvažiavau ne tuo 
traukiniu, kuriuo žadėjau Taigi ė  karto 
pasimetė pėdsakai - 1  nebėra manęs 
visame pasaulyje.

Kai sėdė jom e paskutin iam e 
vagone, kuris lėkė švitinėdamas, 
kartais net bėgių nesiekdamas, Ir 
svarstėme, kada mūsų pasigestų, 
Jeigu vagonas nušoktų nuo pylimo, 
bendrakeleivis pasakė:

- Pirmiausia pradėtų skambinti tau, 
susirūpinę, kodėl laiškų nerašai.

Ar šviesūs, ar pilki 
Slenka debesys, - 
Vis tiek Tėvynė mūsų 
Čia bočių kapus tebesaugo.

Я Я Ш Я М

DOVANA AR NELAIMĖ?
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ
Kada prasideda vienatvė? Anot 

Vytauto Narbuto, vienatvė prasideda 
nuo pirm osios paslapties, kurios 
negali pasakyti artimam žmogui.

- Po pirmosios paslapties netrunka 
atsirasti antroji, ir tavo gyvenimas 
tampa panašus | ežerą kuriame auga 
vandens lelijos. Ir niekas nepastebi, 
kada kažkuri jų nugrimzta j dugną. 
Taip grimzta gyvenimai... - teigia 
Kretingos rajono pašto direktorius 
Pranciškus Šernas. -  Skautai ir 
skautes, katalikiškoji jaunuomenė, kiti 
jvairialypiai sambūriai Ir grupelės, 
neišsitekdami Lietuvoje, lekia per 
Atlantą nukanka Australijon mokytis, 
kaip parodyti gerum ą O kančia Ir 
vienišum as taip ir lieka jų pakelėje...

Nereikia tapatinti kančios su 
vienišumu. Nes žmogui gera vienam. 
T k  gal jis to M šiol nežino? Tik silpnas, 
skurdaus dvasinio pasaulio Individas 
nuolat jaučia poreikį atsiremti j kitą 
tokj pat - kalba, žvilgsniu, o  gal Ir 
ranka... Jeigu žm ogus sugebėtu 
teigiamai save vertinti, suvoktų, kad 
jis  - taip pat vertybė, unikali, 
nepakartojama, kad vienatvė - tai 
dova ną  Ir jos nereikia bijoti,..

- Praėjusj šeštadieni, - pasakoja 
A m e riko s  žu rna lis tas  P ite ris  
Džerstenzangas, - su draugais 
išėjome pasivaikščioti. Visiems buvo 
nepaprastai linksma, o  aš dar su 
viena žvitria mergaičiuke susipažinau,
- džazo kiube ji sėdėjo prie gretimo 
staliuko; m es su ja  susitarėme nueiti 
j čiuožyklą. Kai aš laim ingas su 
telefono numeriu kišenėje g rjiau  
nam o, m ano  draugas M aiklas 
paklausė: "Ką veiksi rytoj?" 0  aš 
savaitgalj užbaigiau visai paprastai.

Kitą dieną aš praleidau namuose, - 
skaičiau, klausiausi ty los Ir visiškai 
nieko neveikiau.

Dabar jūs supratote? Aš toks. Aš 
vienas iš tų  liūdnai pagarsėjusių 
vienišių, kuriems geriau neduok 
valgyli, bet leisk pabūti vienam su 
savimi. Beje, aš mėgstu ir linksmybes. 
Noriai susltikinėju su draugais (jų aš 
turiu daug), su  mielomis mergaitėmis. 
Bet ypač puikiai jaučiuosi, kai vaikštau 
vienas kaip katinas ir  galvoju apie ką 
nors savo arba tiesiog stebiu, kaip 
auga fikusas. Man visą gyvenim ą dėi 
šito priekaištaujama, bet juk vienatvę 
aš pats pasirinkau. Ir man patinka ši 
mano salai Taigi kviečiu tuos, kurie 
mane užjaučia arbe tiesiog yra 
smalsūs, aplankyti m ano - laimingojo 
vienišiaus - pasau lį

Daugelis pasakoja, kad vaikystėje 
ir jaunystėje ta ip  pat m ėgo vienatvę, 
bet šalia jų  būtinai atsirasdavo 
"ž inova i" su savo patarimais, kaip 
išsivaduoti Iš š ios "nenorm alios" 
būsenos Kas gi tie žinovai? Pirmiausia 
tai mūsų m ylim os m am os!

P a p ra s ta i b ūn a  ta ip , J ū s  
palaim ingai sėdite savo kam baryje ir 
staiga su trenksmu atsiveria durys, 
įeina ji ir žiūri j Jus tokia išsigandusi, 
tarsi jūs sirgtum ėte m aru ir štai tuoj 
tuoj numirsite. Mama sako: "Šiandien 
nuostabi diena, v isi tavo  draugai 
žaidžia lauke. Kodėl irtau neišeiti?* Ir 
tenka erti. Paskui kuris nors vaikas 
gauna nuo jūsų per galvą, kažkas 
pripuolęs aiškiną kad tai nesąžiningą 
o jūs jaučiatės toks nelaim ingas ir tik 
galvojate apie tai, kaip greičiau sugrįžti 
atgal j kambarį, kur buvo  ta ip gera...

Taigi gerbkime žmogaus, tiek 
didelio, tiek mažo, vienatvę.

Juozas MELNIKAVIČIUS

Samanomis apaugęs alemuo 
Kaip skausmas širdį

spaudžia...

Gal suklupti?
Širdį prispausti
Prie to samanoto akmens
Ir paklausti,
Kaip išsaugoti savo Tėvynę 

šiandieną?..

AUSROS a l ė j a



ARBATA GALI 
APSAUGOTI NUO 

ŠIRDIES YDOS
Taip teigia ekspertai. Straipsnis, 

pateiktas "The Lancet”  žurnale, 
informuoja, kad olandų tyrinėtojai 
atrado ryšį tarp didelio flanovoidų 
kiekio ir mažesnio polinkio sirgti širdies 
yda. Specialistai nustatė, kad arbatoje 
esantys flavonoidai padeda sustabdyti 
kraujo krešėjimą. Flavonoidai yra 
polifenoliniai antioksidantai, jų yra 
daržovėse, vaisuose, arbatoje ir 
raudonajame vyne. Juodosiose 
arbatžolėse yra 61 proc. flavonoidų 
(3-4 puodeliai arbatos per dieną), 
svogūnuose -13  proc., obuoliuose - 
10 proc. Tyrinėtojai taip pat teigia, 
kad žalioji arbatą populiari Japonijoje 
ir Kinijoje, turi daug gydom ųjų 
flavonoidų.

AR JŪS ŽINOTE,
. ..kad  nesėkm ė p a d id in a  

organizm o jautrum ą išo rin iam s 
dirgikliams?

Kaip te ig ia  žu rna las  "N e w  
Scientist", patyrę nesėkmę žm onės 
kenčia emociškai ir fiziškai. Tyrimo, 
kurį atliko Niujorko psichologas 
Frederikas Levinas, metu buvo tikrinta, 
kaip studentai atlieka tam  tikras 
užduotis: skaito, suvokia ir rašo 
rašinėlius. Po darbo įvertinimo 
studentams buvo pasiūlyta jkišti 
rankas j ledinj vandenj. Paaiškėjo, 
kad tie, kurių rezultatai buvo geri, 
patyrė mažiau nemalonių pojūčių 
negu kiti.

...kad daugiau kaip 5,5 m ilijono 
žmonių kankina nemiga?

Priežastis? Stresas. "Magpie. 
Research”  atlikta socialinė apklausa 
leidžia spręsti, kad vyrai negali užmigti 
dėl darbo problem ų, m oterys 
praranda m iegą dėl santykių su 
žmonėm is ir šeim os reikalų. Buvo 
nustatyta, kad 20 proc. v isų 
apklaustų jų yra  susirūp inę dėl 
m igdomųjų, kurie turi pašalinio 
poveikio efektų; kiti jsitikinę, kad jų 
gydytojas negalės padėti, ir jie tiesiog 
turi susitaikyti su nemiga.

GRUPĖ  
MOKSLININKŲ IŠ 

GUAMOS 
UNIVERSITETO 

ATRADO,
kad k o ra lo  sudė ty je  yra 

komponentų, turinčių priešvėžinių 
savybių.

Kartu su amerikiečių farmacininkais 
jie m ėgino išskirti elementus, 
tinkančius vėžiui gydyti. Australų 
m okslininkai teigia, kad koralas yra 
natūrali saulę blokuojanti medžiaga, 
ir dabar naudoja jj kaip optimalios 
apsaugos garantą. Koralas ta ip pat 
naudojamas ortopedinėje chirurgijoje 
Prancūzijoje ir JAV. Tai, kad jo  fizinė 
struktūra panąši j  žmogaus kaulą, 
koralą leidžia implantuoti lūžus 
galūnei. Koralas apauga kauliniu 
audiniu. Taip mažėja papildomos 
chirurginės intervencijos rizika.

AR KNARKIMAS 
KENKIA JŪSŲ MIEGUI?

Jeigu taip, jūs galite būti vienas iš 
daugelio žmonių, kenčiančių nuo 
m iego aponėjos. Kas tai yra? Visų 
kenčiančiųjų kūno raumenys miegant 
atsipalaiduoja. Todėl liežuvis iš dalies 
užkrinta ir susiaurina gerklę. Ir 
m iegantysis im a knarkti, nes vyksta 
aponėja, arba laikinas negalėjimas 
kvėpu o ti. K n a rk ian tis  žm ogus  
atsibunda pajutęs kvėpavimo kliūtj, 
įkvepia ir vėl užmiega Taip gali atsitikti 
šim tą kartų kiekvieną naklj. To 
rezultatas - didelis nuovargis dieną.

VIENPUSIŠKA MEILĖ
Meilė be atsako gali kelti nepaprastą 

skausmą. Naujas tyrimas teigia, kad 
vienpusiška aistra priverčia kentėti 
ne tik atstumtąjį žmogų. Kaip teigia 
vienas amerikiečių psichologas, 
pasakojimas literatūroje ir filmuose 
visada grindžiam as " apgauto jo  
m ylimojo" požiūriu. Tačiau tas, kuris

atstumia, taip pat gali tapti auka Tyrimo 
išvados - įsimylėjėlio persekiojamas 
žm ogus jaučiasi nelaimingesnis už 
jj. Tai atsitinka todėl, kad tas, kuris 
atstum ia dažnai jaučiasi kaltas, 
nežino, kaip pasakyti "ne" ir neužgauti 
savo "gerbėjo”  jausmų. Žinia, vyrai 
dažniau negu moterys įsimyli tas, 
kurios neatsako j jų jausmus (tokia 
meilė "ištinka" tris iš dviejų). Vadinasi, 
dėl ramaus ir beskausmio gyvenimo 
moterims rėkia išmokti kuo efektyviau 
atsikratyti nepageidautinų "gerbėjų".

LABIAUSIAI 
IŠTROŠKĘS ŽMOGUS
1984 m. vienas Žymiausių Indijos 

kultūristų Ajitas Sinhas išgėrė iš karto 
125 stiklines vandens. Tačiau niekas 
tada jam nepasakė, kad tai galėtų 
būti Gineso rekordas. Būdamas 54 
metų, A. Sinhas nebesitreniruoja, 
tačiau skatina kitus kultūristus kovoti 
už "n e m irt in g u m ą ". Ta ip  jis  
kompensuoja savo prarastą galimybę. 
"Tai būtų buvęs didysis rekordas", - 
giliai atsidūsta A. Sinhas.

ŽMOGUS, 
VAIKŠČIOJANTIS SU 

ĄSOČIU ANT GALVOS
J is didžiuojasi, kai praeiviai sako: 

“ Tai Milindas Deshmukhas!" Po to, 
kai 1990 m. Milindas Deshmukhas 
nuėjo daugiau kaip 40 mylių su pieno 
buteliu ant galvos, jj paaukštino darbe. 
Tačiau 1992 m. amerikietis pagerino 
jo  rekordą. Dabar 28 m etų 
Deshmukhas ruošiasi susigrąžinti 
sa vo  titu lą . J is  nuo la t da ro  
balansavimo pratimus pakeliui j darbą.

SMULKIAUSIAI 
RAŠANTIS ŽMOGUS
Nuo 1989 m., kai jis  metė iššūkj 

didžiausio skaičiaus raidžių ant ryžių 
grūdelio rekordui, kurj turėjo Japonai, 
38 metų Surendra Afara jau yra lai
mėjęs septynis įrašus Gineso knygoje. 
Jis rašo ant ryžių grūdelių (1749 laiš
kai), pašto ženklų ir Žmogaus plaukų. 
S. Afaros pasišventimas jkvėpė jo 
žmoną. Ji yra pasiryžusi pagerinti 
plauko skaldymo rekordą. Jai jau 
pavyko suskaldyti plauką j 24 dalis.

21 PĖDOS ILGIO 
PLAUKAI

Norite - tikėkite, norite - ne. Jeigu 
būtų išrinkta tauta, labiausiai norinti 
viršyti rekordus, be abejonės, laimėtų 
Indija. Beveik penktoji dalis visos 
Gineso korespondencijos ateina iš 
Indijos žmonių, kurie turi daug vilčių 
pakliūti j "G ineso rekordų knygą".

Mata Jakdam ba teigia turinti 
ilgiausius pasaulyje plaukus. Būdama 
Hindu asketų sektos narė, ji nė kario 
per 78 metus nekirpo savo plaukų. 
Kartą per keletą savaičių draugės 
padeda jai išplauti 21 pėdos ilgio 
plaukus vandeniu (be šampūno), o 
paskui muša plaukus skalbim o 
kultuve. Nešukuoti plaukai išdžiūsta 
per keturias dienas.

Indijos pretendentai j G ineso 
rekordus, neturintys kokio biologinio 
s tebuk lo , s ie k ia  sėkm ės per 
kraštutinumus, tokius kaip žolės 
Valgymas, limbo Šokimas ant ratukinių 
pažiūžų, spausdinimas be pertraukų. 
"Tai noras išsiskirti iš visuomenės, 
ku rio je  o r to d o ks išku m a s  yra  
privalomas. Jūs tiesiog turite siekti 
"a u k š tu m ų ", sa ko  Niū D e lio  
psichoanalitikas Sudhiras Kakaras.

ŽMOGUS s u  
ILGIAUSIAIS ŪSAIS

Kairių valstijoje Rajastane vyras 
privalo turėti ūsus. 66 metų Kaly anas 
Ramfis Sainas gali pasigirti, kad jo  
ūsai ilgiausi. Jis nusiskuto tik du kartus 
per visą savo gyvenim ą Kai 1976 m. 
po  akies operac ijos gydyto jas 
uždraudė jam  žiūrėti j veidrodžius, 
kad nevargintų akių, K. Sainas nėra 
trumpinęs savo ūsų. Jis gali tapti 
pasaulio rekordininku su 65 colių 
ūsu dešinėje veido pusėje ir 62,5 - 
kairėje. Kas savaitę K. Sainas tepa ir 
dažo savo ūsus. Tai nebloga reklamą 
- juk jis yra kirpėjas.

NUO SESIASDESIMT 
TREJŲ IKI 

SEPTYNIASDEŠIMTŲJŲ
stotelėse. Juk tos stotelės visą laiką

i Zodiako fazė arba

poniom s ir  
p anelėm s

Tiesiog neįtikėtina, kiek daug šio 
amžiaus žmonės gali pasiekti savo 
profesijoje. Garsiausi m eno kūriniai, 
geriausios pasaulinio garso knygos 
parašytos 63-70 metų žmonių.

Kaip sakoma, viskas susirikiuoja j 
savo vietas. Žmogus suvokia savo 
paskirtį ir kiek jis realizavosi profesijos 
požiūriu. Pradėjęs dirbti (prisiminkime 
21-28 metų periodą) žmogus patyrė 
daug vargų, susidūrė su gyvenimo 
realybe ir dabar pagaliau pasiekia tą 
vietą, kurioje yra. Dabar jis čia, 
gyvenimo traukinio paskutinėse

šmėžavo prieš akis...
Tai dešimtoji Zodiako 

OŽIARAGIO ženklas. Čia kuriamos 
individo bendravimo su kolektyvu 
formos. Individas turi rasti savo vietą 
realizuoti save kolektyve. Tai vėl kritine 
fazė. Juk Ožiaragio kelias - ne kelias
- tai tik siauras takelis, visą laiką 
vinguriuojantis virš bedugnės. Viena 
vertus, Individas stengiasi primesti 
savo nuomonę kolektyvui, antra vertus
- kolektyvas nugali individą. Tokiais 
atvejais pažeidžiama pusiausvyra. 
Kad individas išliktų, jis  priverstas

Sintis. Gintis kietai ir šiurkščiai, 
augumo tikslais jis turi užsidaryti 

neprieinam ose form ose. Deja, 
užsidarymas stabdo vystymąsi. 
Sunku. Laimingi tie, kurie sugeba 
surasti ir išlaikyti pusiausvyrą. Sėkmę 
arba nesėkmę lemia tai, kokie 
pagrindai buvo padėti ketvirtoje 
(Vėžio) ir septintoje (Svarstyklių) 
fazėse. Šiai fazei labai būdingas 
socialinis aktyvumas.

Reikia suprasti žmones, kurie 
neturėjo galim ybių jprasminti savo 
gyvenimą. Jiems truko patyrimo, kurj 
dabar visiškai ir protingai 
panaudoti. Juos reikia suprasti 1

jeigu žm ogus j š iuos metus nieko 
neatsineša savo sieloje, jeigu jis 
susigundo gyventi tingiai ir patogiai, 
io gyvenimas yra  beprasmiškas, 
liūdnas, tragiškas. Laisvas laikas 
tam pa labai pigus. Jo  atsiranda vis 
daugiau ir daugiau. Iki pertekliaus. O 
perteklius n iekada nedžiugina 
žmogaus.

Kas truputėlj susimąsto, tas 
”:inti save, savo prigimtį,

m okosi išnaudoti likimo posūkius, 
tas žino ir nebijo. ŽINOJIMAS - tai 
svarbiausia pilnaverčio gyvenimo 
sąlyga. Žinantis žm ogus moka 
jprasminti gyvenim ą Jam gyvenimas 
nebus per sunkus.

Ši astrologinė metų periodizacija 
mum s šiek tiek gali padėti. Deja, j 
periodizaciją žmonės mažiausiai 
kreipia dėmesį. Ir ne tik tuo metu, kai 
kunkuliuoja politinis gyvenimas. 
A s tro lo g ija  p ap rasč iaus ia i 
suprantama kaip pranašystės. O ji 
v is o  la bo  yra  t ik  m okyto ja , 
besistengianti pašviesinti žmogaus 
gyvenimą pažinimo kelią pamokanti 
sukurti džiaugsmą.

16 A. Za la tarlenės "M em ento  
m orl, m em ento v lve re ..."

parengė A . K.

TAIKINYS
Sekm adienis, liepos  9 d.
LTV
12.25 val.
"K re p š in io  pasau ly je ”
Laida apie 29-ąjj Europos krepšinio 

čempionatą. Pamatysite ir išgirsite 
tai, ko dar nematė ir negirdėjo visa 
Lietuva: operatoriaus, žurnalisto, 
komentatoriaus, la idos vedėjo Vido 
Mačiulio įspūdžiai iš pačios Graikijos 
- irtai tik laidoje "Krepšinio pasaulis".

21.05 val.
“ P irš ta i"
Garsus režisieriaus J. Tobacko 

filmas, kurio centre - sudėtingi 
talentingo pianisto ir jo  valdingo tėvo 
santykiai. V ieną iš pagrindin ių 
vaidmenųatlieka puikus aktorius H. 
Keitelis (“ Fortepijonas", "Bulvarinis 
skaitalas', "Pasiutę šunys”). Taip pat 
vaidina J. Brownas, T. Farrow.

JAV, 1978 m.
TELE-3
16.00 val.
"Vakarų pas ien is "
Vesternas, kuriam e aktorius 

Johnas Wayne vaidina vaikiną, 
ieškantj savo tėvų žudiko, pagrobusio 
jo mažą broliuką.

Rež. R.N.Bradbu/y.
JAV, 1934 m.
21.30 val.
"B ravo , lė ly te i”
Š io je ko m e d ijo je  va id ina  

populiarusis italų kino duetas - S. 
Loren ir M. Mastrojannis. Gangsterių 
gaujos bosas Cjarfio įsimyli prostitutę, 
o ši užsigeidžia visko, ką turi Charlie, 
tačiau be jo paties...

Rež. G. Capitani.
An trad ien is, liepos 11 d.
TELE-3
21.30 val.
"La isvės  da ina"
Juodaodis dokų krovikas tampa

garsiu dainininku ir keliauja į savo 
protėvių žemę Afriką, kur laukiniai jo 
ir žm onos vos nepaaukoja dievams.

Rež. J. Elderis Willis. Vaidina P. 
Robesonas.

JAV 1936 m.
Trečiadien is, liepos 12 d.
LTV
19.15 va J.
"S ve ika ta  kasd ien"
* Putpelių kiaušiniai - ir ligoniui, ir 

sveikam.
* Saulė - draugas ar priešas?
* Pagalba skęstančiajam.
23.30 val.
"M uz ik in is  v ie šb u tis "
Muzikos akademijos bigbendas, 

Vitalijus Masėnas, Stepas Januška, 
Irena Starošaitė Ir Artūro Noviko 
vadovaujama grupė "Jazz Land".

22.20 val.
"N a m a i"
Lietuvos televizija pradeda rodyti 

trijų serijų angių filmą, sukurtąpagal 
D. Britanijo je labai populiarios 
rašytojos Catherine Cvokson knygą 
Trečiadienj - pirmoji filmo dalis.

Juostos herojės - šešiolikmetės 
Cissie - tėvai miršta per choleros 
epidemiją, ir merginai tenka pačiai 
rūpintis savimi bei jaunesniaisiais 
broliais ir seserimis. Pirmiausia reikia 
surasti naujus namus kuriuose vaikai 
galėtų gyventi. įsikūrus gležnus 
merginos pečius užgriūna dar viena

A TSPIN D ŽIA I
TOSTAI

Jau trečia diena asilas eina per 
dykumą Jis labai pavargo ir ištroško. 
Tuoj tuoj suklups ir nebepakils. Štai g
jam prieš akis - tarsi išdygę - i 
kibirai: viename - alus, o kitame - 
vanduo.

- O dangau I - sušunka asilas, 
prišokės prie putojančio alaus ir puola 
gerti... vandenj.

Tostas už tai, kad mūsų tarpe 
niekada nebūtų asilų.*  * *

Karalius turėjo dukterj, kurią, 
saugodamas nuo jkyrių gerbėjų, 
uždarė bokšte. Užrakino duris, užkalė 
langus, o prie  du rų  pastatė 

/binius. užsukęs i pilj po metų,

- Viešpatie, atsiųsk man tiek rąstų, 
kiek kartų nusidėjo mano žm oną - 
parklupęs ant kelių ėmė maldauti 
dangų bocmanas.

Sušniokštė, suvilnijo jūrą ir bangos 
išmetė j krantą vieną vieninteli rąstą. 
Bocmanas apsikabino jj ir pabandė 
ju o  plaukti namo. Neilgai truko š i jo  
kelionė - iki pirm osios didesnes 
bangos...

ūkę dviese kapitonas ir šturmanas 
dar dvejus metus gyveno viltimi, kol 
paga liau  š tu rm ana s  ryžo s i 
-  ^maldauti aukščiausiąjj ir c ' " "

karalius, atrakinęs duris, pamatė ne 
tik savo nepaklusniąją dukrą, bet ir 
kūdikj ant jos rankų...

Pakelkime tostą už Karlsoną kuris 
gyvena ant stogo.

Mano senelis norėjo nusipirkti asilą 
bet negalėjo. Mano tėvas galėjo 
nu s ip irk ti "V o lk s v a g e n ą ", bet 
nenorėjo.

Išgerkime už tai, kad mūsų norai 
visada sutaptų su galimybėmis.

Plaukdamas per jūrą, audroje 
paskendo laivas. Išsigelbėti pavyko 
tik kapitonui, šturmanui ir bocmanui. 
Praleidę metus negyvenamoje saloje, 
kurioje nebuvo nė vieno padoresnio 
medžio, jie pradėjo svarstyti, kaip 
sugrįžti namo.

jam atsiųsti tiek rąstų, kiek kartų 
nusidėjo jo žmona.

Vėl susijaudino jūra ir išmetė tris 
rąstus. Iš jų pasidaręs plaustą, 
šturmanas leidosi į kelią. Nedaug 
toliau už bocm aną tenuplaukė. 
"Pašėrė" ryklius ir jis.

Dar ke le tą  m etų  "s tū m ė "  
negyvenamoje saloje likęs vienas 
kapitonas. O kai ryžosi paprašyti 
visagalį tiek rąstų, Kiek kartų buvo 
neištikima jo  žmona, jūra suglum usi 
nutilo... Ne rąsto, nė vieno rąstelio 
neišmetė bangos...

Kapitonas iš nevilties susiėmė 
. Ir staiga jie ėmė byrėti lyg 
oje. Rąstų buvo tokia daugybe, 

kad kapitonas, be vargo pastatęs 
tiltą nuo salos Iii savo namų, laimingas 
ju o  grižo i savo šalj.

Pakelkime taures už žmonas, 
kurios visada pasiryžusios išgelbėti 
savo vyrus.

P arinko  
Juzefą  ŽUKEVICIUTĖ

bėda: ją išprievartauja kilmingas 
aristokratas, ir Cissie tampa nėščia.

Rež. G. Millaras. Vaidina J. Foxas, 
T. Whitwell, R. Stevensonas ir kt. 

LNK
21.00 val.
"K in k y t i p o va i"
Filmo herojė Hebe - jauna r

kurios
teris,
eima

išsižadėjo jos, kai moteris tapo nėščia 
nuo suvedžiojusio ją vyriškio. Hebe 
palieka savo seimą ir pradeda naują 
gyvenimą.

Praėjus dvylikai metų, ji gyvena 
ramiame pajūrio miestelyje kartu su 
savo sūnumi. Norėdama sudurti galą 
su galu ir m okėti už sūnaus mokslą, 
ji dirba virėja turtingų senų damų 
namuose.

K e tv irtad ien is , liepos  13 d.
LTV
19.30 val.
" . . .p r ie š ta ra u k i”
M oters v ie ta vakarėjančio je 

Lietuvoje. Kur ji? Namuose, darbe? 
O gal tie dalykai suderinami?

Apie v isa tai laidoje diskutuos 
L ie tu vos u n ive rs ite tų  m ote rų 
asoc iac ijos  prezidente Aušrinė  
Pavilionienė, Moterų partijos narys 
Vidas Virbickas ir, aišku, antifeministai.

Laidos vedėjas Rimvydas Paleckis.
21.10 val.
" V irto  ą žu o lą  I”
Lietuvos vaidybin is filmas.
Režisierius G. Lukšas. 1976 m.
Pagrindinius vaidmenis atlieka M. 

Lepeškaitė, V. Bagdonas, J. Pakulis, 
J. Jaruševičius.

22.40 val.
Teatras

* Stasio teatras. Dailininko Stasio 
E idrigevič iaus "B a ltas e ln ias" 
Varšuvos teatre "S tudio".

* Sąvartyno serenada. H. Aderio 
p jesės  ‘ C ik lo p a s "  p rem je ra  
Nepriklausomo aktoriaus teatre.

P enktad ienis, liepos 14 d.
LTV
19.50 val.
“ S tiliu s "
Gyvenimo būdo ir madų žurnalas.
*  B a igės i m oksla i. D a ilės 

akademijos absolventai - dizaineriai 
savo darbus parodė "Vaidilos" teatre.

* Lietuvos rinkoje giliausiai šaknis 
suleido falsifikatų gamintojai ir 
prekeiviai.

* Ar m um s jau reikia prancūziškų 
vardinių drabužių?

* "Labas rytas! Gal norite kelių 
tū ks ta n č ių ? * - su s itik im a s  su 
nematomais radijo stoties žmonėmis.

LNK
22.40 val.
"N a k tin is  budė jim as"
M oteris js itik inus i, jo g  matė 

žmogžudystę, tačiau negali šito įrodyti 
Psichologiniame trileryje vaidina E. 
Tavlor Ir L  Harvey us.

Rež. B.G. Huttonas.
D. Britanija, 1973 m.
TELE-3
23.30 val.
"Lem tinga  pas lap tis "
KGB karininkas pavagia iš kompiu-

kelionę iš rankų į rankas.
Rež. A. Nelsonas, M. Helge.

AUŠROS ALĖJA



TE LE V IZ IJO S  PROGRAMA LIEPOS 8 ■ 17 D.
šeštad ien is , liepos 8 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.50TV 
anonsas. 11.55 Sveika, Prancūzija. 
12.25 Kelias. 12.55 Kanadiečių 
serialas “ Degrasi gimnazija". 13.25 
Pasaulio sportas. 14.10 Graži mūsų 
šeimynėlė. 14.40 Vaid. f. "Marius". 
1-2 s. 16.55 Anknac. f. 17.15 TV 
anonsas. 17.20 Žinios. 17.30 Kino 
pasaulyje. 18.00 Vaid. f. "Marius" 
1-2 s. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.05 Loterija "Perlas".
21.10 Po savo stogu. Provincija.
21.50 Italų detektyvinis serialas 
“ Storulis". “ Bu-merangas". 23.25 
TV anonsas. 23.30 Vakaro žinios.
23.45 Gitaros legendos.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa

11.05 Anglų serialas "Meilė žeidžia” . 
1200 Detektyvinis serialas "Dangiški 
rąigdolai". 12.50 Policinis serialas 
"Žm ogžudysčių skyrius". 13.45 
"Vie-nam gale kablys...”  14.05 
In fo rm acinė  la ida. 14.35 
Tangomanija. 15.05 Dok. f. “ Pas
laptingas Artūro Klarko pa-saulis".
15.30 Muzikinė laida ‘Viskas!” 15.50 
Dok. f. "Povandeninės kelio-nės".
16.40 Kibír tele vibir. 18.00 Au
straliečių serialas "Nesibaigianti 
popietė". 18.55 Keturi ratai. 19.25 
Karaoke ir kiti. 20.00 Laikas. 20.40 
Anglų humoro serialas "Folčio 
viešbutis". 21.05 Šeštadienio pokal
biai. 21.40 Australiečių humoro 
serialas Tegu kraujas liejasi laisvai I"
22.05 Humoristinė laida "Zuzana ir 
Ko". 2240 JAV nuotykių f. "Klaidingi 
skaičiai".

TELE-3
9.00 Anlmac. f. 10.30 Vaid. f.

12.00 TV spektaklis “ Meilė - ne 
seilė". 12 .X  TV serialas "Kalnietis".
13.30 D. Britanijoje. 1 4 X  Kelionių 
žurnalas. 16.00 Muzika. 1 6 X  
Vokietijos miestai. 1 7 .X  Žurnalas. 
1 8 X  Dok. f. 1 8 X  TV serialas 
"Marija Celeste". 19.25 Lletloto.
19.30 Dok. f. "Colo-res". 20.00 
Laukiniai Pietūs. 2 0 .X  Anlmac. f.
21.00 Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaid. f. "Ledinis karštis". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 2 3 X  Vaid. f. 
"Daktaras Mordridas".

Sekmadienis, liepos 9 d. 
LIETUVOS TV
8.35 Programa. 8.40 Liudykime 

Kristų. 9.30 Sveikata. 10.15 B. Cal- 
zono dainos. 10.30 Anglu serialas 
"Nuotykių ieškotojas". 11.20 Septy
nios Kauno dienos. 12.20 TV anon
sas. 12.25 Krepšinio pasaulyje. 13.10 
Aukštas. 13.55 Štai taip. 14.35 Azi
mutai. 15.00 Sveikinimų koncertas.
15.50 Kanadiečių serialas "Neono 
raitelis". 16.35 Katalikų TV studija.

Í7.05 Laida automėgėjams. 17.50 
inios. 18.00 TV anonsas. 18.05 

Gyvybės žalias medis. 18.30 Vingio 
parke koncertuoja "Foje". 19.25 
Mūsų miesteliai. 20.30 Panorama. 
21.00Sportas. 21.10Pirmasis kan
alas. 21.30 Italų serialas "Geležiniai 
vyrukai". 22.45 TV anonsas. 22.50 
TV vaid. f. "Marius” . 3-4 s. 
Pertraukoje - 23.30 Vakaro žinios. 

LNK TV
9.00 Anlmac. f. 11.00 Šeštadienio

pokalbiai. 11.35 TV žaidimas "Taip. 
Ne". 12.30 Karaoke ir kiti. 13.00 Se
rialas "Nesibaigianti popietė". 13.55 
JAV serialas "Dar vienas šansas".
14.45 Keturi ratai. 15.15 "Zuzana ir 
Ko". 15.50 Kibír tele viblr. "Lobių 
sala". 17.20 JAV vaid. f. “ Širdžių 
liepsna". 18.50 Animacinis serialas.
19.20 Anglų serialas "Meilė žeidžia".
20.15 "Monitorius". 21.00 "Savaitės 
horoskopas". 21.05 JAV vaid. f. 
"Pirštai". 22.40 Sekmadienis.

TELE-3
9.00 Anlmac. f. 10.15 Langas j 

gamtą. 10.30 Vaid f. "Ledinis karš
tis". 12.00 Muzika. 12.30 TV serialas 
"Kalnietis". 13.30 Pop TV. 14.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Muzika ir 
žodis. 16.30 Vaid. f. "Vakarų pa
sienis". 17.30 Europos kaleidos
kopas. 18.00 [domūs žmonės. 18.30 
TV serialas "Marija Celeste". 19.30 
Gineso šou. 20.00 Pasaulio sportas.
20.30 Алimac. f. "Piteris Penas". 21.00 
Žvelkime atidžiau. 21.30 vaid. f. 
"Bravo, lėlyte!"

Pirmadienis, liepos 10 d.
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18.45 Žinios. 19.00 F. "Lėlių 
slėnis” . 19.25 Baltarusių programa.
19.35 Ekonomikos žurnalas "Nuo A 
iki Ž” . 20.00 01, 02, 03. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas; 21.10 F. 
"Klastūnė” . 22.55 Muzikinis Žurnalas 
"Terra musica". 23.15 Vakaro žinios. 
2 3 .Х  "Terra musica" tęsinys.

LNK TV
17.00 Laikas. 17.20 Monitorius.

18.10 Animacinis f. 18.35 "Be namų 
negerai..." 19.30 Formulės "Renault”  
Europos taurės varžybos. 20.00 
Laikas. 20.40 TV parduotuvė. 21.00 
F. "Dar vienas šansas". 21.50 
Tangomanija. 22.20 168 biznio 
valandos. 23.10 F. "Tegu kraujas 
liejasi laisvai I"

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.Э0 

F. "Santa Barbara". 9.30 F. “ Vakarų 
pasienis". 10.30 F. “ Sveiką Pupytei”
12.00 "Vokietijos džiazas". 12.35 

Muzikos grupė. 13.30 TV tekstas. 
13.55. Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Kelionių žurnalas "Travel". 16.00 
Laukiniai Pietūs. 1 6 X  POP TV. 17.00 
Dalyviai liudija... 18.00 Didieji 
au tom ob ilia i. "B M W ". 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
F. "Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
f. 20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
F. "Hondo ir apačiai". 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.30 Muzika

Antradienis, liepos 11d.
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkų kalba. 19.35 Renomé. 20.10 
Nėra to blogo, kas neišeitų j gera.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10 
F. "Vėžlio metai". 22.50 Retro 
pučiamiesiems. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Labas.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Be namų negerai..."
17.00 Laikas. 17.20 TV žaidimas'Taip.

Ne". 18.10 Animacinis f. 18.35 "Be 
namų negerai..." 19.30 Formulės 
"Renault" Europos taurės varžybos.
2 0 .X  Laikąs. 20.40 TV parduotuvė.
2 1 .X  F. "Žmogžudysčių skyrius". 
2 1 .X  "Jūros spalvos". 22.25 F. 
"Dangiški migdolai". 23.15 F. "Folčio 
viešbutis". 23.40 F. "Žuvys žudikės".

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8 .X  Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9 X  F. "Marija 
Celeste". 1 0 X  F. "Hondo ir apačiai” . 
12 .X  "Carlas Off as: Summus finis".
12.35 Muzikos grupė. "Simply Minds”. 
1 3 X  TV tekstas. 13.55 Anglų к. 
pamokėlė. 14 .Х  Kelionių žurnalas 
Travel". 16.X  Pasaulio sportas. 16.30 

Žvelkime atidžiau. 17.X  Viskas dėl 
juoko. 17.30 F. "Westgate". 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 
19 .X  Žinios. 19.20 1 X  proc. 1 9 X  
F. "Santa Barbara” . 20.30 F. "Robotas 
Marsas". 20.55 Anglų k. pamokėlė. 
2 1 .X  Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 
21X  F. "Laisvės daina". 23 .X  Žinios.
23.15 Sporto naujienos 2 3 X  Muzika

Trečiadienis, liepos 12 d.
LIETUVOS TV
1 8 .X  Žinios. 18.10 Programa 

valkam s. 18.50 Žinios. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.15 Sveikata 
kasdien. 19.35 TV forumas. 20.30 
Panorama. 2 1 .X  Sportas. 21.10 
Loterija "Perlas". 21.15 Krantas. 22.15 
TV anonsas. 22.20 F. "Namai". 23.15 
Vakaro žinios. 2 3 X  Muzikinis 
viešbutis.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Be namų negerai..." 
1 7 .X  Laikas. 17.20 "Vienam gale 
kablys..." 17.40 "Zuzana ir Ko". 18.10 
Animacinis f. 18.35 "Be namų 
negerai..." 1 9 .»  Dok. f. 2 0 .X  Laikas.
20.40 TV parducrtuvė, anonsai. 21.X  
F. "Kinkyti povai". 22.45 F. "Gelbėjimo 
būtys". 23.35 F. "Malibu kelias 20X ".

TELE-3
7.30 Žinios. 8 .X  Animacinis f. 8.30 

F. “Santa Barbara". 9.30 F. "Marija 
Celeste". 10 X  F. "Laisvės daina". 

12.X  "Žemės vaikai". 12.35 Muzikos 
grupė. "Pink Floyd". 1 3 X  TV tekstas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.X  
Kelionių žurnalas "Travel". 16 .X  
Žurnalas Nr. 1 .1 6 X  Įdomūs žmones.
17 .X  F. "Johnas Rossas” . 1 7 X  F. 
"Westgate". 18.35 Animacinis f. 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.X Žinios. 19.20 
1 X  proc. 1 9 X  F. "Santa Barbara".
20.30 Animacinis f. 20.55 Anglų k. 
pamokėlė. 21 . X  Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21X  F. "Kalnietis". 2 2 X  
Muzika 2 3 .X  Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.30 Muzika.

Ketvirtadienis, liepos 13 d.
LIETUVOS TV
18.X  Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18 .X  Žinios. 19 .X  TV 
anonsas. 19.05 F. "Lėlių slėnis” . 1 9 X  
Diskusijų š o u "... prieštarauki" 20.30 
Panorama. 21 . X  Sportas. 21.10 F. 
"Virto ąžuolai” . 22.40 Teatras. 23.15 
Vakaro žinios. 2 3 X  Simfoninės 
muzikos valanda.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Be namų negerai..."

B A L TIJO S  TV  IR ŠIAULIŲ  T V  VII. 8 • 14 D.
Šeštadienis, liepos B d.
8.30 Programa. 8.35 'Taip sukasi 

pasaulis". 9.30 "Nakties riba". 10.00 
Prospektas. Kuršių Nerijoje... 10.20 
Muzika. 10.30 Animaciniai filmai.
11.00 Danų serialas "Karaliaus 
maistininkai". 11.30 NBA: žvilgsnis 
iŠ arčiau. 12.00 "Mudu abudu ir 
kiti.,." 12.30 Juoda-balla. 19.00 
Sveikinimų koncertas. 20.00 Rytų 
kovos manas - BUSHIDO. 20.50 
Muzika. 21.00 Mana-mana. 21.30 
Rokijada VAU. 22.00Taležaldimas 
"Šekit slieką". 22.30 "įsijunkite TV".
23.00 'Vakaro spindulio" programa 

Sekm adienis, liepos 9 d.
8.30 Programa 8.35 T a ip  sukasi 

pasaulis". 9.30 Žingsniai. 10.00 
Susitikimai. Aktorius Sigfas Račkys. 
1994 m. 10.30 Vaikų savaitgalis.
11.00 Danų serialas "Karaliaus 
maištininkai". 18.00 Animaciniai 
filmai. 18.30 Rytų kovos menas • 
BUSHIDO. 19.20 Muzika 19.30 LKL 
apžvalga. 20.00 NBA fantastika.
20.30 “ Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos, 21.05 “Taip sukasi 
pasaulis".

Pirmadienis, liepos 10 d.
7.30 Programa 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė". 19.00 
Laida 'Taip yra.." 19.30 LKL apžvalga
20.00 NBAfantastika 20,30" Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
‘Taip sukasi pasaulis". 2200 Mozaika 
Spaudos apžvalga. 22.30 F. T o k ia  
yra armija".

Antradienis, liepos 11 d.
7.30 Programa 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Nakties riba". 19.00 
Pirk, parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga 19.35 Meno 
galerija 20.00 "Prospektas". Pareiga 
ir atsakomybė. 20.20 Ekrane - Čarlis 
Čaplinas. "Užimta diena". 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk. 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. "Pelenė” .

Trečiadienis, liepos 12 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė". 19.00 
"Pirk, parduok, informuok". 19.10 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
"Ilgoji pertrauka". 20.00 “Mudu abudu

Ir kili,.." 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 F. "Petenė".

Ketvirtadienis, liepos 13 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Nakties riba". 19.00 
"Pirk, parduok, informuok". 19.10 
Žnios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
Kaimiškos muzikos festivalis "Juonė 
pastuogie". 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 "Laukinė rožė". 2t,00 
Baltijos naujienos. 21.05 T a ip  sukasi 
pasaulis". 22.00 “ Kartojama "Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios. 22.30 
Rodo “ Argos".

Penkiadienis, liepos 14 d.
7.30 Programa. 7,35 "T aip sukasi 

pasaulis". 8.25 “ Laukinė rožė". 19.00 
"Pirk, parduok, informuok. 19.10 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
Laida jaunimui "Raus". 20,00 “ Už 
kampo". 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 T a ip  sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. "Moters kvapas",

17.00 Laikas. 17.20 Karaoke ir kili.
17.50 Muzikinė laida "Viskas!" 18.10 
Animacinis f. 18.35 “ Be namų 
negerai..." 19.30 "Vienam gale 
kablys..." 20.00 Laikas. 20.40 TV 
parduotuvė. Anonsai. 21.00 F. “ Frosta 
prisilietimas". 22.45 F. "Šiurpuliai".
23.35 F. "Berniukai iš Brazilijos".

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara” . 9.30 Vokietijos 
miestai. Koblencas. 10.30 Vaid. f.
12.00 "Vidaus pranešimas". 12.35 
Muzikos grupė, 13.30 TV tekstas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Kelionių žurnalas "Travel". 16.00 
Muzika Ir žodis. 16.30 Europos 
kaleidoskopas. 17.00 F. "Okavango”.
17.30 F. "Westgate” . 18.30 Animacinis 
f. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 
Žinios. 19.20 1 X  proc. 1 9 X  F. "Santa 
Barbara". 2 0 X  Animacinis f. 20.55 
Anglų k. pamokėlė. 21 .X  Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21X  F. "Grifas - 
kantrus paukštis". 23 .X  Žinios. 23.15 
Sporto naujienos. 2 3 X  Muzika.

Penktadienis, liepos 14 d. 
LIETUVOS TV
18.X  Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18 .X  Žinios. 1 9 .X  TV 
anonsas. 19.05 Reportažai iš regiono. 
19.206 kontinentai. 19.50 Stiius. 20.30 
Panorama. 21.X  Sportas. 21.10 F. 
"Motina ir sūnus". 21.40 Laisvės alėja
22.05 TV žaidimas "Sėkmės keliai".
23.00 Vakaro žinios. 23.15 F. 
"Nepaprasta dekada". I.X T en isas. 
Lietuva-Lenkija

LNK TV
7 .X  Ryto ratas. 9 .X  TV par

duotuvė. 9.05 F. "Gelbėjimo būrys". 
17 .X  Laikas. 17.40 Tangomanija.
18.10 Animacinis f. 18.35 F. "G y
venimo smulkmenos". 1 9 X  Krimina
linė kronika. 2 0 .X  Laikas. 20.40 TV 
parduotuvė. Anonsai. 21 . X  TV 
žaidimas "Taip. Ne” . 21.55 Muzikinė 
laida "Viskas!" 22.20 Dviračio šou.
22.40 Siaubo f. "Naktinis budėjimas". 

TELE-3
7.30 Žinios. 8,00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Gineso šou.
10.00 F. "Grifas - kantrus paukštis",
12.00 "Juodasis vanduo". 12,35 
Muzikos grupė. 13.30 TV tekstas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00 Ke
lionių žurnalas "Travel” . 16.00 D. 
Britanijoje. 16.25 Langas j gamtą.
16.40 Kelionė su V. Šekspyru. 17.40 
F. “ Westgate". 18.30 Animacjnis f. 
1855 Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios.
19.20 100 proc. 19,30 F. "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis f. 20.55 
Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 F. "Kaimelis".
22.30 Muzika. 23.00 Žinios. 23.15 
Sporto naujienos. 23.25 F. "Lemtinga

Šeštadienis, liepos 15 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba. 11.55 Sveika, 
Prancūzija. 12.25 F. "Degrasi 
g im na z ija ". 12.55 Koncertas 
"Vaikysies šventė". 13.20 Sporto 
savaitgalis. 14.00 Sutartinių vakaras 
Iš festivalio "Skamba, skamba 
kanklial". 14.35 TV spektaklis. B. 
Sruogos "Pavasario giesmė". 15.50 
XII studentų dainų ir šokių šventė 
"G audeam us". 17.20 F. "Vestuvės 
girioje". 18.30Žinios. 18.45 Viešnagė. 
19,15Mažesni užmuš. 19.45Dok. f. 
20 30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10

Loterija “ Perlas". 21.15 Po savo 
stogu. 22.00 F. "Storulis ". 22.50 
Šoka "Žuvėdra". 23.20 Vakaro 
žinios. 23,35 Bilis Džoelas iš "Svajo
nių upės". Koncertas. 0,50 Tenisas. 

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa

11.05 F. "Meilė žeidžia". 12.00 F. 
"Dangiški migdolai". 12.50 F. 
"Žmogžudysčių skyrius". 13.45 
"Vienam gale kablys..." 14.05 
"Deutsche Welle''. Inf. laida. 14.35 
Tangomanija. 15.05 Dviračio šou.
15.30 Muzikinė laida 'Viskas!" 15.50 
Dok. f. "Povandeninės kelionės".
16.40 Kibirteleviblr. "Koralų sala",
17.55 "Rietavo elektra sveikina 
Paryžių". 18.30Animacinisf. 19.25 
Karaoke ir kiti. 20.00 Laikas. 20.40 
F. "Fo lč io  v iešbutis". 21.05 
Šešladiento pokabai. 21.40 F. Tegu 
kraujas liejasi la isvai!" 22.05 
Humoristinė laida “Zuzana ir Ko".
22.40 F. "Mėlynasis brangakmenis". 

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.30 Filmas.

12.00 Muzika 12.30 F. "Kalnietis".
13.30 Sveikatos apsaugos reforma
14.00 Kelionių žurnalas "Travel".
16.00 Mano širdis. 16.30 Vokietijos 
miestai. Magdeburgas. 17.30 
Europos scenoje. 1800 Dok. f. 18.30 
F. "Marija Celeste", 19,25 Uetloto.
19.30 Dok. f. 20.00 Laukiniai Pietūs.
20.30 Animacinis f. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 F. "Našlė 
Coudere". 23 00 Čečėnija: laisvės 
kaina. 23.15 Muzika

Sekmadienis, liepos 16 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Liudykime Kristų, 9.30 

Svetimo skausmo nebūna 10.30 
F. "Nuotykių ieškotojas". 11.20 
Septynios Kauno dienos. 12.25 
Krepšinio pasause. 13.10 Tas senas 
geras "Vakaro divertismentas".
13.55 Atmintis. 14.25 Koncertas.
14.35 Azimutai. 15.00 Sveikinimų 
koncertas. 15.50 F. "Neono raitelis". 
1840 Katalikų TV sludja 17.10Laida 
automogėjams "Automanja". 18.00 
Žinios. 18.10 Sekmadienio fotoateljė.
18.45 Gyvybės žalias medis. 13*15 
Kalbos viktorina "Moki žodj - žinai 
kelią". 20,30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Pirmasis kanalas,
21.30 F. "Geležiniai vyrukai". 22.45 
Kaukodromas. 23.25 Vakaro žinios.
23.40 Tenisas. Lietuva-Lenkija. 

LNK TV
9.00 A n im acin ia i f. 11.00 

Šeštadienio pokalbiai. 11.35 TV 
žaidimas Taip. Ne". 12.30 Karaoke 
ir kiti. 13.10 "Paslaptingas Artūro 
Klarko pasaulis". 13.25 Kriminalinė 
kronika. 13.55 F. "Dar vienas 
šansas". 14.45 Keturi ratai. 15.15 
“Zuzana ir Ko". 15,50 Kibir tele vibir.
17.20 F. "Džošua širdis". 18.50 
Anrnacnis f. 19.20 F. "Meilė žeidžia".
20.15 "Monitorius". 21.00 "Savaitės 
horoskopas". 21.05 F. " Pavėlavęs 
didvyris". 23.20 Sekmadienis. 0.10 
F. "Malibu kelias 2000".

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.15Langas 

j gamtą. 10.30 F. "Našlė Coudere".
12.00 Muzika. 12.30 F. “ Kalnietis".
13.30 POP TV. 14,00 Kelionių 
žurnalas "Travel". 16.00 Muzika ir 
žodis. 16.30Fllmas. 17.30Ęuropos 
kaleidoskopas. 18.00 įdom ūs 
žm onės. 18.30 F. "M a rija  
Celeste” . 19.30 Gineso šou. 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animacinis 
f. 21.00 Naujienos. Nuomonės. 21.30 
F. "Laiškas L. Brežnevui". 23.05 
Tamsos citadelė.
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