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LIEPOS SĖSTOJI - 
VALSTYBĖS DIENA

Prieš 740 m etų ja u  suvienytos 
lie tuv ių  va ls tyb ė s  va ldovas  
Mindaugas apsikrikštijo ir  tapo 
karūnuotu krikščionišku Lietuvos 
karaliumi, o Lietuva - krikščioniška 
Europos masto valstybė.

XIII a. sunkiose išorės ir vidaus 
Kovose naujoji valstybė - Mindaugo 
Lietuva - pradeda savo nelengvą 
kelią. Jai susikurti padėjo nuolatinis 
' noras "kariau ti - g intis arba ką nors 
pulti. Tuo metu Lietuva buvo 
paskutinė pag on iška  Europos 
valstybė. VIII-X a. apsikrikštijo 
vokiečiai, lenkai, rusai. Lietuviai 
tebekovojo už savo tikėjimą. Sunki 

\ ir negailestinga tai buvo kova. 
Vokiečių ordinas norėjo ne tiek 
Lietuvos krikšto, kiek jo s  žemių. 
Krikščioniškoji Europa pakilo į  
Kryžiaus žygį prieš Lietuvą. Ir  štai 
atėjo lemtingi 1236-ieji metai, kai 
garsiajame Saulės mūšyje, anot 
istorikų, vykusiame Joniškio rajone, 
prieš krikščioniškąją Europą stojo 
suvienytos Lietuvos kariuomenė. Čia 
valstybės idėja išlaikė savąjį pirm ąjį 
egzaminą - Lietuva buvo apginta.

\ Tąsyk karalius Mindaugas dar geriau

suprato, kad lietuvių tauta neatsilaikys 
prieš Europos galybę. Reikėjo naujos 
politikos  - įe it i į  Europą. Todėl 
krikščioniškajai Europai turėjome 
įrodyti, kad vokiečių ord inui rūpėjo 
ne tiek krikštas, k iek lietuvių žemės. 
Lietuva tąsyk grūm ėsi ne tik ginklu, 
bet ir  politiškai. Išm intinga Mindaugo 
politika išgelbė jo lietuvių tautą nuo 
pražūties - suvienyta Lietuva gavo 
karaliaus karūną ir  įė jo  į  Europą, į  visų 
laikų mūsų viltį ir amžinąjį tikslą. Tačiau 
po dešimties metų karalius Mindaugas 
buvo nužudytas. V isuom et yra 
trokš tanč ių  valdžios. Prasidėjo  
tarpusavio kovos, suirutė, nauji 
Lietuvos p riešų puolim ai. Valstybė 
silpo, kitiem s Lietuvos valdovams: 
Traideniui, Gediminui, Vytautui ne kartą 
reikėjo pradėti viską iš  naujo. Tačiau 
M indaugo idėja  - valstybė gyveno.

Ėjo amžiai. Ne kartą savo istorijoje  
esame apgynę, įtvirtinę, išp lėtę net 
ik i Juodosios jū ros  savo valstybę ir  
ne kartą ją  praradę. Stiprėdavome ir 
klestėdavom e dėka savo žmonių 
sugebėjim o dirbti, kovoti, valdyti ir 
susitarti. Kai visus jungdavo vienas 
t iks las  - va lstybė buvo stip ri.

pažinimo asis
Įvykdytas p e rve rsm a s

Azerbaidžane. Komunistai nuo 
[aidžios nušalino žm onių išrinktą 
nezidentą A. Elčibėjų. Pulkininko 
Į Huseino daliniai j valdžią padėjo 
ugrjžti buvusiam Azerbaidžano 
[GB, TSKP vadovui H. Alijevui. 
i Europą sukrėtė teroristiniai kurdų 
■puoliai. Kurdai užpuolė Turkijos 
|iplomatines m isijas, bankus, 
plionių agentūras bei parduotuves 
bnkiose E uropos va lstybėse, 
proro aukomis tapo ne tik vietiniai 
yventojai, bet ir p o ils ia v ę  
^sieniečiai.
. Amerikos karo laivai dvidešim t 
b is  “Tom ahauko" tipo  raketomis 
pSaudė Irako žvalgybos centrą 
jgdade. Pasaulis prieštaringai 
pgavo j JAV veiksmus. Vakarų 
[jungininkai, taip pat ir Rusija pritarė 
lintono nuomonei, tačiau arabų 
|*ys kategoriškai prieštarauja tokiam 
jnflikto sprendimo būdui.
I  Latvijoje pasibaigė pinigų reforma. 
|*° birželio 28-osios čia jsigaliojo 
'4 nominalų latai ir santimai. Dabar 
įskaitoma tik jais. 
p irmadienj sužinojom e, kad 
jauktas dujų tiekimas Lietuvai. 
P °s  akcinė bendrovė “Gazprom" 
l ia u ja  grąžinti 43 m ilijonų JAV

dolerių skolą, nors Rusija Lietuvai taip 
pat skolinga. Už elektros energiją, 
tranzitinį transportą ir kitą pateiktą 
produkciją. Tačiau skolų balanso 
dabartinė Lietuvos Vyriausybė taip ir 
nesugeba peržiūrėti.

Ne visai smagu, nes nuo liepos 
pirm osios brangiau dujas pirksime ir 
mes, vartotojai. Anot premjero A. 
Šleževičiaus, privalome mokėti ta 
kaina, kuria mokame Rusijai. Vadinasi, 
už vieną kubinį litrą dujų teks "sup lo ti" 
po 35 centus! Susidarys nemaži pinigai. 
Beto, vėl brangsta m aisto produktai: 
mėsa ir jos gaminiai, žuvis, duona... 
Pažadėta padidinti atlyginimus. Ir vėl 
jie didės tik vienu, kitu procentu, o 
kainos - 10, 20 proc,? Kaip tuomet 
žmonės sudurs galą su galu?

Svarstoma, kaip panaudoti užsienio 
valstybių kreditus skolom s padengti. 
Ponas Šleževičius tikisi gauti kreditų 
iš Prancūzijos, Vokietijos, kitų valstybių, 
nes, je igu nebus vėl pradėtos tiekti 
dujos, Lietuvos gyventojam s jų turėtų 
užtekti tik iki liepos vidurio.

Kom ercin ių bankų požiūris į 
Lietuvos banko nutarimus parodo 
visišką nihilizmą, nes užsienio valiuta 
turėtų būti keičiama tik j litus, bet 
komerciniai bankai dirba kaip jiems 
geriau. Kam vykdyti nutarimus, kai 
ga li jų  nevykd y ti?  Ir jo k io s  
atsakomybės!

Sulaikyta Šiaulių rajone bei visoje 
Šiaurės Lietuvoje "pasižym ėjusi" V. 
Antonovo vadovaujama reketininkų 
grupė. Tik Šiaulių miesto prokuratūros 
ir p o lic ijo s  va d o va i o fic ia lio s  
informacijos apie tai neturėjo.

Liepos pirmąją Šiauliuose vieši 
Lietuvos Respublikos Prezidentas A. 
Brazauskas. Jis dalyvaus 150 metų 
Respublikinės ligoninės jubiliejaus 
minėjime. Po pietų susitiks su miesto 
vadovais ir kitu ūkiniu aktyvu. Gal 
papasakos, kaip sekasi kontroliuoti 
sprogdinim ų tyrim o eigą Šiauliuose?

Jo n a s  U Ž K U R Ė L IS

N ustipdavom e, p ra rasdavom e  
valstybę, nes įsigalėdavo nepelnytos 
naudos, turto, tušč ios garbės 
troškimas, nes sunykdavo žmonių 
dorovė ir  p ilie tinė  atsakomybė. 
Tuomet Lietuva tapdavo lengvu 
kaimynų grobiu. Ir, žinoma, ateidavo 
sunkios dienos.

Malonėkite atversti 4  p.

naujienų Šiupinys
Šiaulių m. Valdybos potvarkiu Nr. 

363 nuo 1993.06.28 uždrausta 
prekyba vaisiais, daržovėmis ir 
gėlėmis prie geležinkelio stoties, 
perkeliant tokią prekybą j centrinę 
miesto turgavietę.

Šiaulių m. Tarybos 1993 birželio 
17 d. sprendimu asmenims, kuriems 
atstatoma nuosavybės teisė j žemę 
natūra, t. y. j jų turėtą žemę, grąžinamas 
iki 0,2 ha dydžio sklypas. Kam 
nuosavybės teisė j žemę atstatoma 
ekvivalentine natūra, tam suteikiamas 
iki 3,0 arų dydžio žemės sklypas su 
tiksline funkcine sklypo paskirtimi 
centrinės miesto dalies ribose. Abiem 
atvejais suteikiamas tik vienas sklypas, 
o už liku s ią  da lj išm okam a 
kompensacija.

Šiuo metu Šiaulių krašto bankas 
JAV dolerį superka už 4,35 lito, 
parduoda už 4,60 lito, Vokietijos markę 
atitinkamai už 2.50 ir 2,70 lito.

Neseniai pradėjo kursuoti traukinys 
maršrutu Šiauliai-Panevėžys. Iš Šiaulių 
geležinkelio stoties jis  išvyksta 18.32 
val., Panevėžj pasiekia 20.13 val. Toks 
maršrutas reikalingas: vasarą sunku 
iš pajūrio sugrįžti panevėžiečiams, 
nes nebeliko traukinio Maskva- 
Kaliningradas.

Liepos 1-ąją j Šiaulius atvyksta 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jis ketina 
dalyvauti Šiaulių ligoninės 150-ųjų 
metinių iškilmėse.

Šios įstaigos jubiliejaus proga bus 
atidarytas ResfAiblikinės Šiaulių 
ligoninės akių ligų diagnostikos ir 
gydym o centras.

Sąjūdžio Seimo Taryba pareiškė, 
kad Šilalės rajono valdybą rengiamasi 
atleisti, norint įvesti LDDP partijos 
valdžią. Todėl neabejingi tam žmonės 
birželio 30 d. 17val. kviečiami ateiti 
prie Vyriausybės rūmų ir pareikšti 
protestą.

Nuo liepos 1 d. du kartus brangsta 
geležinkelio bilietai vietino susisiekimo 
traukiniais Lietuvos teritorijoje. Pla
nuojama, jog 1 km kainuos po 2 et.

Štai ką in form uoja  F inansų 
ministerija dėl darbo užmokesčio 
pajamų mokesčio.

Fizinių asmenų pajamų mokesčio 
laikinojo įstatymo 5 straipsnio nus
tatyto dydžio neapmokestinamasis 
minimumas paskaičiuojamas litais 
nuo Vyriausybės nustatyto m inima
laus gyvenimo lygio; suma iki 50 
centų atmetama, o  50 ir daugiau 
centų suma apvalinama iki lito.

Kai darbo užmokesčio ir kitos su 
darbo santykiais susijusios pajamos 
apskaičiuojamos litais ir cenfais, 
pajamų mokestis skaičiuojamas nuo 
litų, atmetus centus.

Mokesčio suma nustatoma litais 
ir centais.

ATKŪRĖM E VALSTYBĘ, 
O ŠIAULIŲ KRAŠTAS 

SUKŪRĖ MAFIJĄ
Pirmadienį Lietuvos televizija 

žiūrovus informavo apie sulaikytus 
reketininkus, kurie uoliai "darbavosi" 
Šiaulių, Joniškio, Kelmės, Akmenės 
ir kituose Šiaurės Lietuvos rajonuose, 
įvardijo juos, parodė nuotraukas. Iš 
priekio ir iš šono. įstrigo Vido Antonovo 
pavardė. Negi čia tas pats Vidas 
Antonovas? Prisiminiau šį "didvyrį"... 
Susiradau senus "Š iaulių krašto" 
laikraščio numerius ir dar kartą 
perskaičiau "o d ę " žmogui, kuris 
šiomis dienomis, pasirodo, buvo 
siaubu dauge liu i verslin inkų ir

biznierių. Kas jis, tas Antonovas, 
išaukštintas labai dideliame, anot čia 
dirbančių žmonių, Šiaulių krašto 
dienraštyje?

"...Antonovas toks stiprus, kad 
vienu smūgiu sutraukė antrankius! 
Daugelis kraipė galvas, ar tikrai? 
Kad jis nepabėgtų, daktarai 
specialiai nupjovė koją!” -  1991 
metų spalį rašė “ Šiaulių kraštas” . 
Panašių citatų galima parašyti ir 
daugiau.

Malonėkite atversti 4  p.

PROKURORE, 
KODĖL TYLI?

- GAL VAŽIUOTI I AMERIKOS, 
LENKIJOS PASIUNTINYBES? GAL 
TEN BUS ŽMONIŲ, KURIE MANE 
SUPRAS? - IŠTARĖ ELENA  
MARCINKIENĖ, ATRODO, JAU 
PRARADUSI VILTI RASTI TEISYBĘ.

Nuo bevaisių vaikščiojim ų pas 
tardytojus, prokurorus pavargo ne 
tik ji, bet ir jos vyras.

-Nueini pastardytoją pasidomėti, 
kiek pasistūmėjo byla, o  šis savo 
meilės romanus tau porina. Ar rimta 
tai? Juk mes netekome sūnų! - 
nepatenkintas teisingum o darbuo
tojais nelaim ingasis tėvas.

Aš jj suprantu, nes teko sutikti 
nemažai įvairių pareigūnų. Kai kuriems 
iš tiesų trūksta tolerancijos, atidumo, 
pagarbos kitam. Gal ir ne be reikalo 
žmonės retsykiais porina: tiesa to, 
kuris turi daug pinigų... Suprantamas 
pono Marcinkaus nerimas. Kitaip ar 
būtų su nevilties "šauksmu" kreipęsis 
j redakciją ir, beje, jau ne vieną...

1989-ųjų lapkričio aštuntoji. Tuo 
metu Elena Marcinkienė su dukra 
Andželika svečiavosi Rusijoje. Jos 
vyras buvo gimtuosiuose Šiauliuose. 
O sūnus Algirdas?

- Ruošėmės važiuoti į Lenkiją pas 
gimines. Šnekinau visus vaikus. 
Tačiau Algelis atsikalbinėjo: "Neturiu, 
mama, laiko". Mat vaikas labai norėjo 
autom obilio . Lietuvoje tuom et 
sunkoka buvo gauti. Todėl susitarė 
su pažįstamų šiauliečiu Voldemaru 
Kaušiu vykti j Taškentą. Ten nusipirko 
“ devintuką” . Važiavo Lietuvos link. 
Sako, iš pradžių autom obilį vairavo 
mano sūnus. Pavargo. Sustojo 
pakelėje, apsiprausė. Su savimi turėtu 
vandenėliu net kojas nusiplovė, 
užsimovė baltas puskojines ir prigulė 
ant užpakalinės sėdynės. Užmigo. 
"D e v in tu k o ’ ’ va irą  paėm ė 
bendrakeleivis, - persakė man, matyt, 
iš kitų girdėtus žodžius motina.

Kas buvo toliau? Kurį la iką motina 
tylėjo. Mačiau, kaip jai sunku.

- Apie nelaimę sužinojau iš vyro. 
J is  m um s atsiuntė telegram ą. 
Jaučiausi tarsi.., - pravirko ji ir vėl 
nutilo.

Kas atsitiko ten, Rusijoje, kurios 
keliais su nusipirktąja mašina į namus 
laimingas ketino sugrįžti jos sūnus? 
Galėjo būti ir taip, ir kitaip, nes šioje 
istorijoje dar nepadėtas taškas. Nes 
laukiama ir nesulaukiama, kuomet

bus išaiškintos visos aplinkybės, 
kuomet pagaliau įvyks teismas, kuris 
visa tai nustato. Tačiau teismo dar 
nėra Todėl sklando viena kita versija.. 
Kuri teisinga? Matyt, tiesa, kad E. 
Marcinkienės vyriausiasis sūnus 
Algirdas automobilyje ilsėjosi, o 
’devintuką” vairavo V. Kaušius. Sako, 
Uljanovsko srityje jis, V. Kaušius, 
lenkė traktorių. Neapsižiūrėjo. O prie
šais važiavo automobilis UAZ. Abu 
vairuotojai lyg ir mėgino išvengti 
avarijos, tačiau susidūrė ant kelk
raščio. V. Kaušiui nieko, o  sunkiai 
sužeistas Algirdas Marcinkus nuga
bentas j Syzranės ligoninę. Ten ne
trukus ir mirė. Po kiek laiko E. 
Marcinkienės vyriausiojo sūnaus pa
laikai grįžo j Lietuvą. Tik viena netektis? 
Deja, ne. Tuomet motina net neįtarė, 
kad praeis dar metai, kiti ir - vėl jai 
m irtinas smūgis. Tačiau tuo metu ji 
raudojo savo vyriausiojo sūnaus...

Avarijos dieną Uljanovsko srities 
prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą. 
Su ja susiję asmenys buvo apklausti 
tuojau pat po nelaimingo įvykio. Kelis 
kartus Rusijos tardytojai važiavo ir j 
Lietuvą. 1990 metų sausio aštuntą 
dieną Voldemarui Kaušiui pateiktas 
kaltinimas, padarius nusikaltimą pagal 
Rusijos BK 211 straipsnio antrąją 
dalj. Jam gresia laisvės atėmimas 
nuo ketverių iki dešimties metų.

- Ar V. Kaušiaus artimieji buvo 
pas jus atėję, ar atsiprašė dėl jūsų 
sūnaus ankstyvos ir beprasm iškos 
mirties?

- Buvo, - atsakė žuvusiojo tėvas.
- “ Jūs sūnaus jau neturite, o  m ano 
kalėjime sėdės?!" - nepatenkinti jie. 
"Bet jūsiškis pareis iš kalėjimo. Gal 
metus, kitus ten tfc prabus, o  maniškio, 
aišku, jau nesugrąžinsi". Tačiau nebus 
teisingumo... Kai nueisiu prie sūnaus 
kapo, ką jam pasakysiu?

Ponas M arcinkus nueina prie 
sūnaus kapo. Patyli, nes bėga dienos, 
mėnesiai, metai, o  by la -ta rs i voverė 
užburtame rate. Kas suka tą  ratą? 
Pinigai? Abejingumas? Biurokratinis 
požiūris į teisingumą?

- Avarija - nelaimė. Bet kodė l ta ip 
beprasmiškai praradau savo antrąjį 
•sūnų?! - sunkiai rinkdama žodžius 
pasakė E. Marcinkienė ir rankom is 
užsidengė veidą.

Birutė KYBARTIENĖ
Tęsinys. Pradžia Nr. 25



LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI 
ALGIRDUI MYKOLUI BRAZAUSKUI

Lietuvos krikščionių dem okratų partijos  
valdybos

MEMORANDUMAS
dėl Lietuvos santykių su Rusija ir žalos Lietuvai atlyginimo

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba su dėmesiu priėmė 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
išreikštą nuostatą, kad Lietuvos 
užsienio politika turėtų palengvinti 
k ie kv ie n o  L ie tu vo s ' žm ogaus 
gyvenimą ir kad tik pagal tai galima 
vertinti, ar valstybė ir jos institucijos 
tinkamai atlieka savo priedermes.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba, num atydam a 
artimiausiu metu galimus Lietuvos 
Respublikos Prezidento bei Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės susitikimus 
su Rusijos Federacijos vadovais, 
kreipiasi j Lietuvos Respublikos 
Prezidentą, kuriam Konstitucijos yra 
pavesta spręsti svarbiausius užsienio 
politikos klausimus, prim indama 
esmines Lietuvos santykių su Rusija 
nuostatas ir patardama, kuriuos iš iki 
šio l nesureguliuotų su Rusija labai 
svarbių Lietuvos piliečiams reikalų 
reikėtų tvarkyti pirmiausia.

Prieš metus Lietuvos krikščionių 
demokratų partija ėmėsi iniciatyvos 
surengti referendumą dėl SSRS 
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 
bei Sovietų Sąjungos nuo 1940 m. 
padarytos žalos Lietuvos piliečiams 
ir va lstybe i atlyginim o. Džiugu 
konstatuoti, kad 1992 birželio 14 d. 
referendume išreikštas reikalavimas 
išvesti Rusijos kariuomenę iš Lietuvos 
teritorijos, įtvirtintas 1992 m. rugsėjo 
8 d. Lietuvos ir Rusijos susitarimuose, 
yra baigiamas vykdyti. Todėl Lietuvos 
krikšč ion ių  dem okratų partijos 
valdyba nemato reikalo ir nejžvelgia 
jokio  Lietuvos valstybės intereso, 
bebaigiant išvesti kariuomenę, vėl 
grįžti prie šios tematikos ir pasirašyti 
dar kokią nors sutartį dėl kariuomenes 
išvedimo.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba mano, kad dabar 
visas pastangas ir dėmesj dferėtų 
sutelkti į svarbiausias Lietuvos 
santykių su Rusija problemas: pirmoji 
- Sovietų Sąjungos nuo 1940 m. 
padarytos ir Rusijos tebedarom os 
žalos atlyginimo, antroji - atsparos 
Rusijos siekiams reintegruoti Lietuvą 
j savo įtakos sferą, trečioji - kaip 
ekonominius santykius su Rusija 
padaryti lygiaverčiais. L ietuvos 
krikščionių demokratų partija savo 
III konferencijos rezoliucijose visoms 
šioms temoms skyrė ypatingą dėmesj 
ir išreiškė susirūpinimą dabartine 
padėtimi.

Dabar Lietuvos Respublikos

vadovams derėtų, vykdant referen
dumu išreikštą piliečių valią, neati
dėliojant oficialiai pareikalauti, kad 
Rusija, kuri tapo visų SSRS teisių ir 
pareigų tęsėja ir perėmėja, atlygintų 
didžiulę žalą, Sovietų Sąjungos nuo 
1940 m. padarytą Lietuvos piliečiams 
ir valstybei. Tam reikėtų pašvęsti 
artimiausius Lietuvos Prezidento, 
Vyriausybės vadovo ir užsienio reikalų 
ministro susitikimus su Rusijos 
atstovais.

Rusija pasirinktinai primeta Lietuvai 
jos įsiskolinimų Rusijai temas, pa
vyzdžiui, už dujas ar naftą, kartu nes
varstydama savo įsiskolinimų Lietuvai. 
Ekonominis bendradarbiavimas su 
Rusija, atsiskaitymai ir tarpusavio 
mokėjimai galėtų būti teisingai 
sureguliuoti ir subalansuoti tik žalos 
atlyginimo kontekste, Lietuva neturėtų 
būti verčiama imti kreditus tvirta valiuta 
iš trečiųjų šalių ar tarptautinių 
organizacijų Rusijos sąskaitoms 
apmokėti, kai Rusija tiek daug skolinga 
Lietuvos piliečiams ir valstybei. 
PriM ausančių kom pensacijų  už 
padarytą žalą sąskaita jau dabar galėtų 
būti atsiskaitoma už Lietuvos brangiai 
perkamą iš Rusijos naftą ir kitas 
žaliavas.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos va ldyba primena, kad 
dešimtims tūkstančių išlikusių gyvų 
Lietuvos Respublikos piliečių bei jų 
p a liku o n ių  nus ika ltim us  prieš 
žmoniškumą vykdžiusi valstybė nėra 
a tlyg inus i už kalinimą, tremtį, 
prievartinius bei katorgos darbus, 
atim tą sveikatą, su luošin im us, 
artimųjų nužudymus ir nukankinimus 
bei kitas piktadarybes, jau nekalbant 
apie atimtą turtą Tūkstančiai tremtinių 
dar negali sugrįžti iš Rusijos j savo 
Tėvynę, nes dešimtmečiais negauna 
kompensacijų ir jokios pagalbos iš 
šios šalies.

Lietuvos piliečiams ir vėliau 
padaryta skriaudų, kurios dar 
neatitaisytos. Nepriklausomybės atkū
rimo dieną SSRS taupomajame banke 
buvo apie septynis milijardus rublių 
Lietuvos gyventojų santaupų. Lietu
vos taupomasis bankas perėmė 
indėlininkų sąskaitas, bet neatgavo 
iš SSRS tų pinigų. Dabartine rublio 
verte tai jau šimtai milijardų rublių. 
Perskaičiavus j litus, tai keleriopai 
viršytų Lietuvos biudžetą Rusija turėtų 
kompensuoti Lietuvai santaupų 
nuvertėjimo dėl rublio infliacijos nuos
tolius. Antraip santaupų indeksavimas

ir dalinis padengimas Lietuvos turtu 
arba biudžeto pajamomis reikš tik 
turto perskirstymą pačių Lietuvos 
piliečių sąskaita.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba siūlo Lietuvos Prezi-’ 
dentui priminti Rusijos vadovybei, 
kad reikia grąžinti ne tik santaupas, 
laikytas SSRS, dabar Rusijos, 
taupomajame banke, bet taip pat 
esančių "Vnešekonombanko" sąska
itose daugiau nei šimtą milijonų dolerių 
Lietuvos piliečių ir jmonių lėšų. Tai 
pataisytų daugumos Lietuvos šeimų 
materialinę padėtį, turėtų reikšmės 
lito stabilizavimui. Lito stabilizavimui 
taip pat svarbu susigrąžinti 1940 m. 
Sovietų Sąjungos konfiskuotas iš 
Lietuvos banku valstybės aukso 
atsargas.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba primena Lietuvos 
Prezidentui, kad dabartiniai Lietuvos 
pensininkai sovietiniu laikotarpiu buvo 
uždirbę savo pensijoms milijardus 
rubfių, kuriais disponavo SSRS valdžia 
ir jos bankai. Šie milijardai rublių dar 
nesugrąžinti Lietuvai.

Lietuva turi siekti, kad Rusijos 
sąskaita būtų mokamos invalidumo 
pensijos dėl suluošinimo ir pakenkimo 
sveikatai ar netekus maitintojo 
Lietuvos piliečiams, kurie, pažeidžiant 
tarptautinę teisę, buvo paimti j 
p rieva rtinę  ta rn yb ą  SSRS 
kariuomenėje, pasiųsti dalyvauti karo 
veiksmuose, paimti j pratybas, 
sukarintus ūkio, avarijų likvidavimo 
ir kitus darbus.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba tikisi, kad demokratinė 
Rusija parodys gerą valią ir pagarbą 
tarptautinei teisei bei Lietuvos piliečių 
referendumu išreikštam reikalavimui, 
atlygins Rusijos Federacijos pirmtakės 
- Sovietų Sąjungos padarytą Lietuvos 
žmonėms žalą bei skriaudas, ir tuo 
baigsis tebesitęsiantis tūkstančių žm
onių teisių pažeidimas. Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos valdyba 
pabrėžia, kad derybų objektas yra 
ne pats žalos atlyginimas, o tik atly
ginim o tvarka. Teisingas ir nevil
kinamas žalos atlyginimo suregu
liavimas yra būtinas pagrindas pasi
tikėjimui ir geros kaimynystės santy
kiams su Rusija, atitinkantiems dabar
tines pastangas kurti pasitikėjimą, 
stabilumą ir taiką Europoje.
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Svarstome problemą: “Mokytojai - žandarai?”
PROGRAMAS SUDARO MINISTERIJA
Pagirtinas Šiaulių pedagoginio 

instituto dėstytojo pono Stanislovo 
Vedecko straipsnis "Mokytojai- 
žandarai". kadangi jame siūloma 
padiskutuoti opiais mokyto jo darbo 
klausimais. Jame kalbama, kad 
m okyklos direktorius vertino dvi 
trečios klases mokytojas tik bendru 
klasės pažangumo pažymiu, kuris 
skyrėsi 0,2 (4,3 ir 4,1). Viena mokytoja 
laimėjusi premipj, nes jai "sekėsi rašyti 
dvejetus ir paslabas, kurios labai 
griežtos, su pagąsdinimas, kad vaikas 
Bus paliktas antriems metams arba 
pervestas j pagalbinę mokyklą". 'Tėvų 
prievartavimo būdu pasiekė 4,3 b 
pažangumą". Straipsnio autorius čia 
perdėjo. Tiesa, kad m okyto ja, 
pervedus du-m okinius j pagalbinę 
mokyklą, gerokai pakėlė bendrą 
klasės pažangum o pažymj. Tokia 

m okytoja - unikalus atvejis, ir jis 
nediskutuotinas. Posakis, kad "dirbti 
lieka v is  daug iau kategoriškų 
mokytojų - "žandarų", kurie už 
kiekvieną nejvykdytą reikalavimą 
tėvus ir vaikus “ kala prie kryžiaus", 
neatsižvelgdami j jokias aplinkybes", 
gerokai perdėtas Dabar tėvų ir 
mokinių nepagąsdinsi. Šio meto tėvai,

išsėdėję mokykloje 7-8-erius metus 
žino, kokius pažymius turi, rašyti 
mokytojas, kiek mokinių galima palikti 
antriem s matams, kokia sunki 
procedúra pervesti mokinj j pagalbinę 
mokyklą. Juk nemažai debilų ir 
p s ichopa tų  sėd i norm aliose, 
mokyklose, tėvams nesutikus juos 
pervesti j pagalbines. Maža, kad tie 
mokiniai nepažangūs, bet jie dar ir 
nedrausm ingi. Sm erktinas toks 
m okyklos vadovas, kuris vertina 
m okyto ją  pagal bendrą klasės 
paža ngum o pažym j,
neatsižvelgdamas j visapusišką 
klasės išauklėjimo lygj.

D augum a ja unų  m okyto jų  
entuziastų nusivilia mokymo darbu 
dėl drausmės klasėse ir bejėgiškumo 
priversti mokinius mokytis. Iki 5-os 
klasės mokytojas, dirbdamas vienas, 

dar pajėgia palaikyti drausmę ir 
priversti mokinius ruošti pamokas, 
bet 6 ar 7-oje klasėje tie reikalai jau 
problema. Tad aukštesnių klasių 
m okyto jas , ka tego riška s  ir 
"žandaras", sugebantis palaikyti 
drausmę ir priverčiantis mokinius 
dirbti, - girtinas. Tačiau dėl tų dviejų 
p ro b le m ų  nem aža gab ių,

pasišventusių m okytojų pasitraukė 
iš mokyklos ir perėjo dirbti į "Nukloną” , 
televizorių gamyklą ir kitas įstaigas. 
Koks nuostolis valstybei, kai paruošti 
brangiai kainavęs mokytojas pereina 
ten, kurtereikia mažos kvalifikacijos!

Ponas St. Vedeckas straispnyje 
k re ip ias i j tėvus, s iū lyd a m a s  
"pareikalauti savo teisių: pasirinkti 
mokytoją, m okymo programas” . 
Tačiau nesuprantamą iš ko jas rinktis. 
P rogram as suda ro  Š v ie tim o  
ministeriją ir jos mokytojui - įstatymas 
bei orientyras. Sveikintina, jeigu tėvai 
pareikštų nuomonę dėl programų 
neatitik im o, pavyzd ž iu i, dėl 
matematikos ir fizikos. “ Pasirinkti 
m oky to ją ". Je i p a s irink tas is  
pedagogas bus griežtas ir reiklus, 
mokiniams nepatiks, tėvai juo  greitai 
atsikratys. Kažin, ar daug atsiras 
mokytojų, sutinkančių priklausyti nuo 
tėvų malonės?

Daug yra skaudžių problemų 
mokyklose; ypač aktuali pati švietimo 
reforma. Laukiame pedagoginio 
instituto darbuotojų žodžio, bet 
dėstytojai tyli. Kodėl?

Ip o litas  Ū D R A S  
m okyto jas p en s in in ka s

JIE GYVI PUŠŲ 
OŠIME

Už 5-6 kilometrų nuo Tėviškės 
buvo Mažuolių kaimas. Jis buvo išties 
didžiulis: abipus vieškelio stovėjo 
ilgos trobos galais į  vieškelį. Beje, 
buvo dar gražių vienkiemių ir laukuose. 
O dabar?

Styro vidury ka im o buvusio  
partizano Aleksandro Bitės ilga troba. 
Plyni laukai - buvusios dobilienos 
nerodo gyvybės ženklų: mat niekas 
jų  ne i tręšia, nei šienauja. Beje, 
num elio ruoto je  žemėje veikiai 
suvešėjo karklai. Mat Mažuoliai - 
buvusio “Artojo" kolūkio pakraštys. 
Čia ankstėliau gyvenę žmonės vieni 
žuvo kruvinoje kovoje su okupantais, 
k o lo n is ta is , k it i gyvu lin iuose  
vagonuose išboginti į  Sibirą. Iš ten 
nebegrįžo: silpnesnieji krito it  musės 
nuo šalčio, bado ir  nepakeliamo 
darbo. Todėl nūnai tikra to žodžio 
prasme kaimelis atrodo it  miškas po  
vėjovartos.

Atsitrenkdamas į  nuogas medžių 
šakas, vos ištempiamas pe r šernų 
gulyklas, darda Aleksandro vienkinkis 
siauru miško keliuku. Oliesiui nereikia 
galvoti, kuria č ia atšaka pasukus: 
išė jęs  14-mečiu g in ti Tėvynės 
subrendo tikru vyru. Pagaliau 
juodbėris sustojo it  įbestas: prieš j į  
tįsojo vėjo išversta didoka pušis. 
Vadinasi, važiuojantiems kelias 
pasibaigė.

Ilgai skynėmės taką per brūzgynus. 
Aleksandrui čia buvo neklaidų.
Pagaliau sustojo. Ir be vedlio žodžių 
buvo aišku, kad ja u  - šičia. Štai čia  
pralietas penkių partizanų kraujas. 
Ant storos liepos likęs peiliuku 
išpjaustytas Kryželio randas. O kitoje 
pusėje an t galiūno ąžuolo galima 
įžvelgti Gedimino stulpus. Nedidoka 
duobė nelabai panaši į  slėptuvę.

- Čia buyo tikras namas, - tarė

papliūpos, sproginėjo granatos. Iš 
tolo klausantis, atrodė, ūžė, gaudė 
visas miškas. Jau pirmąją mūšio 
minutę ant nuščiuvusio kulkosvaidžio 
sukniubo vadas Juozas Mingelas, o 
netrukus šalia jo  amžinam miegui 
nurimo brolis Aleksas M ingelas ir 
dar pora. Vienas jų  - Augustinaitis 
m irė vietoje. O Praną Gulbiną rado 
vėliau mirusį nuo žaizdų. Gi išsprukusi 
iš pragaru tapusio miško ir  jau laukais 
bėgantį be rn iuką kurio tėvai buvo 
jau  Sibire, nušovė pakrūmėje tūnojęs 
stribas.

Kautynėms iš  anksto viskas buvo 
kruopščia i suplanuota. Iš Panevėžio 
su šunim is atvyko generolo Votrovo 
baudžiam ieji daliniai, įtartinose 
vietose surengtos pasalos. O išdaviko 
P. Grigaliausko gerai žinomais 
takeliais čekistai prisėlino prie 
bunkerio. Beje, tas išdavikas irgi buvo 
aprengtas baudėjų uniforma.

Užkluptiems nebuvo laiko ne' 
galvoti, nei rinktis kelius. Vier 
atsišaudydami traukėsi jiems žinomi 
Mušmelio m iško link. Jie, laimingo 
p e rb r id ę  Šušvės u p e lį, rado 
prieglobstį Muš mely ir tęsė kovą toliai. 
Kita grupelė metėsi palaukėn, ne .. 
tikė jos i pasis lėpti kitame miške * 
Deja... Baudėjai laukė priešingojo 
laukymės pusėje.
■ Ka i pasipylė šūviai, kitos išeities 
nebuvo, - prisim inė Aleksandras 
Perplėštą nosinę užmoviau ant 

šautuvo vamzdžio...
Baigiantis šv. Velykoms ketverta s 

žuvusiųjų gulėjo Šeduvos turgaus 
aikštėje, o vienas - Baisogaloje. 
N e la im in g ie ji buvo  žvėriškai 
kankinami. Aleksandrui neaptvarste 
net kaktos. Įbruko šautuvą be užrakto 
duonos kepalą, kumpį ir  drauge su 
kitais belaisviais visaip tyčiodamiesi

Aleksandras, - su pamatais ir  gultais 
sulig žeme. Jis suręstas iš  rąstų; net 
langas ouvo. Iš galo - durys, o kampe 

didokas katilas viralui virti. Netoliese 
šulinėlis. Ir viskas taip užgožta 

medžių, jo g  iš šalies nieko nematyti. 
Partizanai padarė tik vieną klaidą, už 
kurią, be  abejo, užmokėjo krauju: jie  
nepasidarė atsarginio išėjimo...

Tokios slėptuvės užtikti negalėjo 
niekas. T ikkasišto? To paties kaimo 
ryšininkas Povilas Grigaliauskas viską 
gerai žinojo. Tik ik i Šiolei neaišku, 
kokiu būdu j į  užverbavo kagėbistai.

Tvarka buvo kąriška. Aleksandras 
su  dviem  partizana is pake itė  
sargyboje stovėjusius kovotojus. 
Šulinėlin su  k ib irėliu nupėdino  
Monikutė Mingailaitė. Staiga miško 
tylą suplėšė šūvio aidas. J i sušuko: 
mes apsupti. Tuo j i  įspė jo  draugus, 
kurie nebuvo staiga užklupti. Po to - 
kraupios automatų ir  kulkosvaidžių

varė per Šeduvą. Šičia juos fotografei 
prie  išn iekintų bendražygių lavonų 
Nupjaustę nuo šautuvų diržui 
kankiniams suveržė rankas, kojas 
da r m ušė , spa rdė . Nusivete 
Radviliškin: ten - vėl tas pat». Teisme 
komedija. Po to Gulagas. Aleksandr 
“ v iešėjo '' Karagandoje, Magadane 
netoli Aliaskos. Nugalėjo jaunyM  
stipri prigimtis.

Aplankęs pam inklą partizanams 
Mažuoliuose, pėdinau link vieškeli0 
per dirvoną, kuris mažai skyrėsi M0 
kelio. Tuomet pamaniau: je i jau tűs# 
žmonės, tai m iršta ir  jų  d>№ 
puoselėta žemė. J ie gyvi Tėviš№  

pušų ošime.

A n ta n a s  JU R G A IVs

Aut. n u o trA le k s a n d ra s  BHės“ 
savo  a tž a la  p r ie  p a r o l i  
M ažuoliuose. ■ .



Ačiū 
Seimo narei

{vestas Lietuvos tautinis pinigas - 
litas. Žmonės sunerimę dėl savo 
santaupų, laikytų taupom uosiuose 
bankuose iki 1991 m. vasario26 d., 
indeksavimo. Dėl to  Seime kilo aštrios 
diskusijos. Žinome, kad Seimo 
“ daugum a”  ketino š ių indėlių  
neindeksuoti. Kodėl taip? Pinigams 
nuvertėjus, senesnio amžiaus žmonės 
būtų netekę "juodai dienai" ilgai 
taupytų savo santaupų! Tėvynės 
Santaros atstovė Seimo narė Elvyra 
Kunevičienė ryžtingai pasisakė prieš 
Lietuvos žmonėms daromą skriaudą. 
Tūkstančiai žmonių, sakytume, beveik 
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visa Lietuva sekė jos kovą su blogiu. 
Ačiū Seimo narei, gerbiamai Elvyrai 
Kunevičienei už laimėtą kovą su 
neteisuoliais. Jos dėka priimtas 
teigiamas sprendimas. Linkime Jai 
sėkmės darbe, sveikatos ir visuomet 
geros nuotaikos.

Mečislovas JUREVIČIUS 
Vladas PETRAVIČIUS 

Juozas SILICKAS 
Albinas RACEVIČIUS

Privalo atgauti savo 
namus

I Šauliai nori turėti savo buvusius 
i namus. Tačiau Šeduvos m iesto 

tarybos deputatai nusprendė atimti.
I Kodėl ta ip?  Š ių  m etų  k o v o  

devynioliktosios sesijoje pareikšta,
I  kad Šeduvos šaulių kuopa nepasirašė 
i ūkinės, finansinės ir ku ltūrinės 
I Šeduvos miesto mero ir šaulių kuopos 
i vado bendradarbiavimo sutarties. Ar 
šio m otyvo pakako? Matyt, ne, nes 

I ieškota kitokių. Ir štai... Šeduviškių 
deputatų sprendime, pasirašytame 

I  miesto tarybos p irm in inko  V. 
i Ramoškos, atsirado dar keletas 
I priežasčių. Girdi, merija negalinti 
j  suremontuoti stogo, nudažyti pastato 
fasado irt.t. Be to, miestelio deputatai 
|buvo gavę kultūros nam ų direktorės 
V. Budrytės pareiškimą, kuriame 
(nusiskundžiama, kad "choras neturi 
sąlygų normaliai repetuoti, nes 
repeticijų salėje pastatyti šaulių 
jruopos bilijardo ir teniso stalai". Gal 

R a d v ilišk io  ra jonas

deputatam s nepatiko, kad šaulių 
namų apšildym o, apšvietim o ir 
eksploatavim o išlaidas apm oka 
merija? O gal buvo dar kitokių motyvų, 
kurie  net “ ne jtilpo  j depu ta tų  
sprendimą” ? Kad ir kaip būtų, šaulių 
kuopos pastatas grąžintas į m erijos 
balansą Aišku, šauliai liko tuo 
nepatenkinti. Pasiskundė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei. Kadangi 
juoda yra tikrai ju odą  birželio mėnesj 
j Radviliškj atkeliauja pono A. 
Šleževičiaus pasirašytas raštas. Juo 
Šeduvos miesto taiyba jpareigojama 
panaikinti savo kovo  devynioliktąją 
priim tą sprendim ą "Dėl Lietuvos 
Šaulių kuopos pareiškimo tenkinimo". 
Jeigu Šeduvos miesto taryba šio savo 
kla idingo sprendim o nepanaikintų, 
tai Vyriausybė jpare igoja tai padaryti 
Radviliškio rajono tarybą. Šeduvos 
šauliai privalo atgauti savo namus, 
nes kitaip ir būti negali.

Jonas PETRYLA

Šventė!
Liepos ketvirtąją - Joniškio 

Įimtadienis. Miestui sukanka nei 
g, nei labai mažai - 377-Tbai daug, i

1916 metų liepos ketvirtąją 
lietuvos - Lenkijos karalius 
'igmantas Vaza Joniškiui suteikė 
tagdeburgo teises. Tuo pačiu 
eiktas miesto herbas - šv. 
rchangelas Mykolas: gėrio prieš 
|ogj simbolis.
Joniškis buvo didžiausias 

liestas tuometinėje Šiaulių 
<onomijoje. Jam priklausė 78  
šlakai žemės, ant kurios stovėjo 
^veik du šimtai namų. Buvo 
augybė krautuvėlių. Todėl ir 
nčo mokestis (101,27 auksino 
ptams) buvo didesnis nei 
auliškių.

Joniškis

Prieš pora metų joniškiečiai, 
švęsdami miesto 375-erių metų 
jubiliejų, išvydo ir savo vėliavą 
(šv, archangelas Mykolas balto 
šilko fone). Dauguma žmonių dar 
prisimena karališkąją šventę... Ar 
ši miesto sukaktis taip pat bus 
šventiška? Galbūt, nes ir vėl 
suplanuota daug gražių renginių, 
na, ir žinoma "Galiūno'' varžybos. 
Bus svečių, svetelių. Malonu, kad 
joniškiečius aplankys aktorė 
Nijolė Oželytė, Seimo narė Vilija 
Aleknaitė ir kiti. Jaukiame 
bendraminčių būrelyje viešnios 
su joniškiečiais dalinsis mintimis 
apie Lietuvos valstybingumą, 
mūsų ateitj, geresnj žmonių 
gyvenimą.

Vitalija UMBRASAITĖ

Kodėl nedega lempos?
I -  čia eina moterys, neša mažus 
ptus, brenda per balas, pur
ius, nes tamsoje nesimato. 
’Važiuodamos mašinos ap- 
įko žmones. Nors jos ir įsijungia 
esąs, bat, kai kelias neapšvies- 
Į. vairuotojai gali nepastebėti 
Pačių žmonių, - skundėsi 
'iktieji.
Fam.sV 'r nejauku naktj mūsų 
veriškių gatvelėje, nes dar

Šiauliai

žiemos pabaigoje užgeso lem
pos. Dabar vasara ir naktys 
neilgos, tačiau Joninių naktis jau 
praėjo, ir dienos vėl pradės eiti 
trumpyn. Ir vėl Voveriškių gatvelė 
tamsoje skendės daugiau kaip 
pusę paros? Jeigu mes taip 
branginame elektrą, kurios ka
inos vis kyla, tai kodėl dieną dega 
lempos Knyvos gatvėje (nuo 
naujojo viaduko iki senojo)?

Vidas ILGŪNAS

margas pasaulis ’
KIAULĖS PRIEŠ  

ŽUVĖDRAS
Trys šaunūs paršiukai pasakoje pergudravo vilką. 

Dabar gyvenantys jų giminaičiai Kerli, Lori ir M o gavo 
garbingesnę užduotį. Tarptautinio Ankoridžo (JAV, Aliaska) 
aerouosto vadovybė pasiskolino šiuos tris paršėkus iš 
vietinio fermerio. Priežastis paprasta: pakilimo takus 
užplūdo žuvėdrų pulkai, keliantys grėsm ę skrydžių 
saugumui.

Kerli, Lori ir Mo gana maloniai praleidžia laiką, ieškodami 
žuvėdrų lizdų ir ėsdami juose aptiktus kiaušinius. Ornitologai 
mano, kad paukščių kitaip neatbaidysi, o paršėkai ganėtinai 
vikrūs. Žuvėdroms beliks susisukti lizdus kitur ir skrydžiai 
vėl bus saugūs.

ŽALIA VEJA TOKIA  
PUIKI

Yra toks anglų posakis "m ieloji saulutė", o kartu ir 
grynai angliško reiškinio pavadinimas. Taigi džentelmenas, 
vilkįs sniego baltumo marškiniais ir nepriekaištingu juodu 
kostiumu, it pakirstas išsitiesia pievutėje. Pietų pertraukos 
metu žalios Londono parkų pievelės pilnos sėdinčių ir 
gulinėjančių žmonių, kurie visai nebijo susitepti savo 
sijonų bei kelnių... Knibždėte knibžda valstybinių jstaigų 
tarnautojais Sent Džeimso parkas, esantis tarp Vaitholo 
ir Bukingemo rūmų, pačiame oficialiausiame miesto rajone. 
Ir ką gi? Svarbi žm onėm s ta poilsio, atsipalaidavimo 
valandėlė... O m ūsų krašte? Vargu arta i būtų įmanoma. 
Juk anglai vejoje nepalieka cigarečių nuorūkų, kramtomos 
gumos popierėlių ir kitokio "labo” , kuriuo nuolat pasipuošia 
mūsų m iesto žolynai.

pagal užsienio spaudą paruošė
D alia  R A JE C K IE N Ė

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI 
ALGIRDUI MYKOLUI BRAZAUSKUI

Lietuvos krikščionių  dem okratų  partijos  
Valdybos

MEMORANDUMAS
dėl Lietuvos santykių su Rusija ir žalos Lietuvai atlyginimo

Atkelta iš 2 p.
A tspa ra  R u s ijo s  s ie k iam s 

reintegruoti Lietuvą j savo įtakos sferą 
turi strateginę reikšmę.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partija rezoliucijoje "Dėl reintegracijos 
į Rusiją pavojaus" dabartinį laikotarpį 
įvertino kaip lemiamą Lietuvos 
pasirinkimą: ar būsime reintegruoti j 
Rusiją ar integruosimės į Europą. 
Lietuvos krikščionių demokratų partija 
aiškiai ir tvirtai pasisako už nedelsiamą 
ir kryptingą integravimąsi į Europą, 
jos politines, ekonomines ir gynybos 
struktūras, siūlo telkti Lietuvos 
pastangas šiam in tegravim u isi 
spartinti, neatm etant saugaus 
neintegruojančio bendradarbiavimo 
su Rusija ir NVS šalim is prekybos ar 
prekių tranzito srityse.

Išvedus Rusijos kariuomenę iš 
Lietuvos, mūsų reintegravimas į Rusiją 
tėra įmanomas įtvirtinant išlikusius 
imperinius ekonominius ir struktūrinius 
saitus naujomis formomis, išsaugant 
Lietuvos energetikos priklausomybę 
nuo  Rusijos, ta ip  pat karin io 
bendradarbiavimo būdu.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba įsitikinusi, kad 
reintegravimasis kurioje nors srityje j 
Rusiją pasmerks Lietuvą ilgalaikiam 
a ts ilik im u i ir  p o lit in ia m  
nesavarankiškumui, kliudys Lietuvos 
integravimuisi j Europą todėl nepritaria 
nė propaguojamai dviejų krypčių 
integracijos - 'tilto tarp Rytų ir Vakarų" 
- formulei. Lietuvos interesai - 
dalyvaujant Vakarų partneriams 
m odernizuoti ūkj, išlaisvinti nuo 
integracijos j Rusiją savo energetiką, 
pramonę bei transportą, plėsti 
eksportą j Vakarus, teikti paslaugas 
Vakarų Rytų ir Šiaurės - Pietų tranzitui, 
žiūrėti į Rusiją ir NVS kaip j vieną 
Lietuvos produkcijos rinkų.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos vaidyba mano, kad Lietuva 
turėtų kritiškai vertinti Rusijos siūlomas 
sutartis, rinktis derybų ir sutarčių su 
Rusija objektus, vadovaudamasi savo 
prioritetais ir in teresais, teikti 
pirmenybę sutartims su Vakarų 
Europos šalimis.

Rusija aktyviai siekia dvišalėm is 
sutartimis visose įmanomose srityse 
kurti vienodo santykių reguliavimo 
faktines postsov ie tines erdves, 
išsaugoti ir įtvirtinti m inisterijų ir kitų 
va ldym o jstaigų ryčius. Tuo būdu, 
ta ip pat kuriant naujas konsultacines 
ir kitokias struktūras siekiama išplėsti 
faktines NVS ribas, įtraukiant ir Baltijos 
valstybes.

Be to, Rusija siekia supinti 
reintegruojamų šalių ir Rusijos 
nuosavybes energetikos, transporto 
ir svarbiose pramonės šakose, perimti 
įmones arba paversti jas bendromis

su Rusija. Tuo būdu tik atkuriami 
buvusie ji SSRS "liaud ies  ūkio  
kom pleksai" ir "vieningos liaudies 
ūkio šakos” .

Lietuva, neieškodama alternatyvų, 
pasiduodam a Rusijos siekiams 
išsaugoti integruotą į Rusiją Lietuvos 
pram onės ir apskritai visą ūkio 
struktūrą, daryti įtaką struktūrinėms 
reformos, taps ne savarankišku 
Vakarų partneriu, o - geriausiu atveju 
- tik įrankiu Rusijos bendradarbiavimui 
su Vakarais.

Šiame kontekste Lietuvos naftos 
terminalo statybos vilkinim ą Mažeikių 
naftos perdirbimo įm onės pajėgumų 
perleidimą Rusijai vertinam e kaip 
atitinkančius Rusijos interesus.

Lietuvos Vyriausybės ketinimus 
paversti bendromis su Rusija karinės 
technikos remonto įmones vertintume 
kaip ypač pavo jingą  L ietuvos 
saugumui reintegravimosi j Rusiją 
žingsnį, akivaizdžiai atitinkantį Rusijos 
interesus.

Lietuvos krikščionių demokratų 
pa rtijo s  va ld yb a , m atyd am a 
vyraujančią bendrų su Rusija ir NVS 
įm o n ių  s te ig im o s i L ie tu vo je  
tendenciją, kuri nereiškia nei investicijų 
tvirta valiuta, nei techninės pažangos, 
rekomenduoja skatinti Vakarų kapitalo 
investicijas, bendrų su Vakarų 
partneriais įm onių steigimąsi, kurios 
sukurtų naujas darbo vietas ir plėstų 
eksporto j Vakarus galimybes.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba ypač pabrėžia, kad 
svarstomus ekonom inio ir kitokio 
bendradarbiavimo su Rusija projektus 
būtina vertinti saugaus bendradar
biavimo kriterijais, neapsiribo jant tik 
vienadienio naudingum o kriterijumi. 
Tik integravimasis į Europą gali 
suda ry ti p r ie la id a s  sa u g ia m  
bendradarbiavimui su Rusija ir NVS 
ir būti patikima atspara reintegracijos 
į Rusiją pastangoms, derinamoms 
su ekonominiu spaudimu.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partija III konferencijos rezoliucijoje 
"Dėl gyvenim o lyg io  sm ukim o 
priežasčių" nurodė nelygiavertį ir 
Lietuvos piliečius skurdinantį santykių 
su Rusija pobūdį:

-  Lietuva prekiauja Rusijos 
prim estom is nep a lan k io m is  
sąlygomis, įskaitan t [vairius 
suvaržymus ir apmokestinimo  
sąlygas;

-  Lietuva už energetin ius  
resursus moka Rusijai tvirta valiuta 
pasaulinėm is kainom is, pati 
gaudama už pągamintą elektros 
energiją, produkciją ir transporto  
patarnavimus mažesnėm kainom, 
Rusijos ir NVS šalių pinigais, kurių . 
neįmanoma laisvai panaudoti, o

dėl sparčios infliacijos patiriami 
didžiuliai nuostoliai;

- Rusija delsia atsiskaityti už 
elektros energ iją, transporto  
paslaugas, Lietuvos žemės ūkio ir 
pramonės jmonių produkciją;

nuo 1992 m. rudens  
neapmokėtos Rusijos ir NVS šalių 
milijardinės skolos Lietuvai, kurios 
net neindeksuotos;

-  Rusija delsia mokėti milijonus 
litų siekiančias skolas už jos 
kariuomenės suvartotą duoną, 
š ilum ą, e le k trą , ryšių ir 
komunalinius patarnavimus.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdybos nuomone, 
Lietuvos Vyriausybė privalo  
rūpintis, kad prekybos su Rusija 
pobūdis keistųsi, nežlugdytų  
Lietuvos {monių Ir kitų ūkinių 
subjektų, neskurdintų Lietuvos 
piliečių.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos III konferencija pabrėžė 
savalaikės ir išsamios inform acijos 
visuomenei apie Vyriausybės ir jos 
pare igūnų ve iksm us, vedam as 
derybas, apie pozicijas bei politines 
te is ines nuostatas, rengiam us 
sprendimus ir konkrečius žingsnius 
santykiuose su Rusija bei NVS svarbą 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba dar kartą pabrėžia 
Lietuvos piliečių teisę gauti informaciją 
ir pažymi, kad savalaikė ir išsami 
informacija padės išvengti lemtingų 
Lietuvai klaidų.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba santykiams su Rusija 
ir toliau skirs ypatingą dėmesj, 
būdam a pasirengusi konstruktyviai 
svarstyti konkrečius Lietuvos ir Rusijos 
santyk ių  klausim us, rengiam us 
sprendimus, reikšti nuom onę ir teikti 
pasiūlymus.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdyba tikisi, kad Lietuvos 
Respublikos Prezidentas susitiki
m uose su Rusijos Federacijos 
Prezidentu skirs dėm esį šiame 
M em orandum e aptartom s Lietuvos 
santykių su Rusija problem om s:

(1) SSRS nuo 1940 m. padarytos 
ir Rusijos tebeda rom os  žalos 
atlyginimui.

(2) Lietuvos reintegracijos j Rusijos 
įtakos sferą pavojui.

(3) ekonominių santykių su Rusija 
lygiavertiškumui.

Lietuvos krikščionių dem okratų 
partijos valdyba neabejoja, kad 
konkreti informacija apie šių problemų 
sprendim o eigą bus aktuali Lietuvos 
visuomenei.

Vilnius. 1993 birželio 23  d. 
(dokumeną spausdiname 

neredagavę)



pomoms ir 
panelėms

MĖLYNĖS
UOGIENE

1 kg uogų, 1 *kg cukraus, 1 
c itr in o s  žievelė.

Uogos perrenkamos, nutraukomi 
koteiai, ir nuplaunamos. Po to supilamos 
j dubenj, sluoksniuojant su cukrumi. 
Po 24 val., kai atsiranda sulčių, tame 
pačiame inde uogos lėtai kaitinamos, 
kol užverda. Tada sukratomos, 
nugraibomos putos, ir uogienė dar 
verdama 25-30 min., graibant putas 
ir kartkartėmis indą su kratant, kad 
visos uogos vienodai virtų.

Išvirusi uogienė atšaldoma, supilama 
j stiklainius, kurie užrišami išmirkytu 
pergamentu arba^o^tįĮenine plėvele.

2 kg mėlynių, 1,5 kg cukraus.
Šviežios uogos perrenkamos, 

nuplaunamos ir, užpylus trupučiu 
vandens, virinama maišant, kol uogos 
suverda ir tyrė pradeda tirštėti. Tada 
supilamas cukrus, dar paverdama, 
kol košė tiek sutirštėja, kad, perbraukus 
šaukštu nuo vieno iki kito dubens 
krašto, lieka griovelis. Be to, pakankamai 
išvirta atvėsinta lėlštėje košė sutirštėja, 
o paviršius apsitraukia plėvele.

Išvirta košė karšta supilama j 
stiklainius arba emaliuotus kibirus ir, 
pridengus marle, atšaldoma. Po to 
indai aprišami kaip ir uogienių. Laikoma 
vėsioje patalpoje.

DŽIOVINTOS UOGOS
Surinktos mėlynės paskleidžiamos 

plonu sluoksniu ant popieriaus ir 
pataikomos keletą denų lauke pavėsyje, 
kad apvystų.

Baigiamos dž iov in ti. nekarštoje 
orkaitėje arba krosnyje. Džiovintos 
mėlynės laikomos popieriniuose arba 
medžiaginiuose maišeliuose.

NEVIRTOS UOGOS
Šviežios uogos perenkamos ir 

nuplaunamos saitu vandeniu. Kai 
vanduo nuteka, uogos supilamos j 
balioną arba stiklainį, sluoksniuojant 
su cukrumi, kurio 1 kg uogų imama 
500 g  SUrlams užrišamas pergamentiniu 
popieriumi, pastatomas ant lango 
saulėtoje namo pusėje ir taip laikomas 
apie 2 savaites. Po to  mėlynės 
pastatomos j tamsią, vėsią spintą. 
Taip paruoštų uogų nėra-reikato kaitinti, 
nes jos ir taip gerai išsilaiko.

KOMPOTAS
P errink tos  šv ie ž ios  uog os  

nuplaunamos ir suberiamos į vyno 
butelius sukratarit, kad talpiau sulįstų. 
Iš cukraus pagaminamas sirupas (1 
I vandens imama 300 g cukraus) ir 
karštas užpilamas ant uogų. Buleliai 
sustatomi j katilą ir gaminys kaitinamas 
80 Ctemperatūroje20 min. Ant iškaitintų 
butelių tuoj užmaunami čiulptukai.

SU ACTU
0,5 stiklinės 4% stiprumo vaisių 

acto. 0,5 stiklinės vandens ir 1 kg 
cukraus užvirinama ir pakaitinama, 
kol cukrus ištiprsta.

4 kg uogų perrenkama, nuplaunamą 
dalimis (maždaug per 6 kartus) 
sudedama j verdantį sirupą ir pavirinama 
5-6 min. Po to uogos išgriebiamos j 
plokščią pusdubenj nestoru sluoksniu 
ir paliekamos, kol atvėsta. Per tą 
laiką išv8rdama antra, trečia ir kitos

ės in fo š  uogos šaukštu  
sudedamos | stiklainius, sirupas kiek 
pavirinamas, kad sutirštėtų, po to 
karštas užpilamas ant uogų. Taip 
paruoštas gaminys tuoj užrišamas 
polietilenine plėvele arba uždaromas 
metaliniais dangteliais. Gero apetito!

Ponia JADVYGA

LIEPOS SĖSTOJI -

VALSTYBES DIENA
Atkelta Iš 1 p.
Dabar, XX amžiaus pabaigoje, vėl 

astatėme savo valstybę. Atstatėme 
sunkiai. Savo vaikų kraujo kaina ją 
apgynėme, j laisvę išėję po 50 metų 
sovietinės vergovės pasirodėme, 
kokie esame. Vėl prasidėjo tarpusavio 
kovos, vaidai, nepelnyto turto 
troškimas, tuščios garbės vaikymasis. 
J valdžią mūsų pačių gera valia atėjo 
partiją nepasiruošusi valdyti, neturinti 
p rog ram os. S m ark ia i sm uko 
gyvenimo lygis. Jsigalėjo korupcija, 
kyšininkavimas, susiformavo mafija. 
Vėl a tg im sta  ba im ė! A trodo , 
pakliuvom e j kažkieno gudriai 
išmąstytą ir vykdomą valstybės 
griovimo planą. Elgiamės ne kaip 
valstybė: užsuko kaimynas dujų 
kraną, tuoj klaupiamės ant kelių. 
Esame kaltinami skolomis... Tarsi

Rusija nebūtų m ums skolinga 
milijardų! Baimės apimti, nustojome 
gintis kaip valstybė. Pikti liežuviai 
plaka: atstatėme valstybę - sukūrėme 
mafiją Jsigali piktų jėgų suplanuotas 
skurdas, baim ė - ka ltinam a 
nepriklausomybė. Dažnai girdime: 
laisvoj Lietuvoj gyvenat. Gudriai 
sumaišoma priežastis ir pasekmė: 
gal prie ruso buvo geriau, gal vėl 
sugrjšim. Istorija mus moko, kad 
tauta saugi esti, tik turėdama savo 
nepriklausomą valstybę. Mes, jos 
piliečiai, turime daugybę pareigų jai. 
Viena iš jų: jeigu valdžia blogai 
tva rko s i - ją  re ik ia  pake isti. 
Jsisąmonininkime tai - visiems bus 
geriau. O valstybę saugoti privalome. 
Visi. To mus moko mūsų pačių 
istorija,

Algimantas SĖJŪNAS

ATKUREME VALSTYBĘ, 
O ŠIAULIŲ KRAŠTAS 

SUKŪRĖ MAFIJĄ
A tke lta  Iš 1 p.
Reikia tikėtis, kad laikraštj skaitė 

ne vienas verslininkas ar biznierius. 
Skaitė ir jsiminė Vidą Antonovą! Ir 
legenda apie jj minėtame laikraštyje, 
matyt, ne vienam baimės jvarė. 
Baimės ir paklusnumo. Sako, V. 
Antonovas prisistatinėjo įžūliai, tiesiog 
savo pavarde! jdomu, kaip jis 
atsidėkojo "Šiaulių kraštui" už 
liaupsinimą? Nors tai, matyt, ne taip 
svarbu...

“ Įsivaizduokite, kad esate 
normalus verslininkas, ir pas jus 
ateina reketininkas. Ką daryti? 
K re ip tis  j policiją? Bet juk norit 
gyventi, dar ir vaikų turit!” - jau 
šiųm etin iam e "Š iau lių  krašto " 
dienraštyje rašo talentingiausias 
visame krašte žurnalistas Petras 
Dargis. Ką reiškia šie gudrūs ir klastingi 
žu rna lis to  žodžia i?  B ijok im e? 
Nedrįskime priešintis? Pakluskime? 
Irt.t. Irt.t.

Sausio tryliktosios aukos... Žmonių

gyvybės mums "padėjo" iškovoti 
laisvę, atkurti valstybę. Tūkstančiai 
žm onių , b uvu s io  L ietuvos 
R espub likos  A u kšč iaus ios io s  
Tarybos pirmininko profesoriaus 
Vytauto Landsbergio širdies balsu 
pakviesti, buvo pasiryžę už Lietuvos 
laisvę paaukoti savo gyvybes!

"B e je , p r ie š  n u s ika ltė liu s  
nusikaltė lių  m etoda is jau  šoka ne 
tik  vers lin inka i...”  - toliau tame 
pačiame "Šiaulių krašto'' numeryje 
rašo P. Dargis.

“ Kūrėm valstybę - sukūrėm  
mafiją”  - didelėm rėkiančbm raidėm 
apnuoc.inti skaitytojų smegenis 
bando šis laikraštis, ir, sutikime, 
primityviai mąstančio žmogaus 
sąmonė visa tai priima "už gryną 
pinigą". O tokių, kaip parodė 
prezidento rinkimai, Lietuvoje 
daugiau nei Estijoje, Latvijoje, netgi 
Rusijoje...

Jonas DAGYS

v  v

t LIEPOS SĖSTOSIOS
KULTŪRINIAI RENGINIAI 

ŠIAULIUOSE
. . .

9 val. - šv. M išios Petro ir Povilo 
bažnyčioje.

10.30 val. - Vėliavos pakėlimas cen
trinėje miesto aikštėje. Po to - minėjimas. 
Eilės. Ansamblio "AUDA" pasirodymas. 
K o n c e rtu o s  k a n k lin in k ė  R e g in a  
VAIŠNORIENĖ. Karių, šaulių, skautų 
paradas.

13 val. - vaikystės šventė miesto poil
sio parke, vaikų piešinių konkursas.

16 val. - Lietuvos kino studijos meninis 
filmas “Herkus M antas". J Į pasižiūrėti 
bus galim a m iesto kino teatre “Laikas ”.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Liepos šeštoji - antradienis, nedarbo diena, 

todėl kitas "Aušros alėjos" numeris pasirodys 
liepos aštuntąją, ketvirtadienj.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Ketvirtad ienis, VII. 1 

LIETUVOS TELEVIZIJA
18.00 Žinios. 18.10 Programa vai

kams. Anim. f. "Otis kosmose", “Apie 
begemotą, kuris bijojo skiepų".18.50 
Žinios (rusų k.). 19.00 Bi B iS i žinios.
19.30 Kanados valstybės jkūrimo 
dienai. Dok. f. “Kanados valdžios struk
tūra", “ Demokratija", "Mūsų Konstitu
cija''. 20.55 Reklama. 21.00 Panorama.
21.30 STA SY SU: žvaigždė, knyga, 
lizdas. Stasio Eidrigevičiaus paroda 
Vilniuje. 22.10 Amerikiečių detektyvinis 
serialas “Tvin Pykso miestelis’. 7 ser.
23.00 Dainuoja choras "A id ija '. 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 - 0.05 Po 
vakarienės.

OSTANKINO PROGRAMA
14.00 Naujienos. 14.20 Programa. 

14.25 TV įvairenybės. 15.10 Bloknotas. 
15.15 Anim f. "Bitė Maja' . 15.40 
Pokalbiai su vyskupu Vasilijumi. 15.55 
Tarp mūsų šnekant... 16.20 Iki 16-os 
ir vyresniems, 17.00 Naujienos. 17.20 
Programa. 17.25 Profsąjungos. 17.50 
Apie orus. 17.55 Futbolas. "Dinamó” 
- CASK. Pertraukoje - Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienas. 20.35 Programa 20.40 Loto 
"Milijonas". 21.10 Maskvos kino 
festivalio atidarymas. 21.50 Reportažas 
iš Baikonūro kosm odrom o apie 
Rusijos - Prancūzijos ekipažo startą.
22.00 Muzika eteryje. Pertraukoje -
23.00 Naujienos. 0.25 Surasti save. 
0.55 Spaudos ekspresas.

RUSIJOS PROGRAMA
19.00 Naujausios žinios. 19.20 

Reklama. 19 25 TV men. f. "Santa 
Barbara" premjera. 187s.20,15Au1o 
ir motosporto pasaulyje.

Penktadienis, VII. 2 
LIETUVOS TELEVIZIJA

18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. Anim f. "Kaštonė” . 18.50 
Žinios (rusų k.). 19.00 Bi Bi Si žinios. 
19.30 Katalikų TV studija. 20.00 
Juokingiausi Amerikos žmonės. 20.30 
Studija MT. 21.00 Panorama. 21.30 
TV žaidimas "Pusę per pusę". 22.00 
Konkursas "Mis Lietuva-9 3 ” . 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 -1.30 Konkurso 
“ Mis Lietuva - 93" tęsinys.

OSTANKINO PRGRAMA
14.00 Naujienos. 14.20 Programa 

14.25 Bridžas. 14.50 Biznis. 15.05 
Anim. f. "Draugai". 15.20 Tenisas. 
16.20 Mūsų muzikinis klubas. 17.00 
Naujienos. 17,20 Rodo tarpvalstybinis 
Ostankino kanalas. 17.40 Apie orus. 
17.45 Žmogus ir jstatymas. 18.15 
Vagonas - 03.18.45 Stebuklų laukas. 
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 Savaitės žmogus. 
20.55 Detektyvų klube. TV men. f.
Svinis” . 1 s. (Anglija). 21.50 Maskvos 

kino festivalio dienoraštis. 22.10 
Politbiuras. 22.45 Autošou. 23.25 
Programa “ X". 23.55 Koncertas. 
Pertraukoje - Naujienos. 0.30 Spaudos 
ekspresas, 1.00 Žvaigždžių paradas 

RUSIJOS PROGRAMA
19.00 Naujausios žinios. 19.20 

Reklama. 19.25 Rodo “ K-2". 20.20 
Antraktas. Dainuoja Kristianas de 
Andrė. (Italija). 20.35 TV men. f. 
"Depresija" premjera. 1 s. 22.35 TV 
men. f. "Depresija", premjera. 2 s.

Šeštadienis, VII. 3 
LIETUVOS TELEVIZIJA

9,00 Žinios. 9.05 Programa 
vaikams. 10.00 Ir šeimai, ir namams. 
10.30 K rikščionio žodis. 10.40 
Santarvė. 11.30 -12.00 Mūsų kalba. 
Lietuvių pavardės. 17.00 Svetimo 
skausmo nebūria. 18.00 Žinios. 18.10

Programa vaikams. Anim. f. "Drąsus 
cino kareivėlis". 18.25 Iš Vakarų pak
rantės. 18.55 Dok. f. "Dykra” premjera
19.55 Jaunimo estrada - 93. Top 1C 
konkursas. 20.25 VRS kamera. 20.5E 
Reklama.21.00Panorama.21.30Pc 
savo stogu. 22.15 Vokiečių TV detek
tyvinis f. iš serijos "Senis" - "Laikro
dininko m irtis". 23.15 Vakaro žinios. 
23.30 - 0.05 Roko savaitgalis - 5.

OSTANKINO PROGRAMA 
11.45 Men. f. “ Vasa". 1 -2 s. 14.00 

Naujienos. 14.20 Programa. 14.25 
Anim. f. "Princas ir undinėlė". 14.50 
Europos TV žurnalas "Central 
Ekspres", 15.20 Apie tarptautinį 
folkloro ir etnografijos testivalj. 15.45 
Sporto programa. 16.25 Pinigai ir 
politika. 16.55 Maskvos kino festivalio 
dienoraštis. 17.10 Teatriniai susiti
kimai. 18.05 Men. f. "Hiustono riteriai'. 
1 s. (JAV), 19.40 Labanakt, vaikučiai.
19.55 Reklama. 20.00 Naujienos. 
20.35 Programa 20.40 TV men f  
"Žydra ir pilka". 1 s. (JAV). 21.40 
Kas? Kur? Kada? 22.40 Rodo studija

Rezonansas". 23.00 Naujienos 
23.15 Apie orus. 23.20 Tenisas. 0.20 
Men. f. "Dekalogas-1".

RUSIJOS PROGRAMA 
19.00 Naujausios žinios. 19.25 

Rusijos TV teatras, 21.00 Kamera 
tiria praeij. Dok. f. "Raudonoji kapela’ 
23.50 Naktinis kino seansas. Men. f 
"Kartą pamelavus".

Sekmadienis, VII. 4 
LIETUVOS TELEVIZIJA

8.00 Programa. 8.05 “ Worldnet 
laida ape biznio ugdymą. 8.30 Lietloto 
8.35 Kalendorius. 8.45 TV albumas
9.15 Sveikatos abėcėlė. 9.30 Pro 
grama vaikams. Anim. t. “ Smurtai'' 
Men. f. "Naujoji Lesė". 10.05 TV 
serialas "E  gatvė". 10.30 Krepšinio 
pasaulyje. 11,10 Peržengus 2000 
uosius. 12.00 JAV Nepriklausomybes 
dienai 1245Gestas 13.10 Sveikinin 
koncertas. 14.10 Men. f. vaikams 
“ Kapitono Granto beieškant”  5 s
15.15 Religijos valandėlė. 15.45. Dok 
f. "Mūsų parlamentas". 16.15 Laida 
lenkų kalba. 16,50 Kompozitorių 
klasikų kūrinius atlieka solistas 0. 
Sadauskas, vargonuoja V. Prekeryte
17.15 Programa vaikams. Anim. f .  

"R ausvakaklė", "Ko lia , O lia ir 
Archimedas". 17.55 Žinios. 18.00 TV 
videospektaklis ■ "Adomas veda 
levą". 19.20 Jūsų studija. 20.05 Dok 
f. "Ugnies žiedas" 20.55 Reklama
21.00 Panorama. 21.30 Artėjant 
tarptautin iam  fo lk lo ro  festivaliui 
"Baltica - 93". 22.00 - 23.45 Ėuropos 
k repš in io  če m p io n a to  finalas. 
Pertraukoje - 22.45 Vakaro žinios.

OSTANKINO PROGRAMA 
11.05 TV f. vaikams "Juodojo 

Gražuolio nuo tyk ia i". 1 1 .3 0 Tenisas 
12.10 Viltis Labdaros akcija vaikams 
ir invalidams. 13.00 Anim. f. “ Pilas ir 
Herkulis". 13.10 Dok. 1. 14.00 
Naujienos. 14,15 Programa. 14.20 
Dialogas eteryje. 15.00 Keliautojų 
klubas. 15.50 Koncertas. 16.10 Anim 
f. 17.05 Panorama. 17 .4 5  Naujienos.
18.00 TV locija. 18.20 V. Svetlovo 
monologas. 19.00 Apie orus. 19 05 
Maskvos kino festivalio dienoraSts 
19.20 Men t. 20.55 Reklama. 21.00 
Rezultatai. 21.45 Sporto savaitgalis
22.00 Tenisas. 23,00 Naujienos. 2320 
P rogram a. 23.25 Tarptautini' 
muzikinio testivalto "Sankt Peterwrg0 
baltosios naktys" koncertas.

RUSIJOS PROGRAMA
19.00 Naujausios žinios. 19Zi 

Men. 1. "Amerikietiška tarnaitė' 23 3* 
Tarptautinis gėlių festivalis
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