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NEBERA NIEKO  
ŠVENTO

Irena VASINAUSKAITĖ
Šios savaitės pradžioje 

Šiauliuose lankėsi autoritetinga 
L ie tu v o s  Architektų sąjungos 
ekspertų taryba: Lietuvos architektų 
sąjungos pirmininkas profesorius A. 
Nasvytis, profesorius V. Čeka
nauskas, profesorius A. Mačiulis, 
Statybos ir Urbanistikos ministerijos 
paminklotvarkos departamento 
generalinis direktorius J. Gtemža, 
LAS Šiaulių skyriaus pirmininkas J. 
tarkauskas, LAS pirm ininko 
avaduotojas G. Blažiūnas, 

Paminklotvarkos departamento 
Mokslo Ir metodologijos skyriaus 
viršininkas R. Javoleckas.

Ši septyniukė, susipažinusi su 
dokumentacija bei apsilankiusi 
Sukilėkų kalnelyje, apžiūrėjusi 
ponios J. Nenortienės namo 
statybvėtę Miglovaros g. 6, parašė

trumpas išvadas. Vilniškė komisija 
pasiūlė: t. "Atsižvelgiant j Sukilėlių 
kalnelio aplinkos pažeidžiamumą 
bei palankių paminklui gyvavimo 
sąlygų išsaugojimą, parengti 
detalaus suplanavimo ir 
apželdinimo koncepciją tarp 
Vilniaus, Žemaitės, Miglovaros ir 
Sukilėlių gatvių".

Ar mūsų miesto vyr. architektas 
ponas A. Vilčinskas pats, be 
sostinės komisijos pabaksnojimų 
pirštu, negalėjo suvokti, kad 
reikalingas kruopštus Sukilėlių 
kalnelio aplinkos sutvarkymo pro
jektas? Ir ne tik šios istorinės vietos! 
Šiauliuose nėra daug atmintinų 
vietelių, kurias visuomenei ir atsa
kingiems pareigūnams reikėtų 
saugoti kaip savo akj... arba bent 
kaip postą...

Visuomenė, t. y. aktyviausieji jos

veikėjai, ne visada sužino aukštų 
provincijos pareigūnų kėslus, ir apie 
pastarųjų paslaugas turtingoms 
mafijozinėms struktūroms 
pajuntama tik tuomet, kai tarsi yla Iš 
maišo išlenda kokia nors netradicinė 
pilaitė dar netradiciškesnėje 
architektūrinėje aplinkoje...
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IKI DUGNO - TIK VIENAS 
TREČDALIS

Petras KUDRICKIS
AB "Šiaulių Tauras" jstatinls 

kapitalas 6Ū mln. Lt, skolos
valstybės biudžetui - 40 mln. Lt. 
Žodžiu, iki dugno tik vienas trečdalis 
viso gylio.

AB "Šiaulių Tauro"
administracija, kad nenuskęstų visa 
laivo jgula, išeitj mato gelbėjimąsi 
valtelėmis. Tačiau anot DPS
komiteto pirmininko J, 
Grinkevičiaus ne visos valtelės tvirtai 
suręstos ir joms skęstant silpnesnieji 
jų jgulų nariai greitai gali atsidurti už 
borto.

Esant tokiai jmonės padėčiai, 
rugsėjo 5 d., pirmadienj, AB "Šiaulių 
Tauras" vyko visų profsąjungų 
konferencija. Sunku pasakyti, ko 
buvo galima daugiau {žvelgti 
besirenkančiųjų j konferenciją 
veiduose: ramybės, susitaikymo su 
likimu ar visiško beviltiškumo 
apraiškų. Ir tik vėliau, atidžiau 
įsižiūrėjus, buvo galima spręsti, kad 
jau daugeliui iš jų visiškai tas pats: 
skęsti visu laivu, atskiromis valtimis

Arvydas SAULĖNAS

Vilniuje pavyko sutikti Gruzijos 
prezidento Z. Gamsachurdijos 
bendražygį, teisėto Gruzijos 
parlamento deputatą šalvą Ciklaurj 
šiuo metu apsistojus] Lietuvoje. 
1990 m. sausio jvykių metu Š. 
Ciklauri su Gruzijos vėliava buvo 
Aukščiausiosios Tarybos gynėjų 
gretose. Jvykių metu ir po jų rinko 
f Imuotą, foto bei rašytinę medžiagą 
apie rusų armijos, TSKP ir LKP 
barbariškus veiksmus. Surinktą 
medžiagą slapta gabeno j Gruziją, 
platino TV ir kitose informacijos 
priemonėse. Jo dėka Gruzijos 
visuomenė nebuvo
dezinformuojama Maskvos 
propagandos priemonių. Rusijos 
b okados Lietuvai metu S. Ciklauri 
organizavo Lietuvos-Gruzijos 
draugystės centrą, teikus] 
visokeriopą paagalbą mūsų 
valstybei. Šiandien šis žmogus 
išvarytas iš tėvynės, j kurią grjžus 
lauktų mirtis arba kalėjimas. Tačiau 
š. Ciklauri nepraranda vilties padėti 
savo kenčiančiai tėvynei iš Vakarų.

Koresp. Prisiminkime, kaipjvyko 
pirmas incidentas su opozicija 
Tbilisyje.

Š. Ciklauri. Susirinko gauja 
ginkluotų, civiliai persirengusių 
Kariškių. Jų priekyje mitingavo 
ūpozicijos šalininkai, kurie ir iškvietė 
Policiją, pamatę ginkluotus žmones. 
Paprašyti parodyti dokumentus, jie 
pradėjo šaudyti. Nors abi pusės 
Šaudė, tačiau tądien aukų nebuvo.

Koresp. Ar stipri opozicija buvo 
parlamente?

S. Ciklauri. Tai buvo komunistų 
Partija, kuri Z. Gamsachurdijos buvo 
^drausta. Komunistų buvo 60. 
Gamsachurdi]ą palaikė visas 
apvalaus stalo" dešiniųjų partijų 

biokas, kuriame buvo 115 deputatų. 
IS viso mūsų parlamente buvo 221.

Koresp. Kaip prasidėjo 
^uvinasis perversmas Tbilisyje?

S. Ciklauri. Įvykiai prasidėjo 91 m. 
juo d ž io  21. Didelė minia

palaikančių teisėtą valdžią budėjo 
prie parlamento. Netoliese 
mitingavo ginkluota opozicija. 
Gamsachurgija kvietė ją susitaikyti, 
tačiau derybų buvo atsisakyta. Kitą 
dieną 7.45 val. ryto išėjau iš pastato 
ir kaip tik tą akimirką pasipylė kulkų 
kruša. Netrukus prisijungė artilerija, 
kuri buvo nukreipta daugiausia j 
prezidento langus. Gamsachurdija 
šito nelaukė. Jis kaip tikintis 
žmogus, niekaip negalėjo suvokti, 
kodėl gruzinai šaudo j gruzinus. Mes

lazdomis, spardė, pjudė šunimis. 
Per jvairius mitingus, palaikančius 
Gamsachurdiją, buvo nužudyti 84 
žmonės. Jie nebijojo sakyti tiesos, 
šūvių, ėjo drąsiai j mirtj. Nepaisant 
visko, teisėti Gruzijos parlamentarai 
buvo sušaukę net 4 sesijas, o 
posėdžių metu buvo kvorumas.

Koresp. Kokiu būdu
Ševarnadzei pavyko laimėti
prezidento rinkimus?

š. Ciklauri. Nenuostabu. Jie 
turėjo 7Ū metų praktiką. Aš tiksliai

VALDŽIOJE
POLITINIAI
LAVONAI

nebuvome pasiruošę ginkluotam 
pasipriešinimui. Nebuvo irbarikadų.

Koresp. Kas koordinavo 
opozicijos veiksmus?

Š. C ik lauri. Iš pradžių 
nežinojome, kad visi veiksmai yra 
derinami su Maskva. Vėliau 
sužinojome, kad visas scenas 
režisuoja Ševarnadzė iš Rusijos 
sostinės. Vakarop sužinojome, kad 
kariniuose veiksmuose dalyvauja 
Užkaukazės karinės apygardos 
daliniai.

Koresp. Kaip gruzinų tauta 
reagavo j tokj susidorojimą?

Š. Ciklauri. Po Gamsachurdijos 
išvykim o Tbilisyje jvyko 120 
tūkstantinis mitingas. Mitingai ir 
toliau nesiliovė. 1993 gegužės 26 d, 
buvo minima Gruzijos laisvės diena. 
Kai nusileidome Į Rustavelio 
prospektą, mus užpuolė tam 
pasiruošę smogikai: Šaudė, mušė

žinau, kad žmonės buvo verčiami 
balsuoti, jie klastodavo sąrašus, o 
po rinkimų pakeisdavo visas 
balsadėžes.

Koresp. Kaip buvo susidorota su 
teisėta Gruzijos valdžia ir jos 
šalininkais?

Š. Ciklauri. Deputatas Arkadijus 
Markorijus buvo nužudytas pirmąją 
perversmo dieną. Per visą taiką 
buvo areštuoti 29 deputatai. Šiuo 
metu kalėjime uždaryti 4: A. 
Arcchiladzė, V. Domuchovskis, V. 
Šurgaja, Z. Kabalija. 80 politinių 
kalinių buvo nuleisti nuo 10 iki 15 
metų kalėjimo. Daug žmonių 
kalinami be jokio teismo iki šiol. 
Uždraudė opozicinius laikraščius. 
Papulkininkis, kuris korespondentui 
pasakė, kad Abchazijos karas yra 
surežisuotas Maskvos, kitą dieną 
buvo nušautas. Perversmo metu j 
laisvę buvo paleista 4000

ar šokti tiesiog j vandenj. Štai tokia 
dvasia ir vyko AB "Šiaulių Tauras” 
jungtinė profsąjungų konferencija.

- Darbininkas jau nebeklausia, 
kada bus padidintas atlyginimas, o 
kada jis bus išmokėtas, sakė 
laisvųjų profsąjungų pirmininkas P. 
Bartkaitis.

- Ar nebūtų teisingiausia, jei 
darbdavys ir darbininkas gautų tą 
pačią 56 Lt pašaipą, - klausė 
darbininkų sąjungos pirmininkas J. 
Grinkevičius.

Giliau Ir išsamiau jmonės 
griuvimo priežastis bandė atskleisti 
inžinierių sąjungos pirmininkas P; 
Sabas. Anot jo, "laisvosios rinkos 
sąlygomis gamybos vadovai surati 
rinkos nesiruošė. Pagrindinė klaida 
buvo padaryta daugiau kaip prieš 
dvejus metus.
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kriminalinių nusikaltėlių. Iš jų buvo 
suformuotos ginkluotos Žudikų 
gaujos, kurios ir šiandien laisvai 
siautėja mūsų sostinės gatvėse.

Koresp. Kas laukia Gruzijos 
ateity?

Š. Clkulaurl. ševarnadzė jvykdė 
TSRS užsakymą. Kai 
Gamsachurdija prieš Kruvinuosius 
jvyklus skambino jam j Maskvą ir 
prašė padėti, Ševarnadzė atsakė, 
kad išeina j pensiją. Tada vieni 
žmonės buvo patikėję, kad gyvens 
geriau, kiti palaikė Ševarnadzę, o 
štai dabar gauna tik po 300 gramų 
duonos per dieną. Ševarnadzė - 
politinis lavonas, jau neturintis jokio 
autoriteto. Šiandien 300 tūkstančių 
gruzinų pabėgėlių negali grjžti j savo 
tėviškę. Visiškai paralyžuota 
pramonė, tik 20 proc. gruzinų turi 
darbo. Nėra jokių užsienio
investicijų. Nuolat vyksta
psicholog inis karas: kasdien 
šaudoma, siekiant palaužti
gyventojų drąsą, klesti banditizmas. 
Tokia situacija be abejo labai patogi 
Maskvai - nusilpusią valstybę 
gerokai lengviau kontroliuoti. Tačiau 
kolonializmas visame pasaulyje
baigia savo dienas ir Gruzija ateity 
tikrai bus laisva.

Koresp. Kaip susiklostė Jūsų 
likimas?

Š. Ciklauri. Po jvykių 7 mėn. 
gyvenau Tbilisyje, 3 mėn. - 
Zugdidyje, 2 mėn. slapsčiausi 
Batumyje, vėliau Grozne, 
Pamaskvyje. Rugpjūčio pučo 
dienomis buvau Lietuvoje. Mano 
bute darė kratą, o radijas paskelbė, 
kad aš ir Tbilisio miesto meras 
bandėme išvykti j Graikiją. Dabar jau 
devintas mėnuo Lietuvoje ir laukiu 
leidimo išvykti j Vakarus. Niekaip 
negaliu patikėti, kad tai atsitiko mano 
tėviškėje, šaudė } teisėtą 
nepriklausomos valstybės 
parlamentą, ginklu pašalino 
prezidentą, o visas pasaulis tylėjo. O 
juk ir Lietuva, ir Gruzija pirmavo 
kovoje už laisvę..,

“SALIN
RANKAS
NUO
ČEČĖNIJOS!”
A. SAULĖNAS

Antradienj Vilniuje prie 
Rusijos ambasados susirinko 
per du šimtus piketuotojų, 
atėjusių paremti Čečėnijos 
nep riklausomybės ir
protestuojančių prieš Rusijos 
karinę agresiją šios valstybės 
atžvilgiu. Pikete kalbėjo 
istorijos daktaras R. Batūra, 
rašytojas E. Ignatavičius, 
teisėtas Gruzijos ministras 
pirmininkas Gugušvilis ir kt. 
Buvo atkreiptas dėmesys j vis 
agresyvesne tampančią 
Rusijos karinę politiką, 
siekiančią atkurti Sovietų 
sąjungos ribose buvusią 
valstybę. Gugušvilis Jvykius 
Čečėnijoje pavadino eiliniu 
kruvinu Rusijos karinio 
perversmo Kaukaze
scenarijumi, kuris pavyko 
daugelyje valstybių. Visais 
atvejais randama saujelė 
išdavikų, po kurių priedanga 
rieda Rusijos tankai, kareiviai ir 
ginklai. Piketo dalyviai ragino 
Lietuvos Seimą pripažinti 
Čečėnijos nepriklausomybę 
bei SNO atkreipti dėmesj j 
genocidą, vykdomą prieš 
čečėnų tautą. Buvo priimta 
rezoliucija Rusijos atstovybei 
primenanti kruvinuosius 1940 
m. bei 19911 m. sausio 13 ir 
raginanti Rusiją ir jos karines 
struktūras nesikišti j Čečėnijos 
vidaus reikalus. Rugsėjo 6 d. 
Čečėnija šventė trečiąsias 
nepriklausomybės metines. 
Grozne vyko karinis paradas 
bei kitos iškilmės.
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NEBĖRA NIEKO ŠVENTO
Irena VASINAUSKAITĖ 

Atkelta I i  1 p.
Žemesniojo rango, t.y. prabangių 

namų projektais dar nepagarsėję 
architektai tarpusavyje kuždasi, kad 
nomenklatūrinio mafijozlo pilaitės 
suprojektavimas kainuoja net Iki 20 
tūkst. JAV dolerių. Ar gali 
nesusvyruoti Lietuvos respublikos 
pareigūnas, kai už "eismą ratu" apie 
įstatymą jam mokama "žaliais"? 
Matyt, nebegali... Ko gero 
profesionalumas, specialisto etika, 
sąžiningumas • atgyvenusios 
moralinės kategorijos, už kurias 
nemokama doleriais...

Todėl kas šiuo metu mieste

galėtų būti tikras, kad vieną rytą 
neišdygs Sukilėlių kalnelyje kioskas, 
IStlsą parą prekiaujantis svaigalais 
arba nebus suprojektuotas 
požeminis tunelis po kalneliu iš 
ponų Nenortų namo | centrinę 
turgavietę? Juk taip patogiau 
turtingų namų Seimininkų tarnams... 
Labai apmaudu, kai pastarųjų 
kategoriją papildo Ir valstybinių 
{staigų atsakingi pareigūnai...

Antrasis ekspertų komisijos 
posėdžio protokolo punktas teigia, 
kad "naujo gyv. namo statybos 
Miglovaros 6 projektą būtina 
koreguoti, žeminant pastato 
virėutlnę dalj nuo paminklo pusės,

tuo mažinant vizuallnj poveiki 
paminklui1'.

Be svečių nuomonės išsakymo 
nei p. A. Vilčinskas, nei p. K. Jurėla, 
projektavęs J. Nenortienės namą, 
negalėjo {vertinti vizualinio 
būsimosios pilaitės poveikio 
paminklui? Juolab, kad ponas 
Kajetonas Jurėla yra kalnelio ir 
paminklo sutvarkymo projekto 
autorius... Turbūt galėjo, jeigu žada 
rugsėjo mėnesj pilaitės pro|ektą 
keisti...

Sukilėlių kalnelio reguliuojamojo 
užstatymo zonoje yra dar deSimt (be 
Nenortų) gyvenamųjų valdų sklypų. 
Ekspertai Iš Vilniaus rekomendavo

"padidintų Sukilėlių kalnelio 
paminklinę teritoriją'', kuri tarsi 
pripučiama būtų: tai sumažėja, tai 
ISsipučia. O tuos susitraukimus iš 
vienos pusės sąlygo|a miestiečių 
budrumas, Ir Iš kitos pusės 
atsakingų pareigūnų paslaugų 
tarifai... "žaliaisiais"? Todėl |au 
šiandien Sukilėlių kalnelio 
reguliuojamojo užstatymo zoną 
gallmavadlntl žemėtvarkininkų gana 
nemėgstamu terminu - žaliąja (nuo 
JAV dolerių spalvos...) zona...

Eskpeitų komisijos atvažiuoja ir 
išvažiuoja, o miestiečiai lieka gyvenu 
mieste, kurio saugojimas matyt 
tampa ne atsakingų pareigūnų, o 
visuomenės priederme. Būkime 
budrūs, kad vietoje 
Nepriklausomybės paminklo

Nonų pilis, slmbollzuoj 
respublikos pareigūno protesir 
pilietinę degradaciją 
nomenklatūrinių multimllljom 
įgeidžius, mentalitetą, užmoiJ 
Nebėra nieko Sventol

P. S. Statybų Sukilėlių kalne' 
istorija lyg ir nesibaigė, nes kol 
paliktas galioti 1994 08 19 die 
valdybos sprendimas dėl laikine 
Nenortienės namo statyk 
sustabdymo. Tuo pat melu mie: 
architektai norėtų nedelsdi 
statyti, vicemerė V. Stasiūne 
teigia, kad "Iš valdybos pusės |o 
apribojimų statybai nėra”. Vadini 
tebegalioja tik Kultūros 
inspekcijos draudimas?

IKI DUGNO ■ TIK VIENAS TREČDALIS
Petra« KUDRICKIS

Atkelta iš 1 p.
Tada stebėtojų taryba, dalyvaujant 

generaliniam direktoriui R. Virbickui, 
priėmė sprendimą, kad reikia sukurti 
marketingo tarnybą. Buvo priimtas 
sprendimas dėl marketingo tarnybos 
direktoriaus etato. Tačiau valdyba 
tokio sprendimo nejvykdė. Ji atsisakė 
ieškoti naujų rinkų ir naujų gaminių. 
Šiandien turime tą, ką turime. Kuo 
gamykla labiau nusmukusi, tuo 
lengviau ją privatizuoti. Marketingo 
tarnybas nėra t Šiandien. Be telmlzorių 
nieko daugiau ir negaminama, nors 
pas mus buvo galima gaminti elektros, 
dujų, vandens bei Šildymo skaitiklius

Vienas IS profsąjungų veiklos barų 
yra suteikti žmogui darbo. Valdyba, 
pasiūliusi kurti naujas darbo vietas, 
nerado atgarsio vadovų tarpe.

Nors nuostoliai siekia milijonus, 
šiuo metu niekas už tai neatsako. 
Gamyklos vadovai teigia, kad trūksta 
pinigų. Bendrovė "Aura", kuri surinko 
pinigus už cukrų, pirko Ir televizorius, 
bet neapmokėjo gamyklai už 
produkciją Per akcininkų susirinkimą 
paklausus finansų direktorių, klek už 
televizorius sumokė|o "Aura", jis 
pasakė, kad tokių smulkmenų 
neatsimena. Viena Kauno akcinė 
bendrovė už televizorius skolinga 70 
tūkst. Ll, kita Šiauliuose esanti firma

- apie 1 mln. 200 tūkst. litų. Neaišku, 
ar ta firma Šiuo metu yra ar jau 
nebeegzistuoja. Tai tik maža dalis to, 
ką mes žinome".

Vėliau buvo perskaitytas jungtinės 
profsąjungos tarybos pareiSkimas, 
kuriuo išreikštas nepasitikėjimas 
bendrovės valdyba Ir jos pirmininku.

Po perskaityto pareiškimo j tribūną 
pakilo gen. direktorius p. R. Virbickas. 
Atrodė, kad pareiškime išreikšta 
nuostata dėl nepasitikėjimo 
direktoriumi jo nė klek nesujaudino. 
Anaiptol, Jis jautėsi tvirtu padėties 
šeimininku, | klausimą, kada 
atsiskaitys "Aura" už televizorius, 
atsakė, jog čia esąs teismų reikalas, 
o | klausimą ar buvo "Auros" valdybos 
narys, atsakė "Ne".

Po gen. direktoriaus kalbėjusi 
Lietuvos darbininkų sąjungos 
prezidentė Balsienė pasakė:" Lietuvoj, 
demokratinėj Lietuvoj pirmoj eilėj buvo 
sumanyta nuskurdinti darbininkiją, kas 
ir buvo daroma labai sistemingai. 
Beveik visos |monės buvo priverstos 
Imti paskolas iš bankų. Iš kur tie 
bankai būtų turėję pradlnj kapitalą? 
Jie Imdavo Iš |monlų didžiules 
palūkanas. Taip įsikūrė labai daug 
bankų Ir tarpinių |monlų. Darbininkai 
nė nesuvokdami | kokią padėti 
pakliuvę tikėjosi Išeiti ramūs Ir geri.

Nuskurdino darbininką {stumdami

V. LANDSBERGIS DEL BALTIJOS SALIŲ 
BENDRADARBIAVIMO STRUKTŪRŲ

Netrukus Lietuvos Seime 
numatoma ratifikuoti šių metų birželio 
13 d. Rygoje pasirašytą trijų Baltijos 
valstybių Susitarimą dėl 
tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio 
bendradarbiavimo. To dokumento 
ypatingas bruožas matomas 5 
straipsnyje, kur veiklos ir sprendimų 
vyriausybinis lygmuo iškeliamas 
aukščiau parlamentinio. Ten sakoma:

"Baltijos Ministrų Tarybos 
sprendimai yra privalomi Baltijos 
valstybėms. Prieš priimant 
sprendimus Baltjos Ministrų Taryboje, 
kiekviena valstybė turi Informuoti 
Baltijos Ministrų Taiybą apie būtinumą 
nadonalniuose parlamentuose pritarti 
priimamiems sprendimams".

Informuojanti "valstybė" gali 
pasirodyti, nes konkrečiau nenurodyta 
to paties vykdomosios valdžios

lygmens: tokiu būdu ši valdžia, 
atitinkamai informuodama kaimynus, 
gali lengvai apeiti savo šalies 
aukščiausiąją, {statymus leidžiančią 
ir Vyriausybę prižiūrinčią valdžią, 
pavyzdžiui, Lietuvos Seimą. 
Apeinama ir tarpparlamentinė Baltijos 
Asamblėja, kuriai šiuo Susitarimu tik 
leidžiama kai kas: galima kreiptis, 
pateikti klausimus. Asamblėja turi teisę 
j savo nuomonę (7, 8, 10 str.), bet 
nenumatoma nei parlamentinė, nei 
trišalės Ministrų Tarybos 
atskaitomybė. Tai aiškus 
atstovaujamosios demokratijos 
principų pažeidimas. Baltijos Ministrų 
Tarybos vardu gali ką nors nuspręsti 
trys Užsienio reikalų ministrai, ir pagal 
susitarimo teksią jų sprendimai būtų 
privalomi Lietuvai be jokios ratifikacijos 
Lietuvos Seime.

Todėl Seimas negali dabar aklai 
ratifikuoti šio |j nušalinančio 
Susharlmo: turi būti padarytos 
reikiamos Išlygos - kas Lietuvos 
valstybės vardu praneša Baltijos 
Ministrų Tarybai jog Seimas yra 
reikiamą dokumentą apsvarstęs, 
leidžia jj pasirašyti arba numato 
vėlesnę ratifikaciją.

Europos Sąjungos
tarpnacionalinėse struktūrose jau 
pastebėta centralizuotos
vykdomosios biurokratijos 
jsigalėjimas, pradėta ją kontroliuoti 
stiprinant Europos Parlamentą. Ir 
Baltijos Tarybai derėtų orientuotis j 
pažangesni modelj, išvengiant 
kabinetinių, bet valstybėms privalomų 
sprendimų pavojaus.
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PASAULIO NAUJIENOS
Popiežius Jonas Paulius II atšaukė 

ketvinadienj Sarajeve numatytą vizitą 
dėl suintensyvėjusių kovų.

Airijoje.

Berlyne Vokietijos užsienio reikalų 
ministras N. Kinkelis pranešė, jog 
pradėta lemiama serija pasitarimų 
dėl serbų atmesto taikos plano. 
Pirmadieni po plano atmetimo penkių 
planą paruošusių šalių diplomatai 
susirinko aptarti tolesnių veiksmų.

Kaire vykstančioje pasaulio 
gyvento|ų vystymosi konferencijoje 
kunkuliuoja emocijos dėl Vatikano 
pareikštos kritikos konferencijos 
dokumentams, kalbantiems apie 
abortus.

JAV pradėjo gabenti Kubos 
pabėgėlius Iš Gvantanamo |lankos | 
Panamą. Maždaug šimtas kubiečių 
jau sutko skristi j Panamą Perkėlimas 
pradėtas norint sumažinti žmonių kiekį 
perpildytoje bazėje Gvantanamo 
{lankoje Kuboje, šiuo metu bazėje 
yra 20 tūkst. pabėgėlių.

Airijos ministras pirmininkas ir Airių 
respublikonų partijos politinis vadovas 
po istorinių pasitarimų Dubline bendrai 
jsiparelgojo siekti talkos šiaurinėje

Alžyro vyriausybė Ir uždraustas 
islamo gelbėjimo frontas Išreiškė 
ketinimą siekti politinio kompromiso 
Ir baigti dvejus metus užsltęsusj 
smurtą.

PASAULIO NAUJIENOS

Estijoje dvi valdančiosios koalicjos 
partijos paragino ministrą pirmininką 
Maną Larą atsistatydinti. Premjeras 
Iki rugsėjo 16 dienos turi duoti 
atsakymą socialdemokratų Ir centristų 
partijoms.

| "Sodrą". Tikėjome, kad ten gausime 
pašalpą, senatvėje pensiją. Tie pinigai 
buvo Iššvaistyti per tarpininkus.

Buvo statomi pastaai, o prie pastatų 
išdygdavo dar kiti pastatai. Kai važiuoji 
per Lietuvą, nesimato, kad nuskurdo 
Lietuva. Man atrodo, kad ji turtė|a, 
nes žmonės įlenda j savo butus, | 
savo kambarius Ir prisidengia tuo, 
kuo gali, kad atrodytų Išdidžiai ir 
pasiturinčiai.

Dabar vyksta vidutinio lietuvio

nuskurdinimas. Bankrutuoja banl 

Ir tie, kurie buvo gudresni iškc 
savo rublius j dolerius Ir la 
bankuose, dabar jų negali algai 

Manau, kad ateis Ir treti 
skurdinimo etapas. Visose jmonr 
■ per daug darbininkų. Jie bus atle 
su mažiausiais nuostoliais jmonėr 
Turtingiesiems jau niekas nebeina : 
supirkti likusj įmonių tuną, 
darbininkas, Jeigu jam reiktų js: 
akcijų, ir tūkstančio nebesugra py
nes žmonės ne tik be santaupų 
ir be atlyginimų palikti". I 

Vytauto GELŽIN 10 pieš.

Mlestovaldyba Išimtiestvarka 
leido susituokti šešioms 
nepilnamečių poroms. Dailiosios 
lyties atstovės neprašė niekieno 
leidimo tapti būsimomis mamomis.

Šiaulių valstybiniam autobusų 
parkui steigėjo teisėmis leista 
dalyvauti kuriant UAB "Šiaulių 
techninių apžiūrų centrą", turint ne 
mažiau kaip 34 proc. įstatinio kapitalo.

Dvidešimt aštuoniems piliečiams 
atstatyta nuosavybės teisė j žemę.

Šią karštą Ir sausą vasarą miest 
užregistruota 300 gaisri 
nusinešusių nei 5 žmonių gyvybei 
Ugnis padarė nuostolių už 140 lūki 
litų.

Prasidėjus rudens lietui, valdyb 
panaikino rugpjūčio 3 dieno 
potvarki, kuris draudė gyventojam 
lankytis miškuose. "Dekoratyvini 
augalų" |monės vadovų br 
ugniagesių nuomone, gaisrų met 
šiemet išdegė mažiau miškų 
durpynų nei pernai.

| Šiaulių miesto Valkų globos 
namus atiduoti keturi vargšai valkai. 
Iš globos namų | logopedinius globos 
namus perkelti keturi beglobiai, du 
našlaičiai bus priglausti 
pagalbiniuose vaikų globos 
namuose, Visi jie 
g y v e n s p  
"va ld iškose" 1

"V iltie s" namai, esanty: 
Šlauluose, Vasario 16-osios gatvąi 
pakėtė pavadinimą Dabar ŠI |sta:g 
vadinasi Šiaulių miest: 
Savivaldybės sveikatos mokyme

šeimose, nes "  
g i m t o s i o s e  I  
va lkatau jam a, |  
g i r t a u j a m a ,  ■ 
k a l i m a -  
katėjimuose ■

& * « r « y s  |
paskirti globėjais, ■
dvi senelių ■ 
šernostaposavo ■ 
a n ū k ų m m m  
lūptlojėliais.

centru.

1  ***M i e s t o
5  v a I d y b a 
I  p a t v i r t i n o  
|  v a l s t y b i n i ų
■ |monių, kurios 
- n e b u s
■  akcionuojamos
I  I
|  privatizuojamos,
■  sąrašą. Jame
■  valstybinė galvių
■  a p š v i e t i m o

Šiaulių valdyba prašo šešiems 
miesto gyventojams sutelkti Lietuvos 
Respublikos pilietybę. Du asmenys 
pilietybės atsisakė

Švietimo skyriui leista nurašyti 
1979 metų gamybos automobilj IZ, 
kurio likutinė vertė 224 litai.

Šiaulių dramos teatro meno 
vadovui gali būti suteiktos tarnybinės 
gyvenamosios patalpos. Iki šiol tokiu 
gyvenamuoju plotu buvo aprūpinami 
lik policininkai.

B B B B J  į m o n e
v a Is  t y  b I n b 

vandens tiekimo jmonė, valstybine 
spec. autotransporto Jmcnė 
valstybinis autobusų parkas be 
valstybinė butų fondo remoninr 
jmonė.

Patvirtintas valstybinių |mor,, 
reorganizuotlnų | specialiosios 
paskirties bendroves, sąrašas: VI 
"Kelias", VĮ "Pirtis", |monė 
"Dekoratyviniai augalai", |monf 
'Tokslka", jmonė "Bendrabutis"" 
penkios namų ūkio eksploatavimo 
įmonės

Šiauliuose jregistruota dar viena 
visuomeninė organizacija - tai meno 
informacijos centras "Kontaktas" 
(buveinė - Vilniaus g. 174-9).

Individuali Dariaus Karllnsko 
|monė galės prekiauti naftos 
produktais Iš konteinerio Tilžės Ir 
Girulių gatvių kampe.

Miesto valdyba leido konkurso 
tvarka Išnuomoti Odos ir Veneros 
ligų dispanserio antrojo aukšto 
patalpas (94 kv. m.), kuriose buvo 
valgykla. Nuomos trukmė-5 metai, 
o patalpų pasklrtls-kontoros.

Trims iškeldintiems Iš grąžinti 
namų asmenims leista privatizuoti 
butus.

Dviems gyventojams
neatlygintinai pripažinta nuosavybės 
teisė | nuomojamus butus.

Patvirtinti sąrašai gyvento, , 
kuriems suteikiama teisė naudotis 
valstybės paramą apsirūpinant 
gyvenamosiomis patalpomis 
pirmąja Ir antrą|a eilių tvarka.

Patvirtintas grjžtančlų | Lietuva 
reabilituotų politinių kalinių ir 
tremtinių, pageidaujančių 9aJt 
butus, sąrašas. Jame 4 asmenį 
šeimos.

parengė Irena
VASINAUSKAITĖ
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BAIME SVIESTO 
NESUPLAKSI

M arija  R IM K IE N Ė
Nors jau  daug rašyta ap ie  praėjus] 

referendumą, be t ir aš da r savo “ tr ig ra š į" 
primetu. M at teko  m an d irb ti 18-toje 
rinkiminėje apylinkė je . Jos p irm in inkas 
mane įp a re ig o jo  " a p ta rn a u t i"  tr is  
daugiabučius namus. Tikrinant balsavimo 
sąrašus, teko  sus ipaž in ti su  dauge liu  
žmonių, nors nem aža bu tų  radau 
užrakintus. O  ir kaimynai nedaug tegalėjo 
paa išk in ti. T ik ra i, d a u g ia b u č iu o s e  
nam uose  ž m o n ė s  g y v e n a  la b a i 
užsisklendę - vien savo reikalais susirūpinę, 
net kaim ynų pava rdž ių  nežino. Dėl to  
r i n k i m i n i u s

tu o  ta rpu  paprastą žm ogelį mokesčiais 
spaudžia  ka ip  reikiant? Kad mažai 
m okesčių  surenka skaudžiai pergyvena 
ir ponas A. Š leževičius. Taigi...

L a im ė ta s  re fe re n d u m a s  b ū tų  
sutram dęs įsisiautėjusius valdininkus, o 
dabar - dar ilga i "m ušim  sviestą"...

Blogiausia, kad žmonėms grįžta baimė, 
kuri sukausto pro tą  ir mąstymą. Žinoma. 
Sibiran važiuoti niekas nenori. O  grasinimų 
daug, ypač kaimuose. Bet tikras lietuvis 
Lietuvoje nepražus. Žmonės, kurie pritarė 
referendum ui, jokiom s LDDP pinklėms 
nepasiduos.

Æ  SA

w

SAVAITĖS ŠIUPINYS

ŠIAULIŲ RAJ.
Aguonų plantacijų Meškuičiuose 

|  savininkas yra Šiaulių miesto 
|  gyventojas. Pavasarį jis buvo žemę

Kiti
abejojantys yra 
m in k š ta k ū n ia i. 
Ji® n ie ku r 
n e p a r o d y s  
stiprios jėgos. O 
iš girtaujančių, 
va lka ta u ja n č ių , 
kurių dauguma, 
n iekam  nėra  
n audos . Dar 
mūsų jaunim as

106. Žinoma, tikėjaus daugiau, nes beveik 
visi referendume žadėjo dalyvauti. Liūdna, 
kad žmonės nesilaiko duoto žodžio. Vadinu 
juos melagiais, veidm ain ia is, nes vienaip 
sako, o  kitaip daro. Baisus jų  abejingumas, 
kai j  rim tus dalykus num oja  ranka  ir sako, 
jog niekada nieko gero Lietuvoje nebebus.

Tokiems žm onėm s norisi prim inti seną 
palyginimą, kai dvi varlytės šokinėdam os 
jkrito  j grie tinės k ib irą . V iena iš jų  labai 
nusigando ir, nug rim zdus i j dugną, žuvo. 
O antro ji - ieškodam a išeities, ko jytėm is 
vis p lakėsi j k ib iro  kraštus. T a ip  pam ažu 
j i  iš grie tinės sum ušė sviestą ir  la im inga i 
iššoko ant žem ės. T a ig i ir m um s nereikia 
pasiduoti pesim izmui ir "m uškim e sviestą" 
visi kartu.

Juk  m atom e, ka ip  v is  sunkiau 
pragyvename, kokia ne tvari«  aplink, kokia 
neteisybė. Tad, ar g a lim a  užsim erkti ir 
n ieko  nedaryti savo labu i?  Ju k  tu rim e 
te isę  aps ig in ti, pare ika lauti, kas bū tina  
c iv ilizuo tam  žm ogui.

Viena m oteris isteriška i šaukė: "Kam  
re ferendum as re ika lingas, je i tu o j badu 
m irs im !”  A ntra  p ikta i sušnypštė : "V isos 
va ldž ios  v ien  tik  vagys, tad  už ką  dab a r 
ba lsuo ti? " Liūdna, kad žm onės net 
nesuprato, kuriam  tiks lu i ruoš iam as šis 
referendumas. Ir kam klausytis paprastos 
m oters a iškinim o, je i pa ts  prez iden tas 
liepė  referendum e neda lyvauti! Keista, 
kad žm onės nesuabe jo jo  jo  te is ingum u, 
patriotiškumu, gera valia. A r kilniais tikslais 
jis  atsisakė dek laruoti savo  pajam as, kai

yra  to li nuo teisybės kelio. Kol kas jo 
tiks las - p in iga i. Kai nebebus ką plėšti, ką 
apgauti, ar nepasuks savo energiją prieš 
va ldančiuosius, ar nesusikirs jų  keliai? 
J ie  ta ryb iška i išauklėti, tylėt nemokės ir 
"sv iestą  ga li sum ušti" daug sparčiau... 
Tuo beveik tik iu , nes LDDP-istai nieko 
gero nenuveikė. Partinė mokykla juos 
gera i išm okė tik  šantažuoti, apgaudinėti, 
ve rbuoti. N ieko jie  negaili dėl savo 
propagandos. Kiek kainavo referendumas, 
tu rb ū t visas pasaulis jau žino. O  kiek 
p in igų  išleista, kad  jis  neįvyktų, nė vienos 
sąskaitėlės niekas nematė... Taip puikiai 
d irba  poz ic ijos buhalterija, kaip tikrais 
tarybiniais laikais, kur iš sutaupytų žaliavų 
beveik pusę gam ybos plano jvykdydavo, 
nors pusfabrikačia i per vartus ir skyles 
“ iškeliaudavo" didžiuliais kiekiais. Kažkur 
pradingo ir mūsų išgarbintasis ir išrinktasis 
M. Stakvilevič ius, kuris išprakaitavęs 
šaukė, kad re ik ia  išva ikyti b iurokratus ir 
pop ie rių  graužikus. Kas tada netikėjo jo  
žodžiais?.. O  kur darbai?.. Tikriausiai jis 
dabar sotus ir savim i patenkintas. Dėl 
k itų  rūp intis nebeverta.

Kad to liau  j politin ius labirintus 
nejsipa in iočiau, baigdam a noriu kuo 
nuoširdžiausiai-padėkoti tiems žmonėms, 
kurie negailėdam i nei savo laiko, nei 
sveikatos p ris idė jo  prie referendumo 
organizavimo. Jiems karštą padėkos žodj 
ta ria  ir  T8-tosios apylinkes rinkim inės 
kom isijos pirm ininkas Č. Dirkė.

P. S. Honorarą skiriu  "Aušros alėjai".

išnuomavęs pagal skelbimą 
laikraštyje.

PAKRUOJIS
Savo gyvybę išgelbėjo prieš 

keletą savaičių dingęs "Kruojos" 
bendrovės arklys. Vagys jkėlė jj j 
mašiną ir Jau būtų kažkur jj 
"evakuavę", bet šis išsprūdo ir 
nubėgo į buvusio arklininko kiemą 

KELMĖ
Statistikos duomenim is iki 

rugpjūčio 28-oslos rajono žemės 
I  ūkio bendrovės nupjovė 58 proc. 
I javų.
|  Kolainių gamybiniame centre 
|  nuo elektros tiekimo linijos nuimta 
■ 217 kg laido ir 40 izoliatorių ir tuo 
J padaryta nuostolių už 1810 litų.
1 TELŠIAI

atkurti licėjiniai kursai, dar kitaip 
vadinami Mažąja seminarija Licėjuje 
mokysis vaikinai, ateityje norintys tapti 
dvasininkais.

RADVILIŠKIS
S. J. iš Saktelių kaimo pranešė, 

jog rugpjūčio 27-osios ryte pasigedo 
dviejų savaičių juodos spalvos 
buliuko, buvusio ganykloje.

Iš Šeduvos - Labos tarpstoties 
dingo 1600 m elektros laidų.

Dišlių kaimo gyventojas G. K. 
rugpjūčio 30 d. nuėjęs j ganyklą, 
neberado 1,5 kub. m aliuminio 
cisternos, kurioje buvo laikomas 
vanduo.

AKMENĖ
30 rajono piliečių buvo apkandžioti 

šunų, kačių, graužikų.
, Policijos šuo apibraižė berniuką,

kitas - sužalojo veidą 8 metų valkui.
Žiurkės apkandžiojo vaikus. 

Sablauskiuose dvejų metų vaikui 
žiurkė jkando J nosj, o Viekšniuose 
ketverių metų vaikui graužikė jkando 
j ausj.

JONIŠKIS
Žagarės turgūs nebe tokie kaip 

prieš keletą metų, kai suvažiuodavo, 
suplaukdavo prekeiviai ir pirkėjai 
iš Latvijos. Aliejų "Bro lio" galima 
jsigyti už 4,5 lito, kai parduotuvėje 
šis kainuoja net 5 litus. Agurkų 
kilogramas -1,50 lito, pomidorai - 
2,5 lito, neypatingos kokybės 
kopūstai -1 litas. Kam reikia šviežių 
bulvių, tai - 1,5 lito kilogramas. 
Morkų ryšelis -1 litas. Silkė - 5 litai. 
Mėsos Žagarės turguje nepamatysi. 
Nebent rūkytų lašinių - po 9-12 litų.

Beveik pusę turgaus užėmė 
prekiautojai padėvėtais drabužiais, 
labdara iš Vakarų. Sako, kažkas 
net odinę striukę už 8 litus nusipirkęs.

i Prie Telšių kunigų seminarijos
SAVAITES ŠIUPINYS

NUOSTABIAI GROJANTIS 
VYRUKAS

Antanas VĖJINIS
Atsitiktinai užklydęs j alaus barą 

"RUDĖS 29" išgirdau grojant gitara 
ir dainuojant. Iškart pagalvojau, kad 
tai studentai, atvykę mokytis, bet 
apsirikau. Kai įjungiau diktofoną, 
norėdamas jrašyti dainą, jaunuolis, 
grojantis gitara, prisėdo prie manęs. 
Nepatikėjo, kai pasakiau, kad jis 
puikiai dainuoja ir todėl noriu jrašyti 
keletą dainų. Pamažu įsikalbėjome, 
įspūdis žmogaus, kurio įvaizdį 
buvau iškart apie jį susidaręs, 
pamažu blėso. Atsiskleidė visai 
kitoks žmogus, 'ja lbū t ne visai 
tinkantis tai aplinkai, kurioje jis groja 
ir dainuoja.

Susipažinom e. Ram ūnas 
Sadauskas. U žaugo va ikų  
namuose. Kaip jis pats sako, 
gyvenime visko matė: ir kalėjimų, ir 
"zonų". Jo nuomone, visiems jo 
gyvenimo vingiams įtakos turėjo tai, 
kad jam teko augti vienam, be tėvų. 
Groti pradėjo labai seniai. Mokėsi 
Klaipėdos konservatorijoje.

- Negalėjau mokytis, kaip turi būti, 
nes nebuvo kas mane išlaiko,- sako 
R-mūnas, turėjau pats savimi 
rūpintis. Sunku viską ir apsakyti.

šeimyninis gyvenimas Ramūnui 
taip pat nesusiklostė. Ne kiekviena 
moteris, pasirodo, supranta tikrą 
muzikantą. Yra moteris, kuriai

Ramūnas neabejingas, bet čia jau 
jiems spręsti kaip elgtis.

Mūsų pokalbis vėl pakrypsta apie 
muziką. Grojo Ramūnas su Kastyčiu 
Kerbedžiu, kvietė j "Rondo". 
Nepavyko. Tkriausiai keli talentai 
negali būti kartu, per ankšta.

- Kodėl groji bare? Ar nebijai, kad 
ši aplinka gali tave sugadinti? - 
klausiu Ramūną.

- Galiu pasakyti, šiuo metu man 
yra sunku, neturiu gero žmogaus, 
pareinu j namus, vienišas. Bare aš 
groju, su žmonėmis bendrauju, 
a tv ira i pasakius, šird is 
atsipalaiduoja. Ši aplinka manęs 
sugadinti negali. Gražu ir malonu, 
kai klausomasi "gyvos" muzikos.

K itą  dieną sutikau gatvėje 
paž 'stam ą m uzikos žinovą. 
Paklausiau, gal jis kartais žino 
jaunuoli, grojant] “ Rudės 29".

- Aš pats jo nepažįstu, bet žinau, 
ka ip  apie j į  atsiliepė Vincas 
Masionis, Kauno "M etropolio" 
orkestro vadovas ir  Kauno muzikinio 
teatro antrasis dirigentas. Jis 
pasakė: "nuo s tab ia i grojantis
vyrukas” .

Ir aš taip manau. Taigi, jei norite 
pasiklausyti nepripažinto talento, 
užsukite J alaus barą “ Rūdes 29 . 
Nenusivilsite. Ten groja Ramūnas.

Arvydas ščlpokas
Dar normanų (žuvėdų) epochoje 

IX-XI a. lietuviai ir jų giminaičiai baitai 
gyvenę judrioje Europos kryžkelėje - 
prie Baltijos jūros pakliuvo j 
Skandinavijos Šalių ekonominę, karinę 
ir religinę jtakos sferas.

Tačiau atkaklus ir sėkmingas 
vietinių gyventojų pasipriešinimas 
sutrukdė skandinavams jsitvirtinti šioje 
Baltijos pakrantėje. Nors baltai gyveno 
šalia svarbaus kelio iš variagų J graikus, 
tačiau didelis atstumas tarp dviejų to 
meto Europos civilizacijos 
centrų - lotyniškųjų Vakarų 
ir ortodoksiškųjų Rytų - 
ribojo kultūrinius vietinių 
gyventojų ryšius su 
krikščioniškuoju pasauliu. Todėl 
prūsų, lietuvių ir latvių gyvenama 
teritorija tapo paskutinių pagonių 
prieglobsčiu, kai tuometinės Europos 
valstijas v ien ijo  universali 
krikščionybės ideologija. Lietuvių Ir 
kitų baltų pagoniškoji teritorija tapo 
krikščioniškųjų Vakarų religinės ir 
ekonominės įtakos sfera. Tam buvo 
parinktas krikščionybės skleidimo 
metodas.

Apie 1225 m Šv. Romos vokiečių 
imperijos imperatorius Frydrichas II 
ir popiežius Honorijus oficialiai 
pasiskelbė globosią "netikėlius" 
lietuvius ir pradėjo vykdyti kryžiaus 
žygių politiką. Lietuviams, 
sukūrusiems valstybę, pavyko atremti 
200 metų trukusią vokiečių ekspansiją 
Prūsai, latviai ir estai, nesukūrę savo 
politinių sistemų, gerumu buvo 
užkariauti. Kad lotynų krikščionybės 
valstybės nesiskaitė su mažomis 
tautomis, rodo tie faktai, kad 
naujakrikštams nepripažino teisės 
turėti savo valstybę, riteriams, 
naikinusiem s pagonis, buvo 
atleidžiamos nuodėmės ir pan. |domu 
irtai, kad pvz. 1337 m. imperatorius 
Liudvikas IV dviem aktais padovanojo 
Vokiečių ordinui visą LDK (Lietuvos 
Didžiąją kunigaikštystę), nepaisant 
gyventojų tautybės ir tikėjimo, 1346 
m. Danija pardavė estų žemę Teutonų 
ordinu.

Reikia pažymėti, jog ir lietuviai 
vidurinių amžių epochoje turėjo savo 
valstybinių interesų Dauguvos upės 
baseine, rytinėse ir pietinėse rusų, 
baltarusių ir ukrainiečių žemėse Ir 
jtakos sferomis dalijosi su Maskvos, 
Lenkijos, Aukso Ordos valdovais. 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, 
apjungusi didelę dalį Rytų slavų žemių, 
tapo kultūrinės ir politinės kovos lauku, 
kuriame dėl įtakos varžėsi Vakarų Ir 
Rytų kultūrinės - religinės ideologijos. 
Lietuvių žemėse palaipsniui įsitvirtino 
lotyniškosios orientacijos lenkų 
kultūrą kurią asimiliavo vietinis didikų 
ir bajorų luomas. 1569 m. susikūrusi 
jungtinė lietuvių ir lenkų Respublika 
pateko j stiprėjančios Rusijos ir stiprios 
Švedijos valstybinių interesų sferą.

Valdant Ivanui IV 1533-84 m., Rusija 
pradėjo pirmąjj aktyvios ekspansijos 
link Baltijos jūros etapą, tačiau 
nesėkmingai. Lietuvos valstybę įtakojo 
tiek Rusijos tiek Švedijos interesai, 
todėl kunigaikštystės vadovybė vykdė 
karinę politiką.

Kitas didesnis politinės konfigū
racijos pasikeitimas Baltijos regione 
sutapo su naują tiesa šj kartą sėkmin
ga rusų karine ekspansija Šiaurės 
karo metu 1700-21 m. Rusija, Išstū
musi germanų Jtaką dabartinės Latvi-

Interesams Pabaltijyje nepritarė nei 
Vokietija nei Vakarų šalys.

Tuometinė Lietuva tebuvo trečiojo 
ešelono valstybė, skriejusi didžiųjų 
valstybių politinių ir ekonominių jtakos 
sferų orbitoje.

1938-39 m. susidariusi tarptautinė 
padėtis sąlygojo tuomet vykdomą 
Lietuvos užsienio politiką privelėjusią 
užtikrinti Tautos daugumos saugumą 
Tai ribojo diplomatinių manevrų 
lankstumą Vilniaus ir Klaipėdos kraštų 
atžvilgiu, nes buvo pasirinktas

1939 M. "ĮTAKOS SFEROS”: ISTORINIS 
FENOMENAS AR DĖSNINGUMAS?

Pabaiga. Pradžia Nr. 68
jos ir Estijos žemėse, pastarąsias 
okupavo Ir aneksavo. XVIII a  iš esmės 
Rusijos ir vokiečių valstybių |taka ėmė 
vyrauti Ir silpnėjančioje Lenkijos Ir 
Lietuvos Respublikoje. Vidiniai nesu
tarimai, politinės Rusijos intrigos, 
šantažas ginant stačiatikių teises, 
Seimo deputatų papirkinėjimai Ir pan. 
palengvino užsienio investiciją, kuri 
pagaliau suardė valstybę kaip politinj 
vienetą. Po trijų Respublikos pada
lijimų 1772,11793,1795 m. tarp Prū
sijos karalystės ir Austrijos imperijos, 
Lietuvos valstybė atiteko Rusijai ir 
buvo jjungta j imperiją.

Naujausiųjų laikų Lietuvos istoriją 
kardinaliai veikė Rusijos ir Vokietijos 
tarpusavio konfliktai.

1917-18 m. žlugus kaimyninėms 
imperijoms, Lietuva atkūrė, o 1920- 
22 m. ir jtv irtin o  va lstyb inę 
nepriklausomybę. Sov. Rusija, 
išnaudodam a nepalankias ja i 
tarptautines sąlygas, 1920 m. 
"amžiams" atsisakė pretenzijų J 
Lietuvą Pirmosios nepriklausomybės 
laikotarpiu, Lietuvos valstybingumas 
buvo aiškiai orientuotas ir atviras 
tuometinės V. Europos politinių, 
ekonom in ių  trad ic ijų  jtakai. 
Problematiniai santykiai su Lenkija 
dėl Vilniaus krašto ir Vokietija dėl 
Klaipėdos žemės, neleido saugiai 
jaustis to li gražu nevienalyčiui 
po litin iam  Lietuvos elitui. 
Orientavimasis j Vokietiją ir kt. Vakarų 
šalis, turėjo nors dalinai garantuoti 
saugumą nuo SSSR. Pastarosios 
valstybės diplomatija gana lanksčiai 
išnaudodavo prieštaravimus tarp 
Lietuvos ir Lenkijos bei Vokietijos, 
savo politinių interesų naudai. Ne 
kartą Sov. Sąjunga pasinaudojo 
"Vilniaus korta" tarptautiniuose 
santykiuose, |gydama bent minimalų 
Lietuvos valdžios palankumą. Pvz., 
1934 m. pratęsta nepuolimo sutartis 
ir pritarta dalyvauti SSSR kurtoje Rytų 
Europos paklo sąjungoje (nukreiptoje 
prieš Vokietiją) ir kt. Iš tikrųjų šiuo 
Rytų pakto pasirašymu Sovietų 
Sąjunga norėjo Įteisinti šiame regione 
savo politinius tikslus. SSSR

nekonfllktinls ir griežto neutraliteto 
su kaimyninėmis vastybėmis politikos 
kursas. Tačiau totalinių valstybių - 
SSSR Ir Vokietijos karinis konfliktas 
buvo neišvengiamas. 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Ribentropo-Molotovo 
paktas faktiškai buvo taktinis manev
ras: reikėjo aiškiai apibrėžti 
tiek Vokietijos, tiek Sovietų Sąjungos 
interesų sferos ir veikimo Jose laisvę. 
Lietuvos, kaip ir kitų valstybių likimas 
sprendėsi E uropos žem yno 
"dalybose". 1939 m. rugsėjo 28 
"draugystės ir sienų" sutartimi tarp 
Vokietijos ir SSSR, Lietuva pateko j 
Maskvos politinę orbitą SSSR 
sėkmingai sulošia "Vilniaus korta" 
spalio 10 savitarpio pagalbos sutartimi 
su Lietuva: diplomatinio šantažo būdu 
pastarosios vyriausybės sutiko su 
Vilniaus krašto grąžinimu iš jau 
užkariautos Lenkijos. To pasekmėje 
Lietuva neteko dalinio suvereniteto, 
smuko musų šalies autoritetas Vakarų 
šalių diplomatinių ir visuomeninių 
sluoksnių akyse. Tiesioginė Vokietijos 
ir SSSR interesų sankirta Lietuvoje 
lėmė jos suverenumo praradmą 1939- 
40 m. Tikroji kaltininkė yra Sovietų 
Sąjunga, niekada neatsisakiusi (taip 
pat ir dabar) imperinių pretenzijų 
Baltijos regione. Požiūris j mažas 
valstybes iš jėgos pozicijų buvo ir 
yra necivilizuotos XX a. politikos 
pavyzdys. Manau, kad didžiųjų 
valstybių interesų sferos (tiesa jau 
dalinai reguliuojamos LT ir ESBK 
organizacijų) turi teigiamą poveikį: 
palaiko politinių ir karinių jėgų 
pusiausvyrą padeda kontroliuoti 
lokalinius karus ir pan. Manau, kad 
nereikia turėti Iliuzijų Ir dabar 
susidariusia tarptautine padėtimi 
Europoje, nes Lietuvos vidaus 
politikos labirintuose kertasi tiek 
Rusijos, tiek Vakarų valstybių interesai. 
Ž ve lk im e a tidžiau: L ietuvos
valstybingumo raidos pokyčiai visada 
buvo susiję su mūsų šalies kaimyninių 
valstybių - Rusijos, Lenkijos ir 
Vokietijos geopolitiniais pokyčiais bei 
pas tarų jų  užs ien io  po litikos  
nuostatomis.



SPORTAS

Gedim inas PILAITIS

Škotijoje jsikūrus] tarptautinė 
sunkaus svorio atletų federacija spaJIo 
mėnesj Pietų Afrik09 Respublikoje 
organizuoja dar vieną pasaulinio lygio 
stipruolių konkursą. Federacijos 
prezidentas Douglas Edmundsas J 
žj renginį pakvietė atvykti stipriausius 
Lietuvos atletus - klaipėdiečius 
Raimundą Zenkevičių Ir Stasj Mėčių, 
kurie Klaipėdoje pagal firmos "Mark 
Ten" siūlomą rungčių sislemą sureng
tose varžybose "Pasaulio galiūnas - 
94" užėmė pirmąją Ir trečiąją vietas.

Klaipėdiečių treneris Bronius 
Vy S niaus ka9‘ 'Lietuvos rytui" pasakė, 
kad škotų organizuojamos galiūno 
varžybos labiau primena koncertln] 
renginį, kuriame atletai publikai 
demonstruoja įvairiausius jėgos

LIETUVOS GALIŪNAS 
VAŽIUOS j PIETŲ AFRIKĄ

triukus. Čia mažiau dinamiškumo, 
geriausių rezultatų pasiekia labai 
sunkūs, gigantiškus svorius Įvei
kiantys galiūnai, Varžybų prizinis 
fondas -15 tūkstančių Anglijos svarų 
sterlingų. Apie tai, kad Lietuvos 
stipruoliai galėtų dalyvauti šiame 
konkurse, Skotams pranešė Klaip
ėdoje rungtyniavęs Indėnų kilmės 
galiūnas Haroldas Colllnsas (Vyriau
siasis Geležinis Lokys).

Konkurso dalyviai temps lėktuvą, 
per galvą mėtys monetų prikrautas 
dėžes, stums stulpą, kojomis atsis
pyrę J plokštumą trauks sukabintus 
sunkvežimius. Galiūnų lenktynes, 
pernešant sunkius 9vorlus, varžybų 
organizatoriai pavadino "Atlanto 
akmenų nešimu". Rungtis, kurios 
metu atletams reikės viena ranka 
Iškelti tris ant platformos stovinčias 
manekenes, vadinama “ Heraklio 
laikysena", Iš viso bus dešimt rungčių, 
šiose varžybose, pasak B. Vyš

niausko. tikisi atsirevanšuoti 150 
kilogramų sveriantis, bei lietuvius, ko 
gero tik Indėniškomis plunksnomis 
nustebinęs amerikietis H. Collinsas. 
Atvyks Klaipėdoje antrąją vietą užėmęs 
islandas H. Arnasonas. Pasaulio 
eksčempionas anglas M. Hlgglnsas 
dar neapsisprendė.

Stipriausio pasago žmogaus diržą 
pelnęs klaipėdietis R, Ženkevičius j 
Pietų Afrikos Respubliką nevažiuos, 
"Lietuvos rytui" jis pasakė, kad po 
einančių treniruočių Ir laimėto pasaulio 
galiūnų konkurso jaučiasi pavargęs 
Ir šiuo melu labiausiai norėtų pabūti 
su Šeima, suremontuoti butą kur nore 
ramiai pažvejoti, škotų organizuo
jamame renginyje Lleluvai atstovaus 
122 kilogramus 9verianlis pasaulio 
galiūnų konkurso prizininkas S. 
Mėčius, šis atletas dabar intensyviai 
treniruojasi Ir iki varžybų pradžios 
planuoja šiek tiek pasunkėti.

Amerikos tenisininkas Džonas 
Maklnrojus pakeitė raketę j gitarą. 
Jis debiutavo Italijoj ei "Puikiai 
supramu, kad aš nepriklausau roko 

žvaigždėms, bei ti
kiuosi vieną gražią 
dieną atsidurti es

tradoje kartu su Bilu Klintonu. Trys 
Makinrojaus vaikai nesutinka su 
tėvo pasirinkimu. Per koncertą 
vienas iš jų atjungė elektrinę gitarą

Gremas Koulmenas, australų 
zoopslchologas siūlo švelniai elgtis 
su kiaulėmis. Jis Išleido knygą 
"Pamyluok kiaulę", skirtą fer
meriams. Tvirtinama, kad kiaulė 
labai jautri Ir greitai pasiduodanti 
stresams. Todėl stumdymal Ir 
spyriai kenkia kiauių svorio augimui. 
Atvirkščiai, Švelnus paplekšnojimas 
per kiaulės nugarą pakelia Jos 
tonusą ir net produktyvumą IŠ vieno 
Bremeno miesto (Vokietija) Nario, 
kiaulė, pajutusi, kad ją pjaus,

tikėdamasi, matyt, šeimininkų 
malonės. Jie įvertino tai: dabar 
kiaulė gyvens tiek, klek jai skina

SMALSIEMS
Liepos pra- 

I džbje Suomiją už- 
I puolė vasaros

karščiai, o tuo pačiu prisiveisė №  
daug uodų Ir kitokių kraują 
siurbiančių vabzdžių. Žinoma, 
rugpjūčio pabaigoje uodą dingsta 
Suomiai, gyvenantys pačioje 
Suomijos šiaurėje, kur daug pelkių, 
dieną Ir nakt] kovoja 9u minia
tiūriniais vampyrais. Bet jau atsirado 
tos kovos priešininkų. Parlamente 
deputatė nuo "žaliųjų" Chane! 
Lukainen smerkia uodų naikinimą 
JI norėtų, kad uodai būtų švelnia! 
nupučianti nuo žmogaus odos, o 
ne užmušami. Bet dauguma 
"žaliųjų", reikia manyti, muša uodus 
kaip mušę.

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI! 
PRADEDAMA 

“AUŠROS ALĖJOS” 
PRENUMERATA IV KETVIRČIUI.

Mūsų laikraštį galima užsiprenumeruoti Šiaulių 
miesto ir rajono. Kelmės, Joniškio, Radviliškio, 

Pakruojo ir Akmenės paštuose.
Kaina ketvirčiui - 8 Lt (su pristatymu)

Šiaulių mieste laikraštį galima 
užsiprenumeruoti redakcijoje 

(Vilniaus g. 153) arba telefonais 29813 ir 22590 
be i įm onėje  ‘ T v a n k a "  (informacija telefonu 5-67-84), 

kuri prenumeratą priima visose miesto 
taupomosiose kasose.

Kaina ketvirčiui - 7.50 Lt, 
pensininkam s - 5 Lt (su pristatymu).

L e id ė ja i

M uzika, 11. lū S k o n la rO  11.25 Menin is 
t. "Šarka va g ile " 10). 13.00 Knygų rūmai 
(O). 13.30 Pasaulio vandens  sporto  šėkų 
eem pianalaa (O), 14.00 N aujienos O).

a (u). 14.20 Labirintas O  .

Gyvūnijos pesai 
(O). 17.45 M u;

5 Reklama (U). 14.20 Labirintas 
14.50 TV serialas va ikam s “ Ketv iz i" 
15.15 Tarptautin is fo lk lo ro  klubas 
1 5 .4 5 Senosaikštės paslaptys (O). 1 b .io  

lutyjs (u ). 1 b.5o Breinringaa 
J2iKa, 17,50 Chart Show.

18.40 E kspedic ija  ' A frika 1994-1995".
19.40 Kibir fele vibir, 19.55 Reklama 20.00 

' ) .  20 .35  A ng lų
laa "H onkongas.

u iie m  
de tektyvin is TV aerji

(O ). 20.35 
je ria laa  "H o n ko n g i 

G eltonoji gatvė". 21.30 Keturi ratai. 21.50 
M uzikos festivalis "N lda -94 ’ '. 22.50 Men. 
f. "N aktin is sargas".

TELE-3
9.00 Anim aciniai film a i. 10.10 Anglų 

kalbos pam okėlės. 10.20 D okum entinis 
filmas. 12.20 JAV Taikos korpuso verslo 
pam okas, 2d . 13.00 N BC naujienų 
Žurnalas. 14.00 K e lion ių  skonis. 14.30 
K e lion ių  iu rn a la a . 15.00 Povandeniniai 
nuotykiai. 15.30 KanadiettŠkaa slidinėjimas.
16.00 Ž va igždž ių  užuovėjo je . 16.30
Didmiesčio metro. 17.00 Šou biznis. 17.20 
M okslas ir techno log ija . 17.40 Muzika.
1 B. 10 Sporto pasaulis. 18.40 Stilius. 19 00 ____ _____________ ______________
Naujausios žin ios. 19.00 Teniso turnyro und Dallerei". K. Dalia ir jo  svečiai,

S A U
K e lv lrta d le n la , ru g s ė jo  S d.
16.05 Men. f. "B onanza". 17.00 Men. 

f . "Ž v a lj įž  ;;ių ke lias". 18 ,00 ‘ 'R iz ikuok i" 
Viktorina 19.30 Regioninė program a 19.00 
"Lošk va bank!M. 20.00 Zi mos. 20.19 S©©*e> 
naujienos. 20.30 "La im es ratas". 21.15 
Man, f. "Volfo  po lic ijos  nuovada". 22,15 
V į p n f  Tu . . .  1,1t,**  r - w  a p V
2 d. 1.30 Men. f, "Ž v a ig d fių  keliaa' 2 .20 
Men, f, "HanterlaD 3,10 Men, f. "Potvynis: 
kas iig e lb ė s  mūsų vaikus?".

Penkiadieni*, ru g s ė jo  0 d.
16.05 Men. f. ' B onanza". 17.00 Men. 

f. "Z v a ig žd ž ių ke lia s ". 18.00 “ R iz ikuok!" 
Viktorina 18.30 Regioninė program a 19.00 
"Lošk va bank!", 20.00 Žinos. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "La im ės ratas". 21.15 
Men, f. "B om barduoto laa". 23.20 Men, f, 
"N epaperkam ie ji". Pabaigo je - Žinios.

S ea lad ien ia  rugsėjo 10 d.
7 .40-11 .40  Program a vaikam s. 12.10 

Men. 1. "B om barduo to jas", 14.05 Men. f. 
"Im peratorius ir ska lbė ja ” . 15,45 Men. 1. 
"Nedaryk taip, Anželika". 17.30 "Rizikuoki" 
V iktorina. 10.00 Futbolas. 19.30 'T e rra  
m agica", 20.20 Žinios. 20.30 "La im ė* 
ratas". 22.30 Žvėriški triuka i, 23.00 "Jux

K e tv ir ta d ie n i* , ru g s ė jo  8 d . 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

18.00 ž in io a  18.10 A n a lų  inform acinė 
p rogram a '‘Žemėa byla  18.40 Žinioa.
18.50 TV anonsas. 18.55 Program a 
vaikams, 19.30 Krikščionio žodis. 19.40 
Vyriausybe nutarė... 19.55 Kata likų TV 
studija. 20.25 "2 2 " . S porto  program a 
futbo lo  m ėgėjam s. 21.00 Panorama, 
2 1 4 1  Atm intis. Vytauto D idž io jo  
karūnavimo dienai. 22,25 TV anonsas. 
2 Z X  Kanadiečių fan tas tin i* serialas 
"Anapus t ik ro vė s " " J ų  bendra 
sąmonė", "P askutin is  sk ryd is ". 23.25 
Vakaro žinios,

U TPO LIIN TER  TV 
7.00 Ryto ratas. 9 .00 TV serialas 

"Laukinė rožė" (O). 15.00 Naujienas 
(O). 15.20 R eklam a (O I. 15.25 
A n m s c in iif .  (O ). 15 .50M ultrfro lija  (OĮ. 
16US ...Iki 16-os ir vyresniem s (O)
16.40 Planeta (O). 17.00 Naujienos 
(OI. 17.20 Keturi ratai. 17.40 M uzikinė 
(a id * ‘V iskas ’ . 18.00 Pi ko va landa (O).
18.25 TV serialas "Lauk inė  rožė (O).
18.55 JAV TV serialas "A ukštum os".
19.40 Lahanakt, va ikučia i (O). 19,55 
Reklama (OĮ. 2000 Naujienos 0 . 2030 
Apie orus (O). 2035 Reklama (O), 20,40 
Maskva. Kremlius (O). 21.35 M en. f. 
"T y r im ą *" (O). 23.35 N aujienos (O). 
23.45 Kurjeris (O). 0.15 Spaudos 
e k ^ re s £ ,3 (OĮ.

7 30 NBC naujienas. 8.00 Muzika.
8.25 Tik vaikams. 8.45 M enin is filmas 
"S anta  Barbara". 10.25 Laisvas žodis.
10.55 Ang lų  kalbos pam okėlė. 11.00 
P e rtrauka . 13J55 A n g lų  ka lbos  
pamokėlė. 14.00 Šiandien. 14.30 Verslas 
š iand ien . 15.00Teniso pasau lis . 15.30 
Jūroa gelmės. 16.00 K e lion ių  žurnalas. 
16.30 Kurortai. 17.00 A tostogos. 17.30

18.00 G eležinkelio

festivalis ''N ida-94 ''. 15.00 Naujienos (O), 
15.20 Reklama (O). 15.25 Filmas vaikams 
(O). 16.00 L iaudies m uz iko* koncertas 
(O). 16.20 P asauliovandena sporto šakų 
čem pionatas. 16.50 Privatin inko abėcėle 
(O). 17.00 N aujienos (O). 17.20 Karaoke 
irk itl. 17.30Tangom anlja . 17 .55D virač io  
šou, 1 B,15 Apie orua (O). 18.20 TV serialas 
"Laukinė rožė" (O), 18.50 Stebuklų laukas 
(O). 19.40 K ib irte le  v ib ir, 19.55 Reklama 
(O). 2 0 .0 0 N au jienos (O), 20.35 A ng lųTV  
nuotykių  serialas "P adauža - padauža Ir 
d ingę* milijonas". 21 .3002 kronika. 21.50 
M u z ik in ė  la id a  " V is k a s " .  2 2 .1 0  
V ideokaukas.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Muzika.

tiesioginė transliacija. Vyrų pusfinalis. 21.00 
Žinios. 19.00 Teniso tu rnyro  tiesioginė 
transliaciją Moterų finalas. 24,00 Programa 
A. 01.00 Žinioa.

S ekm ad ien is , ru g s ė jo  11 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykim e Krislų. 

9.35 Program a va ikam s. TV serialas 
"P sga liau  skam butis". 10.00 7-aais 
korrfinenta*. 10.20 Suflerio būdelė. 11,00 
Krepšinio pasaulyje. 11.45 Aukštas 18/ 
17. 12.30 TV anonse*. 12.35 Laida apie 
NASCAR Ir kilas auto lenktynes, 13.00 
K anad ieč ių  serialas vaikam s "Degraai 
devynm etė '. 20 a. 13.30 Sveikinim ų 
koncertas. 14.30 TV spektaklis. "V ienos 
m iško pasakos". 17.00 Lietuvos moterų 
krepšin io  lygoa a tidarym o transliacija  Iš

TELEVIZIJOS

------  jo .....
Sekm adieni*, rugsėjo 11 d.
7.05 - 9,20 P rogram a vaikama. 9.20 

Animaciniai serialai. 10.10 Men. f. "Skersai 
galaktikų, po  to J ka irę". 10.35 Meri. f. 
TTarzanaa . 1 1 .0 5 Men. f. "P ira ta i". 11.30 
Ž a id im ų p a ia u lis , 12,00 "S u p e r!"  13,00 
Politika. 13 .40M en. f. "B iekša - Juodasis 
Žaibas". 14.10 "P on i ekspresas". 15.55 
Men. f. "Am erikos g re itie ji"  Pabaigoje - 
Žinioa. 10 00 Men. f. ’ Gelbėtojai išM a lib if. 
18 .55  R in k im a i B ra n d e n b u rg e  i r  
Saksonijo je . Rezultatai, analizė. 19.15 
"Laimė* raiaa". 20.00 Žnioe. 20.30 Futbolo 
Šou. 21.15 Iš c ik lo  ‘T ikros istorijos", 23.05 
R inkim ai B randenburge  ir Saksonijoje, 
23.15 Pokalbi* bokšte, ū.30 ‘24 valandos". 
Reportažai. 1.00 Apm ąstym ai. 1,05 Men 
f. “ Žm ogiškasis ve iksnys".

B A LT IJO S  TV

PROGRAMA

P e n k ta d ie n i* , ru g *ė lo  9 d.
7,30 Programa. 7.35 Amerikiečiu. . . . _________    AmerikieČii

seria las "Taip aukas ipaaau lie " (66).8.3! 
A m erik iečių  serialas 'Nakties riba 1 (GГ (601. 

9.20-10.00 CNN 
valanda. 18.45 Baltijos naujienos. 10.50 
Amerikiečių serialas ‘Ta ip sukasi pasaulis’1

9.00 LKL apžvalg 
8.45 Г

 ečiųaerifi..__ ______ ,______
(66). 19.45 Pasaulio naujienos, 20,00

Ita lijos gamta. ____
nuotyk ia i, 18,30 Telšių TV program a.
19.00 Naujausios žinioa. 19.20 Anglų 
ka lbos pam okėlė. 19.25 Su visom is 
sm ulkm enom is. 19.35 M enin is filmas 
"S anta  Barbara". 20.25 M uzika. 20.30 
Žinioa. 20.40 Tik vafkam9.21.00 Muzika.
21.25 Anglų kalbos pam okėlė, 21.30 
D okum entin is  filmas. 22.00 M eninis 
film as "Barney Barnato". 2 a. 23.00 
M uzika. 23.30 Dokum entm ia filmas 
"Ž v i lg s n i i j  Europą". 24.00 Ž inioa. 00.10 
M uzika. 01.00 Pabaiga.

Penktadieni*, rugsėjo 9  d.
LIETUVOS TV 

.  7.45 Labaarytaa B. 15 TV anonsas,
18 00 Žinioa, 18.10 Dok. f, "D id įo a io a  
B ritan ijos  kasdienybė". 18.40 Žinios.
18.50 TV anonaaa. 18.55 Program a 
va ika m *, 19.35 Jszz aesaion. Mezcal.
20 .05  SeŠi kontinentai. 20.35 S.
P a b e d in a k o  re p o r ta ž a s . 2 1 .0 0
Panoram a. 2 J .35 TV seria las "N eram i ------- — . --------(_ . -------------- . .
ta rn y b a "  - "Ž udantis p o trauk is ", 22.25 anonsas. 22.20 Vokiečių  detektyvinis 

—  " V a k a r a i ,  23,20 aerialaa "S en is " - "P a s ik ė s in im a s .2 3 .!

8.35 M enin is film as "S anta  Barbara",
9.25 T ik vaikama. 9.45 Dokum enlin ia  
film as. 10.15 A nglų ka lbos pam okėlė.
10.20 Pertrauka 13,55 A n g lų  kalbos 
pam okėlė. 14.00 Š iandien. 14,30 Verslas 
š iandien, 15.00 Teniso pasaulis. 15.30 
Undersea. Jūrų gelm ės. 16,00 Kelionių 
žurnalas. 16.30 Kurortai. 17.00 Atostogos. 
17.30 Italijos gamta. 18.00 G e ležinkelio  
nuotykiai. 18.30 Panevėžio TV programa.
19.00 N aujausios Ž inios. 19.20 Anglų 
ka lbos pam okėlė, 19.25 Su visom is 
sm ulkm enom is. 19.35 Meninia lilmaa 
"S anta  Barbara". 20.25 M uzika. 20.30 
Žinioa. 2Q .40T ikva ikam s. 21.00 Muzika.
21.25 A ng lų  kalboa pam okėlė. 21.30 
Teniso turnyro tiesioginė transliacija Vyrų 
dve je la  finalas. 24.00 Pabaiga.

Š e š la d le n la . rug sė |o  10 d. 
L IETUVO S TV
9.00 Program a, 9.05 Programa 

vaikam a "V yturiam s ir pelėdžiuką.^*? ’
10.00 Ir šeimai, ir namams, f0.30 Santarvė.
11.20 Mūsų kalba. 12.05 TV anonsas.
12.10 Sveika. Prancūzija. 12.40 Siaurės 
Šalių dok f. ‘ Vienas link Pietų ašiga lio".
13.10 K anad ieč ių  serialas vaikama 
"Degraai devynmete". 19 a, 13.40 Pasaulio 
sportas. 14.25 Kino klubas. 14.55 
"N e rin g o s  vasara-94". 15.35 TV anonsas, 
15.40 Brolių Motuzų film ai, 16.10 Meno 
meislrų ir jaunųjų atlikėjų koncertas. 17.00 
Svetimo skausmo nebūna. ;0.00 Lietuvos

Kauno. 19.00 Žinioa. 19.05 TV anenaaa. 
19.10 Gamtoje. 19.35 TV baletas "Rožėa 
vizija". 19.45 videofilm o "Karaliaus Karlo- 
Henriko karūnos p a s la p tis '1. 21.00 
Panorama. 21.35 Kalboa v ik to rina  "M oki 
Žodi - Žinai ke lią ". 22,35 TV anonsas. 
22.40 Siauras šalių filmai. Danų vaidybinis 
f. "P o lic in inkas yra po lic in inką«", 5 s, 

U TPO LIIN TE R  TV 
7,15 Olimpini« rytas (OV 7.50 Sportloto 

(O). B.00 Maratonaa-1 5 (O). 8.30 I i  ryto, 
ankstėliau (O). 9.00 Pob 
Kol visi namuose 
(O). 10.50 Su

•<'ieri k iečių serialas ‘Ta ip  sukasi pasaulės" 
(67). 20.55 Pasaulio aportaa. 21.00 
A m erik iečių  aerialaa "Nakties riba " (61). 
21 30 Baltijos nau jieno*. 21,45 Pasaulio 
naujienoa. 22.00 "La im inga  ranka i" 
P e rtrauko je -"La iška i, la iške lia i..." 23.00- 
0.40 Kinas - mano meilė. "Slaptoji Kanzaao

byla".
S ekm adien i*, rugsėjo 1 1 d .
9.G0 A m erik iečių  šeria aa "Nakties 

r ib a " (61). 9 30 A m erik iečių  serialas 
"T a ip  sukasi p asau lis " (6Ž), 10.30 
S usirik im a i. 11,00 Kelionė f gamtą.
11.30 "R utina". 12.15 "Laim inga 
ra n ka !" 10 geriausių . 13 00 Vaikų 
a a v a itg a lia . 14 .30  V id e o film a s  
"K onstantinas Bogdanas: "Mama 
no rė jokad  būčiau kunigė lis,..", 15.00 
Ž ingsn ia i, 15.30 Kinas - meno meilė, 
"B e rn a d e ta - Lurdo atebuklaa". 17.30 
TV žurnalas. 18.00 XXIII Populiariosios 
muzikos 1astwalts "Palanga-94". Stasys 
Povila itis. 18.30 Geriausios NBA 
rungtynės. 19,30 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.00 Amerikiečių serialas 'Taip 
auksai pasau lis" (60). 22.55 Baltijos 
naujienos. 21.00 Am erikiečiųaerialaa 
"Nakties riba" (62). 21.30 "Mudu abudu 
ir k iti..,"  (19 d. prem jera). 22.00 CNN 
va lande. 23.00-23.30 "Ju o d a -b a lta ".

Š VT IR BALTIJOS TV
Ketvirtad ienis, rugsėjo B d.
20.00 "Pirk, parduok, inform uok" 

20,15 Ž in ios. 20.30 Spaudos apžvalga
20.35 "A rgoa" TV program a. 22,00-
22.30 K a rtdam a "P irk, parduok 
in fo rm uok". Žinioa.

Penkiadienis, ru g s ė jo  B d.
7.30-10.00 Baltijos TV. Programa

7.35 "T a ip  aukaal pasau lis" (66). 8.30 
"N akties riba" (60). 9.00 LKL apžvalg a. 
9 .20-10.00C N N  apžvalga. 18.45-20.00 
Baltijos TV. Baltijos naujienos. 1B.50 
'T a ip  sukasi pasau lis" (66). 1B.45 
Pasaulio naujienoa. 20,00 "Pirk, 
pa/duok, Informuok". 20.15 Žinioa. 20.30 
S paudoa apžvalga. 20.35 Laida "Prie 
Ž id in io ", 21.00 Men. filmas. 22.30 
Kartoj am a "P irk, parduok, inform uok". 
Ž in ioa, 23.00-0.40 Kinaa ■ mano meilė, 
"S lap to ji Kanzaao byla".

KABELINĖ TV PROGRAMA
K etv irtad ieni*, ru g sė jo  B d.
1 9 .0 0  A n im a c . f. "R o v e r  

D endže lfild ". 20.15 Men. f. "F irm a". 
22.05 Men, f. "P as lap tinga* mano 
m otinos gyven im as".

Penkiadienis, rugsėjo 9 d.
19.00 Anim ac, T 'V o lt Disney 

rink inys". 20.35 Man. f. "Vyriškum o 
kalnas". 22.15 Man. f. Stealing 
H o m e ", 23 .45  M en. i  "K a lnų  
slid in ė jim o ku ra a i".

.00 P o ligonas (O) 
0 . 10.00 Rytinis ( 
ženklu  "P Г  (O).

9.30

(O). 11.40 
Veidrodis. La ida tėvam s Ir vaikam a (O). 
12,20 Mažieji Rusijos m iestai (O). 12.56
"Š parga lka ' (O) 13.10 Dok. f. "Kusto
kom andos povanden inė  od isė ja " (O). 
14.00 Naujienoa (Q . 14,20 Dialogas eteryje 
(O). 1 5.00 Gyvas am atų m edis IO). 15,05 
Langas i  Europą (0 ). 15.40 Keliautojų 
k lubas (O). 16.30 Beprotiška diana. arba 
Labanakt, va ikučia i (O). 17.15 N aujienos 
JO). 1 725  TV locija (O). 17.40 Animaciniai 
f. 18.35 B om ona (O j. 18.55 Apie orus 
(O!. 19.00 Men. f. "S uper-po lic in inkaa  " 
(O). 20.55 H oroakopas savaitei. 21,05 
Tangom anija. 21.30 TV žaid im as ‘Ta ip . 
Ne". 22.20 M uzlkoa festiva lis "N ida-94".

TELE-3
9.00 A n im acin ia i film a i. 9.50 A nalų 

j garmq.H

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 2-45-55 

L s lk raėtls  p la tin a m a s  A k m e n ė je ,!  

J o n išk y je , K e lm ė je , P a k ru o jy je ,!  

RadvIIISkyje, Šiaulių mieste Ir rajone, j 

Išeina antradieniais Ir ketvirtadieniais

kalboa pamokėlės. 10.00 Langas 
10.15 Dokum entin is filmas "AAzim utha",

fu tbo lo  čem pionatas. Pertraukoje žinioa. 
19 50 TV anonsas. 19.55 TV žaidim as 
"S akm ės ka lia i", 21.00 Panorama. 21.35 
Po savo atoau. Provincija . 22.15 TV

1025 Muzika. 13.05 Marketingas ir reklama, 
i.30 Šiaulių pn _ 

kalboa pamokėle 2 p

Laisvea alėja. 22.45 ------------
Vakaro  žinioa. 23.35 Am erik iečių

7 00 Rylo ra ta i. 9.00 TV aerialaa 
"Lauk inė  rožė" (O). 9 .25 M uzikos

Vakaro žinios. 23.40 Iš c ik lo  "Pasaulio  
roko žva igždž ių  koncerta i". B illy Ocean- 
Lh/e.

LITPO LIIN TEH  TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietioto. 11,05

2d, 13,30 Šiaulių programa. 15.35 Vokiečių 
kalboa p a m o kė le 2 pam. 1 5.50Form ulė I. 
17.55 Formulė I. 18.55 Apžvalga. 19 10 
Žvelkim e atidžiau. La idos vedėjas C. 
Iškauskas. 19,20 Horoakopaa. 19,30 POP 

25 TV. 20.00 Teniso tu rnyro  tiea iog inė 
transliacija . M oterų dve je la  tinalas. 24.00 
Teniso turnyro tiesiogine tranaliacija. Vyrų 
finalas, 03.00 Pabaiga.
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