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L e o n ija  M A L A K A U S K IE N Ė
Spalio 8 d. sukanka 85 metai, kai gimė 

Jonas Noreika - Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės kapitonas, teisininkas, 
literatas, žurnalistas, Štuthofo kalinys, 
Lietuvių Tautos tarybos pirmininkas, 
generolas Vėtra.

Spalio 6 dieną teko dalyvauti jo 
atminimui skirtuose renginiuose.

' Autobuse, kuriuo būrelis šiaulie čių 
vyko j Stačiūnus, buvo dalija masi 
laikraščiais. "Šiaulių kraštas" išspausdino 
renginių tvarkaraštį bei V. kirkučio 
paruoštą biografinę medžiagą apie J. 
Noreiką ir jo nuotrauką. Šiai progai skirtą 
"Lietuvos aido* publikaciją parengė 
Leonas Peleckis-Kaktavičius.

Stačiūnų bažnyčioje Lygumų 
I  klebonas kunigas Rimantas Žeknys 

■ aukojo šv. Mišias už a. a. Joną Noreiką. 
Jis kalbėjo, kad Jonas Noreika buvo 
šviesuolis, kurio gyvenimą svarbu pažinti 
jaunimui, dėkojo gausiai susirinkusiems 
minėjimo dalyviams, ragino melstis, kad 
velionio gyvenimo kaltės ir klaidos išnyktų 

, visagalio Dievo meilės apšviestos; 
pabrėžė, kad jau turime tikėjimo laisvę, 
kuri yra neatskiriama tautos ir Tėvynės 
laisves, dėl kurios gyveno ir mirė Jonas 
Noreika, dalis.

Šukioniuose, J. Noreikos gimtajame 
kaime, Pakruojo rajono merė Marija 
Šerienė atidengė prie mokyklos pastato 
pritvirtintą atminimo lentą: "Šukionių 
kaime gimė Jonas Noreika (1919-1947), 
kovų prieš bolševikjne ir nacių okupaciją 
vadas". Kunigas R. Žeknys ją pašventino. 
Marija Šerienė kalbėjo, kad jaučiasi, tarsi 
būtų Lietuvos istorijos pamokoje 
(istorikas yra ir šios mokyklos direktorius 
Boleslovas Tallat-Kelpsa). Cituodama 
Just. Marcinkevičių ir Juozą Urbšį, jis 
pabrėžė nuolatinj istorijos vyksmą 
mumyse, mūsų mintyse ir jausmuose,

1 būtinumą išlaikyti savo- kalbą, 
neiškraipytas tradicijas, kultūrą, vientisa 
teritpriją. Visa tai reikalinga, kaa

Eakartotume istoriją ir ją pratęstume, 
nkėdama sėkmės ir sveikatos, ji sakėsi

R ič a rd a s  D A IL ID Ė  
“J o n is " - š iu o  trum pu , ta lp iu  

žodžiu, atrodo, viskas pasakyta. 
Tačiau šiandien yra proga pridurti, 
kad pam ėgtasis labai populiarus 
š iau lieč ių  ka im iškos ios m uzikos 
ansam blis  švenčia savo koncer
tinės veik los p irm ą jį dešim tm etį. 
U p k im e , kad an tras is  būtų dar 

MEĮrybingesnis, gimtų daug populia- 
H ų  dainų, o koncertin ia i kelionių 
TTiaršrutai nusitęstų po visą pasaulį, 
nes “Jonis" to vertas.

Ansamblis ir jo  muzikantai su
kūrė ir atliko šimtus dainų, surengė

da inų  y fa  sukūrę ir  suda inavę 
“Jonio" muzikantai.

Tuoj po atšvęsto  ju b ilie ja u s  
spalvingas automobilis su linksmu 
ek ipažu  Pranciškum i T rijon iu , 
Edm undu Grumbliausku, Romu 
Trijoniu, Arvydu Žiauberių, Vytautu 
M undinu, Liutauru M ilišausku - 
“Jonio" muzikantais ir dainorėliais 
riedės tėviškės keliais ir vieškeliais 
į miestus ir miestelius bei kaimiis, 
o jų daina belsis į kiekvieno širdį, 
budins, kels ir taurins Lietuvą.

Autoriaus nuotr.

1995.10.30 įvyks  a ukc ionas , kuriam e bus parduodam as 
automobilis V W GOLF.

Pradinė kaina 1000 Lt.
Norintys dalyvauti, kreipiasi į antstolių kontorą prie Šiaulių m. 

apylinkės teismo. Tel.:428627, 423554.
I. JATAUTIENĖ 

Vyr. teism o antstolė

tikinti, jog šios mokyklos mokytojai ir 
mokiniai daug padirbės, studijuodami 
neeilinį Jono Noreikos gyvenimą ir jo 
asmenybę.

Mokytoja Jolanta Tamošaitienė 
perskaitė Jono Noreikos biografiją, 
pažymėdama, jog jis mirė kaip savo 
pareigą atlikęs, karys. Jo mirties 
aplinkybės nėra tiksliai žinomos. Manyta, 
kad buvo nušautas Rygos kalėjime 1947 
metų vasario 16 diena; dokumentai sako. 
kad mirties nuosprendis įvykdytas Vilniuje 
tų metų vasario 26d.; ėjo kalbos, kad buvo 
pakartas Telšiuose. Anot dar vienos 
versijos, buvo nušautas pervežant iš vieno 
kalėjimo j kitą.

Skambėjo Šukionių mokyklos

50 metų jo atminimą buvo bandoma 
apjuodinti: neva prisidėjęs prie žmonių 
naikinimo vokiečių laikais. Archyvuose 
randama medžiaga rodo, kad J. Noreika 
- karys, šviesuolis, inteligentas, - 
prisiėmė sau visą atsakomybę, 
didvyriškai atlaikęs tardymus iki kraujo 
išsiurbimo iš kūno.

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Šiaulių skyriaus valdybos narys, kultūros 
komisijos pirmininkas Vladas Ravka 
Vinco Mykolaičio-Putino eiles "Mortuos 
voco" skyrė visiems tiems, kurie išėjo 
Tėvynės ginti ir negrįžo, kurių, 
nukankintų ir žuvusių, ir kūnąi tebėra ligi 
šiol paslėpti. Klausytojai turėjo retą 
progą patirti tobulą minties jausmo ir

kad moksleiviai būtų piliečiai.
Partizanų Prisikėlimo apygardos 

vadovas Viktoras Šniuolis karžygio 
artimųjų, LLKS vardu dėkojo 
susirinkusiems pagerbti J. Noreikos 
atminimą. Šio amžiaus pradžioje 
savanorių kova ir aukos dovanojo Lietuvai 
laisvę. Kai didžiosios valstybės dalijosi 
mažąsias, Lietuvos karo vadai neišdrįso 
pasipriešinti. Tuomet pakilo j kovą tokie 
vyrai kaip Jonas Noreika. Pakilo ir žuvo. 
Paskaitęs savo žuvusio brolio partizano 
eilėraštį, V. Šniuolis išreiškė pageidavimą 
kad šiai kaimo mokyklai butų suteiktas 
Jono Noreikos vardas.

Linkuvos folklorin is ansamblis 
padainavo vieną pačių seniausių karinių

Jis norėjo nei daug, nei mažai: 
jis norėjo gyvenimo viso

moksleivių Redos ir Renato skaitomi 
poezijos posmai:

Perskaitykit vardus akmeny 
Ir trumputį tarp datų brūkšnelį. 
Pamatysit, kokie mes jauni 
Pirmas pėdas įmynėm j kelią 

Perfrazuotos šio eilėraščio eilutės 
pasirodė labai tinkamos ir mūsų reportažo 
pavadinimui.

Šiaulių apskrities valdytojas Arvydas 
Šedžius konstatavo istorijos faktą, kad 
Jonas Noreika - paskutinis 
Nepriklausomos Lietuvos Šiaulių 
apskrities viršininkas, o jam pačiam 
istorinės lemties skirta būti pirmuoju vėl 
Nepriklausomos Lietuvos Šiaulių 
apskrities valdytoju. Paminėjęs trumpą, 
bet ryšku kovos, ieškojimų ir atradimų 
kupiną J. Noreikos gyvenimą bei tragišką 
jo baigtį, kurie iš tiesų yra gera Lietuvos 
istorijos pamoka, kalbėtojas baigė 
žodžiais: "Žemai lenkiuosi, reikšdamas 
dėkingumą jam ir visiems žuvusiems dėl 
Tėvynės laisvės".

nuotaikos vienovę, išgyventi nuostabią 
amžinybės akimirką.

Mokytojas iš Lygumų Jonas 
Kelevišius prisiminė 1941-ųjų metų 
įvykius, savo vaikystę. Tarybų valdžios 
įvedimas labai skaudžiai palietė 
mokyklas. Buvo įsakyta sunaikinti visą 
patriotinio turinio literatūrą. Po to, kai 
mokytojas knygas bei žurnalus sukrovė 
j nerakinamą sandėliuką, vaikai jas 
išsinešiojo. Teko visa tai slėpti ir nuo 
stribų, ir nuo tėvų, kurie bijojo 
persekiojimų ir bausmių. Ta iš rankų j 
rankas perduodama, slapstoma lektūra 
auklėjo ištisą kartą kuri išėjo j mišką o 
iš ten, jeigu nežuvo - j lagerius. Šiai kartai 
Jonas Noreika buvo pažįstamas iš 
"Kario" žurnalo puslapių. Jis darė 
idealios asmenybės jspudį, žadino 
geras, gražias mintis.

Ar aktualu apie jį kalbėti dabar, 
praėjus beveik 50 metų? Aktualu, nes 
kalba ir nebaigti mušti Stalino kareivos. 
Ne viską padarė ir Lietuvos vyriausybė.

istorinių lietuvių dainų apie karan išjojusį 
brolelį:

Parbėg žirgelis brolio juodbėrėlis, 
Parneš brolio mundurėlį.
Skalbė seselė brolio mundurėlį;
Juodu krauju sutaškytą.
Džiovė seselė brolio mundurėlį 
Ašarėlėm sumirkytą.

Per kokį kilometrą nuo mokyklos yra 
J. Noreikos girhtųjų namų vieta. Ją 
aplankę minėjimo dalyviai matė išlikusi 
■akmeninį ūkinį pastatą pasvarstė, kur 
turėtų stovėti paminklinis šios sodybos 
akmuo.

Iš gausios Noreikų šeimos užaugo 3 
broliai ir 2 seserys. Šiuo metu likusi tik 
Antanina Misiūnienė, savo vaikų 
neturėjusi, todėl globojama J. Noreikos 
dukters Dalios NoreikaitėtKučėnienės, 
kuri drauge su savo mama, kapitono 
Jono Norerkos našle Antanina 
Karpavičiūte-Noreikiene gyvena 
Čikagoje. J. Noreikos 85-ųjų gimimo 
metinių’minėjime dalyvavo brolio Prano 
duktė Danutė Nausedienė su sūnumi 
Dariumi ir sesers Onutės sūnus Stasys 
Grunskis su žmona.

Kryžių kalno papėdėje mons. K. 
Jakaitis trumpoje įžangoje priminė, kad 
Dievas laimina žmonių pastangas laisvai 
kurti Tėvynės ateitį su Dievo pagalba, o 
maldoje linkėjo, kad šventinamasis 
kryžius būtų paguoda, priedanga ir 
gynėjas nuo sielų priešo antpuolių. Taip 
pat buvo pašventintas kuklus betoninis 
paminklas Šiaulių krašto partizanams bei 
atminimo kryžius jauniems žuvusiems ir 
nežinia kur palaidotiems partizanų 
perlaidojimo komisijos pirmininko p. 
Plienio giminaičiams. Giesme ir poetiniu 
žodžiu buvo pagarbintas kryžius - 
kančios, vilties ir prisikėlimo ženklas.

Apskrities valdytojas A. šedžius 
pažymėjo, kad J. Noreika per trumpą 
laiką nuėjo prasmingą, atminimo vertą 
gyvenimo kelią ragino toliau puoselėti jo 
atminimą kaip patriotizmo ir meilės savo 
kraštui simbolį ir pakvietė visus j apskrities 
salę dalyvauti minėjime ir pasiklausyti 
koncerto. Prie ką tik pašventinto kryžiaus 
nuo apskrities vadovybės buvo 
pastatytas gėlių krepšelis. Buvo 
perskaityta D. Noreikaitės-Kučėnienės 
padėka ir atsiprašymas, kad negalėjo 
dalyvauti šiame minėjime.

Partizanų vadas Viktoras šniuolis 
sakė: "Širdimi bučiuoju kiekvieną 
nežinomą kauburėlį. Tegul šie kryžiai 
primena mums tuos, kurių kapų niekada 
nesurasime". Jo lūpose labai prasmingai 
skambėjo partizanų malda už 
mirusiuosius.
л  —  ■ .. г з

per 1000 koncertų, iš le ido 9 au- 
diokasetes ir plokšteles. Surentė ir 
išg ra ž in o  savo nam us “ Juonė 
pastuoge", kuri štai jau visus metus 
maloniai kniečia country ir folk mu
zikos mylėtojus. Per savo gyvavimo 
laikotarpį salūno šeimininkė Jolanta 
T rušiene surengė  ‘Z30 linksm ų 
pasibuvimų.

“Po margą svietą” - taip vadinasi 
jub ilie ju i paruošta naujoji “Jonio" 
p ro g ram a . S im b o liška , kad ir 
program os pavadinim as kviečia į 
kelionę. Tas m argas svietas - tai
m ylim a Lietuva, kuria i tiek daug Autoriaus nuotr. I v

Mokytojas iš Lygumų Jonas 
Kelevišius akcentavo, kad unikaliame 
pasaulio kampelyje esame J. Noreikos 
gimtadienio išvakarėse. Jo gyvenimas 
buvo skirtas Lietuvai su jos kryžiais - su 
pergalėmis, nelaimėmis ir skausmais. 
Džiugu matyti jaunus žmones, kurie 
turėtų sekti aidžių, tvirtu lietuviu.

Savanoris p. Kačiušis, paskaitęs 
trumpą ištrauką iš Jono Užurkos 
"Antrosios karo knygos", kvietė: ‘ Būkime 
verti kovotojų už Lietuvos laisvę 
žygdarbių, įvertinkime kiekvieną tos 
kovos kruopelę".

Šukionių mokyklos direktorius p. B. 
Tallat-Kelpša sakė, kad šiandien - įtemptą 
ypatingo mąstymo ir didelių užmojų 
diena. Šukionių mokyklos uždavinys - 
išnagrinėti J. Noreikos gyvenimą atsekti 
įo žingsnius. Mokytojas žadėjo to siekti 
ir tai padaryti, žadėjo stengtis, kad ir iš 
mokinių išaugtų tokie piliečiai, koks buvo 
kapitonas Jonas Noreika.

Pakruojo rajono valdybos kultūros 
skyriaus vedėjas p. Šimkus pažymėjo, 
kad J. Noreikos atminimas pirmą kartą 
minimas pakiliai, iškilmingai, padėkojo 
šiauliečiams, padėjusiems šį vardą 
prikelti iš užmaršties. Tą patį padarė ir 
Pakruojo rajono LPKTS pirmininkas 
Zeronas.

Šiaulių apskrities vyriausiasis 
architektas Vytautas Kunickas 
apgailestavo, kad viskas buvo daryta 
labai skubotai. Jo nuomone, tokie 
memorialiniai paminklai turėtų būti 
statomi centralizuotai, turėti savo 
simboliką Bus labai gražu, jeigu Šukionių 
mokykla bus pavadinta Jono Noreikos 
vardu. Gerai, kad mokykloje iš pamatų 
pradėta kelti Lietuvos istorija. Labai 
pageidautina būtų rašyti metraštį, 
neužmiršti, ką yra padarę tėvai ir 
proseniai.

Dar po keletą pagarbos, pripažinimo 
ir padėkos žodžių Kryžių kalno pašonėje 
tarė kun. R. Žeknys, Jono Noreikos 
sūnėnas St. Grunskis partizanų sesuo 
Jadvyga Jakutienė, Šiaulių apskrities 
valdybos bendrojo skyriaus viršininkas A. 
Gaubas, apgailestavęs, kad pagarbaus 
paminėjimo J. Noreika sulaukė tik 85-ųjų 
metinių proga.

( apskrities valdybos salę tą popietę 
susirinkusius minėjimo dalyvius apskri
ties valdytojas Arvydas Šedžius pakvietė 
tylos minute pagerbti visus žuvusius ir 
nukentėjusius dėl Lietuvos laisvės.

Trumpai apžvelgęs J. Noreikos, pas
kutinio anos Nepriklausomos Lietuvos 
Šiaulių apskrities viršininko, savo

Eriesaikai ištikimo kario, gyvenimą, 
albėtojas pripažino, kad tai buvo žymi 

asmenybė. Kita pranešimo pusė buvo 
skirta Šiaulių apskrities istorijai.

"Aušros muziejaus darbuotoja 
Aurelija Malinauskaitė perskaitė J. 
Noreikos bendražygio Viktoro Ašmensko 
parengtą pranešimą apie J. Noreikos 
rezistencinę veiklą.

P. č. Dirkė papasakojo, kaip buvo 
rengiamasi šiam J. Noreikos minėjimui.

LPKTS Šiaulių skyriaus valdybos 
narys, Kultūros komisijos pirmininkas 
Vladas Ravka kalbėjo apie pastebimas 
pastangas perdažyti istoriją. Turėjome 
didvyrių, sakė kalbėtojas ir vardijo 
pastarojo meto jvykius: partizanų 
pagerbimą Kužiuose, Radviliškyje, Šios 
dienos minėjimą, Švietėjo kunigo 
Silvestro Gimžausko 150-ąsias metines, 
Emilijos ir Vlado Putvinskų ekspoziciją 
"Aušros" muziejuje, vyskupų M. 
Valančiaus, A. Baranausko, prelato J. 
Mačiulio-Maironio nuopelnus.
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MININT JONO NOREIKOS - GENEROLO 
“VĖTROS” 85-ąjį GIMTADIENJ

Viktoras AŚMENSKAS
(Pabaiga)
J. Noreikos bute buvo nustatyta 

LG PW  štabo sudėtis, jo funkcijos, 
ryš ia i ta rp  apygardos štabų ir 
slaptumo išsaugojimo metodai, taip 
pat kariniai laipsniai ir jų suteikimas 
ka rin ių  š tabų  nariam s, karin ių 
grupuočių vadovams, kariams.

1946 m. vasario mėn. S. Goro- 
deckis pristatė inž. V. Ašmenską J. 
Noreikai, siūlydamas Kauno apygar
dos veiklai organizuoti.

1946 m. kovo 15 J. Noreika 
susitiko su Žemaitijos partizanu maj. 
Jonu Semaška - LIEPA, kurj LTT 
paskyrė nau ja i kuriam os Šiaulių 
apygardos vadu.

Panevėžio apygardą m ėginta 
sukurti per pu lk . Itn. P. Masiulj. 
Vilniaus apygardai vadovauti ėmėsi 
pats J. N o re ika , o pavaduoto ju  
numatytas Antanas Suraučius.

J. Noreika per K. Valentukonį ir 
Z. Š e rkšną  užm ezgė ryš ius su 
Dzūkijos partizanų vadu Kazimie
raičiu - pulk. Itn. Juozu Vitkumi, vienu 
iš kandidatų j LG PW  štabą, j kurj 
num atyta  įtra u k ti ir  pu lk . Itn. 
Listopadskj.

Deja, 1946 m. kovo 16 d. MGB, 
vykdyda m as p laną "F a langa” , 
kuriame pagrindiniai išdavikai buvo 
agentai Klevas, Oras ir Sibiriakov, 
p ad edan t paž js ta m a i "d rauge i" 
įsiveržė j Onos Poškienės butą, ir J. 
Noreika bei S. Gorodeckis pateko 
tiesiai j jo  rankas. Kovo 17 d. ir K. 
Boruta įkliuvo j MGB žabangas, o S. 
Gorodeckio bute j pasalą kovo 19 
d. pa teko V. Ašmenskas. Vėliau 
su im am i A lf. Janu lev ič ius , J. 
Vaicekauskienė, Juodelis, R Masiulis 
(liepos 25 d.). Z. Laukaitis - Šerkšnas 
jau buvo suimtas vasario 8 d.

J. Noreika, norėjęs palengvinti kitų 
areštuotųjų dalią, bandė prsiimti visą 
kaltę sau.

K a rin io  trib u n o lo  ' posėdžio  
ba ig im a jam e žodyje  J. Noreika 
patvirtino, kad davęs priesaiką kovoti 
už Lietuvos la isvę ir N e prik lau
somybę ir bus jai ištikimas iki galo. 
Tuos žodžius pakartojo ir P. Masiulis 
bei Z. Šerkšnas.

V iln iaus garn izono  Karo

P ra n o  M a s iu l io  s t ra ip s n is  
“ P r o k r u s to  lo v a  a r  t o le r a n 
c i ja ” , iš s p a u s d in ta s  "A u š ro s  
a lė jo je "  1 99 5  m. ru g s ė jo  2 3  d. 
-  d rą s u s  p ilie t iš k a s  Ego.

A š , k a ip  ž m o g u s ,  k a ip  
v a ls ty b ė s  p ilie t is  ir  k a ip  k r ik š 
č io n is ,  n e g a liu  ty lė t i  ir  n u s iš a 
lin t i n u o  š io  a m ž in o  g in č o ,  kas 
g i y ra  p a g a lia u  ž m o g u s : D ie
v o  va ika s , k a ip  te ig ia  v ie n i,  a r 
t ik  p ro t in g a s  g y v u ly s  (a n im a l 
ra c io n á lis ),  k a ip  b a n d o  įro d y t i 
k it i.

S k a u d u ,  k a d  v ie n i  i r  k it i  
b a n d o m e  p a s in a u d o ti ta  “ P ro 
k ru s to  lo v a " , o  ne n u o š ird ž ia i,  
a tv ira i, m o k s liš k a i iš s ia iš k in t i,  
k a s  m e s . Ir  d ė l k o  g in č i ja 
m ės? V ie n i te ig ia , k a d  be D ie 
v o  n e b u s  m o ra lė s  ir  kad  m o 
k y k lo s e  p r iv a lo m a  d ė s t y t i  
t ik y b ą , k it i u ž s is p y rę  tv ir t in a , 
ka d  p a k a n k a  t ik  e t ik o s .

Y ra  to k s  a n e k d o ta s .  D u  
jk a u š ę  d ra u g a i e id a m i g a tv e  
d ė l k a ž k o  g in č i ja s i.  P a m a tę  
s tu lp e  d e g a n č ią  le m p ą  ėm ė 
n e s u ta r t i  d a r  la b ia u :  v ie n a s  
sa kė , ka d  ta i sau lė , k ita s  -  kad 
m ė n u l is .  I r  t a ip  v o s  n e  ik i  
p e š ty n ių .  N u ta r ė  p a k la u s t i  
p r a e iv į .  Š is ,  p a m a tę s ,  k a d

tribunolas, p irm ininkaujant pulk. 
Stasiuliui, nuteisė J. Noreiką ir Z. 
Šerkšną m irties bausm e - su
šaudant.

1947 m. sausio m ėn. SSSR 
A ukščiaus io jo  te is m o  Kolegija, 
pirmininkaujant žinomam gen. pulk. 
Ulrichui, šias bausmes patvirtino.

Generolui Vėtrai • kapitonui Jonui 
N oreikai ir Z igm u i Laukaič iu i - 
Šerkšnui mirties bausmė įvykdyta 
1947 m. vasario 26 d. Vilniuje. Jų 
palaikai - Tuskulėnų dvare.

Taip išdavikų dėka buvo laikinai 
nutrauktas Lietuvos išlaisvinimo 
darbas, ku rj to liau  tęsė mūsų 
garbingi didvyriai partizanai.

Negalima nutylėti publikacijose 
pasirodžiusių klaidų, kurios žemina 
gen. Vėtros (J. Noreikos) asmens 
orumą.

Kedys savo'knygoje "Terorizuo
jama ir naikinama Lietuva 1938- 
1991 m.” 137-138 p. ne kartą mini 
Noreikos pavardę. Nežinančiam, 
tuometinės tikrovės skaitytojui atro
dytų, jog Noreika susijęs su MGB.
• Panašiai k la id inam a ir gerb. 
Jaškos straipsnyje "Laisvės kovų 
archyve” Nr. 15 (299 p.), kur vėl 
minimas Noreika.

Abiem atvejais Noreikos pavarde 
prisidengė MGB (KGB) tarnybos, 
kurių vienas didžiausių nusikaltėlių 
Lietuvos partizanų judėjim e prof. 
M arkulis s lėpėsi po  Erelio, dr. 
Narutavičiaus, Kudirkos, Noreikos 
ir kitų pavardėmis. Pastarasis jau 
seniai buvo kalėjime, o Markulio 
"d ė ka ” la isvėje "d irb o ” juodus 
darbus.

Reikia paminėti, kad J. Noreika, 
eidamas apskr. viršininko pareigas, 
nenusidėjo nei lietuvių tautai, nei 
Šiaulių gyventojams, nes jis, prisi
dengdamas savo pareigomis, vado
vavo pogrindžiui Šiaulių ir Mažeikių 
apskrityse.

Tikiu, kad istorija ir tauta įvertins 
didvyrių gener. VĖTROS - JONO 
NOREIKOS ir ZIGMO ŠERKŠNO - 
LAUKAIČIO sudėtas ant Tėvynės 
aukuro aukas ir kančias, nušluostys 
Antaninos Noreikienės ir  Dalios 
Noreika itės-Kučėnienės be i Z. 
Šerkšno artimųjų ašaras.

t ie s ą  s a k y t i b e p ra s m iš k a ,  
p a a išk in o , kad jis  ne  v ie tin is  
ir  n ie ko  než inąs .

P ra e iv is  p a s ie lg ė  te is in g a i,  
nes  ne  t ie s a  š ie m s  “ iš m in 
č ia m s " rū p ė jo , o t ik  “ p u to jo "  
k va ila  a m b ic ija : n e n u s ile is iu , 
n o rs  m ane  su k a p o k .

B e t g y v e n im a s  ne a n e k 
d o ta s , ir  p ra e iti p ro  č j g in č ą , 
k a s  y r a  ž m o g u s  - D ie v o  
v a ik a s , a r  t ik  p ro t in g a s  g y 
v u ly s  - m e s , m o k s lin in k a i,  
p e d a g o g a i,  p o l i t ik a i ,  n e tu 
r im e  te is ė s ,  n e s  t a i  b ū tų  
n u s ik a lt im a s  sau k a ip  a s m e 
n y b e i,  t a u ta i  i r  n e t  v is a i  
ž m o n ija i. B e s ig in č ija n t d au g  
p ra lie ta  k ra u jo . P r is im in k im e  
in k v iz ic i ją ,  t ik in č ių jų  r e p re 
s ijas, žu d yn e s .

N e g ę s ta  š is  g in č a s  ir  
š ia n d ie n : kam  p a tik ė ti ta u to s  
m o ra lę , ja u n im o  a u k lė jim ą , 
š e im o s  J a im ę ?  š is  a p g a i
lė tin a s  (o ka r ta is  ne t p ik ta s )  
g in č a s  y r a  b la iv ių ,  iš s i la 
v in u s ių  ž m o n ių  R u b ik o n a s , 
k u r į n e i v ie n i ,  n e i k i t i  
n e s i r y ž ta  p e r ž e n g t i .  B e t 
k e is č ia u s ia  š ia m e  g in č e  (o 
t ik r ia u  k o vo je ) y ra  ta i, kad  a b i 
p u sė s  s a v o  te ig in iu s  g r in d ž ia

BANKO APIPLĖŠIMAS 
[EIS Į LIETUVOS 

NUSIKALTIMŲ ISTORIJĄ
Apiplėšti "Hermio" banko Šiaulių 

filialą plėšikų gauja pradėjo planuoti 
žiemą. Buvo galvojama apsvaiginti 
ir suriš ti banko apsaugos da r
buotoją...

Lietpos 16-ąją banko vairuotojas 
ir inkasatorius Jonas Buta tą vakarą 
apsaugoje budėjusiam Gintarui Bu
draičiui patarė nueiti nusipirkti gėri
mo, o pats tuo metu j banką įleido 
savo brolį Justiną Butą. Kai G. Bud
raitis grįžo į  banko patalpas, tarp
duryje buvęs Justinas Buta (su kau
ke ant galvos) trenkė buteliu Gintarui 
per galvą. Prasidėjo grumtynės, ir 
G. Budraitis, nutraukęs kaukę, įrėmė 
Justinui Butai pistoletą j galvą. Tas 
puolė prašyti, kad pasigailėtų, nes 
brolis nieko nežinąs. O brolis laukė 
mašinoje. Kitas plėšikas Romanas 
Osipovas, tuo metu dar dirbęs ap
saugos viršininku, buvo išvažiavęs 
į Ignaliną, kad jo  neįtartų. Dėl dviejų 
dienų pravaikštos jis  buvo papra
šytas savo noru išeiti iš darbo.

An trą  ka rtą  p lėš ika i nutarė 
"apsauginio" gyvo nepalikti.

Rugsėjo 5-ąją Vilniuje prie "Her
mio" banko stovėjęs Šiaulių filialo 
automobilis "Volvo" pavogtas ne be 
brolių Butų žinios. Jonas Buta neįjun
gė signalizacijos ir neužrakino dure
lių, o  samdyti vagys greitai "apsi
suko".

Atrodo, kad Kuršėnuose esanti 
pinigų keitykla irgi apvogta ne be 
šios gaujos žinios. Rugsėjo 9-ąją iš 
keityklos buvo išneštas seifas su 46 
tūkst. litų. S ignalizacija  buvo a- 
tjungta.

Padarę nusikaltimą, plėšikai skir
tingai leido laiką. Jonas Buta ir Ro
manas Osipovas sėdėjo namuose, 
o Justinas Buta ir F. Zagreckas gas
troliavo po Lietuvą; nusipirko du 
BMW ir “ Mercedes" automobilius. 
Sudegintą autom ašiną rado gry
bautojai, o šiurpiąją duobę pavyko 
rasti, kai prakalbo vienas iš sulai
kytųjų. Nusikaltimas tiriamas toliau. 
Teisme, prokurorų nuomone, Jus
tinu i Butai turė tų bū ti s iū lom a 
aukščiausia bausmė.

SIAUTĖJA PAAUGLIAI
Mieste siautėja kelios paauglių 

g rupės. Jos pu ld in ė ja  vyresn io  
amžiaus žmones. { policiją kreipėsi 
5 žmonės, užpulti tamsiu metu. R. 
S., gyvenantis Korsako g., buvo 
užpultas Aušros ai. 13-ojo namo 
kiem e apie 24 va landą . Vyriškį

(Žm ogus tarp  
žm onių)

tu o  p a č iu  g e ru  n o ru : s u k u rti 
š v ie s ią  ir  la im in g ą  a te it į sau 
ir  sa vo  va ik a m s . P rie m o n e s , 
d e ja , re n k a s i s k ir t in g a s : v ie n i 
t e iz m ą - k r ik š č io n y  b ę , k i t i  
a te iz m ą -p a g o n y b ę . B e t t ie sa  
y ra  v ie n a .  K a s  n e te is u s ?  
N e p r a e ik im e  p ro  š a l j  ir  
n e s a k y k im e ,  k a d  e s a m e  
“ n e v ie t in ia i " ,  b e t ,  b ū d a m i 
t o le r a n t iš k i  i r  ja u s d a m i 
m o r a lin ę  a ts a k o m y b ę  u ž  
v a ik ų  ir  T ė v y n ė s  a t e i t į ,  
p a s a k y k im e  " ta ip "  a rb a  “ ne ".

S a k o m a ,  k a d  g e r ia u s ia s  
m o k y to ja s  y ra  is to r i ja .  O  j i  
k ra u p i ir  n e t k ru v in a . R o dos, 
ta ip  a išku  ir  s u p ra n ta m a , kad 
b u v o  p a s ir in k ta s  (o  t ik r ia u  - 
p r im e s ta s )  k la id in g a s  g y 
v e n im o  b ū d a s  (m o d u s  
v iv e n d i) .

R o m ė n a i s a k y d a v ę ,  k a d  
k ly s t i - ž m o g iš k a , b e t k la id ą  
k a r to ti -  Jau šė to n iška .

N e d a ly v a u d a m i š ia m e  
a te is tų  g in č e , m es n y k s ta m e  
k a ip  a s m e n y b ė s .  O  b e  
a sm e n yb ių , su p ilk ą ja  m ase , 
su "n e v ie t in ia is "  m es t ie s o s  
n e s u ra s im e , ta d  ir s k u rs im e  
p a tys  be i m ūsų  va ika i.

Nukelta ( 7 p.

užpuolė 6 paaugliai, kurie reikalavo 
pinigų. Vyriškis pinigų neturėjo, todėl 
jam teko atsisveikinti su laikrodžiu, 
žiebtuvėliu ir pakeliu cigarečių. Buvo 
sulasytas įtariamasis T., kuris mokosi 
10-osios vid. mokyklos 9 klasėje. J j 
po lic in inka i apklausė ir uždarė j 
areštinę.

NEATBAIDO IR 
ŠEIMININKAI BUTUOSE

Praėjusį savaitgalį mieste nuo 
vagių nukentėjo daugiau kaip 10 
butų savininkų. (domiausia, kad 
va g ys 'ja u  nebeb ijo  šeim ininkų, 

''esančių namuose. | Tilžės gatvėje 
esantį butą spalio 6 d. apie pirmą 
valandą nakties įsiveržė keli nepa
žįstami vyriškiai. Buto šeimininkas 
bandė pas ip rieš in ti, įs ib rovė lia i 
sudraskė jo  spo rtin į kostium ą. 
Policijai pavyko sulaikyti du brolius 
A. D. ir V. D., kurie gyvena Šiaulių 
rajono Varputėnų kaime. | M. J., 
gyvenančios Draugystės prospekte, 
butą du nepažįstami jaunuoliai atėjo 
vakare. Vienas jų tarpduryje moteriai 
aštriu daiktu smogė į nugarą. Nuken- 
tė jus ie ji įs im inė plėšikų žymes: 
abiems apie 25 metus, vienas iš jų 
- šviesiaplaukis, apie 175 cm ūgio, 
kitas - tamsiaplaukis.

Spalio 7 dieną S. D., gyvenantis 
B irš tono gatvėje, apie 12 val. 
pastebėjo, kad iš jo buto išnešti visi 
aukso dirbiniai: vyriškas vestuvinis 
žiedas, 11 gramų sveriantis vyriškas 
žiedas, moteriška grandinėlė, dantų 
karūnėlė ir k t  Pareiškėjas sako, kad 
v is i d irb in ia i buvo paslėpti 
m iegamojo kambario spintoje.

AUTOMOBILIS BUVO 
PALIKTAS STOVĖJIMO 

AIKŠTELĖJE
Spalio 10 dieną j Šiaulių vyriausiąjį 

policijos komisariatą kreipėsi Vo
kietijos p ilie tis Johanes L., kuris 
pranešė, kad 11 valandą pavogtas 
jo automobilis - 5 klasės 1990 metų 
la idos tam sia i m ėlynos spalvos 
BMW. Nukentėjusysis paaiškino, kad 
autombbilj buvo palikęs stovėjimo 
aikštelėje, esančioje netoli Projek
tavimo instituto pastato (Tilžės g. 
170), po pusvalandžio jo  jau nebe
buvo. Anot automobilio savininko, 
m ašino je buvo įjung ta  kod inė 
signalizacija. Automobilį savininkas 
įkainojo 54800 litų. (vykis tiriamas.

IŠGĖRĖ LANGŲ 
STIKLŲ VALIKLIO

Atkelta iŠ 1 p.
Vokiečių okupacijos m eta is 

žydus slėpę žmonės rizikavo savo 
gyvybe. Ne mažesnės pagarbos (ir

m edalių) verti ta ip  pa t savo ir 
artimųjų gyvybe rizikavę tie žmonės, 
kurie padėjo Lietuvos partizanams. 
Kodėl apie tai nekalbama mokyk
lose? Ar daug kas mokyklose šian
dien minėjo Jono Noreikos vardą? 
Kalbėtojo nuomone, nereikia varu 
varyti, be t pasakoti, kad žinotų - 
būtina. Iš kur gi tie pokario vaikai

inFORMUOJfi

Aido gatvės butų, rado sūnų virvėje 
be sąmonės. Vaikinui - penkliolika 
metų. Berniuką nuvežė j reanima
cijos skyrių, kur pavyko atgaivinti. 
Žudytis jis sugalvojo jau prieš porą 
metų, bet vis bijojo. Dėl drąsos iš
gėrė degtinės. Mokykloje jis mokėsi 
gerai, bet toliau stojo į vieną mokymo 
įstaigą, bet dėl vietų trūkumo ne
pateko. Praėjusią savaitę medikai 
išgelbėjo dar du vaikus, nuspren
dusius pąsitraukti iš gyven im o. 
Spalio 10 dieną medikai gelbėjo 
savižudį 35-erių metų K., turėjusį ne
malonumų darbe. Sode išgėrė stik
linę langų stiklų valiklio ir stiklinę alie
jinių dažų skiediklio. K. būklė sunki.

PASIKLYDO 
GRYBAUDAMA

Spalio 7 dieną grybauti j Rėkyvos 
miškus išėjo 72 metų V. G. Artimieji 
pranešė apie jos dingimą policijai. 
M oteris Rėkyvoje grybaudavo  
dažnai ir apylinkes pažinojo. Krimi
nalinė policija ėmė ieškoti moteriš
kės, pasitelkusi apie 20 Briduose 
dislokuotų "Geležinio vilko" kareivių. 
Ieškoti padėjo ir anūkas, kuris gerai 
žinojo močiutės mėgstamas gryba- 
vietes. Apie vidurdienį policijai buvo 
pranešta, kad V. G. jau atsirado. Se
nutė policijai pasakojo, kad buvo 
pasiklydusi: vieną naktį praleido po 
egle, antrą - trobelėje ant suolo. 
Nusilpusią moterį aptiko grybautqa. 

P a ren gė  Vida MISIŪNAITĖ

žinojo, kad reikia eiti į mišką? O po 
to keletą dešimtm ečių b ijota net 
užsiminti apie Žalgirį, Vytautą ar 
Birutę... Todėl visos širdys turėtų su
silieti j vieną žodj "Lietuva", o visi 
darbai, pam ink la i • j pastangas 
išsaugoti jos dvasią.

A tm in im o d ienos reng in ius 
va in ikavo pu ikus Š iaulių  ra jono 
savive ik lin inkų (vadovė - Birutė 
Jarušienė) ir m okyto jos Stasės 
Levickaitės vadovaujamo Linkuvos 
fo lk lo rin io  ansamblio koncertas.

Skam bėjo giesmės, da inos, ro
m ansai, B irutė P rokopavič ienė 
pada inavo au ten tišką  žem aičių 
dainą. Buvo galima susipažinti su 
“Aušros" muziejaus parengta do
kumentų ir nuotraukų ekspozicija 
ap ie  kap itoną  Joną N ore iką  - 
Pasipriešinimo generolą Vėtrą.

Nuotraukoje iš  ka irės: sesuo Antanina, mama Ona Norelklenė, 
Jonas Noreika, sesuo  Ona. F o togra fuo ta  Š iau liuose , nuo trauką  
Išsaugojo Jono Noreikos dukterėčia Danutė Nausėdienė.

Mama, gųžusi namo j vieną iš

R U B I K O N A S
...jis norėjo gyvenimo viso



P  O  L  I  T  I  K A

EKZEKUCIJŲ KAMERĄ
Edmundas SIMANAITIS parkritusiai aukai į sm ilkin į... š io
Dar v isa i nesen ia i lljič iu s , 

bronzinę ranką ištiesęs, iš Lukiškių 
aikštės rodė į "šviesų komunizmo 
rytojų", parengtą Lietuvai - j didžiulį 

- KGB pastatą, prikimštą šnipinėjimo 
aparatūros, unikalios turin iu , bei 
gaus ios  doku m en tac ijos  
okupanto represuotų ir nužudytų 
žmonių bylų, ir pilną Gulago kalba 
šnekančių žm ogėnų, kurpiančių 
by las ir  šm ir in ė ja n č ių  po visą  
Lietuvą, rezgančių sekimo tikslus ir 
šan tažuo janč ių  užverbuo tus, 
įbaugintus, apgautus žmonelius.

Š iuose , da r caro  la ika is  
pastatytuose rūmuose nuo 1944 m. 
vasaros, ka i t ik  pas itraukė iš 
sostinės ve rm a ch to  ka re iv ia i ir 
įžengė sovietų a rm ija , č ia buvo 

t įs te ig ta s  vad inam as is  v idaus 
kalėjim as, kuriam e šeimininkavo 
o kup a n to  repres inė  ta rnyba, 
pasivadinusi NKVD, NKGB, MVD, 
KGB vardais. Juose buvo kalinami, 
ta rd om i, ka nk inam i ir  žudom i 
su im tie ji. P rofesionalas žudikas 
Vasilij Dolgiriovas buvo atsiųstas "į 

K pag a lbą  išva duo ta i L ie tu va i” iš 
Kurgano srities į  Vilnių dar 1944 
metų liepos 15 d. ir tuoj pat ėmėsi 
“darbo". Tais sunkiais ir lemtingais 
L ietuvai m eta is okupantas žudė 
daug ir s is tem inga i. Reikėjo juk 

,  palaužti tautos pasipriešinimą.
1994 metų Trem tinio* Nr. 24,25, 

26 ir 1995 metų Nr. 3 buvo aprašyta 
šio šiurpaus mirties fabriko techno
logija, o  taip pat ir vienas iš vyriau
sių jų tos techno log ijos meistrų - 
be raš tis  MVD p a p u lk in in k is  V. 
Dolgiriovas. Jis už ištikimą tarnybą 
partija i ir “atsidavimą komunizmo 
s ta tybo s  re ik a lu i"  buvo  
apdovanotas sovietiniais medaliais 
ir o rd in a is , ta rp  jų  ir Lenino. 
C hron iškas po trauk is  a lkoho liu i 
visiškai netrukdė budelio profesijai. 
Žudė jis  nelabai išradingu, tačiau 
če k is tų  p ra k tiku o tu  ir m ilijo nus  
kartų patikrintu metodu. 

f Pasmerktąjį ka lin į iškvięsdavo 
tariamai pas tardytoją ar kalėjimo 
v irš in in ką  neva dė l jo  rašyto  
malonės prašymo ar nuosprendžio 
peržiūrėjim o. Budelis iš kameros 
atsivesdavo auką, varydam as ją  
pirma savęs. Nusileisdavo laiptais į 
pusrūs į. N e la im ėlis  įžengdavo į 
žu d ym o  kam erą, „g a l net 
ne įta rda m as, kad ženg ia  
p a sku tin iu s  ž in g sn iu s . Bude lis  
išs itraukdavo p is to le tą  ir šūviu į 
pakauš į nužu dydavo  kalin į. Dar 
p a le isd a vo  k o n tro lin į šūv į jau

žudynių konvejerio "produkcija” - 
Tuskulėnų parko duobės.

Dar nėra tiksliai nustatyta, kuris 
iš budelių atėmė gyvybę vyskupui 
V. Borisevičiui, kuris nužudė narsųjį 
pa rtizanų  vadą  Joną  Norkų - 
"gen e ro lą  V ė trą "... č ia  buvo 
n užu dyti tū ks ta n č ia i L ietuvos 
šviesuomenės atstovų, m okytojų, 
partizanų , ūk in inkų , va ld in inkų , 
karininkų, studentų, gimnazistų.

š i žudym o kamera nepermirko 
krauju, nors jo  čia pralieta ypač 
daug. Kai nužu dy to jo  kūną  
įm esda vo  į pask liau tėn  įva ryto  
sunkve ž im io  kėbu lą , k rau ją  
nuplaudavo vandeniu iš guminės 
žarnos, mat šalia skalbyklos būta. 
LPKTS rū p e sč iu  ir a tkak liu  
re ika lavim u šiam e pastate dalis 
KGB k a lė jim o  kam erų buvo 
paverstos muziejumi. Vaizdas nėra 
tikroviškas. Dažai paslėpė ant sienų 
su tra išky tų  b la k ių  dėm es ir 
lakon iškus, sukreč ianč io  tu rin io  
užrašus. Bet v is  dė lto  - ta i tikro 
sovietinio kalėjimo kampas.

Žudym o kamera, susitarus su 
Teisingumo m inisterijos atstovais, 
po to , kai š iam e pastate įsikurs 
Teismai, tu rė jo  a titek ti L ietuvos 
g en oc ido  aukų  m uz ie ju i. Deja, 
n a u jie ji, ja u  N eprik lausom os 
L ietuvos te is in g u m o  vykdyto ja i 
žudym o kameroje įrengė šiluminį 
m azgąl

Vargu a r re ik ia  a išk in ti š io  
uinikalaus muziejaus reikšmę dar 
gyviem s, kadaise č ia kalintiems, 
ta rd y tie m s  partizanam s, jų  
ryšininkams, politiniams kaliniams, 
tėvynės  p a tr io ta m s  ir apskrita i 
visiems pasipriešinimo dalyviams? 
G alų gale kiekvienam  padoriam  
Lietuvos p ilieč iu i negali nerūpėti 
tėvynės kovų ir  kančių  is to rija . 
Narsių kovų ir kančių paminklai turi 
būti išsaugoti.

Len k ijo je  O svencim o m irties 
lagerio dujų kameros, krematoriu
m ai ir  kalin ių barakai palikti kaip 
m uzie jus, kaip da ik tin is  kraupių 
n a c io n a lso c ia lizm o  nusika ltim ų  
žmonijai įrodymas. Panašų vaidme
nį atlieka ir IX forto muziejus Kaune.

Bet ar kom unizm o nusikaltimai 
žm o n ija i ir, a tsk ira i paėm us, 
Lietuvai, mažesni, ne tokie kraupūs, 
ne taip pa t pavo jing i žm onija i ir 
kvalifikuotin i kaip genocidas, kad 
bū tų  g a lim a  n a ik in ti da ik tin iu s  
įkalčius?

Teisingumo m inisterijos “ trum 
pa" atmintimi nepakaltinsi. Ji ir jos

E. RINGUS
Iš visų kom unistinių kraštų po 

perestroikos labiausiai nukentėjo 
J u g o s la v ija . J i iš visų sa te litų  
pirmoji atsikratė stalinizmo ir gyve
no tarp kom unistinės sistemos ir 
kapitalizmo. Dar 1970 m. Belgra
das beveik nesiskyrė nuo vakarie
tiškų miestų, kioskai buvo perpil
dyti angliškų, vokiškų ir prancūziš
kų laikraščių. Tito mirus, priespau
da ir disciplina, o drauge ir etninis 
susivaldymas, dar buvo kontrolėje.

Pradėjęs perestroiką, M. Gorba
čiovas supra to , kad kom unistų

valstybes -. Televizijos ekranuose 
v isas pasa u lis  s tebė jo  
nežm on iškum ą , p ra le nk ian tį 
Antrojo pasaulinio karo žiaurumus. 
O visos tos tragedijos centre, matyt, 
pamiršus II pasaulio karo “didvyrių" 
likimą, bandyta pralenkti net juos. 
J is  neb ijo  būe im o jo  te ism o dėl 
žm ogaus teisių pažeidim o, kuris 
neišvengiamas, nes jo  Belgradas 
tikrai neparems, norėdamas visą 
bėdą suvers ti dabar jau  ne tik  
p rez iden tu i, be t ir  vyriaus ia jam  
serbų kariuomenės Bosnijoje karo 
vadui dr. Karadzic.

LUZIS BUVUSIOS 
JUGOSLAVUOS 

SUIRUTĖJE
prispaustos tautos visoje imperijoje 
re ika laus  la isvės . Todėl tu rb ū t 
nedaug kas atsimena, kad 1991 m. 
pabaigoje jis, pasikvietęs Serbijos 
ir Kroatijos vadus, bandė ta ik iu  
būdu išspręsti komplikuotą padėtį 
b uvu s io je  Ju g o s la v ijo je . N ieko 
konkretaus iš tos konferencijos 
neišėjo, tačiau tais pačiais metais 
30000 serbų jau buvo perkelta iš 
vakarinės  S la vo n iįo s  į ry tinę  Hr 
a p g yvend in ta  išvą ry tų  kroatų  
butuose. Serb ijos vadu i atrodė, 
kad tik dvi tautos yra reikšmingos: 
serbai ir kroata i. Panaši m intis', 
matyt, buvo ir Kroatijos prezidento, 
nes da r š ia is  m eta is Londone 
Tudjiman “pala im ino" žemėlapį, 
kuriame Bosnija buvo perkirsta per 
pusę : vakarinė da lis  - Kroatijai, 
rytinė - Serbijai. Laimei, į šį Tudji- 
m ano pro jektą ' Vakarai dėm esio 
nekreipė, todėl tolimesni santykiai 
ta rp  K roa tijos  ir Bosn ijos bus 
neaiškūs, nors šiuo metu bandoma 
va ry ti se rbus to liau  į ry tus  
bendromis jėgomis.

Etninio konflikto pradžioje dar 
buvo  g a lim yb ių  šj k laus im ą 
išsp ręsti be trag ed ijų , įvykusių  
vėliau. Netgi patyrusie ji politika i 
pradžioje neįkainojo vienų vietinių 
gyventojų neapykantos kitiems ir 
ž iaurum o tik  todė l, kad skyrėsi 
tikybos ir praeitis.

Vakarų politikai stebėjo iš nuoto
lio beprasidedantį tautų susinaiki
nimą, turbūt galvodam i, kad ne
re ikšm ing i k iv irča i ras kažkokią 
išeitį. Todėl nusiuntė mažus kari
nius dalinius į Kroatiją ir Bosniją pa
gelbėti moterims ir vaikams, vėliau 
saugoti bosniečiams, suvarytiems 
į keletą miestų. Istorija parodė, kad, 
s us ida rius  ne tva rka i, v isa dos 
atsirasdavo “ didvyris", gudresnis 
už visus, su fantastiškomis idėjomis 
ir am bicijom is. Apsireiškė toks ir 
Bosnijos te rito rijo je  ir, pritariant- 
B e lg radu i, pas išovė  pad id in ti 
S e rb iją , iš k raus tan t ir išžudant 
•neserbus. Ir ta ip  konflik tas jau 
tęs ias i ke le tą  m etų , p rivertęs 
vietinius gyventojus kraustytis iš 
vienų'į kitas vietoves ir į kaimynines

Kai serbai beveik nesuvaldomai 
tram dė Bosnijos m usulm onus ir 
tyčiojosi iš tarptautinių taikos įgulų, 
kroatai ty lia i ruošėsi. Su Vakarų 
pagalba (net ir Maskvos) apsigink
lavo iki dantų ir bandė sutramdyti 
Karadzic. Dabar atėjo eilė serbams 
skubiai kraustytis. Bet kur? Bosnija 
beveik sunaikinta, ir čia juos sutinka 
jau geriau apginkluoti islamiečiai. | 
"didžiąją Serbiją" įsileisti jų nenori, 
nes dėl blokados Serbijos galimy
bės yra ribotos. Be to, išvaryti serbai 
negali atleisti Belgradui už jų "aplei
dimą", kai iš “serbiškos Krajinos" 
reikėjo galvotrūkčiais bėgti.

Manoma, kad Karadzic “Didžio
sios Serbijos" kūrimo planas sug
riuvo, išskyrus patį planuotoją. Mat 
“didysis planuotojas”  jau atleido iš 
vado pareigų generolą Mladzic (dar 
v ienas n u s ika ltė lis , ku ris  bus 
patrauktas j ta rp tau tin į te ism ą). 
Tačiau generolas iš pareigų nepasi
traukia, nes turi paramą savo dali
nių ir net Belgrado, šioje dvikovoje 
turbūt laimės generolas, nes turime 
pavyzdį Rusijo je, kur genero lai 
diktuoja prezidento elgesį ir politiką.

Skilimas Bosnijos serbų vadovy
bėje tu rb ū t palengvins te rito rijų  
pasidalijim ą ir pagaliau nustatys 
sienas tarp Kroatijos, Bosnijos ir 
Serbijos. Ar tada konfliktas Balka
nuose baigsis? Yra dar dvi buvusios 
Jugoslavijos sritys, kol kas nepa
liestos kovų: Kosovo ir Makedonija. 
Spėjam a, kad išvietintus serbus 
Belgradas nori patalpinti Kosove. 
Tik čia vėl etninė problema, nes 90 
proc. Kosovo gyventojų yra alba- 
niečiai, kurie naujus ateivius sutiks 
tikrai nedraugiškai. Makedonija jau 
dabar yra neprieinama serbams, ne 
tik dėl ta ikos padalinių, bet ir dėl 
kaimyninių valstybių nepageidau
jamo serbų plėtimosi.

Atrodo, kad Balkanų konfliktas 
artėja prie pabaigos. Reikia tikėtis, 
kad bus paka rto tas N iurnbergo 
te ism as v is iem s Se rb ijos 
nus ika ltė liam s, ko ik i š io l dar 
išvengė Maskvos žudikai.

Iš “ Draugo”  
(kalba netaisyta)

MOTERIS,
Danutė BINDOKIENĖ
Iš tikrųjų netiesa, kad moterų v i

suomeninė veikla pasaulyje suin
tensyvėjo kaip tik šiuo metu; jos ak
tyviai reiškėsi visą laiką, bet dabar, 
kai moterys nebepasitenkina antra
eilių piliečių vaidmeniu ir ieško nau
jų darbo akiračių savo išsilavinimui, 
ta len tam s be i e n e rg ija i, jo s  
susilaukia puolimų ir pašaipos.

Labiausiai turbūt moterims dar 
nepavyksta įsijungti į politiką. Po to, 
kai-D idžiosios Britanijos premjerė 
M argaret Thatcher (ž iniasklaidos 
pravardžiuojam a Geležine Ponia) 
prarado savo pareigas nė viena 
kita moteris nejkopė į jokios šalies 
valdžioe viršūnę. Tiesa, yra moterų, 
už im an č ių  vy r ia u syb ė s  g a lvos  
poziciją, bet jų labai nedaug: Šri 
Lankos p re z id e n tė  C h and rika  
Bandaranaika Kumaratunga, Airijos 
prez. Mary Robinson (kas apie ją  
g ird ė ję s? ), N ica raguos prez. 
V io le tta  C h am o rro  ir  Pakis tano 
premjerė Benazir Bhutto. Amerikoje

VISUOMENĖ
m ote rim s j B a ltuos iu s  Rūm us 
patekti nepavyksta.

jdomu, kad šį mėnesj sukanka 
75 metai nuo amerikiečių išsikovo
tos teisės balsuoti. Kova dėl lygių 
moterų teisių šiame žemyne prasi
dėjo beveik su pirmaisiais imigran
tais. Pradžioje ji daugiausia sukosi 
apie moters teisę turėti nuosavybę 
- nekilnojamąjį turtą, bet vėliau, jau 
Am erikai išsikovojus nepriklauso
m ybę, moterys pradėjo reikalauti 
teisės balsuoti. Susan B. Anthony, 
kurios vardu nelabai seniai į apy
vartą buvo paleista dolerio vertės 
moneta, 1872 m. areštuota ir nu
bausta pinigine bauda dėl to, kad 
m ėgino balsuoti rinkimuose, nors 
m oterims tai buvo uždrausta. Tik 
1920 m. rugpjūčio 20 d. pagaliau 
kova Taimėta - į JAV Konstituciją 
įrašytas 16 pataisymas-papildymas 
(Suffrage Amendment), suteikiantis 
moterims balsavimo teisę.

D augelyje pasaulio  va ls tyb ių , 
kurios save laiko ir kultūringomis,

-M U ZIEJU I
tarnai puikiai žino, kokių nelaimių 
atnešė L ietuvai “ kom unizm o 
s ta ty to ja i” , ž in o  ne jausdam i nė 
m až iaus io  p ro fes inės  sąžinės 
graužim o dė l to, kad lig šiol per 
pen ke rius  N e prik lausom ybės 
m etus da r nebuvo surengtas nė 
vienas teismo procesas raudonojo 
genocido vykdytojams.

Kai kraupių nusikaltimų pėdsakų 
suna ik in im as  iš tr in s  iš tau tos 
atminties bolševizmo piktadarystes, 
ar jo s  pa s iro d ys  m ažiau 
sm erk tinos?  N eapsirik tum e 
nu s ika ltim ų  pėdsakų  na ik in im ą 
prilygindami bendradarbiavimui su 
n u s ika ltė lia is . Ir tada kyla  jau 
principin is klausimas - kas nutiko, 
kad N e prik lau som o je  L ietuvoje 
Tem idės ta rna i lab iaus ia i 
su in te rsu o ti skaudžios istorinės 
atm inties likučius sunaikinti? Gal 
juos tebesieja su slogia, gėdinga, 
tam s ia  ir k ruv ina  sov ietm ečio 
praeitim i dar nenukirpta (nejaugi 
nebuvo kam?), pati vis dar niekaip 
nenudžiūstanti bambagyslė?

G al š is įžū lus  akibrokštas 
p ad ik tuo ta s  suvoktos  partinės, 
idėjinės (?), istorinės (o ir turtinėsi) 
a tsakom ybės už savo ir savo 
pirm takų padarytus nusikaltim us 
tautai ir žmoniškumui?

Tik suvoktos atsakomybės baime 
g a lim a  paa išk in ti aukšč iaus ios 
va ldžios atstovų vizitus į svetimą 
tolimą šalį ir ten pareikštus atsipra
šym us už nacių  p ik tadarys tes  
o ku p u o to je  Lietuvoje, v is iška i 
“ pam irš tan t", kad , pavyzdžiu i, 
Tusku lėnus g a lim a  iš S e im o ar 
V yriausybės rūm ų ir pėstute per 
gerą pusvalandj pasiekti ir ne tik 
atsiprašyti tautos, bet ir kryžiumi prie 
d uo b ių  pagu lė ti, o svarb iausia - 
rūpintis atkurti teisingumą.

Be žudymo kameros ir Tuskulėnų 
šiurpių radinių nebūtų.

Tad v is iška i suprantam as 
nerimas, išreikštas liepos 28 d. akte, 
pas irašytarhę LPKTS ats tovų : 
prezidento B. Gajausko, Panevėžio 
skyriaus tarybos nario A. Šimėno, 
V iln iaus skyriaus  p irm in inko  P. 
M uste ik io , ta ryb os  nario B. 
Vosyliaus, LPKTS istorijos skyriaus 
vedėjos D. Kuodytės.

Reikalaujama autentišką žudymo 
kam erą  iš la iky ti nepake istą  ir 
perduoti ją  Genocido aukų muziejui. 
D okum entas adresuo jam as 
Prezidentui, premjerui, Teisingumo 
m inistru i J. Prapiesčiu i, Kultūros 
m in is tru i J. N ekrošiu i, Valstybės 
saugumo vadovui J. Jurgeliui.

IR POLITIKA
ir  m odern iom is , m ote rim s teisė 
ba lsu o ti su te ik ta  tik  po  A n tro jo  
pasaulinio karo (tarp jų ir Kanadoje). 
Tačiau balsavim as ir išrinkim as į 
aukštą, įtakingą vyriausybės postą 

.neužim a p irm enybė s pasau lio  
moterų rūpesčių sąraše. Opiausia 
vieta: prieš moteris atliekami smurto 
veiksmai tiek pavieniu, tiek visuotiniu 
mastu. Kaip praneša “Amnesty In
ternational", tarptautinė žmogaus 
teisių gynimo organizacija, kurios 
cen tras yra Londone, A n g lijo je , 
daugiausia nusikaltim ų vietovėse, 
kur pasireiškia civiliniai ar kariniai 
ne ram um ai, y ra  vykdom a prieš  
m oteris. Praėjusiais metais “Am 
nesty International" gavo ir tyrinėjo 
skundus iš 151 va ls tybės, kur 
daug iaus ia  žm ogaus te is ių  
pažeidimų buvo užregistruota prieš 
moteris (labai daug jų  ir Kinijoje, 
nors ten ir vyko pasaulinė moterų 
kon fe renc ija . Nepa isant, kad 
dvidešimtasis amžius jau rieda prie 
pabaigos, žm onija  dar neišm oko

gerb ti žm ogaus - vyro , m oters, 
vaiko - teisių.

Kartais priekaištaujama, kad ir 
Katalikų Bažnyčia diskriminuojanti 
moteris, nors dabartinis (ir taip pat 
anks tesn ie ji) p op iež ius  Jonas 
Paulius II daug kartų pasisakė už 
m ote rų  lyg ybę  ir  te ises. Verta 
pastebėti, kad rugp jūč io  15 d ., 
Katalikų Bažnyčia šventė ypatingą 
m ote rs iša u kš tin im o  šventę - 
Žolinę. Bažnyčia m us moko, kad 
moteris, Jėzaus Motina Marija, po 
mirties su kūnu ir siela buvo paimta 
j dangų. Jokiam  žmogui nuo pat 
pasaulio sukūrimo nebuvo suteikta 
ta garbė, tik moteriai (čia kalbame

ne apie Dievo Sūnų, kuris buvo ir 
Žmogus, bet apie tikrąją šios Žemės 
dukrą - moterį).

Ne visos moterys, kaip ir ne visi 
vyrai, veržiasi j visuomeninę ar po
litinę sceną ir nori ten atlikti pirmau
jančius vaidmenis. Ne visos mote
rys tam turi potraukį, laiko ar ener
gijos po visų kitų pareigų, kurias gy
venimo kasdienybė joms atneša. 
Tačiau tie  žm onės, kurie gali ne 
apsiriboti vien savo reikalais, o veik
los lauką praplėsti, turėtų būti skati
nam i, nepaisant, ar tai vyrai, ar 
moterys.

Iš “ Draugo” 
(kalba netaisyta)

AUŠROS ALEJA
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Kaip jau buvo minėta anksčiau, 
GULAG s is tem os ep icen tra s  
susiformavo Archangelsko srityje, 
So lovkų  sa lyne. S ta c io n a rin is  
la ge ris  buvo  įku rta s  So lovkų 
v ie nuo lyne , tač iau  vyks tan t 
p ilie tin iam  karui, vykdan t NEP ir, 
s tip rė ja n t bo lšev ik ine i va ls tybe i 
dau gė jo  ka lin ių . A p ie  65% visų  
jka lin tų jų nebuvo ‘verčiam i dirbti, 
nes tuom e t sva rb ia us ia  buvo 
na ik in ti p r ieš iškus  sov ie tine i 
s is tem a i e lem e n tu s . Kas 
išvengdavo ČK ir  OGPU m irties 
bau sm ių , buvo izo liu o ja m a s  
koncentracijos stovyklose.

1921 metais ČK kompetencijoje 
buvo įku rto s  Y p a tin g o s io s  
p a sk irtie s  š ia u rė s  s tovyk los  - 
SLON. Pirmosios tokios stovyklos 
atsirado Bertominske, Cholmogo- 
ruose ir netoli Archangelsko miesto. 
Tačiau Solovkų salynas labiau tiko 
tokio tipo paskirčiai, nes vienuolyne 
vyravo sutartinio ūkio  sistem a, ir 
ka lin ius  savaim e p riž iū rė jo  
atšiaurus klimatas. Todėl Solovkų 
stovyklos greitai tapo griežtesnio 
tipo  lageriais, (kurta Ypatingosios 
paskirties Valdyba U-SLON. Tačiau 
U-SLON turė jo svarbią ideologinę 
sovietinės valdžios propagandinę 
reikšmę: Solovkų pavyzdžiu “nyks
ta” klasės ir pačioje sovietų šalyje. 
1924 metais pradedamas leisti žur
nalas "Slon" (Dramblys). Nuo 1925 
metų - “Solovkų salos” 200 egz. 
tiražu su laikraščio priedu “Naujieji 
So lovkai” , 1926 m eta is pradėtos 
masiškai tiražuoti po visą SSRS.

S o lovkų  ko n ce n tra c ijo s  
stovyklos kas metai plėtėsi ir talpino 
v is daugiau kalin ių. 1923 metais 
ka lė jo  apie 2000 ka lin ių , 1928 
metais jau apie 6000. Todėl pradėjo 
kurtis stovyk los šalia Krem liaus- 
Savatijevo, Filimonovo, Muksalimo, 
Troickajos ir Zuikių salų. D idėjo ir 
ekonominė reikšmė: U-SLON vykdė 
ir įva ir ių  ūk ių  o rg a n iza c ijų  
užsėkym us. Pvz., 1926 m eta is  
įvykdyta  užsakym ų už 63 tūkst. 
rublių, 1929 metais - už 2 mln. 355 
tūkst. rublių, 1930 m. - tris kartus 
d au g iau . įv a irū s  da rb a i buvo 
vykdomi visame Kolos pusiasalyje: 
tiesiami keliai ir geležinkeliai. Reikia 
pažymėti tai, kad kaliniai žiauriomis 
p riem onė m is  buvo  p rive rč ia m i 
dirbti. Darbo sąlygos už Poliarinio 
rato ta ip  pa t nepa lankios: pvz., 
sp ig in a n t ša lč iam s, ka lin ia i 
rankom is kasė šim tus tūkstančių 
kubų le d inė s  Žem ės. Tuo 
la iko ta rp iu  S o lovkų  p a d a lin ia i 
kūrėsi visoje Karelijoje, aplink Keną 
ir Naujojoje Žemėje, ir toliau plėtėsi 
j  šiaurės Sibiro rytinius pakraščius. 
1929 metais atėjo pirmieji etapai su 
nep iln am e č ia is , todė l S o lovkų 
s to vyk lo s  buvo u ž p ild y to s  nuo 
n e p iln a m e č ių  p ro s titu č ių  iki 
kriminalinių nusikaltėlių, profesorių 
be i d vas in in kų . Bū ten t š iem s 
antisovietiniams elementams buvo 
ta iko m o s  nau jos  au k lė jim o  
priem onė s da rbu . Buvo įku rti ir 

ku ltū ro s  šv ie tim o  ra te lia i. 
S o lo vku o se  e ko n o m in e i d a lia i 
vadovavo žinomas “pataisos darbų 
s to v y k lo s ”  re fo rm a to riu s  N. 
F re n ke lis . P rae ity je  ž inom as 
biznierius brangenybėmis, grįžęs iš 
e m ig ra c ijo s , 1926 m eta is  buvo 
suimtas ir nuteistas kalėti. Tačiau jo 
žyd iškas  apsu krum as le ido  jam  
išg a rsė ti ir so v ie tin iu  m etu . 
Frenke lis parašė la išką Stalinu i, 
ku riam e jis  išdėstė , ka ip  ka lin ių  
d a rb ą  e fe k ty v ia u  p r ita ik y t i p r ie  
sovietinės ekonom ikos. Kremlius

suprato jo idėjos naudą. Naftalinas 
Frenkelis buvo iš kalėjimo išleistas 
ir paskirtas atsakingoms pareigoms 
- organizuoti darbo lagerius. Vienas 
iš didžiųjų darbų pagal N. Frenkelio 
suga lvo tą  ir pas iū ly tą  
rekom endac iją  b uvo  Ba ltosios- 
Baltijos jūrų kanalo kasimas. Vėliau 
jis buvo vienos iš 1932-1937 metų 
Maskvos-Volgos kanalo statybos 
v irš in inkas . Š iose p irm utinėse 
“ kom un izm o s ta tybose" N. 
Frenkelio autoritetas kilo kaip ant 
rhielių. Lageriai pradėjo sparčiai 
kurtis įva iriose vietovėse. Jiem s 
organizuoti ir valdyti buvo įsteigtas 
GULAG, o jo  viršininku tapo tas pats 
Naftalinas Frenkelis. Kai jis užsivilko 
baudžiamosios sistemos uniformą, 
an t jo  peč ių  ir k rū tin ė s  g re ita i 
a ts irado  nau jos žva igždu tės ,- 
medaliai ir ordinai. Matyt, jie buvo 
duodami ne tik už baigtą kurią nors 
statybą, bet ir už tuos milijonus jose 
išžudytų politinių kalinių.

Todėl augo represijų bangos, 
nes F renke lio  la ge rių  da rbo  
sistemai buvo reikalinga didelė ir 
p igi vergų-kalinių darbo jėga. Ne 
ve ltu i F renke lio  fo rm u lu o tė  “ Iš 
ka lin io  per tr is  m ėnesius re ik ia  
išsunkti viską - o toliau jis  mums 
n e re ika lin g a s !” tapo sa lyno  
aukščiausiuoju įstatymu.

Tačiau ne re ik ia  m anyti, kad 
lagerių darbo mechanizmą sukūrė 
apsukrus is  Frenkelis. Dar 1928 
m eta is  kovo 26 d . S o fnarkom o 
nutarimu pasiūlyta steigti naujus 
lagerius suplanuotiem s darbam s 
įvykdyti, o čia dar Frenkelis pasiūlo 
savo idėjas. Teisybės dėlei reikia 
prisim inti ir Trockio m intį - sukurti 
darbo arm iją šalyje. Tad Stalinas, 
ats ikratęs Trockiu, v isg i sukuria  
praktiškesnę Žmonių išnaudojimo ir 
naikinimo sistemą GULAG.

Solovkų lagerio sistema 4-ojo 
deš im tm eč io  p radž io je  p radė jo  
spa rč ia i fo rm uo tis  gre tim ose  
srityse. 1930 metais Solovkuose 
kalėjo apie 50-60 tūkst. asmenų, 
Kamėje - 30 tūkst. Karelijoje lageriai 
pradėjo kurtis 1928 metais tiesiant 
■kelius ir ruošiant m iško medžiagą 
ekspo rtu i. V isuose M urm ansko 
g e lež in ke lio  punktuose  nuo 
Lodeino laukų iki Taibolos 1929 
m eta is a ts irado  SLON punkta i. 
1930 m eta is Lode ino  laukuose 
sus ikū rė  Svirlagas, K o tlo je  - 
Kotlagas, 1930-1931 m. Medvežė- 
je go rske  išd yg o  Be lBa ltl agas, 
išgarsėjęs Baltosios-Baltijos kanalo 
statyboje. Lagerių punktai taip pat 
buvo kuriam i pajūrio ir Suomijos 
pas ien io  zonose. N e įs isav in tos 
didžiulės šiaurės rytų sritys sudarė 
sąlygas kurtis naujoms stovykloms.

Kita lagerių kryptis ėjo į pietus 
nuo A rchan ge lsko  š ia u rin ė s  
Dauguvos link. Atskiros stovyklos 
buvo su jung tos  nau jo  
SEVDVINLAG centro.

1931 m. įkurtas naujas SLON 
padalinys - Siaurės Uralo skyrius, 
iš kurio netrukus išaugo savarankiš
ki S ie likam lago  ir  S ievU ra llago  
centrai. Tuo pačiu laiku čibės upės 
ra jone , iš ty rin ė ju s  a p link in iu s  
ra jonus, a tra s ti naftos te lk in ia i. 
Todėl B ereznykovo konclageris  
pradėjo didelę chemijos kombinato 
statybą, Uchtoje įkurtas Uchtlago 
s tac ionaras, kuris  įkū rė  savo 
pun k tus  Š iaurės ry tin iuo se  
rajonuose, o užvaldžius Pečiorą, 
pe rtva rky tas  į UchtP ečIago 
stacionarą. G reita i buvo jku rti ir 
UchtP ečIago p un k ta i U ch to je , 
Pečioroje, Intoje ir Vorkutoje, kurie 
vė liau  tapo sava rank iška is  
konclagerių centrais.

įs isav in an t la uk in ius  š ia u rė s  
rajonus ir juos industria lizuo jant 
reikėjo kurti ir infrastruktūrą: tiesti 
geležinkelius ir kelius. Būtent dėl to 
įkurti nauji geležinkelių konclagerių 
cen tra i S ievž ie ldo rla gas  ir  
Pečiorlagas, kurie gana ilgai - iki 
1938-1942 m etų  statė 
geležinkelius, jungusius Pęčioros

upės, Vorkutos pramoninius rajo
nus. Išaugus naujiems centrams ir 
jų skyriam s, vienas U-SLON 
epicentras nepajėgė apjungti visos 
europinės Rusijos šiaurinių rajonų 
lagerių tinklo. Tad vėl kuriama nauja 
salyno organizacija: lagerių valdy
bos, lagerių skyriai ir punktai. Pasta
rieji turė jo ir savo gradaciją: pvz., 
a tsk ir i la gerių  punkta i OLP, 
kom endantiški - KOLP, pradiniai 
GOLR (kurti dar ir stovyklų posky
riai. Pačiose valdybose įkurti skyriai, 
o šie susmulkinti į dalis: I - gamy
binė, II - apskaitos ir paskirstymo, 
III - operatyvinė. Tai rodo GULAG 
koncentracijos didėjimą.

Ketvirto dešimtmečio didžiąsias 
s ta tybas vykdė la gerių  kalin ia i. 
Atokiausius Sibiro ir Tolimųjų Rytų 
ra jonus industria lizavo  ta ip pat 
ka lin ia i, auksą ir rūdą kasė irgi 
“zekai". Tokias darbų organizavimo 
ap im tis  ir d a rbų  pobūdžio  
aprašymus galime rasti memuarų 
ar sp e c ia lio je  lite ra tū ro je . 
Duomenys sutampa tiek 4-ojo, tiek 
5 -o jo  deš im tm eč ių  GULAG 
sistemos aprašymuose. Ką reiškia 
vien Baltosios-Baltijos jūrų 227 km 
ilg io  kana lo pastatym as per 1,5 
metų. Dirbama buvo prim ityviais 
da rbo  įra n k ia is  per pa rą  3 
pamainomis kastuvais ir laužtuvais 
sukasant m ilijonus kubinių metrų 
ledinės, akmenuotos žemės. Vien 
per 1931-1932 m. žiemą išmirė apie 
100 tūkst. ka lin ių . So lženicynas 
teigė, jog žuvo apie 300 tūkstančių 
žmonių per visą Belomoro statybą. 
Žmonių aukos pateisino statybos 
ekonomiją: iš 400 m ilijonų rublių, 
skirtų statybai, panaudota viso labo 
mažiau 1/4 - 95 mln. 300 tūksL rub. 
Išties Frenkelio būta apsukraus ir 
kūrybiško GULAG “e kon om is to '.- 
(domumo dėlei reikia pažymėti, kad 
5 iš  6 kanalo statybos vykdytojų 
buvo žydai -  F irinas, Barmanas, 
Frenkelis, Koganas ir Rapoportas. 
1932-1937 m. tokiais pat metodais 
buvo kasam as ir 128 km  ilg io  
Maskvos-Volgos kanalas. Statybai 
vadovavo “pasižymėję" spartuoliai- 
Firinas, Koganas, Frenkelis.

Lagerių tinklo plėtimasis po visą 
šalies te rito riją  buvo ties iog ia i 
p ropo rc in gas VKP(b) vykdom ų 
program ų ir  p lanų  ap im tim s. 
Koncentracijos stovyklos, įkurtos 
dar p ilie tin io karo metais vienuo
lynuose, buvo pertvarkytos j per
s iuntim o punktus, nepilnam ečių 
kolonijas, o kai kurios tapo sava
rankiškais lageriais. Jie pradėti kurti 
ir Donbase, Volgos aukštupyje , 
vidurupyje bei žemupyje, vidurio ir 
pie tų Urale, U žkaukazė je , 
centrin iam e Kazachstane ir 
vidurinėje Azijoje, įskaitant ir Sibirą 
bei Tolimuosius Rytus.

Oficialūs sovietiniai šaltiniai skel
bė, kad 1932 metais bendras visų 
žemės ūkio pataisos darbų kolonijų 
plotas RSFSR užėmė 253 tūskt. ha, 
Ukrainoje - 56 tūkst ha. Solžmicyno 
duom en im is, tok ių  antrarūšių  ir 
lengvo režimo stovyklų europinėje 
SSRS dalyje buvo apie 300.

Kalinių paskirstymą po artimus 
ir tolimus konclagerius reglamenta
vo CVK ir  LKT 1929 m etų II 29 
nutarimas: asmenys, nuteisti ik i 3 
metų, siunčiami į artimuosius lage
rius, nuo 3 iki 10 ir daugiau - siunčia
mi j tolimus Sibiro ir šiaurės bei To
limųjų Rytų rajonus. Žinant RSFSR 
BK 58 str. bausmes, galime daryti 
išvadą, kad politiniai kaliniai, kaip 
pagrindinė įka lin tų jų masė, kalė
dami griežto režimo lageriuose, tuo 
pačiu įsisavino atšiaurius SSRS 
rajonus.

Sovietinė represijų mašina veikė 
principu - žmonių naikinimas per 
da rbą . GULAG tapo va ls tybe 
va ls tybė je  - tiek  jam e įka lin ta  
žm onių , kad ga lė tų  su ta lp in ti 
no rm a lią  ar m ažą Europos 
valstybę. Lageriai buvo kuriami prie 
upių, jūrų, kalnų, o kalinių skaičius 
niekada nebuvo pastovus.

“S tip ri ir  galinga proletaria to 
diktatūra - štai kas mums dabar 
re ika ling a , kad du lkėm is 
paleistume paskutines mirštančiųjų 
klasių liekanas. Klasių 
pana ik in im as pasiekiam as ne 
klas ių  kovos gesin im u, o jos 
stiprinimu”. Taip kalbėjo J. Stalinas 
1933 m. sausio mėn. VKP(b) CK ir 
CKK p lenum e. M ilijonų žmonių 
išnaudojim as ir naikinimas lage- 
riusoe rodo, kad vienu atveju Stali
nas buvo teisus: partijos nutarimai 
akivaizdžiai buvo vykdomi gyve
nime. 4 dešimtmečio viduryje, ne
įska itant m irtingumo tendencijų, 
GULAG ka lin ių  skaič ius nuo lat 
d idėja . Nežiūrint sunkių darbo ir 
gamtos sąlygų (šiaurės rajonuose), 
m ilijona i žmonių liko gyvi spec, 
gyvenvietėse, kur jie buvo ištremti 
vykdant kolektyvizaciją ir socialinę 
profilaktiką. Tokios spoc. gyvenvie
tės su spec, persikėlėliais (specpe- 
reselenci) buvo įjungtos į GULAG 
sistemą ir tapo lagpunktais. Taip 
GULAG dar labiau išplėtė tinklą ir 
p a d id in o  žm onių skaič ių  iki 
septynženklio.

4 -o jo  deš im tm ečio  antroje 
pusėje totalinis Sovietų Sąjungos 
režimas koncentruojasi, asmeninė 
Stalino diktatūra pasiekia apogėjų. 
S m ark ia i sugriežtė ja  ir  GULAG 
v id aus režim as: panaik inam i 
“ a u k lė jim o ” a tribu ta i, apsauga

gauna kur kas daugiau 
baudžiamųjų teisių. Verta paminėti, . 
kad 1936 m. NKVD šefu buvo 
pask irtas  N. Ježovas, o jo 
pava duo to ju  vienas tuom etin ių  
GULAG vadovų - M. Bermanas^Dėl 
ypa tin go  žvėriškum o žem aūgis 
Ježovas buvo pram intas 
“kreivakoju nykštuku". Konclagerių 
apsaugos spec, d a lin ia i buvo 
pavaldūs pačiam Ježovui.

Lageriuose buvo  sudarytos 
sąlygos įs ig a lė ti krim ina lin iam s 
ka lin iam s, ku rie  ties iog  atvirai 
terorizuodavo po litin ius. Lagerių 
savivaldoje taip pat įsigalėjo vagys 
ir žm ogžudž ia i. Tačiau pačio je 
GULAG s is tem o je  pasire iškė 
giluminė krizė: nors ir tvirta lazda, 
tač iau perle nkus  lūžta . Lūžis 
pasireiškė tuo, kad kalinių valstybė, 
pertekusi gyventojų, nebesugeba 
jiem s su te ik ti nei d rabužių , nei 
patalpų, nei maisto. Tokia situacija 
aštria i pasire iškė Kolym oje, kur 
buvo įvestas žiauriausias maisto, 
darbo ir bausmių režimas. Tokie ar 
panašūs rež im ai veikė 
Srednekamsko lageriuose, Šiaurės 
Rytų la ge rių  va ld yb o je , jos
lagpunktuose. Žiaurus elgesys su ^
kalin ia is, m asinės jų žudynės ir 
ligos  m ažino ka lin ių  ska ič ių . 
Savotišką lagerių gyvenimo koloritą 
p a ryšk in davo  m uz ika , gro jam a 
prieš ir po mirties nuosprendžių.

DEL MAŽOSIOS LIETUVOS
TRAGEDIJOS 50 METŲ PAMINĖJIMO

Petras CIDZIKAS
1944 m. spalio 16-oji r visos 

M ažosios Lietuvos trag ed ijos  
pradžia. Tai ne tik visos mūsų 
tautos skausmas, bet ir  gėda tų 
Vakarų valstybių valdovų, kurie į 
Rusijos glėbį pastūmėjo milijonus 
žm onių  kančiom s, m irč ia i ir 
pažem inim ui. Tiek M. Suslovo 
ketin im as p a lik ti L ie tuvą be 
lietuvių, tiek tų pačių okupantų ir 
v ie tin ių  kom un is tų , išdavusių 
savo Tėvynę, s iau tė jim as ir 
M ažo jo je  L ie tuvo je  buvo ne 
a ts itik tin is , be t iš anksto 
sup lanuo tas  be i nepaprasta i 
žiauriai ir sadistiškai vykdomas. 
Nors Maskvos radijas karo metu 
ske lbė visam  pasau liu i apie 
te isė tą  M ažosios L ietuvos 
g rąž in im ą  L ietuvai, tač iau I. 
Erenburgas “šlovinguosius” rusų 
karius įsiveržimo j Mažąją Lietuvą 
išvakarėse ragino be gailesčio 
žudyti ir p rievartauti gyvus ir 
neg im us ius , tokiu būdu 
palaužiant jų rasinį išdidumą.

Tuo pačiu  metu kaip ir 
L ie tuvo je  tie patys okupanta i 
šaudė ir korė Mažosios Lietuvos 
vyrus. M oteris, senu tes, net 
nepilnametės mergaites žiauriai 
p rieva rtavo ir gyvas kalė ant 
medžių, durų, sienų. Tūkstančiai 
gyvų žmonių buvo sudeginti prie 
G elupės ge lež inke lio . Visur 
m ėtėsi lavonai: pakelėse,
šuliniuose, upėse. Tūkstantinės 
kolonos, suvarytos apt Kuršių 
marių ledo, buvo sušaudytos ir 
susprogdintos. Daugiau kaip 10 
tūks tanč ių  Tepliuvos
konclageryje  num arinta badu. 
S ugriau ti m eno ir  is to rin ia i 
paminklai. Pakeisti upių ir ežerų 
vardai. Ištisi miestai ir kaimai buvo 
nušluoti nuo žemės paviršiaus. 
Dar ir šiandien Įsrutyje veikia prieš 
trisdešim t metų įkurtas liūdna i 
pasaulyje pagarsėjęs “specpsi- 
chkon c lage ris ” , prieš žm ogų 
naudojantis baudžiamąją medici
ną. Daugiau nei milijonui žmonių 
atėm ęs gyvybę, M ažosios 
Lietuvos holokaustas grėsė ir

šiandien gresia visai Lietuvai.
Tačiau ne tik karo ir pokario 

metais, bet ir š iandien, ne tik 
okupanta i, bėt ir kolaboranta i 
Lietuvoje pateisina ir slepia šiuos 
ž iaurius nusika ltim us. Tuo jie 
išduoda ir  pa rduoda  mūsų 
nukankintų b ro lių  a tm in im ą ir 
Lietuvą.

Ne liud ijant is torinės tiesos, 
neišsprendus Mažosios Lietuvos 
reika lo, ne bus likv idu o ta s  
Lietuvai ir dauge liu i kitų šalių 
pavojingas m ilitarizmo židinys, 
bet lietuvių moralėje bei politikoje 
iš liks  nep iln ave rtiškum o  
kom pleksas - nesugebėjim as 
suvokti Mažosios Lietuvos vertės 
ir  lem iam os re ikšm ės v isos 
Lietuvos išlikimui. Todėl niekaip 
nepateisinamas 1991 m. liepos 
31-osios d ienos M ažosios 
Lietuvos pardavim as Rusija i, 
kuris išprovokavo vad inam ąjį 
tran z ito  kon flik tą . Kas už tai 
atsakys? Je igu  Prezidento 
m unduru i . įte is in ti buvo 
re ika lingas refe rendum as, tai 
Mažajai Lietuvai parduoti užteko 
vieno parašo. Kas šios 
išdavystės autorius?

Plėšiam ai, žudom ai ir 
okupuo jam a i m ūsų T ėvyne i 
jo k ia  ta rp tau tin ė  te isė  
neegzistavo, o apie m oralę ir 
dvasią nebuvo ir kalbos. Todėl 
penk iasdeš im t m etų d rausta  
minėti ne tik nužudytųjų, bet ir 
Mažosios Lietuvos vardą. Net ir 
k rikšč ion ių  h ie ra rcha i ik i š io l. 
sąmoningai vengia paminėti tų 
pačių budelių aukas, skirstydami 
jas j politines ir nepolitines, tuo 
dar kartą  dem onstruodam i 
pasibaisėtiną abejingumą mūsų 
protėvių žemei ir dvasiai.

B rangieji Lietuvos Žmonės! 
Kviečiame spalio 16-ąją paminėti 
Mažosios Lietuvos tragediją: Šv. 
Mišiomis, maldomis, konferenci
jomis, susirinkimais ar plukdant 
upėm is va in ikus  p r is im in ti 
nužudytuosius. Pareikalaukime, 
kad Lietuvos vadovai nutrauktų 
jos laisvai priešiškus veiksmus.



p m s n v n N i M / u ^ m

SEPTYNIOLIKA METŲ BE TĖVYNĖS (3)

R. BALTUTIS

Kodėl taip atsitiko?
Tuo metu, kai mes namuose jau 

buvom e p r iž iū rim i sa rgyb in ių , 
ko rido riu je  suskam bo telefonas. 
Ragelj pakėlė ne mama ar kuris iš 
vaikų, bet kareivis. Tėvelis, skam
binęs iš sanatorijos, suprato, kad 
kažkas -a ts itiko . N edelsdam as 
parvyko j Šiaulius, tikėdamas, kad 
padės drauga i ar bendradarbiai. 
Pirm iausia jis  kre ipėsi j tryškietį, 
palankų tarybinei valdžiai Švietimo 
skyriaus vedėją D. Bubiną. Vėliau, 
kai jau buvome grjžę iš tremties, 
prieš mirtį,D. Bubinas man papasa
ko jo  apie aną d ieną. J is  buvo 
pogrindžio komunistas ir tos veiklos 
reikalais dažnai vykdavo į Užventį. 
Pakeliui nakvynės sustodavo Kur
tuvėnuose. Tėvas noriai priimdavo 
savo žem ie tį ir buvu s į ben dra 
mokslį, visai neįtardamas apie tokią 
jo veiklą. Donatas, būdamas savu 
žm ogum i va ld ž ia i, ka ip  sakėsi, 
tikėjosi išlaisvinti mūsų šeimą. Jis 
su tėvu puvyko pas Šiaulių rajono 
pa rtijo s  p irm ą jį sekre to rių . Šie, 
išklausęs prašym o, pasiūlė areš
tuoti patį D. Bubiną. Todėl D. Bubinas 
ir išėjo, palikęs belaukiantį atsaky
mo mano tėvą. Beveik taip pat apie 
ta i ga lim a  p a ska ity ti ir Donato 
p r is im in im u o se  ap ie  ta ryb in iu s  
m oky to jus . Radau ta i Š iau lių  
“Aušros" m uzie ju je . Tačiau tėvas 
pasako jo , kad tu o  metu jau tėsi 
pap rasč iaus ia i pe rduo tas  ar 
parduotas tam sekretoriui. Praėjo 
pen k ia sd e š im t m etų , ir  v ienas 
D ievas tež ino  t ik rą  te isybę . 
Svarbiausia tai, kad šis vizitas lėmė 
visą tremties laiką būti kartu su tėvu. 
Tiesiai iš partijos rajono komiteto jis 
buvo pristatytas į stotį ir įgrūstas į tą 
Lietuvos ąžuolų pakrautą vagoną. 
Vienu švarkeliu, be jokių daiktų.

Ir štai jis prieš mus. Mama paėmė 
an tk lo dę , p uo de lį ir šv. M arijos 
pave ikslė lį, p ririšo  prie virvutės, 
kurią vyrai iš ano vagono įsiūbavę 
atmetė mums. Iškišome per grotas 
ir taip aprūpinome tėvą pirmaisiais 
daiktais. Tuo metu pas juos atėjo 
karininkas tikrinti, ar visi vyrai va
gone. Tėvas pastebėjo, kad sąraše 
ties jo  pavarde kitoks ženklas negu 
ties kitomis. Pasiteiravo. Paaiškėjo, 
kad ten pažymėta, jog leista jam būti 
ka rtu  stj še im a, je ig u  susiras. 
Atsidarė vagono durys - ir tėvas su 
šv. Marijos paveikslėliu perėjo pas 
mus. Kaip per stebuklą, bet mes 
kartu i Iš karto pasidarė šviesiau. 
Pam ačiau, kad vagone daug 
žmonių, yra mažų vaikų. Kūrėme 
nau ją gyven im ą an t nežinia kur 
riedančių ratų...

Pirmoji iškilusi nauja problema - 
tualetas. Vagone įrengtasis iš visų 
pusių matomas. Norintieji juo pasi
naudoti jau nekantravo. Viena mo
te ris  nebe iš tverus i ėmė a ts ip ra
šinėti ir pritūpė ant šiurkščių lentų... 
Vėliau iš ryšulių ir paklodžių “kelei
viai" sumeistravo būdelę. Tai buvo 
skaudus žm ogaus pažeminimas, 
bet kitos išeities neturėjome.

Traukinys jau riedėjo pelkėtais 
Ba lta rus ijos lauka is . S argyb in ia i 
vagono durų neberakindavo, tad 
traukiniui judant vyrai jas atstum
davo. Grynas oras gaivino pavar
g u s iu s  žm ones. B evažiuodam i 
tomis vietomis ir sužinojome, kad 
prasidėjo karas. Mums priešais jau 
dūmė kariškių traukiniai. Mūsiškis 
nuolat stoviniuodavo, nes tekdavo 
praleisti anuos.

Karo pradžia suteikė žmonėms 
viltį sugrįžti atgal j Lietuvą. Vagonas 
politikavo. Suaugusieji manė, kad 
Raudonasis kryžius sustabdys trė
mimą, vylėsi, jog karas greitai pasi
baigs ir košmaras išnyks kaip nebu
vęs... Bet dar vis važiavome tolyn.

Ir suaugusieji, ir vaikai prisitaikė 
prie gyven im o vagone, priprato. 
Vidurdienį ir vakare duris su triukš
mu atidarydavęs sargybinis garsiai 
surikdavo: “ Dva čelovieka po dva 
viedral"Tai reiškė, kad išėję du vyrai 
su kibirais parneš žirnių sriubos ir 
sorų košės arba arklienos dešros, 
du kibirus karšto vandens ir duonos.

Laukdavome baimindamiesi, kad tik 
sugrįžtų. Taip privažiavome Sver- 
d lovską . T raukinys susto jo  prie 
didelio  ežero ir šį kartą ilgesniam 
laikui. Moterys puolė skalbti, prausti 
va ikus. Kai sužinojome, koks tai 
ežeras, tėvas pasakė, jo g  čia 
sušau dytas  Rusijos caras. J is  
bend ra bėdž ia m s pasakojo apie 
caro šeimą ir jo3 nužudymą. Dabar 
apie tai maždaug taip pat rašo rusų 
spauda. Ateityje man teks pro Šią 
baisią vietą važiuoti net 5 kartus, ir 
j i  prim ins rūsčiuosius 1941-uosius 
metus svetimame krašte.

Į mūsų traukinj vietiniai gyven
to ja i žvelgdavo su baime. Tėvas 
gerai m okėjo rusų kalbą, tad per 
la n g e lį k a lb in d a vo  ge lež inke lio  
darbininkus. Šie kalbėti vengė. Tik 
kartą vienas suvargęs vyriškis, pa
sislėpęs tarp kitame kelyje stovinčių 
vago nų , pasakė, jog  panašių 
tra u k in ių  pravaž iuo ja  daug, o 
žmonės čia gyvena labai blogai.

M atėm e ka ip  rem ontuojam as 
g e le ž in ke lis . Bėgių sudūrim e 
atsirado per daug didelis tarpas. 
Būtina sunkų bėgį nustumti ir tarpą 
sum ažin ti. Tam tiks lu i ant v ieno 
paguldom as kito bėgio galas, kurį 
reikia tam tikru greičiu traukti pirmyn, 
kad jis su jėga smūgiuotų į atramą, 
š ito k į d a rb ą  a tliko  dv ideš im t 
moterų. Daug jų buvo raudonomis 
skarelėm is. O peracija i vadovavo 
po ra  vyrų . D v ideš im t ž ingsn ių  
p irm yn l Sm ūgis. Tada dvidešim t 

ž in gsn ių  a tga l. Ir ta ip  - ilg a s  
valandas. Paskatinimui - įvairiausi 
“gražūs" keiksmažodžiai.

N ors ja u  buvo  b irže lis , teko  
matyti, kaip panašiu būdu pakin
kytos moterys traukė plūgą. Kastuvu 
kasanti d irvą  m oteris g re it tapo 
įprastu reiškiniu. Tik pradžioje tuo 
stebėdavomės. Vietinių gyventojų 
veidai/buvo be šypsenos. Žmonės 
atrodė labai pavargę. Net mes, 
vaikai, pastebėjom e didžiu lį skir
tumą tarp lietuvių ir ten gyvenančių 
rusų ar kitų tautų žmonių.

Pagaliau mūsų traukinys sustojo 
Byjske. S u ž ino jom e, kad čia 
b a ig ia s i ge lež in ke lis . Vadinasi, 
atvažiavome. Išgirdome komandą 
lipti lauk.

Bėgiai ten buvo gausiai apversti 
akm ens a n g lie s  Šlaku. G reta - 
p lynas laukas, to lė liau  - re tas 
pušynas. Čia su savo mantomis ir 
išs idėstė lie tuva ič ia i. Kvartalais, 
kaip mieste. Pradėjo lyti. Susėdę ant 
savo m enko tu rte lio , žm onės 
dangstėsi kuo išmanydami, gūžėsi 
ir laukė tolim esn ių įvykių. Vaikai 
k la us inė jo , tėva i ne tu rė jo  ką 
atsakyti. Niekas nežinojo, kas bus 
to liau. Degė daug didelių  laužų. 
N e rim ą kėlė s is tem ing os ir 
begalinės kratos. Kratė kariškiai. 
Litus, vaistus, lenktinius peiliukus, 
ra d ijo  apa ra tus , fo toapara tus , 
dviračius, dokumentus, knygas ir 
k ito k iu s  g ražesn ius , dėm es į 
atkre ip iančius daiktus atim inėjo. 
Mama tu rė jo  š iek t ie k  va is tų : 
valerijonų, kamparo, ricinos... Viską 
su rišo  į nos inė lę  ir liepė  man 
pas lėp ti ang lie s  k rūvo je  prie  
geležinkelio. Tai dariau keletą kartų, 
tad  va is tus  išsa ugo jom e . Tėvo 
nuotraukos su šaulio uniforma, litai 
ir  dar š is  tas buvo  su p lė šy ti ir 
išmesti. Iš šaulio uniformos išėmė 
skiriamuosius ženklus. Liko šventi 
paveikslėliai ir trispalvės juostelės 
gabalėlis, kurį mama prisiuvo prie 
tėvo p in ig inės pam ušalo; ten jis  
išbuvo beveik 50 metų...

Kratos ir kratos. Stebėdavomės, 
nesuprasdavom e, kodėl iš mūsų 
atim inėja paprasčiausius daiktus, 
kuriais niekam nepakenksi. Vėliau 
pamatėme, kad jų vaistinėse - tik 
raudonasis streptocidas. Apie kai

kuriuos mūsų daiktus ir kitokius 
va is tus ten žm onės supra tim o 
neturėjo. Dažnai kildavo klausimas: 
kur gi tos puikiosios prekės, apie 
ku rias  rašė p irm ie ji sov ie tin ia i 
laikraščiai Lietuvoje?

Byjske gyvenome kelias dienas. 
Kartą mūsų stovyklo je pasirodė 
d id e lis  pu lkas žm onių , ba lta is  
au lin ia is  batais, od in ia is palta is 
arba kariškomis milinėmis vilkinčių. 
Tai buvo vadinamieji “pirkliai” . Jie 
rinks is  sau tinkančias šeim as. 
V iskas panašu kaip knygose 
aprašytame vergų turguje. Kalbėjo, 
kad vyrus atskirs, todėl m oteris 
apėm ė pan ika . A ikštė tuš tė jo . 
Pagaliau sunkvežimis privažiavo ir 
prie mūsų šeim os. Susikrovėme 
daiktus, ir pilna maišų bei žmonių 
m ašina pa judė jo . Iš m iesto  
išvažiavom e per pon ton in į tiltą . 
T iltas juda , vanduo ap link virte 
verda. Pilnos išgąsčio akys stebi 
krantą. Ar pasieksim e k itą  Bijos 
krantą? Pasiekėm el Žm onės 
atsikvėpė drąsiau.

Keturi sunkvežimiai su lietuviais 
važiavo Čiuisko traktu Mongolijos 
link. Vėl lijo . Baigėsi dykum a, 
prasidėjo anksčiau mums nematyti 
kalnai. Jie didėjo, vingiuotas kelias 
kilo  aukštyn. Seminsko perėjoje 
buvo šalta, skraidė snaigės. Kelių 
žmonių akių baltymuose pasirodė 
kraujo, nes organizmas nepratęs 
prie aukštumų. Pagaliau m ašina 
pradėjo leistis žemyn. Kai trumpam 

sustojome, priėjo du altajukai. Jie 
nešėsi sugautus gyvus starus. Tada 
nenu jau tėm e, kad g re ita i tok ie  
žvėre lia i taps v ie n in te liu  m ūsų 
maistu...

Šešių tūkstančių kilometrų ilgio 
ke lionė ėjo į  paba igą. G reita i 
privažiavome mažą kaimelį - Tengos 
avių tarybinio ūkio pirmąją fermą, 
šiand ien vad inam ą Š iba. 
Sustojom e. Šalia ke lio  - a ikštė, 
tankiai apžėlusi mėtomis ir kviečiais. 
Visa erdvė prisotinta karčių garų ir 
avių mėšlo kvapo. Vienoje kelio 
pusėje šniokštė kalnų upė Ursul, o 
kitoje visiškai arti direkėsi akmenuoti 
kalnai. Už jų viršūnių buvo užkliuvę 
rūstūs ir išradingi debesys. Aikštelės 
pakraštyje atovėjo naujas, sakais 
kvepiantis rąstų namas su aštuoniais 
langais. Kiek to lėliau matėsi dvi 
ga tvelės su m ažyčia is  10-12 
kvadratin ių  m etrų ploto , atrodė, 
neba ig ta is  s ta ty ti nam elia is . 
Daugelis iš jų buvo be stogų, o ant 
lubų pripilta žemių, ant kurių taip pat 
augo mėtos. Toje aikštėje ir buvome 
išlaipinti.

A tvykė lia i p irm iau s ia  bandė 
išsiaiškinti, kur yra šiaurė, kur pietūs. 
Ten, kur leidžiasi saulė, yra Lietuvai 
Ant griovio krašto sėdėjo senukų 
pora , ba lto m is  ka ip  sn iegas 
kretančiomis galvomis. Buvo jaunutė, 
kokios penkio likos metų vieniša 
lenkaitė. Sena žydė pradėjo melstis 
m um s neįprastu būdu. Prie jos 
glaudėsi duktė ir  maža anūkėlė. 
Jakuč ion ienė  bandė kaip nors 
nutildyti ne visiškai ramų savo sūnelį 
Algimantą, ša lia  - Kazlauskienė iš 
M ažeik ių su dviem  va ikuč ia is , 
m aže ik ie tė  Latakienė su trim is  
vaikais. Du d idesn ie ji - Birutė ir 
Pranas, jų motinai mirus, buvo paimti 
aug in ti. Vaišvilienė iš Š iau lių  
atsivežė dukrelę Virginiją, o mažesnj 
sūnelį paliko Lietuvoje. Su mažyčiais 
va ikuč ia is  buvo ir D ilienė bei 
š ližausk ienė . Perkinų, Volpių ir 
G afanovič ių  še im os nebuvo 
išskirtos, atvažiavo kartu su vyrais 
ir tėvais. Su vyresniais sūnumis buvo 
Janutienė, Kelpšienė, Debailienė. 
Laukė to lim esnės lem ties gausi 
Sutkų šeima iš Šiaulių, senukas 
Danta su dukra  Ša lkauskieoe, 
Grigalienė su sūnumi Romu ir kitos 
lietuvių šeimos.

Vietiniai gyventojai mus apsupo 
ratu. Jiems paaiškinta, kad atvežtieji

yra fašistai, tad į mus žiūrėjo rūsčiai. 
Kai kas ir akm enį leido. Paliepti 
pradėjome neštis daiktus į baraką. 
Vietiniai kalbėjo, kad pastatyti šį 
baraką buvo liepta prieš dvejus 
metus: atvyks papildomos darbo 
jėgos. Tuomet Lietuva dar nebuvo 
tarybinė...

Mums teko kambarys su dviem 
langais į pietus. Kambario dydis - 
3X4 m. Kampe - didžiulė, beveik 
penktadalį p lo to užimanti rusiška 
krosnis. Kambarys kvepėjo sakais, 
jo  grindys - iš grubiai tašytų lentų. 
Mūsų penkių žmonių šeima gavo 
dvi metalines lovas. Suglaudę jas 
ir  į ta rp ą  dar jsp raudę lentą, 
sugu lėm e. Priešais ant g rin d ų  
pasiklojo patalą Jakučionienė su 
A lge lių , Petrauskienė su dviem  
dvylikametėmis dukromis, o šone 
ant siauros lovelės - senutė žydė 
su savo talmudu. Likusį iš Lietuvos 
vežamą maistą pasikišome palovėn. 
Viršum lango mama pakabino mažą 
maišelį, į kurį pradėjo dėti atitekamos 
duonos džiūvėsius. Po stalu buvo 
pakištas 1,5 kib iro talpos medinis 
kubiliukas - nakčiai visai gausiai 
mūsų šeimai... Vėliau, Žiemą, po stalu 
dar sutilps kelios vištos, o šalia - du 
veršiukai su atskiru puodu mažam 
ir dideliam veršiškam reikalui. Taip 
įsikūrėme antrąjį kartą tą 1941-ųjų 
vasarą, dabar jau ilgesniam laikui.

K itą  d ieną  gavom e korte les 
duonai: 1 kg suaugusiajam, 0,5 kg 
ned irbanč ia jam . D uoną
nešdavomės iš parduotuvės, mažo 
nameliuko. Dviejose jos lentynose 

sutilpdavo visos prieškarinės prekės: 
duona, du plonyčiai audinių ritinėliai, 
pora žaisliukų... Kokių nors kitokių 
prekių ant tų lentynų ąiekuomet nėra 
buvę. Už ru b liu s  buvo ga lim a 
nųsipjrkti tik duonos. Ten ir šiandien 
padėtis tokia pat.

Vietos gyventojai atsisakė pieną 
parduoti už rublius. Teko keisti į 
lietuviškus drabužius. Tiko suknelės, 
skare lės, p irš tin ė s  a r aud in io  
gabalėlis. Už tai buvo galima gauti 
bulvių, kopūstų, pieno, sviesto, sūrio, 
v.arškės, m edaus. M ainam s 
dažn iaus ia i tekdavo  važ iuo ti j 
Ongudajų, už 25 km, nes čia buvo 
ša lč iau  ir  bu lvės beve ik 
neužaugdavo.

P ras idė jo  p rekyba . M amos 
nusmilkdavo paskutinius drabužius 
ir atiduodavo už maistą, už mūsų 
gyvybę. O priekyje buvo žiauri žiema, 
ir drabužiai oi kaip reikalingil

Vos išaušo kitas rytas, trenksmu 
j du ris  v isus pakėlė fe rm os 
brigadininkas. Reikėjo eiti į darbą.

Dalį moterų išvarė į mišką pjauti - 
malkų, kitą - daržų ravėti. Vyrams 
teko  ke liau ti ku r kas to liau , su 
nakvyne. Vaikai, tiek didesni, tiek 
patys mažiausieji, likome vieni. Mūsų 
kambaryje likome šešiese: Algiukas, 
V idutė , M ira la ir  aš su dviem  
sesutėmis. Ir taip kasdien. Mamos 
pamaitindavo mus rytą, saulei tekant, 
ir vakare, saulei nusileidus. Pietų 
pareidav.o tik tos, kurios dar maitino 
krūtimi. Prieš saulės laidą būrelis 
va ikų  iše idavo m e  iš ka im o, 
susėsdavome ant šiaudų prie s enos 
darž inės ir laukdavom e m am ų 
sugrįžtant Kartais ir sutemdavo. Tik 
iš  ž ingsn ių  suprasdavom e, kad 
m am a jau pare ina. Iš ka lnų po 
sunkaus darbo mama sugrįždavo 
nešina kareivišku katiliuku. Jame - 
sriuba, kurią ji gaudavo pietums. Tą 
m iež in ių  k ruopų  p o rc iją  
valgydavome trise, susėdę lovoje, 
mėnuliui šviečiant. Valgis kvepėjo 
svogūnais ir mamos rankomis.

Prisim enu, kartą irg i buvom e 
palikti vieni. Atėjo pietų metas. Labai 
norėjau valgyti. Užsilipau ant stalo 
ir pakabinamoje spintelėje bandžiau 
surasti ką nors va lgom o. De ja, 
spintelė buvo tuščia. Tik pačiame 
kampelyje radau kažkokį gabalėlį, 
suvyniotą į raudoną popierių. Tai 
buvo lie tuv iška  presuota  kava. 
Sugraužiau kaip džiūvėsį. Tokie buvo

m ano p ie tūs ; sesutėm s ir tok io  
valgio neteko.

Kitą kartą neiškenčiau ir, palikęs 
sesutes, išėjau ieškoti tėvo. Žinojau, 
kad jis pjauna šieną kalnuose. Ėjau 
takeliu. Nugriuvę maumedžiai daug 
kur gulėjo skersai ir man trukdė. Žolė 
buvo didesnė už mane ir taip pat 
labai sunkino kelionę. Ir žolė, ir 
m iškas, ir debesys a trodė 
grėsmingai ir niūriai. Bijojau ir vilkų, 
ir gyvačių, kurių tame miške buvo 
gausu.

Pagaliau ka lno šla ite , ne to li 
šniokšiančio upelio, pamačiau laužo 
dūmus. Ten sėdėjo tėvas ir rengėsi 
p ie tau ti. Buvo pasidė jęs tris  
mažyčius raudonikius, lietuviškų 
lašinių gabalėlį it degtukų dėžutė ir 
duo nos rieke lę . Dabar buvom e 
dviese ir teko.dalytis. Ant medžio 
šakelės buvo  pasm eig ti perpus 
perpjauti lašinukai ir visi trys grybeliai. 
Kepėme, o suvalgę pasėdėjome 
sus ig laudę . J is , p radė jęs man 
pasakoti apie grafą Montekristą, 
perė jo prie K laipėdos vadavim o 
1923 metais, Lietuvos savanorių ir 
savęs. Jo ranka buvo tokia šilta ir 
maloni, ir man buvo labai gera taip 
sėdėti ir klausytis. Todėl, kai 1989- 
aisiais, praėjus keturiasdešimčiai 
m etų, vež iaus i tėve lio  kaule lius 
m eta linė je  dėžė je į L ietuvą, 
susiradau ir tą kalno šlaitą, kur tuomet 
abu taip dž iug ia i pasisėdėjome. 
Graudu ir neužmirštama.

Vietiniai gyventojai rusai gyveno 
la ba i b lo g a i. T ik rie ji v ie tin ia i - 
altajiečiai, įsikūrę kalnuose, - dar 
b log iau . K iau lių  ten niekas 
neaugino, mėsos nusipirkti nebuvo 
įprianoma. V eršiukus p riva lė jo  
atiduoti valstybei. Tie, kurie laikė 
karves, tu rė jo  pristatyti po 8 kg 
sviesto. Karvės prastos, nes jos, 
va rgšės, ž iem ą vasarą  buvo 
la ikom os lauke, - tva rtų  niekas 
nestatė. Jau liepą  pras idėdavo 
šalnos, tad  ir  bu lvės nereta i 
nuša ldavo. A u g in ti pom idorus , 

agurkus ir minties nebuvo. Kopūstai 
ten kažkodėl nesukdavo galvų, tad 
jų  a tveždavo  iš k itų  v ie tovių. 
Laukuose būdavo sėjami kviečiai, 
rugiai, m iežiai ir avižos. Tarybinio 
ūkio daržuose sėdavo morkas ir 
ropes, be t neravėdavo, todėl jie 
užaugdavo nekokie.

Sarga i aky la i tuos laukus 
saugodavo, ir, neduok Dieve, kokiam 
vaikui į tą apžėlusį daržą pakliūti.

Baigėsi vasara. Nežiūrint visokių 
mūsų vargų ir trūkumų, žmonės dar 
v is  tu rė jo  lie tuv iško  m aisto ir 
drabužių likučių. Duonos taip pat, 
sakykime, gaudavome pakankamai. 
Bet gyveno ne visi vienodai. Vieni 
pradėjo rūpintis, kaip įsigyti karvę, 
didesnį bulvių kiekį. Kiti, priešingai, 
šį procesą stabdė. Iš kažkur pasklido 
kalbos, jo g  lie tuv ia i Raudonojo 
kryžiaus rūpesčiu bus greitai grąžinti 
namo, tad nėra prasmės ateitimi čia 
rūpintis. Ir dideli, ir maži traukėme 
dainas: “ Į Lietuvą! | Lietuvą! Be žydui 
Be žydų! Be žydų!" Tie,kurie rengėsi 
žiemai, būdavo pašiepiami, laikomi 
ba ilia is  ir pan . Buvo rekom en
duojama gyventi iš senų atsargų. 
Dauguma ta ip  ir darė. Vakarais 
susirinkę kuriame nors kambaryje 
svarstydavo, politikuodavo.

Tuo pat metu mažiausi vaikai 
pradėjo sirgti nežinoma liga ir kristi 
kaip lapai. Parėjusios iš darbo 
mamos rasdavo savo mažylius jau 
negyvus. Laidodavo be ašarų, j 
kapus karstelį nešte nešdavo arba 
stumdavo ant vežimėlio, vadinamo 
“taradaika". Išmirė labai daug, liko 
laimingieji.

M oterys iš  nev ilties vakarais 
sus ibu rdavo  prie  lėkšte lės ir 
sudėjusios prie jos rankas laukdavo, 
kol ši pajudės ir “pasakys" kokį nors 
trokš tam ą žod į. Ir lėkštelė 
pa judėdavo, ir  žodžia i būdavo: 
“Lietuva. Nepriklausomybė"...

Žyda i, ne laukdam i žiem os, 
susirado galim ybių ir išvažinėjo j 
didesnius miestus - Ongudajų, Bijską. 
Su mumis liko tik maža jų dalis.

Priartėjo mums visai nepažjstama 
p irm o ji A lta jaus  žiema. Barako 
kambariuose buvo šalta. Viengubi 
langų stiklai kasdien apsitraukdavo 
vis storesniu, net iki 15 cm, ledu. 
Mūsų namas buvo be pamatų, todėl 
grindų lentos irgi buvo tarsi iš ledo.

AUŠROS ALĖJA



kitaip jie išnyks nesugrąžinamai.
SENECA: Visi ž iaurumai yra 

silpnumo požymis.
V y ta u ta s  VE N C KU S ,

m uz iko logas: Man šiandieninių 
dv ideš im tm eč ių  m uzika
nesuprantama, bet gera tuo, kad 
koncerte galiu garsiai kalbėtis su 
kaimynais, niekam netrukdydamas.

Fidelis CASTRO: Vaikų turiu ne 
perdaug • mažiau negu tuziną. Taip 
man atrodo.

R. PA VILIO N IS , V iln ia u s  
universiteto rektorius: Žurnalistai, 
s tud ijuodam i universitete, labai 
menkai išsimokslina. Dienraščiai 
labai pastorė jo , be t p irm iausia  
juose pasigendu to, kas kilstelėtų 
aukštyn.

Arvydas JUOZAITIS: Politika yra 
menas netesėti pažadų...

Va idotas DAUNYS: Vytautas 
Didysis j Lietuvą labiau žvelgė ne 
kaip j Tėvynę, o kaip j ūkj. Jis taip 
pat turėjo tam tikrą politikui būdingą 
bruožą • netesėti pažadų.

A. ZAKAR AU SKAS: Niekad 
nieko neimu j galvą, nes gali būti ir 
blogiau.

Artūras ORLAUSKAS: Norint 
p ra ju o k in ti žm ogų, re ik ia, kad 
pačiam labai skaudėtų.

Anksčiau, kai buvom “prie ruso", 
p o lit ika  buvo  la ba i gera tem a

patria rchas l Nes nega lė jo  
pragyven ti. Ar jam  garantuota 
pensija? Jeigu jis  nustos dirbti, 
numirs. Valstybė rūpinasi?Tas pats 
V. Noreika nustos da inuoti - ir 
viskas. N iekam  dėl to  ga lvos 
neskauda, viskas tva rko j. 
Svarbiausia vėliavas laiku iškelti 
per Nepriklausomybės šventę.

Pleterls Dirkas UYSAS, Pietų 
A fr ik o s  m in ias  Ir  ra š y to ja s : 
S tebiuosi, kodėl ga ling o ji JAV 
kariuomenė niekada nejsibrovė j 
Pietų Afriką gelbėti juodųjų. Taip, 
teisybė, mes neturime naftos...

Vytautas ALMANIS: Netoliese 
mina taką vilkai. Jie žino, kad prie 
bendrovės ferm ų ras išm estą 
nusibaigusį veršelį. 0  bebrai, kaip 
ir mes, vis stato ir stato.

Dalia STONYTĖ: Karstą gali 
užsakyti, bet ne humorą.

Jeigu viršininko nemėgsti, tai 
apie kokius santykius ga lim a  
kalbėti?

V iln ie tė  m ed ikė : Kai
pradedamas transliuoti reklamos 
siužetų blokas, nueinu į tualetą arba 
išs iverdu kavos, pasidarau 
sumuštinių. Reklamos intarpai - tam 
pats tinkamiausias laikas.

Nugirdo 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

Laima LUPEIKIENĖ
Paklauskime savęs, ką m ums 

reiškia gerai jaustis? Pasirodys, 
kad daugumos iš mūsų komfortas 
dažn iausia i p r ik la u so  nuo k ito  
žm ogaus - vy ro , v a ik o , tėvo , 
viršininko... "Aš jaučiuosi gerai, kai 
mano vyrui sekasi *, "Aš jaučiuosi 
gerai, kai vaikai drausm ing i” .

Labai dažnai m um s kas nors 
"k ita s ” ta m p a  b ū tin a  
k o m fo rta b ila u s  e g z is ta v im o  
sąlyga, kartais gyvenim o prasme. 
Ir tai gerai. Socialiniame gyvenime 
mes nuolat priklausome vieni nuo 
kitų.

Tačiau p r ik lausom ybė  būna 
skirtinga. Ji gali padėti asmenybės 
d va s ia i a u g ti. J i g a li t ru k d y ti 
asm enybe i no rm a lia i v ys ty tis . 
Tarpusavio p rik lausom ybė  ga li

būti teigiama ir neigiama.
Kas atsitinka su mumis, kai mes 

pa tenkam e j ta rp u sa v io  
priklausom ybę? įsivaizduokim e 
paprastą buitinę situaciją: vyras 
negrįžta po darbo. Kaip jaučiasi 
žmona? J i tiek pergyvena, kad, 
a tro d o , nebegyvena  savo 
gyven im o, pradeda gyventi už 
vyrą. Pirmiausia, aišku, emocijos: 
nerimas, jaudinimasis, sumišimas, 
pavydas. Protas košm ariško je  
būseno je  - n e įtikė tin i va izda i, 
s itu a c ijo s , įva irū s  scena rija i, 
prognozės, žinoma, su negatyviu 
atspalviu. Tipiškiausia: jis  nemyli, 
nekreipia dėmesio j ją , tikriausiai 
neištikimas. To pasėkoje moteris 
n e b e su va ld o  savęs, pradeda 
reikšti savo negatyvias emocijas, 
mintis: skambina visiems iš eilės

ir lie ja  savo  “ d ū š ią " . T ok ia is  
m om entais sukuriam a ypatinga 
realybė, kuri labai toli nuo tikrovės. 
Realaus ir  e m o c io n a la u s  
susidūrimo pasekmė - konfliktai, 
ardantys meilę, šeimą, asmenybę, 
sveikatą.

Ne paslaptis, kad daug moterų 
ištekėdamos pagalvoja: "Jis man 
nepa tinka , be t iš te kė ju s i aš jj 
pakeisiu, perauklėsiu"...

Kiekvienas iš mūsų - unikalus, 
individualus. Į šj pasaulį atėjome, 
kad gyventume savo gyvenimą, o 
ne svetim ą. K iekvienas turim e 
praeiti savo vystymosi kelią nuo 
pradžios iki galo. Tąkia galimybė 
a ts iranda  t ik  išs iva d a vu s  iš 
tarpusavio priklausomybės pinklių.

Nukelta | 7 p.

KAS KĄ...

E d m un das  ŚTENG ER IS , 
tam siaodis firm os “ Mund V iola” 
p rez iden tas : Savęs aš niekada 
nevadinu mulatu. Juk yra dalykų, 
kurių nebūtina garsiai įvardyti. Kai 
einu j sus itik im us su dar 
nepažįstamu žmogumi, norėdamas 
paaiškinti, kaip mane atpažinti, 
sakau: esu tamsus vaikinas.

D ie g o  M ARADO NA:
S va rb iaus ia , kad su laukus 
trisdešimt ketverių metų taip pat 
beprotiškai nori žaisti futbolą, kaip 
norėjai, būdamas penkiolikos.

R om as S A D A U S K A S :
Neapykantos akmenys rieda nuo 
kiekvienos kalvos. Kada bus laikas 
tuos akmenis rinkti ir kas tai dhrys, 
jo k ie  išm in č ia i nep ranašau ja . 
Verkiant reikia žmonių draustinio,

juokáuti. Tik duok užuominą, ir visa 
salė lūžta. Dabar žmonėms įdomūs 
juokai apie seksą. Mes "Europos 
bam bos” program oje ta ip 
juokaujame: lyg ir nesusikalbame, 
paliekam e žiūrovam s laisvę 
patiems sugalvoti, ką vienas norėjo 
pasakyti, ką • kitas. Vis tiek visi 
sugalvoja apie seksą.

Ne taip lengva juokauti... Ten, 
užsienyj, jie rytais bėgioja. Gal ir 
aš kokj rytą atsikelsiu anksčiau, 
kokią 10 valandą.

Valdžia kažkodėl įsitikinusi, kad 
iš m uzikan to  reikia a tim ti 
paskutinius pinigus.

Aš iš viso nesuprantu, ko 
džiaugtis, kad V. Noreika buvo 
Venesueloje? Tas pats, je i aš 
girčiausi, kad grjžau iš gastrolių 
Pimpiškyje. Venesuela yra trečiojo 
pasau lio  šalis. Jau geriau  jis  
džiaugtųsi, kad Minske surinko 
pilną salę.

Ku ltūros lyg is  krenta . J. 
Zava liauskas G ariūnų tu rgu je  
stovėjo. Artistas! Lietuvos humoro

Ala Pugačiova niekada nebuvo praktiškas žmogus, sugebantis savo 
populiarumą žaismingai konvertuoti į materialines gėrybes. Stagnacijos 
metais ji neišsikovojo sau vietos prie nomenklatūrinio komjaunimo lovio 
ir nevežiojo konteineriais iš Afganistano kailinių. Pertvarkos metais ji 
neapaugo fondais, asocijacijomis ir praturtėjusių emigrantų agentais.

Žėrinčią, bet nepraktišką A. Pugačiovą visada gelbėjo viena: netikėtai 
atsirasdavo žmonių, užhipnotizuotų jos talentu, jos populiarumu, jos 
m itu,- žmonių, kuriems labai norėdavosi atlikti kažką su ja kartu. 
Pavyzdžiui, Prancūzijos firmos “Sago" rėmėjas “Renk Kseroks" su savo 
parfumerijos projektu. Ala kvepalams davė savo vardą; ant įpakavimo 
dėžutės • jos firm inė princesė vešliais plaukais, o pats buteliukas 
primena figūrą, įsuptą į taip pažįstamą platų drabužį. Kvepalai taip pat 
savęs verti: aštrus, bet intriguojantis gėlių kvapas...

Užsienyje tarybinė mada seniai praėjo, ir gastrolės niekur nelaukia, 
nebent į Izraelį ir Braiton Bičą.

*  * *
An tro ji dalis. Antrasis veiksmas. Kapuleti sodas. Pasirodo Romeo: 

“Na, kas g i ten žėri balkone? O, kaip sklinda šviesai Džuljeta, tu kaip 
dienai" Veronoje, balkone, tame pačiame, kur kažkada, anot padavimo, 
stovėjo Džuljeta, dabar galima pamatyti miesto gyventoją Paolą Selą. 
Ji turi teisę ten būti: štai jau šešeri metai, kai Paola dirba labai svarbų 
darbą - atsakinėja j įsimylėjusiųjų laiškus, kuriuos iš viso pasaulio kraštų 
rašo Džuljetai Kapuleti ir kuriuose prašo ją patarti, kaip išsaugoti bei 
užkariauti meilę. Veronos municipalitetas apsiėmė parašyti atsakymus 
į tuos laiškus, o tai darbas, patikėkite, ne toks jau paprastas: kiekviena 
“Džulje’ta" jaučia atsakomybę už žmogaus gyvenimą. Be to, "Džuljetos" 
dirba nemokamai: miestas tik padengia pašto išlaidas.

Išvertė Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

JA UNŲ JŲ KŪRYBA
Vita STANKUTĖ

»

/UžtMojM, žadrudenįyo/iÍSJtrúCi, 
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Vita Stankutė (II kurso studentė) apie save:
...dar tik mokaus kalbėti, 
ranką ištiesti ir  artimo sielą išgirsti, 
dar tik mokaus didžiausio meno -

dvasia nuskaidrėt ir pakilti, 
šaknų neprarasdamas žemėj 
ir čia nepaneigdamas nieko,

kas davė man teisę prabilti.
(Alis Balbierius)

Bet visur mano pradžių pradžia, 
m ano guodė jas ir v iltis  buvo 
eilėraštis. Su juo sveikinau saulę, 
lenkiausi medžiui, lydėjau paukštį, 
mylėjau žmogų...

...Jūs žiūrite pro langus? Taipl Aš 
žinau • juk norite įkvėpti kuo daugiau 
gerumo. Taip, kaip aš.

J G im iau po  išd idaus Liūto 
u žvaigždynu. Mokiausi Vilniuje.
■ Tikriausiai pats likimas lėmė, kad
■ patekau j privačią režisieriaus
■ Romo V ikšra ič io  va idybos 
i  mokyklą. Šiuo metu studijuoju
■ Klaipėdos muzikos ir teatro meno
■ institute režisūrą. Norėčiau kurti
■ spektaklius vaikams.

Kalbininkų diktatas
Ričardas GAVELIS
Laisvosios rinkos ir laisvų žmonių visuomenės apologetas, Nobelio premijos laureatas ekonomistas MiHonas 

Frydmenas mėgsta pateikti konkretų visiškai laisvos raidos pavyzdį. Toks visiškai laisvai kintantis objektas yra 
kalba.

Kalba kinta pati ir visiškai automatiškai, aiškina M. Frydmenas. Ji pati atsirado ir kinta pagal savo dėsnius. Jos 
niekas nereguliuoja ir negali reguliuoti. Ji pati save reguliuoja. Vieni žodžiai numiršta, o atsirandu naujų. Vienos 
gramatinės konstrukcijos dingsta, o  jų vietą užima visiškai naujos. Niekas negali nurodyti dekretais ar potvarkiais, 
kokias gramatinės konstrukcijas dera vartoti. Kalba yra visiškai laisvo kitimo pavyzdys. Ir ji anaiptol ne žlunga, o 
kuo puikiausiai egzistuoja amžių amžius.

Iškart matyti, jog M. Frydmenas niekad nesilankė Lietuvoje. Antraip nesidžiaugtų laisvos kalbos raidos pavyzdžiu. 
Lietuvoje net kalba reguliuojama ir tvarkoma. Yra didžiausia armija kalbos valdininkų, vaizdžiai sakant, kalbos 
ministerijos ir departamentai. Lietuvoje kaip tik įr įsakoma vieniems žodžiams dingti, o kitiems - atsirasti. Vienos 
gramatinės koristrukcijos uždraudžiamos, o kitos dekretais paskelbiamos vienintelėmis leistinomis. Lietuvoje 
kalba nėra visiškai laisvos raidos pavyzdys. Veikiau atvirkščiai: tai vienos labiausiai suvaržytų sričių pavyzdys.

Kiekvienoje normalioje šalyje kalba kinta pati, o kalbininkai tik ją  aptarnauja. Registruoja naujus žodžius, 
sudarinėja žodynus, aptarinėja kalbos raidą. Tik ne Lietuvoje. Lietuvos kalbininkai įsivaizduoja, jog tai jie KURIA 
kalbą. Jie mąsto kaip ir visi valdininkai bei biurokratai: kad jie kuria pasaulį. Taip pat yra šventai įsitikinę, kad be 
jų tvarkymo, reguliavimo, be jų įsakymų, potvarkių ir nurodymų kalba bemat sužlugtų. Žodžiu, mąsto lygiai taip, 
kaip visi laisvės bei laisvos raidos priešininkai.

Kas užsiteršė?
Sigita URBONAVIČIŪTĖ
Smarkieji mūsų kalbininkai susikūrė iš kalbos lyg ir savo tėvoniją, kurioje tvarkosi kaip įmanydami, nustūmę 

šalin ne tik m us visus, bet ir nuosaikiuosius kalbininkus. Visai tautai sugebėjo įteigti, kad ji nemoka kalbėti 
lietuviškai, o iš graudingo jų pamokslo tono aišku, kad niekada ir neišmoks. Jaučiasi kaip kaimo parapijos 
kunigėliai, mėginantys "zimagorams" įteigti, kad penktadieniais nepasigertų kaip kiaulės.

Visų pirma, kodėl mes nemokame kalbėti taisyklingai? Dėl to, kad nemokame tiksliai mąstyti? Jei tavo galvoje 
yra lietuviška mišrainė, tai ir žodžiai pilasi netvarkingu srautu. Dauguma kalbos klaidų yra logikos klaidos ir 
paprastai išsiaiškinamos. Pagaliau ką galima pasakyti apie žmogų, kuris nuo pradinių klasių iki pensinio amžiaus 
taip ir nesuprato, jog "kad" su bendratimi nevartojama? čia net nekalbėkime apie nebaigusių aukštojo mokslo 
žmonių kalbą - net ir paprasta, žargoniška kalba gali būti logiškos sandaros.

Kalbininkai užsimoja taip, kad novija net žemaičių tarmės požymius. Žinoma, šventais lietuviams laikais, per 
amžiaus pradžios atgimimą, bendrinės kalbos pagrindu buvo pasirinkta Vakarų aukštaičių tarmė. Bet juk tai nėra 
Dievo įsakymas. Ar negali kalbininkai su visuomene pasitarti ir leisti savo kalbą paskaninti, pavyzdžiui sodriu 
žemaitišku prieskoniu.

Pažvelkime į kitas kalbas - anglų kalba yra išleisti net keli žargono žodynai, o mos, lietuviai, vietoj to turime 
krūvą "kalbos praktikos patarimų".

Žurnalistika yra paprastų paprasčiausias amatas, o kalba • svarbus jo įnagis. Ypatingų genialumų nereikėtų 
amate ieškoti. Reikėtų tiesiog susirūpinti žurnalistikos, kaip profesijos, statusu.

Gyvenu už tave, nes myliu



Gyvenu už 
tave, nes myliu
Atkelta Iá 6 p.
Tada atrandamas savo "aš", 

išsiplečia sąmonė, pastebimos ir 
p radedam os sp ręs ti rim tos  
problemos - gyvenimo prasmės, 
savo vietos pasaulyje, paskirties, 
dvasiniai poreikiai aktualizuojasi. 
Žmonės, moterys, išsivadavusios 
iš tarpusavio priklausomybės, ne 
tik pasveiksta, be t pradeda  ir 
maksimalią savo savirealizaciją 
gyven im e. Kartu jos su te ik ia  
galimybę gyventi kitam žmogui, 
nes, globodamos jj, jos atima iš 
artimo galimybę turėti savo likimą. 
Negalima ignoruoti teisės turėti 
savo individualų vystymosi kelią, 
didelis nusikaltimas iš kito atimti 
galimybę gyventi savo gyvenimą. 
A rg i ta i ne baisu? Būdam i 
ta rp usavy je  p r ik la u so m i, 
gyvename svetimą gyvenimą.

Tik pajutę savo vertę, m es 
norim e pad ė ti a rtim ies ie m s 
spręs ti jų  p rob lem as, o ne 
primesti savo gatavus, iš anksto 
paruoštus receptus. Nutrūksta 
pato login ių santykių grandinė.

Mūsų artim as nusto ja  būti 
manipuliacijų objektu.

Mylėti nereiškia viską daryti 
dė l k itų . M y lė ti - ge rb ti k ito  
žjTiogaus teisę turėti savo likimą, 
savo džiaugsmą, teisę pasveikti 
pačiam.

Vaikus auk lė ja  tik  tėvų 
saviaukla, o ne moralizavimas. 
Vaikai mums reikalingi, kad patys 
galėtum e keistis, labiau mylėti 
išm oktum e, o ne jiem s 
priskirtume tai, kas mumyse tūno 
neišpręsta.

Dažnai tėvai, net psichologai, 
mokytojai, klausia, ką “daryti" su 
tuo vaiku. Nieko nereikia “daryti" 
ar “perdaryti". Nė vienas vaikas 
nėra blogas. Jis tik ne toks, kokį 
mes norime jį matyti. Nuostabus 
dalykas - supratimasl Vien tik tai 
supratę, mes sukuriame sąlygas, 
idealias sąlygas jam vystytis.

Aš m anau, kad harm onijos 
pa s la p tis  - le is ti žm ogui būti 
savimi, atrasti jį pačiam sau. Gali 
būti laisvas tik tada, kai pradedi 

. gerbti savo individualybę.

f?

NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

- Ne, tai išminties dievas. Jis 
buvo nevedęs.

*  * *
- Sakyk, brang io ji, ką sakė 

mama, kai sužinojo apie mūsų 
sužadėtuves?

- Ach, mielasis, ji sakė: imk 
p irm ą pasita ikiusį, kol susirasi

Vyras, g rįžęs  iš ilgos  
kom a n d iru o tė s , k lausia  savo 
žmoną, ar ji buvo jam ištikima.

- Be abejo, - atsakė ji. - O tu?
- Visą, la iką tik ta i ga lvojau

apie tave.
Vakare jie atsigulė ir užmigo. 

S ta ig a  per sapną  žm ona 
sušunka:

- Vaje, mano vyras grįžtaI
Tą akimirką prabunda vyras, 

s ta ig a  a ts ike lia  ir iššoka per 
langą.

★ * *
Jaun as d a ilin in ka s  vedė 

m e rg in ą . Po ke lių  sava ič ių  
pažįstam a klausia jaunavedę, 
kaip jie gyvena.

- Gerai, - atsako ji. - Mano 
vyras tapo, aš gam inu valgį, o 
pasku i abu spėlio jam e, ką  jis  
nutapė ir ką aš pagaminau.

*  * *
Du mažakalbiai vyrai sėdi dvi 

valandas nekalbėdami. Pagaliau 
vienas sako:

- Dabar patylėkim e apie ką 
kita.

*  *  *
- Kokią pamoką tu labiausiai 

mėgsti?
- Paskutinę,
*  *  4t
- Aš tik iu  j p e rs ikū n ijim ą . 

Pirmiau aš buvau asilas.
- Kada?
- Tada, kai tau pasko lina i tris 

šimtus forintų.

- V irš in inke, prašau iš le isti 
m ane iš d a rb o  aš tuon iom s 
dienoms. Vedu.

- Kodėl jū s  to  nepadarė te  
a tos to gauda m as?  Ju k  ką tik  
grįžote į darbą...

- Nenorėjau atostogų gadinti... 
Iš esperarįjb kalbos išvertė

- Ak, m ielasis drauge, labai 
seniai bebuvome susitikę. Man 
sakė, kad tu apsivedei. Ar rimtai?

- Ne, tai ne rimtai, bet tai tiesa.
■k *  k
- Kuris dangaus šviesulys yra 

naudingesnis: saulė ar mėnulis?
Be a b e jo , m ėnu lis , 

m okyto jau. Kadangi jis  Šviečia 
naktį, kada m um s šviesa yra 
reikalinga.

*  k k
Anksčiau vyras vesdavo tą 

moterį, kuri m okėjo virti kaip jo  
motina. Dabar jis  dažnai randa 
tokią, kuri geria kaip jo  tėvas.

*  * *
- Tu tu ri to k ia s  g raž ias, 

n u o š ird ž ia s  ak is , ga liu  iš jų  
sužinotijką tu mąstai.

- Tikrai? Ir tu nepyksti?
*  * *

Aš tau  išleidžiu tr is  
ketvirtadalius savo algos.

- Esu žingeid i. Kur tu išleidi 
likusį ketvirtadalį?. + * *

- Ar rojuje moterys yra atskirtos 
nuo vyrų?

- Savaime suprantama. Kitaip 
nebūtų rojaus.

- P adavėjau, m ano boka le 
plaukioja musėl

- V iešpa tie , kok ie  dabar 
žmonės smulkmeniški! Kiek jau 
ta musė išgers?

*  k *  t
- Tėveli, kokia čia statula?
- Tai Afroditė, meilės deivė.
- O greta su ja jcs  vyras?

Pirmadienis, spalio  16 d.
LNK TV
21.00 val.
“ Apvalusis stalas”
LNK TV pradeda rodyti naują 

am erik iečių te lev iz ijos serialą. 
Jo  ve ikė ja i, ku rių  lik im a i 
įva iriausiais būdais susipynę • 
ja u n i te isėsa ugos sistem os 
darbuotojai iš Vašingtono: FTB 
agentė, konfliktuojanti su savo 
m otina  - įta k in g a  la ikrašč io  
savininke, naujokas slaptosios 
tarnybos darbuotojas, prokurorė, 
T e is ingum o departam ento  
da rb u o to ja , Vašingtono
policininkas... Visus juos vienija 
ne tik profesiniai interesai, bet ir 
m ėgstam a sus irink im o vieta - 
baras “Apvalusis stalas” , kuriame 
dirba vienos iš veikėjų draugas...

Vaidina D. Ackroydas, R. Biggs; 
T. Breznahanas, D. Gailas ir kt.

LTV
21.15 val.
“ Van Gogas"
LTV ka rto ja  pagarsė jus į 

prancūzų režisieriaus Maurice’o 
P lia lat film ą , pasako jantį apie 
pasku tin ius trag iškus garsio jo  
dailin inko gyvenim o mėnesius, 
prale istus netoli Paryžiaus. Už 
Van G ogo  va idm e n į ak to rius  
Jacques as Dutroncas 1992 m.

buvo  apd ovano tas  “ C ezariu". 
Antroji filmo dalis - spalio 23 d.

TELE-3
21.30 val.
“ Ledinis karštis”

' M u ltim ilijon ie riu i išsiskyrus su 
g ražuo le  žm ona, jų  v ie n in te lis  
sūnus te ism o  sp rend im u  lieka 
gyventi su m otina. Tėvas ryžtasi 
p a g ro b ti va iką , {vyk ia i k lo s tos i 
tragiškai...

Rež. U. Lommelis, Vaidina J. Ph. 
Law, B: Eckland, R. Saachi ir kt.

Antradienis, spa lio  17 d.
TELE-3
21.30 val.
“ N o s f^ a tu ”
Klasikinis F. W. Murnau siaubo 

film as - p irm o ji Bramo S tokerio  
romano “ Drakula" ekranizacija.

Va id ina M. S hreckas, A.
I Granachas, G. van Wangenheimas 
ir kt.

Vokietija, 1992 m.

Ketvirtad ienis, spa lio  19 d.
TELE-3
21.30 val.
“ T rys  g e r ia u s i d a ly k a i 

pasaulyje"

©
TAIKINYS

P aryž iu je  gyvena ir  d irba  
ja una  sm u ik in in kė . Trims 
dienoms ji išvyksta pas mylimąjį 
į Amsterdamą, č ia  patiria daug 
nuotykių. Klajodama po miestą, 
sus ipaž įs ta  su k itu  va ik inu, ir 
netikėtai gyven im as pakrypsta 
kita vaga...

Rež. G. Poppelaarsas. Vaidina 
L. W outerson, V. Low, J. 
Wouterse’as ir kt.

Sekmadienis, spalio  22 d.
TELE-3
21.30 val. “ Sveikas, artis te ”
Keturiasdešimt penkerių metų 

aktorius mėgina savo jėgas kine 
ir te a tre , d a lyva u ja  šou
reng in iuo se  ir  ga rs ina  
animacinius filmus. Deja, jį nuolat 
lyd i įva ir io s  ju o k in g o s  
nesėkmės...

Rež. Y. Robert’as. Vaidina M. 
M astroiannis, J. Rochefort’as ir 
kt.

Pranęūzija-ltalija, 1974 m.

Ш

TAIKINYS
80(275) “Aušros a lė jos" num eryje spausd in tam e straipsnyje 

“Trečiojo respublikinio Abraomo Kulviečio konkurso rezultatai” turi 
būti: “Prozos laureate tapo Indra DREVINSKAITĖ iš Biržų. Lietuvos 
evangelikų-liuteronų vyskupo Viktoro Kalvano premija paskirta Polinai 
Sarapinienei iš  Naujosios Akmenės"._____________________  ^

Atkelta Iš 2 p.
Lenkų rašyto jas ir  filo so fa s  

K o lakovsk is  savo filo so fin ia m e  
veikale “Metafizinis siaubas” rašo: 
“ Be m eta fiz ikos filo so fija  negali 
egzistuoti (yra jos pamatas) ir virsta 
sofistikos atmaina, nesvarbu kaip ji 
būtų vaidinama: politikos filosofija, 
knetoro logoja, etika, ar dar kaip 
nors"... Vadinasi, atmetus Dievą, 
a p ie  ką beka lbėtum e, yra tik  
sofistika. Prancūzų rašytojas Žanas 
Žiforas rašo: protas privalo atrasti 
D ievą bet kok ia  kaina, nes 
ateinantis amžius bus su Dievu, arba 
jo  visai nebus. Taigi šie krikščionys 
in te ligen ta i m us įspė ja , kad nei 
etika, nei laisvamany bė, nei joks 
hum an izm as ar da r kas nors 
žmogaus proto ir jo  širdies troškimų 
p a te n k in ti nega li: “Valandėle, 
sus tok , kok ia  tu g ra ž i” ... - 
nepasakys. Ir tik su Kristaus - Dievo 
a tė jim u  į žem ę ba igėsi v isok ia  
filo so fija  ir visokie izmai, nes jis  
pasakė: “Tik aš esu Jūsų kelias, 
T iesa  ir G yven im as” . Ir sunku 
suprasti tuos tėvus, tuos mokytojus, 
vaikus, kurie vietoj tikybos pamokų 
renkasi etiką a t humanizmą. Man 
a tro d o , kad tok iem s žm onėm s 
(inteligentams) trūksta inteligentiš
kumo, istorinių ir metafizinių žinių: 
kad Dievas tikrai buvo atėjęs į žemę 
ir kad jo paskelbtos tiesos yra tikros, 
tobulos ir nekvestojonuojamos. O 
be m e ta fiz in io  hum anizm o, be 
Dievo žmogaus dvasinis gyvenimas 
gal etiškai ir bus nepriekaištingas, 
be t bus tik  pop ierinė  (žm ogaus 
rankų sukurta) gėlė - be gyvybės, 
be džiaugsm o, be vilties. Juk ne 
drabužis šildo kūną, bet pats kūnas 
(būdamas gyvas) šildo pats save. 
Lavoną nors ir patalais užklosime, 
jis vis tiek bus šaltas. Taip ir etika, 
hum anizm as be m etafizikos, be 
D ievo yra tik  d rabuž is , no rs  ir 
gražus, bet - ant mirusiojo kūno, nes 
be Dievo pasaulis, o kartu ir pats 
žm ogus yra tik lavonas. O mūsų 
pastangos sukurti moralų, tobulą 
žm ogų ir pasau lį bus kažkas

panašaus į cirko žvėrių dresavimą. 
Gal kam teko matyti cirke muzikai 
g ro ja n t šokan tį d ram blį?  Tai 
apgaulingas šokis. Žvėris muzikos 
nesupranta, bet kojas kilnoja todėl, 
kad muzikai užgro jus dresuojant 
buvo užvedamas ant karštos skar
dos. Panašiai yra ir  su žmogumi. 
Sąm on inga i do ro , sąžin ingo be 
Dievo jo neišauklėsime. Tikinčiojo 
(krikšč ion io) ne le idž ia  am oralia i 
elgtis didis žmogaus pašaukimas - 
Dievo vaiko garbė.

Kartą vieno prancūzų karaliaus 
dukra labai įžeidė savo-tarnaitę ir 
įspėjo: “Atsimink visam laikui, kad 
aš esu P rancūz ijos  kara liaus 
dukra i” O tarnaitė visai ramiai, net 
neu žs igavus i, a tsakė: “ O jūs, 
š v ie s io ji kara la ite , ta ip  pat 
a ts im ink ite , kad aš esu Dievo 
d uk ra ". K ara la itė  sus im ąstė , 
atsiklaupė ir atsiprašė. Manau, čia 
kom entarų  nereikia-. Tai gražus 
krikščioniškojo auklėjimo vaisius.

Aš augau katalikiškoje šeimoje 
ir mokiausi Prienų “Žiburio" privati
nėje gimnazijoje. Tikyba buvo priva
lomas dalykas, mokytojai (bent dau
guma) buvo geri sąmoningi katali
kai. Taigi šeim a (tėvai), m okykla 
man padėjo ne tik surasti Dievą, bet 
jį pamilti, juo džiaugtis ir dorai, sąži
ningai gyventi. Kai mane suėmė ir 
ištrėmė į Sibirą be teisės kada nors 
grįžti, aš tik ten, taigoje, galutinai įsi
tikinau, kokie laimingi tie vaikai (jų 
tarpe ir aš), kurie gauna krikščioniš
ką dorovinį išsiauklėjimą. Ši mano 
sąm oninga religinė nuostata, kad 
aš esu Dievo vaikas, o kiekvienas 
žm ogus yra m ano brolis, sesu^, 
padėjo man būti ne tik mandagiam, 
to le ran tiška m , sąž in ing am , bet 
pagelbėti ir kitam tokiu pat būti.

Kartą mane nuvežė į kažkokį 
kolchozą. Ten jau buvo suvežta ir 
daugiau visokias rasės ir tautybių 
darbininkų. Daugiausia buvo blogi, 
amoralūs žmonės. Gyvenome visi 
kartu, vyrai ir moterys viename tam 
specialiai pastatytame barake. Tai 
buvo pokario laikai, dora, sąžinė,

nekaltybė buvo ne tik išjuokiama, 
bet tiesiog sutrypiam a viešai, j šį 
pragarą pateko ir viena jauna graži 
lietuvaitė. Aš ja i patariau: “ Miela 
mergaite, pasitikėk manimi ir. būk 
man “žmona". Taip ir gyvenome ten 
2 mėnesius - ji buvo mano “žmona", 
o aš jos “vyras” . M iegojome visi 
kartu šiauduose. Mudu, kaip vyras 
su žm ona, dem onstra tyv ia i 
guldavome ir miegojome kartu. Tik* 
aš, m atydamas, kas dedasi, po 
šonų. pasikišdavau durklą ir buvau 
pasiryžęs savo žmonos garbę gihti. 
Matyt, valkatos tai suprato ir prie 
mudviejų nedrįso lįsti. Tai, ką čia 
papasakojau - tik  nereikšmingas 
epizodas, bet esmė tame, kad ta 
mergaitė man buvo - Dievo dukra.

Iš S ib iro  g rįžau  be te isės 
L ie tuvo je  gyven ti. Buvo sunku. 
A tgavus L ie tuvos N eprik lauso
mybę, po reabilitacijos, nuvažiavau 
į Vilnių, į archyvą, pasižiūrėti savo 
by los, už ką m ane represavo. 
Pasirodo, ka im ynas, su ku riuo  
vaikystėje kartu augome (jis buvo 
ja unesn is ), ap ie  m ano šeim ą 
prikalbėjo daug netiesos. Šiandien 
jis  kalba kitaip, net patriotu save 
laiko, bažnyčią lanko. Bet manęs ir 
tėvų neatsiprašė. Galbūt mano, kad 
aš nežinau. Aš jam dovanoju ir jeigu 
jis  susitaikė su Dievu, nepriminsiu 
aš jam nieko. Juk turi šeimą, vaikus. 
O tėvo autoritetas šeimoje turi būti 
šventas.

Taigi už blogį atsilyginti geru gali
ma tik  esant sąm oningai tikinčiu 
krikščioniu. Negalėčiau toks būti, 
jeigu netikėčiau, nemylėčiau Dievo 
ir žmonių. Ne mano nuopelnas, kad 
esu doras; garbė tiems, kurie mane 
aug ino , ir m okyk la i, ku ri mane 
auklėjo.

Tegu mūsų parlamentas nekerta 
šakos,ant kurios ir pats sėdi, nes 
tauta be m ora lės la isvėje žūsta 
greičiau negu vergijoje.

Kad neatrodyčiau šventesnis už 
popiežių, todėl nepasirašau.

“Aušros alėją” gerbiu, nes šis do
rų žmonių būrelis savo kukliu, nuo
širdžiu žodžiu daugiau pasako šir
džiai. O, sakoma, kokia žmogaus 
š ird is , toks  jo  pro tas, toks  ir  
gyvenimas.

A. B.

KAI PAUKŠČIAI SERGA

m - O greta su ja jc s vyras? Pranas M EDONISJf
ш  m  m  h  m  ш  m  ш  н  н  m  m  m  m  m  m  m  т т ш ш г

Ignas BALČIŪNAS

Kai pau kšč ia i p ris ilesa  daug 
sausų brinkstančių pašarų: žirnių, 
vikių, kukurūzų, gūžys nuo brinkimo 
išsiplečia ir padidėja daugiau nei 
dv ig u b a i. Š iuo  atve ju  sus ida ro  
kietojo gūžia situacija. Gūžys gali 
išsiplėsti ir tada, kai paukštis prilesa 
greitai rūgstančių apgedusių lesalų, 
ilgos žolės ir t.t. Tada jis  suserga

gūžio  sienelių  uždeg im u, gūžys 
nesusitraukia, lesalai pradeda rūgti 
ir š iuo  atveju paukšč io  skrandis 
pasidaro m inkštas. G ūžio ligoms 
padeda plisti nenormalus paukščių 
les in im as, ka i trū ks ta  v itam inų , 
m inąra lin ių  m edžiagų ir švaraus 
vandens, kai paukščiai laikomi labai . 
ankštose patalpose.

Labai b lo g a i darom a ta is  
a tve ja is , kai ryte  pau kšč iam s

p ilam a d au g  lesa lų . Tai gūž io  
susirgimų skatinimas.

Svarbu jauniems paukščiams (iki 
20 d.) žolę sup jausty ti. Praktika 
rodo, kad daug gūžio  susirg im ų 
sukelia praryta ilga žolė. Sergančių 
pau kšč ių  n ie ku o m e t nere ik ia
skubėti pjauti. Juos galima pagydyti. 
Per snapą į g ū ž į p ilam a po 2-3 
š a u kš te liu s  a lie ja u s  ir ta ip
plaunamas gūžys, kol jis išsivalo. 
Galima daryti operaciją, kuri visai 
nesunk i. P aukštis  g re ita i
pasveiksta.



TELEVIZIJOS PROGRAMA SPALIO 14 - 22 D.
šeštad ien is , spa lio  14 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 

Koncertuoja "Aidija". 10.10 Kelias.
10.30 Šarka. 11.00 Mūsų kalba.
11.30 Sveika, Prancūzija. 12.05 
Pasaulio sportas. 13.05 Užeikit, 
sve te lia i. 13.35 F. "T v is tų  
šeimynėlė". 14.00 Dokumentinis 
žurnalas. 14.30 TV spektaklis. A. 
Kristi "Endhauzo paslaptis". 16.35 
L ie tu v o j fu tbo las . V iln iaus 
"Panerys' - Panevėžio “Ekranas".
18.00 Žinios. 18.15 "Žalgirio" loterija 
"Milijonierius". 18.35 Dok. f. ‘Toks 
m ano lik im a s ". 19.05 K ino 
pasualyje. Dok. f. “ Laiškas bute
lyje". 19.35 VRS kamera. 19.55 
M adų v id eožurna las . 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 
Loterija "Perlas". 21.20 Po savo 
stogu. 22.05 F. "Našlės". 22.55 
Roko savaitgalis. 23.20 Vakaro 
žinios. 23.35 "Didysis muzikos 
jvykis".

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.05 'Tarybinės 

kronikos". 12.00 F. "Žmogžudysčių 
skyrius". 12.55 Kriminalinė apžvalga 
"Juodasis penktadienis". 13.25 
'Trys su puse". 14.00 Int. "Deutsche 
Welle" TV laida "Europos mozaika".
14.30 "Viskas!" 14.55 Tangomanija.
15.20 Inf. pramoginė laida apie 
statybą "Palėpėje". 15.45 Kibirtele 
vibir. 17.00 Dok. f. apie gamtą 
" Iš lik im a s ". 17.30 A uks inė  
"Discovery" kolekcija. 18.30 Inf. 
pramoginė laida "Holivudo žinios".
19.00 Doj<. f. "Karas su mafija".
20.00 "Laikas". 20.45 "Tegul kraujas 
liejasi laisvai!" 21.10 "Pirmas 
balius". 22.00 "Benny Hillo šou".
22.30 F. "Žolės šaknys".

TELE-3
9.05 Animacinis 1.10.00 Dok. f.

10.30 F. "Uostas". 12.00 Muzika.
12.30 "Kalnietis 2". 13.30 POP TV.
14.30 Vokietijos miestai. 15.30 
Muzikos grupė. 16.30 F. "G im tojo 
miesto istorija". 17.30 TV žurnalas 
"Pasaulio aidas". 18.00 "M okslas 
ir technologija". 18.30 F. "Marija 
Celeste” . 19.25 Lietloto. 19.30 
"Stilius". 20.00 Iš "Formulė- Г  
istorijos. 20.30 Animacinis f. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 F. 
"jsibrovėlis". 23.15 Žinios. 23.30 
F. "Laukinė orchidėja".

Sekm adienis, spa lio  15 d. 
LIETUVOS TV
8.30 Liudykime Kristų. 9.00 

Programa vaikams. 9.55 Sveikata.
10.40 F. vaikams "Slaptoji misija".
11.05 TV žaidimas "Konrado 
kavinės" ruletė". 11.35 "Septynios 
Kauno dienos". 12.25 Krepšinio 
pasaulyje. 12.55 Aukštas 18/17.
13.35 Dok. f. "Beatričė". 13.50 
Klasikinės muzikos koncertas. 14.30 
Azimutai. Ispanų dok. serialas 
"Kordobų kelias". 15.00 Sveikinimų 
koncertas. 16.00 Dok. serialas 
"Skotland Jardas". 4 s. 16.25 
Ka ta likų TV stud ija . 16.55 
Sekmadienio fotoateljė. 17.30 Dok. 
f. "Laiškas butelyje". 18.00 Žinios.
18.15 Keliai, mašinos, žmonės.
19.00 Gyvybsė žalias medis. 19.20 
Kalbos viktorina "M oki žodj - žinai 
kelią". 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.15 Pirmasis ka talas.
21.35 Videokaukas. 23.05 Vakaro

ž in ios. 23.20 Vakaras Kauno 
muzikiniame teatre.

LNK TV
9.00 Animaciniai f. 11.00 "Pirmas 

balius". 11.50 "Taip. Ne". 12.40 
"Girenos". 13.30 "Vinetkos kelias".
14.15 Keturi ratai. 14.40 "Šou 
bulvaras". 15.15 Kibirtele vibir. 16.15 
F. "K a ip  m yliu  ta ve ". 18.05 
"Flinstounai". 18.30 "Holivudo žinios".
19.00 "Meilė žeidžia". 19.50 TV filmas 
"lnVogue-95". 20.15 "Monitorius".
21.00 Savaitės horoskopas. 21.05 F. 
“ Nesutaikomi prieštaravimai". 23.05 
Sekmadienis. 23.55 F. "Frosto 
prisilietimas".

TELE-3
9.05 "Akmens gynėjai". 10.00 

Langas j gamtą. 10.30 F. "Vasaros 
nakties šypsenos". 12.20 Muzika. 
12:30 F. "Kalnietis 2". 13.30 TV 
žurnalas "Pasáulio aidas". 14.00 Iš 
"Formulė-1" Istorijos. 14.30 "Stilius".
15.00 "Pasaulio pranešimai". 16.00 
Muzika ir žodis. 16.30 F. "Dainuo
jantis vaikinas iš pušų kalvagūbrio".
17.30 Muzikos grupė. 18.00 Europos 
kaleidoskopas. 18.30 F. "Marija Ce
leste". 19.30 "Kelionių gidas". 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animacinis 
f. 21.00 "Žvelkime atidžiau". 21.30.F. 
"Vienožm ogaus karas".

Pirm adienis, spalio  16 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00; 9.30 Žinios.

10.00 Pirmasis kanalas. 10.20 Anglų 
k. programa 10.35 TV forumas. 11.15 
F. Skotland Jardas". 11.40 “Krantas".
16.55 Programa. 17.00 Anglų k. 
programa. 17.15 Musų kalba. 17.45
Griežynės" aidai. 18.00 Żnios. 18.10 

F. "Inspektorius Kirvis". 18.35 
Baltarusių programa. 18.45 Žinios.
18.55 TV anonsas. 19.00 Laida 
vaikams. 1$.30 Ekonomikos žurnalas 
"Nuo A  iki Z". 20.00 01,02,03.20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 F. 
"Van Gogas". 22.25 TV anonsas. 
2230 Koncertas. 23.10 Vakaro žinios.

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05' Be nam ų. 
negerai". 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 "Monitorius". 18.10 
Animac. f. 18.35 "Be namų negerai".
19.30 Laida "Pa lėpė je". 20.00 
"Laikas”. 20.45 TV parduotuvė. 21.00 
F."Apvalusis stalas". 1 s. 21.50 
Tangomanija. 22.15 168 biznio 
valandos. 23.05 F. "Tegu kraujas 
liejasi laisvai!". 23.30 F. "Sveiki atvykę 
j Erou Byčą".

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara". 9.30 F. "Dainuojantis 
vaikinas iš pušų kalvagūbrio". 16.55 
Programa. 17.00 TV tekstas. 17.30 
Vokietijos miestai. 18.30 Pasaulio 
sportas. 19.00 Muzika. 19.15 100 proc.
19.30 "Santa Barbara". 20.30 Animac. 
f. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 Psichologinė drama "Ledinis 
karštis". 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.25 100 proc. 23.40 Laida 
“ Pramogų pasaulyje".

Antradienis, spalio  17 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 Anglų k. 
program a-konkursas. 10.20 F.
Inspektorius Kirvis". 10.45 Sveika. 

Prancūzija. 11.15 Laida moksleiviams.
11.45 F. "V an  G ogas". 17.00 
Programa. 17.05 Muzikinis žurnalas.
17.40 Atgarsiai. 18.00 Žinios. 18.10

Laida lenkų k. 18.30 Anglų k. mokomoji 
programa. 18.45 Žinios. 18.55 TV 
anonsas. 19.00 Programa vaikams.
19.30 Valstybė ir pilietis. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 F. 
"Prospero knygos". 23.15 TV 
anonsas. 23.20 vakaro žinios. 23.35 
Beveik rimtai.

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9 .051 Be namų 
nęgerai". 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 TV žaidimas "Taip. 
Ne". 18.10 Animac. f. 18.35 "Be namų 
negerai". 19.30 "Rinka". 20.00 
"Laikas". 20.45 TV parduotuvė. 21.00 
F. “ Žmogžudysčių skyrjus". 21.50 
Ciklas "Aušrinė - m ano svajonė". 
"Nebaudžiama vagystė". 22.25 Dok. 
f. 22.50 "Benny Hillo šou". 23.10 F. 
"Pavojinga meilė".

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara". 9.30 "Marija 
Celeste". 16.55 Programa. 17.00 TV 
tekstas. 17.30 POP TV. 18.30 Viskas 
dėl juoko. 19.00 Muzika. 19.15 100 
proc. 19.30 "Sagta Barbara". 20.30 
Animac. f. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 S iaubo f. 
"Nosferatu". 23.00 Žinios. 23.15 
Sporto naujienos. 23.25 100 proc.
23.40 "Kelionių gidas".

Trečiadienis, spa lio  18 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 Anglų k. 
m okomoji programa. 10.20 F. 
"Prospero knygos". 16.55 Programa
17.00 Anglų k. mokomoji programa.
17.15 Jaunimo estrada 18.00 Žinios.
18.10 F. "Inspektorius Kirvis". 18.35 
Krikščionio žodis. 18.45 Žinios. 18.55 
TV anonsas. 19.00 Animac. f. 19.20 
Sveikata kasdien. 19.40 TV forumas.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.15 
Loterija "Perlas". 21.20 TV anonsas.
21.20 Nakviša 22.25 F. "Kadfaelis".

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas. 

9.00TV parduotuvė. 9.06 Be namų 
negerai . 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 Tangomanija. 17.40 
"Šou bulvaras". 18.10 "Denveris - 
paskutinis dinozauras". 18.35 "Be 
namų negerai...". 19.30 Keturi ratai.
20.00 "Laikas”. 20.45 TV parduotuvė.
21.00 F. "Sirenos". 21.50 ‘Tarybinės 
kronikos". 22.45 F. "Monstrai". 23.15 
F. "Sprogusi tyla” .

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara". 9.30 "M ania 
Celeste". 16.55 Programa. J 7.00 TV 
tekstas. 17.30 Laida "Žvelkime 
atidžiau". 18.00 Muzika. 18.30 
"Europos kaleidoskopas". 19.00 
Muzika 19.15 100 proc. 19.30 "Santa 
Barbara". 20.30 Animc. f. 21.00 Žinios.
21.15 S porto naujienos. 21.30 
"Kalniėtis-2". 22.30 Muzika. 23.00 
Žinios. 23.15Sporto naujienos. 23.25 
100 proc. 23.40 "G ineso šou” .

Ketvirtadienis, spa lio  19 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Ž in ios. 10.05 F. 
"Inspektorius Kirvis". 10.30 Anglų k. 
m okom oji program a. 10.45 F. 
"Kadfaelis". 17.00 Programa. 17.05 
F. "Gatvės triukšmas". 17.30 Šarka. 
.8.00 Žinios. 18.10 Rikiuotė. 18.30 

Vyriausybė nutarė... 18.45 Žinios.
18.55 TV anonsas. 19.00 Animac. f.
19.25 TV artelė. 20.10 Nėra to blogo,

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV X. 14 - 20  D.
šeštad ien is , spa lio  14 d.
8.30 'Taip sukasi pasaulis". 9.30 

Ekorykštė. 10.00 F. "Dešinioji 
ranka". 11.35 Krepšinis. 19.00 
Krepšinis. "Šiauliai" - "Atletas".
20.00 Sveikinimų koncertas. 21.00 
’Mana-mana". 21.30 Rokijada VAU.

22.00 "Šekit slieką". 22.30 Laida 
'Įsijunkite TV ".. 23.00 "Vakaro 

spindulio" programa.

Sekm adienis, sap llo  15 d.
8.30 'Ta ip  sukasi pasaulis". 9.30 

"Žingsniai". 10.00 "Ei, vaikučiai, 
sunn'Hekim'*. 10.30 F. "Saulei 
plieskiant". 18.15 Animac. f. 18.30 
Formulė-1. 19.30 LKL apžvalga.
20.00 NBA fantastika! 20.30 
Metraštis "Laiškas mirusiai žmonai".
21.00 'Taip sukasi pasaulis” . 22.00 
Č e m pionų  pasau lis . 22.30 
Krepšinis.

P irm adienis, spa lio  16 d.
7.00 "Manuela". 7.30 "Taip

sukasi pasaulis". 19.00 Laida 'Ta ip  
yna..." 19.30 Čempionų pasaulis. 20.00 
Juoda-balta 20.30 "Manuela". 21.00 
"Taip sukasi pasaulis". 21.50 Baltijos 
naujienos. 22.00 Laida "Mozaika".
22.25 Spaudos apžvalga. 22.30 F. 
"Šikšnosparnis - vampyras"

Antradienis, spa lio  17 d.
7.00 "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis" 19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 Sodžius.
20.00 S ve ika tos kaina. 20 .20 
"Dentinox" - Jūsų vaikui. 20.30 
"Manuela". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.50 Baltijos naujienos.
22.30 Spaudos apžvalga. 22.35 
Sankryža. 22.45 "Pelenė".

Trečiadienis, spalio 18 d.
7.00 "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga 19.35 Teložumalas vaikams

"Žvejas". 20.00 "Manuela". 20.30 
"Taip sukasi pasaulis". 21.30 
Futbolas. 23.20 "Pelenė".

Ketvirtadienis, spa lio  19 d.
7.00 "Manuela". 7.30 "Taip 

sukasi pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirii, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
TV forumas. 20.00 UEFA čempionų 
lyga 21.00 ‘Taip sukasi pasaulis".
21.50 Baltijos naujienos. 22.30 
Spaudos apžvalga 22.35 Rodo 
"ARGOS".

Penktadienis, spa lio  20 d.
7.00 "Manuela". 7.30 "Taip 

sukasi pasaulis". 20.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 20.30 
Laida "Dividendai ateičiai". 21.00 
"Taip sukasi pasaulis". 21.50 
Baltijos naujienos. 22.30 Spaudos 
apžva lga. 22.35 F. "T rys  
muškietininkai".

kas neišeitų j gera. 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.15 9 amatai. 22.00 
TV anonsas. 22.05 Atvirumo valanda
22.50 Koncertuoja Arina ir "Veto 
bank". 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
"22".

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05' Be namų 
negerai..." 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 "Holivudo žinios".
17.50 "Viskas!". 18.10 Animac. f. 18.35 . 
F. "Be namų negerai...". 19.39 Laida 
žtejams ir ne tik jiems. 20.00 "Laikas".
20.45 TV parduotuvė. 21.00 F. "Vaitas 
Erpas: sugrįžimas j Tombstoną".
22.30 F. "Monstrai". 23.00 F. 
"Pragaras Ramiajame vandenyno".

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara". 9.30 Muzika ir 
šventas žodis. 10.00 Dok. f. 16.55 
Programa. 17.00 TV tekstas. 17.30 
"Maištininkas 2". 18.30 “Okavango".
19.00 Muzika. 19.15 100 proc. 19.30 
"Santą Barbara". 20.30 Animac. f.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Trys. geriausi dalykai 
pasaulyje". 23.10 Žinios. 23.25 Sporto 
naujienos. 23.35 100 proc. 23.50 
Laukiniai Pietūs.

Penktadienis, spa lio  20 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas ryflas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 "Inspektorius 
Kirvis". 16.45 Programa. 16.50vSodų 
kraitė. 17.10 Teatras. 18.00 Žinios.
18.10 “ Inspektorius Kirvis” . 18.35 
Analų k. mokomoji programa. 18.50 
Žinios. 19.00 Animac. f. 19.15 6 
kontinentai. 19.40 “ ...prieštarauk!..."
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.15 
F. "Seselė negyva". 21.40 Laisvės 
alėja. 22.00 Operos svetainė. 22.55 
TV anonsas. 23.00 Vakaro žinios.
23.15 TV žaidimas "Sėkmės keliai". 
0.10F."Brušai".

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 "Be namų negerai...". 16.55 
Programa. 17.00 "Laikas” . 17.20 
'Tarybinės kronikos". 18.10 Animac. 
f. 18.35 "Be namų negerai...". 19.30 
Kriminalinė apžvalga "Juodasis 
penktadienis". 20.00^ Laikas". 20.45 
TV parduotuvė. 21.00 TV žaidimas 
"Taip. Ne". 21.55 "Dviračio šou".
22.20 "Viskas!". 22.45 F. "Galutinis 
teisingumas".

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

“ Santa Barbara". 9.30 F. "G imtojo 
miesto istorija". 16.55 Programa 17.00 
TV tekstas. 17.30 "Maištininkas 2".
18.20 "Mokslas ir technologija". 18.40 
Langasjgamtą. 19.00 Muzika. 19.15 
100 proc. 19.30 "Santa Barbara".
20.30 Animac. f. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 "Kalnietis 
Z". 22.30 Pramogų pasaulyje. 23.00 
Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 23.25 
100 proc. 23.40 Muzika.

Šeštadienis, spalio 21 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 TV 

spektąklis vaikams "Lapų pasaka".
10.30 Sarka 11.00 Mūsų kalba 11.30 
Sveiką Prancūzija 12.00 TV anonsas. 
1205 Pasaulio sportas. 12.55 Užeikit, 
sveteliai. 13.35 F. “Tvistų šeimynėlė".
14.00 Dok. f. "Europos aikštė". 14.30 
Spektaklis "Mirties šokis". 16.40 
Lietuvos baleto 70-mečiui. 17.35 TV 
žaidimas "Milijonierius". 17.55 Žinios.
18.05 TV anonsas. 18.10 Dok. ciklas 
"Mūsų amžius". 19.05 F. "Šimtas ir 
vienanaktis". 19.35 Mažesni už mus.
19.50 Stilius. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.15 Loterija "Perlas". 21.20

Po savo stogu. 22.05 TV anonsas.
22.10 F. "Našlės". 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 "Didysis muzikos 
įvykis".

LNK TV
8.55 Program a 9.00 Ryto ratas.

11.00 Programa. 11J35 "Tarybinės 
kronikos". 1200 F. "Žmogžudysčių 
sky riu s ". 12.55 "J u o d a s is  
penktadienis". 13.25 "Nebaudžiama 
vagystė". 14.00 Laida "Europos 
mozaika". 14.30 "V iskas!". 14.55 
Tangom anija . 15.20 Laida 
"Palėpėje". 15.45 Kibír tele vibir.
17.00 Dok. f. 17.30 Auksinė 
"D iscovery" kolekcija. 18.30 
"Holivudozinios". 19.00 F. "Karas 
su mafija". 20.00 "Laikas". 20.45 
‘Tegul kraujas liejasi laisvai!". 21.10 
Videofilmas "Blinkuva". £2.00 
"Benny Hillo šou". 22.30 F. "Žolės 
šaknys". 0.05 Vėlyvasis naktinis šou.

T E L E -3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f.

10.00 Dok f. 10.30 "Trys geriausi 
dalykai pasaulyje". 12.00 Laida 
"Mano širdis” . 12.30 "Kalnietis 2".
13.30 POP TV. 14.30 Vokietijos 
miestai. 15.30 Muzika. 16.30 Dok. f.
17.30 TV žaidimas "Rinka". 18.00 
"Mokslas ir technologija". 18.30 
"Marija Celeste". 19.30 "Stilius".
20.00 Iš "Formulė-1" istorijos. 20.30 
Animac. f. .00 Žinios. 21.15 Muzika 
?1.30 F. "Žydrasis angelas". 23.15 
Žinios. 23.30 Siaubo f. "Devonsvilio 
siaubas".

Sekmadienis, spa lio  22 d. 
LIETUVOS TV
8.30 Programa. 8.35 Liudykime 

Kristų. 9.05 Vaikams. 10.00 Svetimo 
skausmo nebūna 10.30 F. "Slaptoji 
misija". 10.55 TV žaidimas vaikams 
"TV lego". 11.25 "Septynios Kauno 
dienos". 12.10 TV anonsas. 12.15 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Jaunimo 
estrada. 13.30 Trys kėliniai su V. 
Garastu. 14.30 Azimutai. 15.00 
Sve ik in im ų konce rtas .
16.00"Skotland Jardas". 16.25 
Katalikų TV stud ija  16.55 Atmintis.
17.25 Vakaras J<auno muzikiniame 
teatre. 17.55 Žinios. 18.05 Keliai, 
mašinos, žm onės. 18.55 TV 
anonsas. 19.00 Gyvybės žalias 
medis. 19.30 Būtovės slėpiniai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 
Pirmasis kanalas. 21.35 F. "Keoma".
23.15 Vakaro ž in ios . 23.30 
Kaukodromas.

LNK TV
8.55 Programa. 9.00 Animac. f.

11.00 Videofilmas “ Blinkuva". 11.50 
'Taip. Ne". 12.40 F. "Sirenos". 13.30 
F. "Apvalusis stalas". 14.15 Keturi 
ratai. 14.40 "Vienam gale kablys...".
15.00 "Dviračio šou". 15.15 Kibir 
tele vibir. 16.30 F ."Veipaių princesė".
18.05 "F lin ts to u n a i" . 18.30 
"Holivudo žinios". 19.00 F. "Meilė 
žeidžia". 19,50 F. "Detektyvo X 
m em uara i".- 20.15 Laida 
"M on ito rius". 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 F. "Provincijos 
romanas". 23.45 Sekmadienis. 23.35
F. "Frosto prisilietimas".

TELE-3
9.00 Panorama. 9.05 Animac. f.

19.00 Langas j gamtą. 10.30 F. 
"Žydrasis angelas". 12.15 Muzika.
12.30 "Kalnietis 2” . 13.30 "Tinka".
14.00 Iš "Formulė-1" istorijos. 14.30 
Stilius.-15.00 "Pasaulio pranešimai".
16.00 Muzika ir šventasis žodis.
16.30 F. "Žmogus iš Muzikos kalno".
17.30 Muzika. 18.00 Europos 
kaleidoskopas. 18.30 "M arija  
Celeste". 19.30 "Kelionių gidas’ .
20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animac. f. 21.00 "Naujienos. 
Nuomonės". 21.30 F. "Sveikas, 
artistei". 23.05 "Tam sos citadelė".
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