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KATALIKIŠKOJOJE M OKYKLOJE

Leonija M A L A K A U S K IE N Ė
Čia, kaip ir visose m okyklose, 

kvep ia  daža is , baugu  s to tis  ant 
blizgančių kaip ledas grindų, dar 
teb e s to v i iš r ik iu o to s  kėdės, 
ro d ž iu s io s , ku r g a lim a , o kur 
negalim a vaikščioti... Čia, kaip ir 
k itose m okyk lose , tave pas itiks  
budinti mokytoja, bet gali susitikti 
ir  dar te b e a to s to g a u ja n č ią  

.direktorę... Rugsėjo išvakarėsl 
- Einu į mokyklą, kaip į šventę, 

nors praėję mokslo metai buvo labai 
sunkūs. Laukia atviri, paprasti, savi 
vaikai. Už juos esame atsakingi visi, 
- sako direktorė sesuo Aloyza-Pranė

p rogram ą, tu r i t ik  v ieną t ik yb o s  
pamokėlę per savaitę - kaip ir kitose 
m okyk lose . T ikyb o s  m oko pati 
d ire k to rė  ir  ka teche te  V ida 
Andrijauskaitė. Mąstoma, - tą daryti 
skatinamos ir visos mokyklos, - apie 
individualią, savitą programą bendrų, 
valstybinių pradinių išsimokslinimui 
keliamų reikalavimų rėmuose. Yra 
viltis (jos išsip ildym as daugiausia 
priklauso nuo miesto savivaldybės) 
ateityje Šiauliuose turėti katalikišką 
gimnaziją.

Katalikiškosios mokyklos tikslai - 
su te ik ti va ika m s d e ram ą  
išsimokslinimą, ugdyti visapusišką, 
dorą ir tvirtą asmenybę ir kurti tokios

stovyklą Biržuose (dalyvavo apie 10 
še im ų). Tėvų nuom one, ab i 
stovyklos buvo labai naudingos. 
Apie š ios p rad inės  m okyk los  
auklėtinius gerai atsiliepia ir vaikų 
muzikos mokyklos pedagogai.

{dom us va ikų  kū ryb in ės  
sav ira iškos  va is ius  (sesers 
M odestos su m oky to ja  Ilona 
K ub iliene rūpesting a i
puoselėjamas) - mokyklos vidaus 
laikraštis ‘ Saulės gėlės*. Mokytoja 
I. Kubilienė aiškina, kaip iš daugelio 
pačių vaikų pasiūlytų pavadinimų 
buvo išrinktas pastarasis: kaip gėlės 
gręžiasi j saulę, taip ir visi žmonės 
gręžiasi į Dievą. Dievas - mūsų

M alinauskaitė.
Nuo pernai metų rugsėjo 1-osios 

vadovavim ą Šiaulių  kata likiškaja i 
pradinei mokyklai iš jėzuitų, kurių 
d ėm esys p a p ra s ta i s k ir iam as  
vidurinėms ir aukštoms mokykloms, 
perėmė Eucharistinio Jėzaus seserų 
ko n g re g a c ija , ir  jo s , a u kš tą jį 
išsilavinimą bei pedagoginio darbo 
stažą ir patirtį turinčios ekonomistės, 
kandidatūra buvo priimtina Šiaulių 
miesto švietimo ekyriui ir patvirtinta 
švie tim o ministerijos.

Tėvai, panorę leisti eavo vaikus j 
šią mokyklą, pirm iausia klausiami, 
dėl ko ją  pasirinko: ar dėl to, kad 
mokykla nedidelė, kad vaikams čia 
ramu, gera, ar kad čia sustiprintas 
anglų kalbos mokymas, ar dar dėl 
kokių nors priežasčių... Nemažai 

tėvų prisipažįsta patys nesą uolūs 
katalikai, sako, kad laikai atėmė iš 
jų galimybę tikėjimą iš arčiąu pažinti. 
Tačiau jie norėtų, kad jų vaikai būtų 
auklėjami krikščioniškai, katalikiškai.

Katalikiškoji mokykla nėra privati, 
o valstybinė, valstybės išlaikoma ir 
dirba pagal bendrą pradinių klasių

asm enybės ugdym u suintorsuotą 
bendruomenę.

š ių  tik s lų  s ie k iam d , ku ria n t 
atitinkamą mokyklos aplinką (ne tik 
t ikyb o s  kab inete), o rgan izuo jan t 
renginius. Choro auditorijoje vaikai 
m okos i g ie d o ti. M iš ių  lankym as 
sekm adienį jiem s privalomas kaip 
visiems katalikams, o ne kaip šios 
mokyklos mokiniams, į bažnyčią jie 
eina (arba ne) su savo tėvais.

Dauguma vaikų gabūs, stropūs, 
ir da rom a viskas, kad jie  ga lė tų  
atsiskleisti, kad jaustųsi geri, mylimi 
ir saugūs (iš mokytojų reikalaujama 
atsisakyti kalbėjimo pakeltu tonu).

Be ch o ro , m o kyk lo je  dar yra 
m oky to jos  A ldono s  Traškin ienės 
vadovau jam a da ilės  s tud ija . Dar 
te b e ka b a  g ra ž ia u s i p e rn ykšč ia i 

portretai ir natiurmortai.
P e nktad ien ia is  po  pam okų  

p a s ilie ka  sesuo M odesta  su 
a te itin inka is : ka lbas i, repe tuo ja , 
vaidina. Aktyviausieji norėtų pasilikti 
d a r ir k itą  k u rią  погз d ieną ... | 
a te it in in k ų  vasaros s to vyk lą  
Berčiūnuose buvo išvykę apie 20 
vaikų. Tėvai buvo pakviesti į 3 dienų

Saulė, š i mintis gilinama ir vystoma 
per visus la ikraštė lio  num erius. 
Kartą per mėnesį kiekvienas vaikas 
į nam us parneša po tok ią  labai 
apč iu o p ia m ą  gė rio  ir  g ro ž io  
k ib irkštė lę . Tėvai m okslo m etų 
pradžioje nuperka popieriaus, o 
daug in ti padeda statybos firm a 
“MEBA" (direktorė - p. Laisvyda 
M atusevičienė), ku ria i m okykla  
dėk inga  ir  už k ito k ią  param ą 
(rem onto  da rb u s , cecho
ekskursijas ir pan.).

Praėjusieji mokslo metai buvo 
užbaigti religinių renginių savaite 
‘ Globok mus, Ma'ija". Mišių metu 
šv. Ignaco bažnyčioje giedojo vaikų 
chora i iš  V iln iaus , Kauno, 
Panevėžio, Š iau lių  ir Ag luonos 
(Latvija).

Paskutinių vasaros sp indū lių  
įkaitintame kabinete sesuo Aloyza 
kalba apie patalpų stygių, būtiną 
s to g o  rekons tru kc iją , re ika lą  
įs ire n g ti s tad io ną ... A tve rtus i 
la ik ra š tė lį, suž inau, kad š ios 
m okyk los  m ok in ia i sėkm ing a i 
dalyvavo olimpiadose, šauniausių 
m oksleivių konkurse, perskaitau

“Dievas, tap ęs  žm ogum i, 
kančią priim a su m eile, 
pakeič ia  m ūsų gyven im ą” 

PO P IE Ž IA U S  JO N O  
PAULIAUS II S U S IT IK IM A S  

SU  EU RO PO S JA U N IM U  
Ita lijos m iestas Lore to  garsė ja  

Š ve n tuo ju  nam u . Iš P a les tino s

J a u n im a s  ta ip  p a t  r in k s is  
Paryžiuje (Prancūzija), Santjago 
d e  C o m p o s te lo je  ( Is p a n ija ) ,  
K ryž ių  ka lne (Lietuva), Belfaste 
(A irija ) ir  D rezde ne  (Vokietija). 
J u o s  s u ju n g s  te le t i l ta s  ir  
ja u n u o l ia i iš  įv a ir ių  E u ro p o s  
v a ls ty b ių  g a lė s  b e n d ra u ti su

TELETILTAS: 
KRYŽIŲ KALNAS - 

ITALIJA, 
PRANCŪZIJA, 

ISPANIJA, 
VOKIETIJA, AIRIJA

iš s tu m ti k r y ž iu o č ia i 1291 m. 
p a rv e ž ė  j L o re to  Š v e n č . 
M ergelės M arijos nam ą, kuriam e 
ji gyveno b ūd am a Nazarete. Per 
am žius  Lo re to  garsė jo , ir ja m e  
apsilankydavo daug  m ald in inkų. 
Jau sep tyn is  š im tm eč ius  Lore to  
š v e n to v ė  k v ie č ia  k r ik š č io n iu s  
a p la n k y ti n u o s ta b ią  p a s la p tį - 
D ievo sūnaus įs ikūn ijim ą.

A rk iv y s k u p u i M a c c h i, s a vo  
a ts tova i Loreto, pop iež ius  Jonas 
Paulius II rašė: “ N azare to  nam o 
p a m o k ų  š v ie s o je  ja u n im a s  
teatnau jina  savo įs ipa re igo jim ą , 
b ū d in g ą  k a ta lik a m s
p a s a u lie č ia m s , ir  te s u g rą ž in a  
Kristų į širdis, j še im as, j ku ltū rą  
ir į v isu om e nę” .

E uropos jaun im as kv ieč iam as 
iš n au jo  a tra s ti k r ik š č io n iš k o s  
c iv ilizac ijos  šaknis, kuri y ra  m ūsų 
k o n t in e n to  p ra e it is  ir a te it is .  
Rugsėjo 9  d . Lo re to  m ieste įvyks  
sk irtingų  ta u tų  ir  tra d ic ijų  jaunų 
ž m o n ių  s u s i t ik im a s  su  
p o p ie ž iu m i J o n u  P a u liu m i II. 
š ia m e  s u s it ik im e  ja u n im a s  
a p m ą s tys  š ia n d ie n o s  E u ro p o s  
p ro b le m a s ,  k a r tu  m e ls is  ir  
ka lbėsis su šven tuo ju  tėvu.

I š į s u s i t ik im ą  v y k s ta  ir  
Lie tuvos ja u n im o  grupė, kurio je 
6 vyskupijų , pag rind in ių  jaun im o 
o rgan izac ijų  a tstova i.

pop iež ium i Jonu  Paulium i II bei 
ta rp u s a v y je  p a s id a l in t i  s a v o  
m in tim is .

T e le t ilta s  s u ta m p a  s u  
a n tro s io m is  P o p ie ž ia u s  v iz ito  
m e tin ė m is  L ie tu v o je .  T o d ė l 
rugsėjo 9 d ienos Šven tos M išios 
ir  p o  jų  v y k s ia n t i  m e n in ė  
p ro g ra m a  s u g rą ž in s  m u s  į 
ne to lim ą  p rae itį, kad ga lė tum e  
p r is im in t i  Š v e n to jo  T ė v o  
aps ilan kym ą  L ietuvoje.

T e le t i lto  m e tu  P o p ie ž iu s  
sveik ins ir bendraus su L ietuvos 
jaun im u, kuris  iš šešių vyskup ijų  
sus irinks prie  K ryžiaus kalno.

D ide liam e te le v iz ijo s  ekrane  
bus s teb im as t ie k  Loreto m ieste 
v y k s ia n t is  s u s it ik im a s ,  t ie k  
t ie s io g in ia i re p o r ta ž a i iš  v isų  
k e tu r ių  E u ro p o s  m ie s tų . V is i 
reportaža i bus ve rč iam i į lie tuvių 
k a lb ą . S u s it ik im o  p ro g ra m a  
Kryžių kalne bus tokia* rugsė jo  
9 d . 16 v a l. -  iš  Š ia u lių  b u s  
ke lia u ja m a  p ė s č io m is  į K ryž ių  
kalną; 19 val. - š ve n to s  M išios; 
2 0  v a l.  3 0  m in . - m e n in ė  
p ro g ra m a : 21 v a l.  30  m in . - 
Teletiltas Lore to  - Kryžių kalnas; 
2 4  va l. - m e n in ė s  p ro g ra m o s  
tęs inys .

P a re n g ė  
A n ta n a s  V Ė J IN IS

vieną kitą pažįstamą pavardę po 
vaikiškai nuoširdžiais žodžiais: 

Geroji Tėvyne - graži Lietuva.
Ir jūra, ir upės, ir smėlio kalva. 

Ją gynė Vytautas su savo kariais. 
Ir aš Tėvynę ginsiu, jeigu prireiksl 
L inkėdam a sėkm ing ų  m okslo  

m etų v isų  m ie s to  m okyk lų  
mokiniams ir mokytojams, taip pat 
ir ge roka i a ts in a u jin u s ia m  š ios 
m okyklos kolektyvui (pradės dirbti 
4 nau jos  m o ky to jo s ), nė rėč iau  
pridurti, kad pageidaujantiems dar

yra vietų 4-ojo je, 3-ojoje, 2-ojoje 
k lasėje. Nuo pernai metų veik ia 
v a lg yk la  (v ie to je  gam inam i 
priešpiečiai). Jaukiose vaikų darželio 

patalpose šalia šv. Ignaco bažnyčios 
dirbama viena pamaina.

Laikraštėlio gėlė turės dar porą 
ž ie d la p ių  • p ria u g o  ke tv irto s ios  
klasės.

N u o trau ko je : c h o ro  stud ija  
su savo  vad ovais .



ŠIAULIEČIŲ MINTYS JUODOJO
KASPINO DIENĄ

Leonlja MALAKAUSKIENĖ
Tie, kuriems rugpjūčio 23-oji nėra 

eilinė metų diena, po iškilmingų gedulo 
šv. Mišių šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
aplankė senąsias kapines, gėlės žiedu, 
tylos minute, atodūsiu, 'Viešpaties 
angelo' giesme pagerbė už Tėvynės 
laisvę mirusių karių atminimą. Apie 
Tėvynę, jos praeitj, dabartj ir ateiį buvo 
ir visos kalbos šalia esančioje Saulės 
laikrodžio aikštėje.

Šiaulių miesto tarybos ir valdybos 
narys Jonas Genys kalbėjo, kad 
lietuviai turi daug skaudžių datų. 
Riugpjūčio 23-oji minėtina dar ir todėl, 
kad fašizmo ir komunizmo bacilos, 
atnešusios tiek nelaimių ir skausmo, 
tebėra gyvos ir bus gyvos tol, kol 
egzistuoja slaptieji susitikimai, 
pasitarimai, protokolai... Todėl 
privalome rinktis, būti kartu ir apie tai 
kalbėtis. Jis ragino rūpestj dėl Tėvynės 
likimo parsinešti j namus ir išnešioti po 
visus Šiaulius.

Krikščionių demokratų partijos 
Šiaulių skyriaus pirmininkas Kazys 
Alminas, pasveikinęs aikštėje 
susirinkusius ištikimiausius Lietuvos 
žmones, pabrėžė, kad Lietuvai išlikti 
padėjo jos dvasia. Iš tų, kas rinkdavosi 
šioje aikštėje, daugelis norėjo pakeisti 
tik valdžią, o ne patys keistis. Kad 
Lietuva atgimtų, reikia ne moterų, plikių 
ar plačiapečių partijų, o žygio, dvasios 
pakilimo, dvasinių vertybių, kurios 
nesikeičia šimtmečiais. Tokios yra 
krikščioniškosios vertybės. Jos padės 
Lietuvai išlikti. Ieškokime jų, laikykimės 
jų, ir Lietuva prisikels. Tokie buvo K. 
Almino linkėjimai minėjimo dalyviams.

Lietuvis (taip ir prisistatęs) Alfonsas 
Petrauskas trumpai išvardijo visus 
Lietuvos vargus nuo pat carinės 
priespaudos laikų. Kaizerinės 
Vokietijos okupantai draudė lietuviams 
net muilo išsivirti... Karai, prispaudimai 
ir pakilimai ėjo vienas paskui kitą. 
Molotovo-Ribentropo paktas • ne 
priežastis, o jvykių eilės pasekmė. 
Dabartinę nepriklausomybę turime 
valdžiai. Reikėtų mažytės smulkmenos 

nepriklausomybės sau.
Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 

Šiaulių skyriaus pirmininkas Česlovas 
Dirkė apgailestavo, kad iš miesto, 
turinčio, berods, 150 tūkstančių 
gyventojų, j šią aikštę pasidžiaugti 
laisve susirinko tik tiek...

Jis priminė, kad dar 1920-aisiais, 
pasirašydama sutartį su Lietuva,

Sovietų Rusija planavo ją sau atgal 
susigrąžinti. Bolševikų agentai dirbo, 
Lietuvos tarnybos nesugebėjo jų izoliuoti. 
Kaip rodo archyviniai dokumentai, 
sovietų politinė ir karinė mašina jau 1938 
metais buvo pasirengusi užgrobti 
Pabaltijj. Stalinas provokavo Hitlerį, kad 
vokiečiai artėtų prie Sovietų Sąjungos 
sienų, bet nesiruošė gynybai, tik 
puolimui, Europos pasidalinimui. Su 
Lietuva sudaryta savitarpio pagalbos 
sutartis, pasirašomas Molotovo- 
Ribentropo paktas ir slaptieji protokolai, 
o po kelių valandų • vidaus reikalų 
ministro įsakymas Nr. 0024, kaip 
neutralizuoti lietuvių tautą. Paruošta 
okupacinė sistema, o prieš p jsę metų 
išleistuose žemėlapiuose Lietuva jau 
pavaizduota Sovietų Sąjungos sudėtyje. 
Apgaulė, melas, cinizmas - tai kelias j 
mūsų nepriklausomybės praradimą. 
Prarasta trečdalis gyventojų, per pusę 
milijono sunaikinta, dvasiškai suluošinta 
tauta ir šiandien dar nėra atsigavusi. 
Susimąstykime: tie pavojai ir šiandien dar 
nėra praėję. Didžiųjų valstybių, o ir mūsų 
vadovai renkasi, kažką slapta tariasi ir 
pasirašinėja. Viskas ‘gerėja’ , o iš tiesų 
tauta varu varoma j gatves laukti 
■parnešamos saulės'. Susimąstykime!

Lietuvos partizanas Antanas 
Antanaitis kalbėjo, kad jau 56 metai 
prabėgo nuo tos dienos, kai du 
galvažudžiai pasidalino Rytų Europą. 
Anuometinė Lietuvos valdžia pabūgo 
grasinimų, nepasipriešino okupacijai 
(turėjo apie 20 tūkstančių karių, galėjo 
pašaukti 150 tūkstančių atsarginių). 
Lietuvos vyrai pastizanai savo krauju 
nuplovė šitą gėdą. 10 metų kariavo 
tūkstančiai vyrų - moksleivių, studentų. 
Nežinojo, ar besugrįš pas mamytę ar 
sužadėtinę. Żinojo, kad žuvusiųjų kūnai 
bus pamesti turgaus aikštėje... Kas jais 
rūpinosi, kas maitino? O dabartiniai 
jaunuoliai bijo eiti j kariuomenę metus 
tarnauti...

Partizanų pasipriešinimą nuslopinus, 
atgimimo dvasią gaivino pogrindžio 
spauda. 1987 metų mitingas prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo pažadino tautą.
1988 metais j Vingio parką susirinkę 3000 
pareikalavo Lietuvai laisvės, išvedė ją j 
Baltijos kelią. Dabartinę padėtį reikėtų 
suprasti taip: ilgai buvęs rūsyje žmogus, 
išėjęs j saulę, privalo užsimerkti - akys bijo 
šviesos. Taip užsimerkę prabuvome porą 
metų, o komunistai tuo ir pasinaudojo. 
Nebūkime užsimerkę nei šiandien, nei 
kitą rudenj per rinkimus! Budėkime,

žemaičiai ir aukštaičiail
Lietuvos laikų kariuomenės 

leitenantas p. Lukšys dar kartą kalbėjo 
apie vyriausybės kaltę. Jo nuomone, 
buvo galima prie ginklo pašaukti apie 
50 tūkstančių gerai parengtų karių. 
Buvo 4 artilerijos pulkai (apie 400 
pabūklų), apie 300 tankų, 3 kavalerijos 
pulkai, skirti daugiausia ryšiams su 
užnugariu palaikyti, ir k t Pirmoji karo 
auka buvo Lenkija, bet jos teisę gynė 
vyriausybė Londone. Mūsų negynė 
nei supuvę generolai, nei supuvusi 
vyriausybė, nors apie numirėlius, kap 
sakoma, - arba gerai, arba nieko, štai 
ir S. Bulzgis rašo, kad juodasis 
kaspinas galėjęs būti ir ne toks juodas. 
Mes, kariai, kelias dienas buvome 
priblokšti, net valgyti negalėjome. Apie 
1800 vyrų norėjom išvykti padėti 
broliams suomiams, kurie gynėsi ir 
apsigynė. Vėliau partizanai nieko 
nebegalėjo apginti, tik įrodyti, kad 
tauta gyva.

Melstis, giedoti - gerai, bet visų 
pirma reikia gerų kulkosvaidžių ir 
automatų - tokia buvusio kario 
nuomonė.

Savivaldybės atstovas Algirdas 
Alūzas jaudindamasis prisiminė 1989 
metų rugpjūčio 23-osios, Baltijos kelio 
išgyvenimus. Jis linkėjo mitingo 
dalyviams anuometinės dvasios 
stiprybės, reiškė viltį, kad pamažu 
didės pagarba mūsų tautos, valstybės 
tradicijoms, vyresnio amžiaus 
žmonėms, ir prašė visus tuo tikėti.

Patriotines dainas dainavo politinių 
kalinių ir tremtinių choras, gražiausias 
Tėvynės meilės eiles skaitė Olita 
Dautartaitė ir Vladas Ravka. Gražiai 
liepsnojo atminimo laužai, o melsvi jo 
dūmai tyliai sklaidėsi priešpaskutinę 
šiltą šios vasaros dieną. Su mumis 
buvo mūsų vaikai skautai, pasikeis
dami budėję prie savo vėliavos, ir 
anūkai, kurie, niekieno nedraudžiami 
ir negaudomi, žaidė žalioje gražiai 
prižiūrėtoje pievoje. Mitingo rimtį ir 
tvarką saugojo mūsų jauni policininkai 
ir mūsų auksinis Saulės berniukas. Su 
mumis buvo tūkstančių tūkstančiai tų, 
kuriuos mylėdami čia susirinkome, 
kuriuos mylėdami vardais vadiname 
savo prisiminimuose ir maldose. 
Drauge su mumis ne itin garsiai, bet 
sutartinai ir ryžtingai jie kartojo vieną 
žodį: Lie-tu-va.

Nenusiminkime!
Nepavarkime I

O FIC IA L IO JI..................... .
. . . . . . . . . . . .  KRONIKA

LESĄS KOMPENSACIJOMS 
SKIRS VALSTYBĖ

Rugpjūčio 22 d. Lietuvos 
Respublikos Ministras Pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius 
susitiko su Lietuvos 
savivaldybių asociacijos  
atstovais. Pasitarime aptarta, 
kaip bus įgyvendinamas 1995 
metų liepos mönesio 
Vyriausybės nutarimas “Dėl 
gyvenamųjų patalpų šildymo 
išlaidų karštam vandeniui 
kompensavimo mažas paja
mas turinčiom s šeimoms 
tvarkos”, kiti klausimai, 
praneša ELTA.

Dar kartą konstatuota, kad šį 
nutarimą vykdo ir vykdys miestų 
arba rajonų savivaldybės, todėl 
viena iš pagrindinių pokalbio temų 
buvo, iš kur gauti lėšų tokiam  
kompensavimui. Pateikta įvairių 
pasiūlymų šiai tvarkai patobulinti. 
Pasitarime dalyvavę miestų merai

siūlė iš viso ne kom pensuoti už 
šildym ą ir  karštą vanden į, o 
padidinti minimalų gyvenimo lygį 
ir pensijas. Tačiau dėl šio pasiūlymo 
nebuvo d isku tu o jam a, nes tai 
pa re ika lau tų  gerokai daug iau 
p inigų iš valstybės biudžeto. Yra 
numatyta, kad bendras šeimų pa
jam as apska ič iavus ios
savivaldybes pateiktų duom enis 
energe tikam s, o L ietuyos 
ene rge tikos s is tem os įm onės, 
apskaičiavusios kom pensacijas, 
pateiktų paraiškas dėl subsidijų, 
kurių  re ik ia kom pensacijom s, 
Finansų ministerijai. Savivaldybių 
a tstova i prašė šiuos darbus 
finansuoti iš valstybes biudžeto. 
Kadangi lėšų tam reikės palyginti 
nedaug, jos savivaldybėms bus 
su te ik tos  artim iausiu  m etu. 
Pasitarim e buvo dar kartą 
patvirtinta, kad savivaldybėms iš 
valstybės biudžeto bus suteikta ir 
trūkstam ų lėšų, re ika lingų

minėtajam nutarimui įgyvendinti. Tai 
bus padaryta po to, kai Finansų 
m in is terija  iš sav iva ldyb ių  bus 
gavusi visu3 duom en is apie 
kompensavimui reikalingas sumas 
ir kai spalio mėnesį bus tikslinamas 
1995 metų valstybės biudžetas. 
Prem jeras ta ip pat pasiū lė , 
sudaran t 1996 m etų valstybės 
biudžetą, padidinti lėšas, skiriamas 
savivaldyb ių socia linės rūpybos 
poreikiams, kad reikiamą paramą 
gautų visi socialiai remtini asmenys. 
Tartasi ir dė l lėšų, kurių  
sav iva ldybėm s re ikės m azutui 
p irkti. Numatyta, kad L ietuvos 
energetikos sistema pirks šj kurą 
išsim okėtina i ir  pate iks j j  
sav iva ldybėm s tom is pačiom is 
sąlygomis pagal sudarytas sutartis. 
Socia lines apsaugos ir darbo 
minis*erija taip p -ч ieško būdų, kaip 
padėti soc ia lia i rem tinom s 
šeimoms įs igyti kitų kuro rūšių: 
anglių, malkų.

PASIRAŠYTAS
SUSITARIMAS

DVI FIRMOS

Trečiadienj buvo pasirašytas 
Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių 
miesto profesinių sąjungų susivie
nijimo susitarimas dėl bendradar
biavimo, sprendžiant miesto gyven
tojų problemas. Susitarimą pasirašė 

ir Šiameras A. Lankauskas ir Šiaulių m. 
profesinių sąjungų susivienijimo 
pirmininkas K. čerkesas.

Profesinių sąjungų atstovai galės 
dalyvauti komitetų, Valdybos bei 
Tarybos posėdžiuose ir pareikšti 
savo nuomonę miesto gyventojams 
aktualiais klausimais Tarybos statuto 
numatyta tvarka. Numatoma ben
dradarbiauti organizuojant viešuo
sius darbus ir steigiant naujas darbo 
vietas.

Š iaulių  miesto savivaldybės 
administracija įsipareigoja informuoti

PRETENDUOJA
VALYTI

UŽTERŠTĄ
ZOKNIŲ

AERODROMĄ

profesinių sąjungų atstovus apie 
posėdžių darbotvarkę.

Šiaulių m. profesinių sąjungų 
susivienijimas deleguoja 6 atstovus 
dalyvauti miesto Tarybos komitetų 
veikloje. Sveikatos ir socialinių reikalų 
kom iteto posėdžiuose dalyvaus 
profesinių sąjungų susivienijimo 
atstovas Algirdas Gvazdžiauskas, 
Švietimo ir kultūros - Evaldas Balčiū
nas, Biudžeto, fiansų ir vietos ūkio 
p lėto jim o - Jūratė Briaukuvienė,

P irm adien j Š iaulių  m iesto 
savivaldybėje vyko pasitarimas dėl 
Zoknių aerodromo nafta užterštų 
teritorijų valymo.

Pasitarime savo valymo techno
logijas pristatė dvi firmos: JAV “Balta 
Vac Inc." ir "Baltijos konsultacinė 
grupė" (BKG), kartu su Danijos firma 
“KRUGER CONSULT", atlikusi tyri
mus Zokniuose. įvertinti abiejų firmų 
galimybes atlikti darbus buvo pak
viesti ekspertai iš Aplinkos apsaugos 
ministerijos ir Valstybinės aeologijos 
ta rnybos be i neprik lausom i 
ekspertai iš Inžinerinės ekologijos 
asociacijos ir Geologų asociacijos.

Pasitarimą vedęs miesto meras
A. Lankauskas kalbėjo, jog kitą 
savaitę turi būti priimtas sprendimas,

Urbanistikos ir komunalinio ūkio - 
i SisJurgis Šiaudkulis, Asmens ir turto 

apsaugos, ekologijos bei savivaldos 
- Rūta Remeikienė. Zoknių plėtros 
kom iteto posėdžiuose - Kęstutis 
čerkesas.

A. Lankauskas ir K. čerkesas
pritarė tam, kad toks bendradar
bi!oiavimas turėtų būti grindžiamas 
geranoriškų savitarpio supratimu.

kas va lys užterštą  aerodrom o 
rteritoriją, tad laiko diskusijoms yra 
labai mažai.

Pirmadienio pasitarime spren- 
dimas nebuvo priimtas, nes nei BKG, 
nei “Balta Vac Inc.", pristačiusios *  
savo technologiją, neįtikino eks
pertų, kuri geriau ir palankesnėmis 
sąlygomis atliktų valymo darbus. 
Buvo nutarta po savaites susitikti dar 
kartą. Ab i firm os turės pate ik ti Jl>) 
konkrečius argumentus.

V. TAVORAS 
Šiaulių m. savivaldybės 

spaudos atstovas

MANE, 
KAD IŠSIKRAUSTO

Grjięs j namus Andrejus Čmil rado 
išlaužtas buto durų spynas. Iš buto dingo 
beveik viskas: rumuniškas miegamojo 
baldų komplektas, svetainės baldų 
komplektas, mobilaus ryšio telefonas 
"Motorola', spalvoto vaizdo televizorius 
"Sanio', faksas 'Panasonic*, daug kitų 
daiktų. Po vagių apsilankymo butas liko 
tuščias. Žala įvertinta 134000 litų. 
Nukentėjusysis A. čmil policijai aiškino, 
kad Šiauliuose jo nebuvo porą mėnesių, 
anot jo, žmonos mieste irgi nėra. 
Apvogtas butas priklauso Liubovės Čmil 
seseriai Natašai, jame gyveno ir L. Čmil 
sūnus Andrejus. Šių metų vasario mėn. 
tardymo skyriuje prie miesto vyriausiojo 
policijos komisariato Liubovei Čmil buvo 
iškelta baudžiamoji byla dėl sukčiavimo.
Į policiją tada kreipėsi šeši nukentėjusieji 
teigdami, kad L. Čmil jiems daug 
skolinga. Vėliau byla buvo sustabdyta, 
paskelbta L. Čmil paieška. Nepatikslintais 
duomenimis L. čmil dabar gali būti 
sulaikyta Rusijoje Volgograde. Andrejaus 
Čmil vardu yra įregistruota UAB 
'Apyrankė*, kurios raštinė irgi buvo 
apvogta. Pats A. Čmil prekiauja pieno 
milteliais. Spėjama, kad butas Tilžės g. 
buvo apiplėštas maždaug prieš savaitę. 
Kaimynai matė, bet manė, kad Čmil 
išsikrausto.

SULAIKYTAS ĮŽŪLUS 
CHULIGANAS

Dainų policijos nuovados preigūnai 
sulaikė 23 metų Darių Mačj, kuris 
kaltinamas piktybiniu chuliganizmu, šis 
'šaunuolis' prieš kelerius metus šaudė 
vienoje parduotuvėje, nes nesutarė su 
pardavėju. Po kurio laiko, Mačys viename 
bute, kilus konfliktui, panaudojo savo 
revolverj ir peršovė dviem jauniems 
vyrams kojas. O gegužės mėnesį buvo 
įvykdytas dar vienas nusikaltimas. D. 
Mačys kavinėje užpuolė ir sumušė laiptais 
besileidžiančią merginą, kuri buvo 
nuvežta j ligoninę. D. Mačiui buvo iškelta 
baudžiamoji byla. Kadangi įtariamasis 
policijoje nesirodė, šių metų liepos 7 d. 
buvo paskelbta respublikinė paieška. 
Dabar D. Mačys laikomas policijos 
areštinėje.

NUTEISTI LITŲ 
PADIRBINĖTOJAI

т и уо т т и о р л

Rugpjūčio 25 dieną Šiaulių 
apygardos teismas paskelbė nuosprendį 
baudžiamojoje byloje, kurioje grupė 
joniškiečių buvo kaltinami liėtuviškų 
monetų padirbinėjimu ir vagystėmis. '

1993 metais R. Mateika savo 
namuose kartu su nepilnamečiu H. 
Samušiu ir A. Jakovlevu iš gipso pasidarė 
monetų formas ir iš lydmetalio liejo 
monetas, kurias laikė namie. R. Mateika 
gamino pinigus ir vienas. Jis juos paleido 
apyvarton. Dalį pinigų jis davė draugams.

Teismas už pinigų padirbinėjimą R. 
Mateiką nuteisė 3 metams 6 mėnesiams 
laisvės atėmimo, atliekant bausmę 
sustiprinto rėžimo kolonijoje, pusė jo turto 
bus konfiskuota.

AFERISTAIS DOMISI 
POLICIJA

Į policijos komisariatą kreipėsi viena 
Panevėžio firma. Jos vadovai pranešė, 
kad individuali Sauliaus Jaučiko įmonė, 
įregistruota Šiauliuose, konsignacijos 
pagrindais paėmė prekių už didelę sumą 
pinigų ir iki šiol neatsiskaito. Miesto 
ekonominė policija išsiaiškino, kad S. 
Jaučiko jmonė mieste iš tikrųjų yra. 
Policija apklausė ir patj Jaučiką. Jis
Sakėsi IraH cnurt naea hiiurx n4etaW  i.łsakėsi, kad savo pasą buvo užstatęs už 
paimtas prekes ir jokios firmos 
neįregistravęs. Tikriausiai aferistas, 
pasinaudojęs oficialiais svetimais 
dokumentais, jsteigė firmą ir žėrėsi sau j 
kišenę pinigus. Tariamos S. Jaučiko 
firmos atstovas lankėsi ir Klaipėdoje, ten 
apgavo kelias jmones. Aferistais domisi 
ir Kauno ekonominė policija

Parengė 
Vida MISIŪNAITĖ



V ilia u s  B ra ž ė n o  k a lb o s , 
1983.V.29 Los Angeles, Partizanų 
Minėjime, m intys

Per pastarąsias tris savaites kalbų ture 
Kalifornijoje teko trumpiau ar ilgiau kalbėti 
arti 40-ties kartų, tema "Liaukimės statę 
komunistines raketas*. Kalbant publikai 
apskritai, radijo klausytojams, 
moksleiviams, religinėms grupėms, 
nesusidūriau su táp sunkiu uždaviniu, кар 
dabar, konkrečia atsistojęs prieš Lietuvos 
partizanų temą. Šis epinis, istorijoje lygaus 
neturintis Lietuvių tautos partizaninis karas 
savo tragišku didvyriškumu, savo heroišku

vieša paneigia Raudonojo Maskoliaus 
teisę trypti Lietuvos žemę ir lietuvių tautos 
sielą.

Mes, vyresnioji ir jaunesnioji iševija, 
čia būdami toli nuo Lietuvos girių, gáime 
tęsti partizaninį karą kovodami prieš tuos 
Vakaruose, kurie kala vergijos pančius

"Ta lietuvių, pačių amerikiečių ir visos 
žmonijos apgaudinėjimas, kaukė, 
pridengianti gėdingą prekybą žmonėmis".

Kodėl šis pogrindžio AUŠROS 
straipsnis nebuvo svarstomas mūsų 
politiniuose seminaruose, svarstybose, 
konferencijose? Jų gi gausu mūsų

pasaulio santvarką", "Vietinio pasaulio 
valdžią". |domu, kad CHICAGO TRIBUNE 
jau 1950 m. (gruodžio 9 d.) vedamuoju 
iškėlė viešumon CFRgáiąir nusikaltimus.

"Jie (nariai) naudojo savo prestižą ir 
turtus, savo socialinę padėtį ir 
išmokslinimą privesti jų kraštui prie 
bankroto ir karinio susmukimo. Jie turėtų 
pažiūrėti j savo rankas. Ant jų yra kraujas: 
sukrešėjęs paskutiniojo karo kraujas, ir 
šviežias kraujas dabartinio (Korėjos) 
karo".

CFR manipuliatoriai turi galios, 
kadangi jie veikia šešėliuose, daugumai 
piliečių nežinant, lyg gyvatės ir kirminai

asmeniška, кар ne vienas žinote, apie 
tai paliudyti. Tačiau, kaip matote, da  stoviu 
ant kojų... Tokiai mūsų kovai nereikia 
drąsos, kokios reikėjo mūsų partizanams, 
j kuriuos kairieji šaudė kulkomis, o ne vien 
nuodingas žodžiais. Atrodo, labiausia dėl 
nuodingų žodžių iš kairės baimės mes 
organizuota vis d a  tebesėdime valdovų 
politinėje karuselėje. Vis d a  sukamės ratu, 
retkarčiais Baltųjų Rūmų, State 
Departamento ir Kongreso pavašinami 
pažadais, rezoliucijomis ir "nepripažinimo* 
limonadu. Gi jau seniai būtų laikas iš 
politinės karuselės persėsti į anti
komunistinį ledlaužį kruvinam Sibiro

VEIDAS VEIDAN SU LIETUVOS PARTIZANU
ryžtu galutinės nevilties akivaizdoje yra 
neišsemiamas šaltinis heroinéi poezijai, 
kantatų kūrėjams, rašytojams ir istorikams. 
Tačiau nemanau, kad gali atsirasti 
kalbėtojas, kuris epinį narsos ir ryžto 
lákotarpj nusakytų kalbos žodžias. Tad 
tokių minėjimų proga kiekvienas mūsų 
tegalime tą laikotarpį pergyventi ir Lietuvos 
partizanus pagerbti savoje širdyje.

Šiandien mums tiktų atsistoti veidas - 
veidan, akis-akin su siela vieno iš partizanų, 
kuriuos mes minime. Tai gáime padaryti 
pamádžiá nulenkę gávas, su didžiausiu 
nuolankumu prieš tragišką heroizmą. 
Tebūnie tai mums visiems neretai 
reikáingos tautinio kuklumo rekolekcijos, 
nusižeminimo pamoka. Kuris iš mūsų, čia 
pasitraukusių iš gimtųjų laukų, galėtume 
net bandyti lyginti savąją veiklą, kovą, 
darbus, aukas Lietuvos Laisvei, jei 
atsistotume prieš NEŽINOMO PARTIZANO 
KAPĄ po Lietuvos gojelio pušimi?..

Tačiau gera, kad mes juos viešai 
pagerbiame ir paminime. Tai gali būti 
paskatas peržiūrėti gyvenimą išeivijoje, 
paskatas paversti neveikią j veiklą, veiklą 
j kovą j lasvės ugnimi degančią ir mūsų 
gyvenimą dominuojančią kovą. Ypač 
sunku nepajusti pareigos jausmo slėgimo 
tiems mūsų, kurie, atsisukę atgá, mato 
tada dar gyvus sau artimų didvyrių veidus, 
veidus brolių, seserų, mokslo, tarnybos, 
korporacijos kolegų, draugų iš karinės 
tarnybos ir šaulių Sąjungos gretų. Tik'iu, 
kad daugelį mūsų, kaip ir mane patj, 
Viešpats buvo apdovanojęs draugais, 
kuriás ir šiap jau gáima didžiuotis. Tokių 
matau ir čia. Tačiau, ká tokie draugá yra 
tapę gigantiškos kovos tarp gėrio ir blogio 
didvyriás, jų prisiminimas ir pagerbimas 
uždeda sunkią naštą ant išeivio sielos.

Lietuvos partizanams karas, nors iki 
Vietnamo karo pabaigos buvo 
kruviniausias partizaninis karas žmonijos 
istorijoje, praėjo nepaminėtas, ko gero, 
nei viena eilute suprostitutintoje Vakarų 
spaudoje. Tad būtų veidmainystė, būtų 
tiesiog šventvagystė, jei susirinkdami j 
panašius minėjimus, išeitume iš jų 
neapsisprendę pagerbti Lietuvos Partizanų 
ne tik žodžius, bet ir darbais, per kuriuos 
Laisvasis Pasaulis sužinotų apie juos ir 
apie jų krauju pašventintą siekį - Laisvą ir 
Nepriklausomą Lietuvą. Tik taip mes 
gáime tikra pagerbti Partizanus. Kova už 
Lietuvos laisvę yra kiekvieno išeivio 
pareiga. Ir mūsų jaunimas negali atsisakyti 
tos pareigos. Tik Apvaizdos bei tėvų ar 
senelių dėka jie neatsidūrė Gulaguose, 
masiniuose kapuose, gimė išeivijoje 
lásvás žmonėmis. Tik per Dievo malonę 
kiti, vietoje jų, buvo kankinami kalėjimuose, 
šiandien inčas po inčo miršta Gulaguose, 
drebančia širdimi skleidžia pogrindžio 
spaudą, patenka j KGB beprotnamius, ká

Lietuvai, kurie gamina ir aprūpina Rau
donąją KoloMilinę Imperiją grandinėmis 
Pavergtoms Tautoms sukaustyti, 
įsidėmėtina, kad Gėdos Siena Berlyne 
buvo pastatyta daugiausia naudojant D. 
Britanijos parūpintą spygliuotą vielą. Rusas 
antikomunistas Vladimiras Bukovskis, 
atsidūręs Vakaruose, pareiškė, jog 
paskutinės apyrankės, kurias KGB jam 
uždėjo, turėjo įrašą "Made in USA". 
Pogrindžio PERSPEKTVOS (1949 m.) 
paskelbė lietuvių politinių kalinių skundą: 
"Nepamirškime, kad mūsų rankos buvo 
surakintos Britų apyrankėmis, kad vergų 
stovyklos aptvertos amerikoniškomis 
spygliuotomis vielomis"...

Tad mūsų aiški ir neginčijama pareiga 
čia, laisvėje, sustabdyti ir nutraukti 
vergvaldžių aprūpinimą priesdpaudos 
priemonėmis, kurios Šlako Raudonuosius 
Carus Kremliaus soste ir pratęsia Lietuvos 
okupaciją. To, deja, nepadarysime 
bakstydamiesi ir stumdydamiesi 
savitarpėje, lyg maži váká smėlio dėžėje. 
Tam privalome išlipti iš "veiklos* smėlio 
dėžės ir Seiti j sąmoningos politinės veiklos 
areną. Pirmiausia sužinotina, kas yra tie, 
kurie káa politinius, materiáinius ir karinius 
pančius pavergtiesiems ir jás aprūpina 
pavergėją. To, deja, ir tai įsidėmėtina, 
nepatirsime spoksodami j kválavizijos 
"žinias* ar skátydami L. A. TIMES, N. Y. 
TIMES, TIME, NEWSWEEK ar panašią 
"establišmento" kontroliuojamą spaudą. 
Tená mūsų tautiečia nesisemia sau žinių 
iš PRAVDOS, TIESOS ar GIMTOJO 
KRAŠTO. Jie turi pogrindžio spaudą. 
Pasirodo, jų pogrindžio spauda drįsta 
pasakyti tai, ką pasakyti bijosi ar vengia 
laisva besivadinanti mūsų spauda čia, 
laisvėje.

AUŠRA Nr. 14, pavyzdžiui, 
atsispausdino vstraipsnį "Prekyba 
Tautomis", kuriame šta ką sako:

‘ Amerikos vadová su komunistais... 
prekiauja tautų lásveir krauju...’ !...

Kaip matome, pogrindžio AUŠRA 
nekaltina Amerikos, bet kaltina jos 
VADOVUS. Pogrindis žino, kad JAV 
politika priklauso nuo vadovų. Tačiau 
mūsuose per dażná bandoma nutylėti 
faktą, kad vadová priklauso nuo piliečių, 
reiškia ir JAV lietuvių susipratimo ir politinės 
veiklos. Perdažná mūsiose nusiplaunama 
rankas, suverčiant kaltę ir atsakomybę ant 
‘Amerikos*. Gerbiamos ir gerbiamieji! Mes 
esame "Amerika", bent jau jos atsakinga 
dalis!

AUŠRA net Sáposi iš mūsų išeivijos 
politikų, kurie džiaugiasi JAV politikų 
meiliais žodžiais, rezoliucijomis, kábomis 
kongrese, kur, anot AUŠROS, "...tikinama, 
kad Amerika neatiduoda Lietuvos 
rusams". AUŠRA matydama tá, o dažnas 
mūsų čia nemato, nurodo:

didžiosiose kolonijose... Ar kartais ne todėl, 
kad šis AUŠROS straispnsi palietė 
pagrindinį politinį klausimą išeivijoje? Tá 
klausimas, kuris jau seniá reikalauja mūsų 
politinės veiklos krypties pakeitimol

Kas tie "Amerikos vadovai", 
prekiaujantys su komunistais tautomis? 
Kas jie, kurie JAV grūdais šeria opkupacinę 
Raudonąją Armiją Lietuvoje ir, dabar dar, 
Afganistane? Kas pasirūpina statyti tankų 
fabrikus totorių Respublikoje, aprūpina 
pačia moderniausia technologija Sovietų 
raketas, padarydamas jas tuklesnėmis, 
grėsmingesnėmis, idant įgąsdinus 
amerikiečius pasidaviman? Jie yra žinomi, 
nežiūrint to, kad jų kontroliuojama didžioji 
žinyba tyli apie jų egzistenciją ir užmojus, 
ir net mūsų pačių spauda perdaug jau 
bijosi paminėti jų organizacijas ir tų grupių 
narių vardus. Tų internacionáistiniu grupių 
įtakingi "vadovai" bei klapčiukai veda 
Lietuvai ir pačiai Amerikai pražūrtingą 
politiką. Neseniá miręs Ats. Gen. Thomas 
Lane jau 1974 metais vienoje savo 
konservatyvių kolumnų mums nurodė, kad:

‘ Vienintelė Pavergtųjų Tautų viltis yra 
JAV užsienio politikos pakeitime*

Kada kas girdėjo šj klausimą ("vienintelė 
viltis" I) svarstant politinėse svarstybose ar 
tuo klausimu plačiau skaitė mūsų 
spaudoje?... Tačiau nepartiniam stebėtojui 
turėtų būti aišku, jog JAV politką pakeisti 
gáima tik dienos švieson išvilkus pasaulio 
lásvés duobkasius r atplėšus juos bei jų 
tarnus nuo JAV politikos varo. Tam tėra 
vįenas kelias: padėti tiems amerikiečiams 
patriotams, kurie plėšia kaukę nuo privačių 
galingų klubų, kaip Council on Foreign 
Relations (CFR), Trilaterá Commission, 
kairiosios, nuo mokesčių laisvos, 
Fundacijos.

Žymus valstybės vyras Se. Barry 
Goldwater savo knygoje WITH NO 
APPOLOGIES turi kelis skyrius apie 
"Nerinktuosius Valdovus" - CFR, Trilaterá 
Commission. Jis įspėja:

"Lásvei - dvasinei, politinei, ekonominei, 
- paneigta bet kokia reikšmė Trilateral 
ruošiamame ateinančiame šimtmetyje..."

Liberáus politinių mokslų profesorius 
Roridos Valstijos Un-te Thomas R. Dye 
moksliniame atsakyme j klausimą - kas 
vádo Ameriką, knygoje WHO'S RUNNING 
AMERICA? randa kad "...elitas nusprendžia 
politiką, o ne masės, - ir paaiškina, jog 
"Viešoji opinija yra lengvá manipuliuojama 
masinės žinybos, kurią dominuoja elitas".

Apie žinybą tą patj sako ir Sen. 
Golowateris. Prof. Dye net prasitaria, kad 
Davidui Rockefelleriui, kuris yra CFR ir 
Trilaterá gáva, tapti JAV Prezidentu "būtų 
pažeminimas..."

Be šių yra ir daugiau, kurie pradeda 
kábéti apie internacionáistu sąmokslą su 
komunizmo pagalba sukurti "Naują

po užsigulėjusiu akmeniu. Padėkime 
amerikiečiams, kurie bando atkelti tą 
akmenį, kad ištrauktų tuos šliužus saulės 
švieson.

Pinigo ir komunizmo sangulavimai 
stebina tik tuos, kurie nežino komunizmo 
kilmės ir gimdytojų. Prof. Antony Sutton 
tá tiksliai dokumentuoja knygoje WALL 
STREET and the BOLSHEVIK REVOLU
TION. Karo laikais anarchistas Michál 
Bakunin suprato, kad "...komunizmas 
stovi viena koja revoliucijoje, gi kita koja... 
banke. Istorikas Oswald Spengler veikáe 
DECUNE OF THE WEST rašo:

"Nėra nė vieno proletarinio, net ir 
komunistinio sąjūdžio, kuris nėra veikęs 
pinigo interesams, pinigo nustatyta 
kryptimi ir laikir ai pinigui toleruojant - ir 
idealistams tarp vadovų neturint net 
menkiausio įtarimo apie tá".

Komunizmas iš pat pradžių buvo 
didžiojo pinigo įnagis gáiá užgrobti, buvo 
ir yra pinigo kekšė, tarnas ir įrankis darbo 
žmogui išnaudoti. Todėl CFR makleriá 
ginkluoja Raudonuosius vergvaldžius, tik 
stengdamiesi išlaikyti "BALANSĄ", kad 
neprarastų kontrolės. Mano šio mėnesio 
turo Kalifornijoje pagrindinė tema ‘ STOP 
BUILDING COMMUNIST MISSILES!" 
šiuo metu JAV patriota vykdo šia tema 
peticijų kampaniją, prašydami Prezidentą 
ir Kongresą liautis stačius Raudonąsias 
raketas per visokeriopą paramą bei 
"prekybą" Raudoniesiems.

Eilė konservatyvių organizacijų (HU
MAN EVENTS grupuotė. Y. A. F. John 
Birch Society, Eagle Forum ir kt.) remia 
Prezidento Reagan planą panaudoti JAV 
pranašumą technologijoje, siekiant 
panaikinti branduolinių raketų terorą 
žmonija. Pats ryškiausias ir greičiausia, 
vos per keletą metų įvykdomas projektas 
yra Ats. Gen. Daniel Graham 
vadovaujamos strategų ir mokáininku 
grupės HIGH FRONTIER planas.

STOP BUILDING COMMUNIST MIS
SILES ir HIGH Frontier populiainimas, 
mano manymu, būtų šiuo metu patys 
tinkamiausi būda tęsti Lietuvos partizanų 
Didį Žygį, suduodant tieáoginj smūgį 
Lietuvos okupantui. Tokioms mūsų 
organizacijoms, кар šaulių ir Ramovėnų, 
tiktų imtis iniciatyvos ir vadovavimo šioje 
veikloje.

Neišleiskime iš akių fakto, jog mes, 
kurie mokame mokesčius j JAV iždą, 
tikrumoje esame priversti ant savo pečių 
neSti DU KARINIUS BIUDŽETUS - savąjį 
ir komunistinį. Tad išgirdę siūlymus ‘ kirsti 
karinį biudžetą" turėtume klausti - "kurj?"...

Noriu įspėti, jog tie, kurie bijosi kritikos, 
"kontraversijos" neturėtų įsivelti j tikrą kovą 
prieš Lietuvos okupantą, j kovą jam 
susilpninti ir sugniuždyti. Kairieji j tokius 
šaudo nuodingais žodžiais. Galiu

priespaudos ledui trumpinti, laužyti 
Lietuvos krūtinę kausatnčius okupacijos 
ledus.

Mūsų tyla prieš vádovus,ir jų šypsenos 
nedaug padėjo. Tá pagaliau parodė KGB- 
OSI šlykštus kaloboravimas visá Lietuvos 
lásvés ková naciniu degutu suterlioti. 
Vietoje puolę ir stengęsi išmesti iš valdžios 
komunizmo rėmėjus, mes juos dažna 
"lietuvių draugais* vadiname, jų 
šypsenomis ir pigiais žodžiais 
didžiuojamės. Mes nereikalavome 
NIURNBERGO TEISMO II-jo Karo 
suokábininkams, Hitlerio sąjungininkams, 
tautžudžiams - Sovietams teisti ir nubausti. 
Mes net j kaltinimus tautá neatsiliepėme 
kaltinimais, neatsakėme puolimais j 
puolimus.

Tad matome, kokia teisinga kaimo 
patarlė: "Antpáinkusio karklo visos ožkos 
lipa"... Ant lietuvių ir kitos išeivijos karklo 
LIPA MASKVOS, WASHINGTONO IR 
JERUZALĖS RAUDONIEJI OŽIAI. Bent jau 
mes, lietuviá, atsitieskime!

Ká buvome maži váká, mus tiesiame 
kelyje Iáké ir nuo paklydimų saugojo mūsų 
asmeninis Angelas Sargas, šiandien, ká 
bandome eiti tiesiu tautiniu keliu j Lietuvos 
lasvę, pasirinkime sau tautiniu Angelu 
Sargu žuvusio Lietuvos Prezidento sielą. 
Tada užtikrintai išvengsime politinių 
klystkelių, ir ne tik kiekvienas asmeniška, 
bet ir visi drauge eisime tvirtesniu kovos 
keliu. Tada idėsime savąjį įnašą, per 
geresnį JAV Kongresą bus atplėšti nuo 
JAV valdžios vairo purvini prekiautojų 
tautomis nagai. To reikalauja, pagáiau, 
ir mūsų pačių čia saugumas.

JAV Marinų herojus, Gen. Lewis Walt, 
knygoje THE ELEVENTH HOUR 
amerikiečius įspėjo:

‘ Mes mokėsime tikrąją kaną už lavę, 
ar kaną nieko nedarymo, kas yra vergija 
ir mirtis".

1648 metais Lietuvos partizaná davė 
Vakarams šj įspėjimą:

"KAS JŪS ESATE, MES BUVOME KAS 
MES ESAME, JŪS GALITE BŪTI..."

Šie įspėjimą tinka ir mums, lietuviams, 
laisvajame pasaulyje. Tad minėdami 
Lietuvos Partizaninį Karą ir pagerbdami 
jo nemirtingus didvyrius, nulenkę gávas 
turėtume savo sielose atsistori prieš 
partizano kapą ir pakartoti Skirgailos 
priesaką prie Vytauto kasto, iš Sruogos 
MILŽINO PAUNKSMĖJE:

‘Dangaus vadu páámink Tu mane 
Kad aš galėčiau eit keliu Tavuoju, - 
Pakelt gáéőiau Tavo naštą!
Kol nors viena plazdės širdis lietuvio, 
Tu būsi amžiams Lietuvos kaáius 
Neleisk suklysti man ir nusilpnėti! 

iš  “Laisvosios Lietuvos” 
(kalba netaisyta)

LIETUVIS KALBA
AM ERIKIEČIAM S

“ 1941 metais, tik vienos savaitės 
bėgyje, apie 40.000 lietuvių elim i
nuota per gėdingus masinius šei
mų trėmimus j Sibiro Gulag Archi
pelagą...’

“ Ka lba p a b ė g ė lis  iš  Sovietų 
okupuotos Lietuvos..."

Tai ske lbė  p laka ta i, lape lia i, 
apmokami (net viso puslapio) skel
bimai ir straipsniai,la ikraščiuose, 
radijo ir TV pranešimai bei specia
lios radijo pokalbių programos, net 
tokiose vietovėse, kame Lietuvos 
vardas, spėtina, nėra buvęs niekad

paminėtas.
Tai vyko ryšium su Viliaus Bra

žėno, iš Fort Myers, Floridos, visą 
mėnesį trukusių paskaitų kelionių 
centrinėse JAV valstijose - Kentucky, 
Indiana, Ohio ir Michigan, su išsu
kimu dviems kalboms j lietuviško

sios Chicagos priemiesčius - Lan
sing ir Palos Heights, Illinois. Tarp 
vasario 17 ir kovo 14 d. Bražėnas 
pasakė 22 iš anksto užplanuotas 
kalbas ir penkias papildomas kalbas 
krikščioniškose mokyklose ir klubų, 
kaip Rotary, pietuose. Be to, kelionės

metu jis  buvo svečiu vienuolikoje 
radijo pokalbių, dvejuose TV poka
lbiuose, dvejose žinybos konferen
cijose ir padarė pareiškimus šešioms 
radijo žinių programoms.

V. Bražėno kalbos “Detente with 
M onsters’  (’ Detente su pabaiso
m is ’ ), tu rą  organizavo American 
O pinion Spaekers Bureau iš Bel
mont, Massachusetts. Kalbos orga
nizatoriai vietovėse buvo įvairūs ko
mitetai, forumai, biznierių klubai ir 

daugumoje atvejų American Opin
ion knygynai arba John Birch Soci
ety skyriai. American Opinion Kalbė
tojų Biuras yra vienas iš tos orga
nizacijos padalinių. 1977 metų žie
mos kelionėje, įvairiuose JAV rajo
nuose, dalyvavo viso 10 Biuro kal

bėtojų, kiekvienas liesadmas kitą 
temą.

Rengėjų tarpe kalbėtojas užtiko 
nemažai Pavergtųjų Tautų atstovų. 
Publikai buvo pristatytas lietuvių, 
lenkų, latvių, rumunų, ukrainiečių 
kilm ės am erikiečių. Indianapolio  
mieste jj su publika supažindino 
latvis, miesto policijos Itn. Purvitis, 
gi Lakewood Park, Ohio, mūsų iški
lusis pianistas Antanas Smetona.

Daugiausiai prielankumo, ar bent 
sąžiningo traktavimo kalbėtojams 
rodo mažesnių vietovių spauda ir 
radijas. Nesąžiningiausiai (kaip JAV 
lietuviai antikomunistai yra patyrę) 
elgėsi didžiųjų miestų spauda ir TV 
stotys, š ie  in form acijos šaltin ia i 
pap ras ta i ga rs in a  ka iriu o s iu s

kalbėtojus, be t nuo visuom enės 
s lep ia  deš in iu os ius . Bražėno 
kelionės išimtimi buvo įtakingas “ In
d ianapolis S tar” dienraštis, kuris 
įsidėjo po straipsnį, net susirinkimo 
vietą ir laiką, kas vedamuosiuose 
nėra įprasta. Kelionėje Bražėnas 
pastebėjęs stiprėjančių visuomenės 
atsibudimo ženklų. Daugiau žmonių 
bando suprasti politinę padėtj ir 
ieško išeities. [ prieškom unistin j 
sąjūdį įsijungia vis gausiau jaunimo, 

ypač jaunos šeimos, auginančios 
prieauglį.

L ietuvio kalbėto jo išgrįsti atei
davo nemažai antros ir trečios kartos 
Amerikos lietuvių.

Iš “Dienos” 
(kalba netaisyta)



NUSIKALTIMAI SIAURĖS LIETUVOJE
Atleistas iš 

prokuratūros
KELMĖ. Policijai teko namuose 

raminti įsisiautėjusi rajono vyriau
siąjį prokurorą V. Metelicą. Buvęs 
Generalines prokuratūros darbuo
tojas, nuo šių metų vasario perke
ltas į Kelmę, dabar apskrita i iš 
prokuratūros atleistas.

Gastrolės
AKM ENĖ. J o n iik io  ra jono 

m iestelyje liepos 24 d. į savaip 
suprastas gastroles dviračiais buvo 
atvykę keturi vyrukai iš Akmenės - 
R. Cvetkovas, R. Va lčiukas, Ž. 
Rupeika ir G. Norkus. Pasišlaistę 
miestelyje ir pernakvoję autobusų 
sto te lė je , k itą  d ieną  “ tu ris ta i" 
užsuko pasistiprinti į kavinę “Palin
kusi lie p a ” . Ten išgėrę a laus ir 
sukirtę po kepsnį, “pamiršo” susi
mokėti, bet prie Evelgaičio piliakal
nio buvo policijos sulaikyti. Nema
lonūs keliautojų santykiai su tei
sėtvarkos pareigūnais tebesitęsia.

Plėšikas 
kalbėjo rusiškai

RADVILIŠKIS. Rugpjūčio 18-ąją, 
apie 3 va l. ry to , i  K lebon iškių 
degalinę užsukęs vyriškis, grasin
dam as p is to le tu  ope ra to riu i D. 
Prichodkai, pagrobė 198 litus.

Įtariamasis - apie 23 m., 180 cm 
ūgio, stam bo kūno sudė jim o, 
plaukai tam sūs, ilg i, banguoti, 
kalbėjo aiškia rusų kalba. Apsiren
gęs raudonos spa lvos go lfu , 
mėlynais džinsais, vairavo raudo
nos spalvos automašiną VAZ-2109 
be valstybinių numerių.

Du nen usta ty ti nus ika ltė lia i 
apsilankė Kleboniškių degalinėje ir 
kitą dieną, rugpjūčio 19-ąją. Jie, 
grasindam i pistoletu, iš  operato
riaus E. Žukauso pagobė 160 litų.

Nespėjo paragauti
RADVILIŠKIS. Liepos trisdešimt 

pirmąją Policijos komisariatas gavo 
Beržininkų kaimo gyventojos Lilijos 
š. pareiškimą apie tai, kad liepos 
penkioliktą dieną iš jos kiemo dingo 
povė su trim poviukais (jie vėliau 
atsirado). Żalą ji įvertino 1000 litų. 
Tą rytą kaimynas Jonas Isajevas 
rado povę besikapstančią  savo 
darže. Paleidęs pagaliu  (sakosi, 
no rė jęs t ik  pa b a id y ti) , paukštę 
užmušė. Po to nelaim ingoji povė 
atsidūrė G. Koškino puode, mat 
vyrai nusprendė, kad tai tinkama 
užkanda prie degtinės. Paragauti 
neteko, nes kol deg tinę  gėrė, 
puodas p risv ilo . K rim ina linės 
p o lic ijo s  in spek to rių  V. Jašiškj 
sudom ino auksinė povės kaina, 
todėl ir pasidomėjo, kiek ji iš tiesų 
gali kainuoti.- Lietuvos zoologijos 
sodo pažymoje nurodyta, kad povo 
patelė ka inuo ja  150 litų . Jonas 
Isajevas už sm u lk ią ją  vagystę 
nubaustas 250 litų.

STATYBA

Laim ėjo UAB “Ašva”
KELMĖ. Šiemet, Danijos firmai 

“ Puritex* padedant, Kelmėje turi 
bū ti p radė ti ir  k itą  ruden į baigti 
Kelmės m iesto valym o įrenginiai. 
Danai statys tik įrangą, o statybinę 
dalį teks atlikti patiems. Pastarajai 
skirta 5,8 m ln. litų, bet, atmetus 
įvairias pašalines išlaidas, grynai 
s ta tyba i liko  apie 4,5 m ln. litų . 
Rajono savivaldybė nutarė surengti 
uždarą konkursą rangovui pasi
rinkti. Kom isija i vadovavo rajono 
v icem eras  J. S taševič ius. Norą 
da lyvau ti pare iškė net 17 orga
n izac ijų  iš įva irių Lietuvos vietų. 
Komisija, išklausiusi visus preten
den tus , pa s irin ko  keturis : UAB 
“Ašva" iš Kauno, UAB “Rotonda" iš 
Šiaulių, AB "Remeksa" ir Panevėžio 
ir AB “ Kelmė3 statyba”. Konkurso 
Danai statys tik įrangą, o statybinę

pagrindinės sąlygos buvo: rangovo 
siūloma kaina, darbų pabaiga (ne 
vėliau kaip 1996 m. liepos 15 d.) bei 
pageidavimas, kad subrangovai 
būtų pasirinkti iš Kelmės rajono. 
Pasatarosios sąlygos neįvykdė 
šiauliškiai, tik  pateikę s«wo s iū 
lymus, bet į patį konkursą neatvyKę. 
“Kelmės statyba" pasiūlė mažiausią 
- 3 mln. 903 tūkstančių litų kainą ir 
darbus baigti per 316 dienų nuo su
tarties pasirašymo. Savo sąlygas 
pateikė ir kitos konkurso dalyvės. 
Išvakarėse J. Staševičius susipa
žino su visų konkurso da lyv ių  
statomais ir  per pastaruosius kelis 
metus pastatyta is ob jek ta is . 
Komisija , išk lausiusi a tvykusių  
pretendentų pasisakymų, aptarė jų 
galimybes. Balsų dauguma kon
kurso laimėtoja pripažinta Kauno 
“Ašva", kuri pažadėjo valymo įren
gimus pastatyti už 3 mln. 999.5000 
Lt iki 1996 m. birželio 25 dienos. 
Beje, jei “Ašva (nevykdytų sutartyje 
numatytų sąlygų, tada jos darbą 
perim tų Š iaulių  s ta tyb in inka i, 
konkurse užėmę antrąją vietą.

“Ašva” pažadėjo subrangovais 
sam dyti Kelmės ra jono s ta tyb i
ninkus, įs te ig ti savo bendrovės 
filialą ir Kelmės rajono mokesčių 
in spekc ija i m okėti m okesčius, 
įd a rb in ti ra jono  žm ones firm os 
statomuose objektuose Lietuvoje ir 
užsienyje, iš savo pelno suremon
tuo ti Kelmės katalikų bažnyčios 
bokštą.

PRAMONĖ

Susidomėjo medienos 
gam iniais

RADVILIŠKIS. Neseniai rajone 
v iešė jo  svečias iš Prancūzijos, 
rimtos ir didelės firmos atstovas - 
investicijų konsultantas Valentin 
Dahlem. Jo kelionės tikslas - pa
matyti, kokius medienos gaminius 
gam ina radiv ilišk iečia i. Valentin 
Dahlem patiko AB “ Beržas” pro
dukcija. Neblogų įspūdžių Valentin 
Dahlem patyrė ir AB “ Medgina” . 
Jos gaminius bei paruoštą medieną 
daug iausia  perka vokiečia i, su 
kuriais šeduvius sieja jau seni ryšiai. 
Anot šio verslininko, prancūzai irgi 
norėtų draugauti su "Medgina” bei 
kitomis rajono įmonėmis. Valentin 
Dahlem k ilo  drąsi m intis: rajone 
įku rti lengvų jų  autpm ob ilių  bei 
atsarginių dalių prekybos įmones. 
Naudinga būtų ir prancūzams, ir 
radviliškiečiams.

ŽEMĖS ŪKIS

Karklynėlio grietinė
KELMĖ. Karklėnuose pernai 

pradėjusi veikti "Karklynėlio” žemės 
ūkio bendrovės pieninė iš karto 
gamino grietinę ir kazeiną, o dabar 
dar gamina ir sviestą. Per dieną 30 
darbuoto jų perdirba 12-15 tonų 
pieno, kurį parduoda ne tik Kražių 
seniūnijos, bet ir Telšių, Šilalės 
rajonų žemdirbiai. Ir moka geriau 
nei kaim yninių rajonų didžiosios 
pieninės - po 51 centą už antra
rūšio pieno litrą (48 d  - pieninė ir 3 
d  - valstybės dotacija).

Neseniai p ien inė je  sum on
tuotas Kauno technologijos univer
siteto mokslinio tyrimo centro “ Pa
kavim o technika" aparatas, kurį 
sukūrė universiteto mokslininkai, 
vadovaujam i katedros vedėjo A. 
Visosko. Aparatas dalį grietinės 
išfasuoja į plastmasinius indelius. 
J ie  pagam inti S uom ijo je , o 
dangteliai - Olandijoje. Tai pirmasis 
toks aparatas Lietuvoje. Nauda 
akivaizdi: į stiklinius indelius supils
tytos grietinės realizavimo terminas 
- trys, į naujuosiuose - šešios paros.

KULTURA

Šventė 
Burbiškio parke

RADVILIŠKIS. Ne u i  kalnų ir 
rugsėjo 8-oji, Lietuvos D idžiojo 
Kunigaikščio Vytauto karūnavimo 
diėna. Radviliškio rajone Ši diena 
bus pam in im a itin  pro tinga i. 
Rugsėjo 9-ąją rengiama verslininkų 
šventė. J i vyks Burbiškio parke, 
kuriame 1912 metais ir buvo pasta
tytas pam ink las Vytautu i. Kuo 
kruopščiaus ia i restauruojam as 
pats paminklas, kurį restauruoja 
rajono paminklosaugos tarnybos 
metodininkė D. Miškinienė. Res
tauracijos vadovas - aukščiausios 
kategorijos restauratorius iš Vil
niaus Kęstutis Stepšys. Restau
ravim o techno log iją  parengė 
Kultūros paveldo centro techninių 
tyrim ų la bo ra to rijos  vedė ja E. 
Telksnienė ir vyr. mokslinė bendra
darbė N. Rauskienė.

restaurac ijos darba i d irbam i 
kasmet - pagal galim ybes ir tu 
rim as lėšas, š iem et atstatom as 
Burbiškio dvaro svečių korpusas, 
kurį sudarys septyni kambariai. Yra 
projektuojam as guvernantės na
mukas. Bus pastatyti dar du tilteliai.

Taip pa t p riž iū rim a ja u  su t
varkyta teritorija, pjaunama žolė, 
šluojama, grėbiama, valoma. Visus 
darbus organizuoja rajono pamink
losaugos tarnybos vadovas Egi
d ijus Prascevičius ir Daugyvenės 
muziejus.

ŠVIETIMAS

AKMENĖ. Dabikinės paga l
b inėje in ternatinė je m okykloje 
praeitą savaitę lankėsi aukštas JAV 
kariuomenės pareigūnas, pu lk i
ninkas, lydimas Švietimo ir mokslo 
m in is te rijos  socia lin io skyriaus 
vedėjos S. Stolaitės ir Savanoriš
kosios krašto apsaugos tarnybos 
štabo užnugario transporto ko
ordinatoriaus A. Veselausko. Dabi
kinės mokykla, regis, pateko tarp 5 
Lietuvos specia lių jų  m okyklų , 
kurioms paagalbą ketina suteikti 
JAV kariškiai. Svečiai ir stengėsi 
vietoje išsiaiškinti, kokios pagalbos 
Dabikinės m okykla i laabiausia i 
reikėtų.

KITI ĮVYKIAI

Atidengtas paminklas
AKMENĖ. ViekSnių miestelyje, 

Akm enės ra jone, a tidengtas 
paminklas Biržiškų šeimai, daug 
nusipelniusiai Lietuvos valstybei, 
jos kultūrai ir švietimui. Septynių 
metrų aukščio granito monumente 
iškalti Antano ir Elzbietos Biržiškų 
bei jų sūnų profesorių  M ykolo, 
Vaclovo ir Viktoro bareljefai. Pa
minklą sukūrė kaunietis skulptorius 
Česlovas Pečiukas.

Viekšniuose gimė ir daug metų 
miestelyje gydytoju dirbo Antanas 
Biržiška ir  jo  žm ona m okyto ja  
E lzbieta. Jų  sūnus M ykolas, 
is torikas ir  lie tuvių  tautosakos 
tyrinėtojas, 1918 metų vasario 16 
dieną kartu su k ita is paske lbė 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 
1926-1927 metais Mykolas Biržiška 
buvo Kauno univeristeto rektorius, 
nuo 1940 iki 1944 metų - Vilniaus 
universite to rektorius. Vaclovas 
Biržiška apie dvidešimt metų vado
vavo Vytauto Didžiojo universiteto 
bibliotekai, Viktoras Biržiška aktyviai 
dalyvavo organ izuo jan t jaunos 
Respublikos Švietimą, vėliau apie 
pusantro deš im tm ečio  dėstė 
m atem atiką Vytauto D idž io jo  
universitete.

Iškilm ės Viekšniuose, skirtos 
Biržiškų šeimos atminimui, prasi
dėjo Šv. Mišiomis miestelio bažny
čioje.

Po to  įvyko pam inklo a tiden
gimo cerem onija. Jo je  Respub
likos Prezidentas Algirdas Brazaus
kas pabrėžė d idž iu lį B iržiškų 
šeimos indėlį į Lietuvos atgimimą 
šio amžiaus pradžioje bei valstybės 
nepriklausomybės įtvirtinimą vėles
niais metais, š ių  taurių žm onių 
veikla yra ir bus pavyzdys dabar
tinėms bei ateinančioms Lietuvos 
kartoms, sakė jis.

A tideng iant pam inklą kalbėjo 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius, 
V iln iaus ir  Kauno un ivers ite tų  
rek to ria i Rolandas Pavilionis ir 
Bronius Vaškelis, Akmenės rajono 
meras Klemas Inta.

Vietos v id u rinė je  m okyklo je  
pras idė jo  dvi d ienas truks ian ti 
mokslinė konferencija “V iekšnių 
kraštas ir profesoriai Biržiškos”.

Žvalgytuvės

tragiška sukaktis
KELMĖ. Rugpjūčio 23-ąją 

Kelmėje paminėta Juodojo kaspino 
diena - 56-osios Molotovo-Riben
tropo pakto metinės. Paminėjimas 
prasidėjo parapijos bažnyčioje šv. 
Mišiomis, kuriose giedojo ir Vokie
tijos Helenbergo dainų ir šokių 
ansamblis.

Po to kelmiškiai nuėjo j miesto 
kapines, kuriose prie pam inklų 
žuvusiem s už Lietuvos laisvę 
padėjo gė lių , uždegė žvakutes. 
Skam bėjo posm ai, g iesm ės. Į 
susirinkusiuosius kreipėsi Seimo 
narys A. Račas. Jis pasakė, kad 
daugelį metų istorijos advokatėliai 
klaidino visuomenę, teigdami, kad 
An trą jį pasau lin į karą p radė jo  
Vokietija. Pasak parlamentaro, jj 
pradėjo dvi valstybės - m inėtoji ir 
TSRS 1939 metų rugp jūč io  23- 
osios gėdinga sutartimi.

- Fašistiniai nusikaltėliai seniai 
nubausti, o komunistiniai ik i šiol 
nenubausti, neįvardintos net jų

pavardės. Tačiau anksčiau ar vėliau 
ta diena turi ateiti, - sakė A. Račas.

J is  prim inė, kad per įva irias 
okupacijas mūsų tauta nukentėjo, 
dalis jos - apie 300 tūkstančių 
žm onių v ienaip ar kita ip 
bendradarb iavo su KGB, daug 
kam, ypač dirbusiems mokyklose, 
teko eiti į kompromisus su sąžine, 
o okupacijos pasekm ės ik i šiol 
jaučiamos, nes mūsų tauta ir dabar 
suskaldyta.

Pašventintas

Atvyko TFP delegacija
KELMĖ. Trečiadienį į Lietuvą 

atvyko tarp tautinės katalikiškos 
trad ic ijų , šeimos ir nuosavybės 
(pasaulios spaudoje vartojam as 
sutrumpinimas TFP) organizacijos 
delegacija. TFP - pirmoji tarptautinė 
organizacija, ištiesusi mums pa
galbos ranką 1990 metų pavasarį, 
kai TSRS paskelbė L ietuvai 
ekonominę blokadą. Ši katalikiškoji 
organizacija daugelyje pasaulio 
šalių rinko parašus po petic ija , 
reikalaujančia pripažinti Lietuvos 
teisę į apsisprendimą. Du organiza
c ijos nariai per parašų rinkimą, 
skubėdami iš vienos vietos į kitą, 
pateko į automobilių katastrofą ir 
žuvo. Lapai su surinktais už Lietuvą 
parašais susiliejo su jų krauju.

Svečiai lankysis ir Kelmės rajone 
bei dalyvaus įvairiuose renginiuose.

Rugsėjo 2 d., šeštadienį, 10 val. 
svečiai lankysis Liolių parapijos 
bažnyčioje, 14 val. Žalpių bažny
čioje susitiks su gyventojais.

Rugsėjo 3 d. svečiai dalyvaus 
eisenoje Tytuvėnai-š iluva. Bus 
nešama Fatimos Dievo Motinos 
statula. Eisenos tikslas - pagerbti 
tuos, kurie, patys nugalėję baimę, 
sovietmečiu organizavo eisenas iš 
Tytuvėnų j Šiluvą, žadindami viltį ir 
tikėjimą ateitimi, skatindami ir kitus 
išsivaduoti iš baimės jausmo, taip 
pat padėkoti Apvaizdai už atstatytą 
Lietuvos valstybę, paprašyti Dievo 
M otinos g lobo ti mūsų tėvynę, 
kuriant g ražesnį gyvenimą. Tos 
dienos rytą, 8 val. - trumpas mitin
gas prie Kelmės teismo pastato, 
kuriame buvo nuteista J. Stanelytė, 
9 val. Tytuvėnų bažnyčioje - trumpa 
malda ir kreipimasis į susirinkusiuo
sius, 9.30 val. iš Tytuvėnų maldi
ninkai išeis į Šiluvą. 11.30 val. Šilu
vos koplyčios svečiai giedos Mažą
sias valandas, o 12.30 val. dalyvaus 
Šv. Mišiose bažnyčioje.

Po Šv. Mišių - profesoriaus V. Lan
dsbergio žodis, trumpi ankstesnių 
eisenų dalyvių ir svečių pasisa-

l(ymal Paminėta

koplytstulpis
RADVILIŠKIS. Praeitą šeštadionj 

Naujasodžio kaime buvo pašven
tintas kop ly ts tu lp is , pastatytas 
‘ Žaliosios rinktinės." partizanų vado 
Izidoriaus Pucevičiaus-Radvilos 5(F 
ųjų žuvimo metinių proga.

Pam inėjim as p ras idė jo  Šv. 
Mišiomis, kurias Alksniupių kaimo 
kapinaič ių kop ly tė lė je  aukojo 
Šeduvos parap ijos adm in is tra 
torius, kunigas G. Jonikas.

Tą dieną buvo pagerbti ir Ama
lijos sankryžoje už Lietuvos laisvę 
kritę kovotojai, š io je  sankryžoje 
dabar stovės akmeninis paminklas. 
Prie jo minėjimo dalyviai padėjo 
gėlių, garbės rikiuotė je 3tovėjo 
šauliai, šlamėjo vėliavos. Prisimi
nimais dalinosi buvęs "Žaliosios 
rinktinės” e ilin is  V. Mosteika, 
partizanų ryšininkai J. Navagruckis,
A. Kuodžiuvienė ir kiti.

Sugrupavo valdininkus
KELMĖ. Vadovaudamasi Seimo 

priim tu V a ld in inkų įstatym u ir 
Vyriausybės nutarim as, ra jono 
valdyba nustatė, kad valdininkų A 
kategorijai priklauso savivaldybės 
kontrolierius, jo  pavaduotojas ir 
seniūnai. Jų darbo laikas baigiasi 
kartu su rajono tarybos kadencija.
B kategorijai priskirti savivaldybės 
administratorius, skyrių vedėjai, jų 
pavaduoto ja i, k iti specia lista i, 
seniūnijų  da rbuo to ja i. Jie ir po 
naujų rajono tarybos rinkimų liks 
savo pareigose, šiuos valdininkus 
galima atleisti tik  darbo įstatymų 
num atyta tvarka. B ka tegorijos 
valdininkų laisvoms vietoms užimti 
bus organizuojam i v ieši kursai.
Mero ir  v icem ero pare igybės 
priklauso ne valdininkų kategorijai, 
o po litikų " lu o m u i” , tad jie , 
norėdami ir toliau likti valdžioje, 
pirmiausia turi per rinkimus patekti 
į rajono tarybą. $

Švedai ir katilinės
RADVILIŠKIS. LARS JACOB- 

SSON, dviejų kompanijų, užsiiman
čių pram onės rekonstrukc ija , 
savininkas ir PEHR VON SETH, 
Skaraborgo krašto administracijos 
vadovas, atvykęs iš Švedijos, 
susitiko su rajono meru V. Šimeliu, 
administratoriumi A. Stavginsku bei 
architektūros ir statybos skyriaus 
vedėjo pavaduotoju J. Lekavičiumi.

Su švedais jau anksčiau buvo 
numatyta bendra veikla įrengiant 
ka tilines L izde ikos ir Šeduvos 
vidurinėse mokyklose.

Šįsyk vėl susitikę jie aptarė to 
projekto pirm ąjį etapą • mokyklų 
langų užsandarinimo darbus. Šiuos 
darbus tu rė tų  a tlik ti patys 
radv ilišk ieč ia i. Svečia i lankėsi 
Lizdeikos ir Šeduvos vidurinėse 
mokyklose, jas apžiūrėjo, nutarė po 
poros savaičių vėl a tvyk ti • su 
konkrečiais paasiūlymais.

Švedai yra suinteresuoti įrengti 
katilines mokyklose, jeigu katilinės 
būtų kūrenamos m edžio atlieko
mis. O pas mus juk tų atliekų ne taip 
jau daug.

Dėl kūrenim o kitu kuru jie 
suabejojo. Teks laukti naujų minčių, 
pasiūlymų ar kompromisų. Viena 
aišku, kad iki šios žiemos, matyt, tos 
katilinės nebus įrengtos. Pernelyg 
mažai laiko liko.

Iš spaudos 
parengė 

Vida SIMONAITIENĖ



RASO
“AUŠROS.
ALĖJAI”

SU RUGSĖJO PIRMĄJA
Jau ruduo . A p ie  ta i p irm ie ji 

p raneša va ika i, ruden in ių  gė lių  
puokštėmis nešini, rugsėjo pirmąją 
skubantys į mokyklą.

Vieni savarankiškai eina, kitus 
palydi tėvai.

Rugsėjo pirmąją susirenka vaikai 
ir j Vaikų globos namus. Vieni dirbo 
ir ilsėjosi pas ūkininkus, kiti stovyk
lavo, atostogavo pas gerus žmonos. 
Čia juos pasitiks auklėtojai, direkto- 

K rius, pavaduotoja, kiti darbuotojai, 
kurie rūpinsis, kad vaikams būtų 
gera, švaru, skanu, saugu. Vaikų

globos namuose dirba daug puikių 
auklėtojų, gailestyingos medikės, 
atidus ir rūpestingas aptarnaujantis 
personalas.

D augiausia rūpesčio auk lė to
jams. Tai jos rugsėjo pirmąją, ir visus 
m etus, žadins, padės apsirengti, 
p ins kasas, palydės j m okyklą ir 
lauks grįžtančių. Auklėtojai rūpinsis, 
kad vaikai būtų tvarkingi, mandagūs, 
gerai mokytųsi ir elgtųsi. Klausysis 
auklėtin ių ir atsakinės j šim tus jų 
klausim ų. Prasidėjo nauji mokslo 
m eta i, nau ji da rba i, rūpesč ia i,

džiaugsmai.
Lietuvos Dem okratų Partijos 

Šiaulių skyriaus taryba sveikina su 
naujais mokslo metais Šiaulių Vaikų 
g lo b o s  nam ų auk lė to jus , v isą  
kolektyvą, tuo pačiu visus miesto 
mokytojus, auklėtojus, mokinius ir 
jų tėvelius bei linki gerų darbingų, 
sėkmingų metų.

Lietuvos D em okratų  
Partijos Š iau lių  skyriaus  

taryba

TAUPYSIME AR BADAUSIME?
A lg im an tas  V IL E IK IS
Miestui reikalinga televi2ija, tik 

ž in om a ne to k ia , kok ią  turime, 
dabar. Keista, kad kairieji deputatai 
nepritaria pertvarkym ui ir balsavo 
prieš savivaldybės priim tą spren
dimą radijo ir televizijos klausimu. 
Tai rodo, kad ne visi esame linkę 
taupyti miesto lėšas.

Kiok klausiau, nepavyko rasti 
4 žmogaus, kuris nuolat žiūrėtų Šiau

lių televiziją. Visus labiau domina 
pirmadieniais rodoma teminė laida 
apie problemas, savivaldybės rū
pesčius. Yra daug priežasčių dėl 
susidariusios padėties. Norint ją  
g e rin ti, re ikė tų  ke is ti ka i kurias 
darbo bei politines nuostatas. Kai 

Į- *elevizijos laidas pradėsime žinio

m is , sva rbesn ia is  pranešim a is, 
pokalbiais, komentarais, o ne rekla
miniu srautu, būsime išmokę gerbti 
žiūrovą ir branginti jo  laiką. Televizija 
taps populiaresnė ir mažiau viena
šališka, kuomet laidos skyrelyje “Ką 
ska itys im e  la ik ra šč iu o se ” bus 
re k la m u o ja m i ne tik  "Š iau lių  
naujienos", “Šiaulių kraštas", bet ir 
visi kiti miesto leidiniai.

Kai aplink lyg kokia šmėkla tįso 
dan tis  pakab inęs a lkis, skurdas 
bedarbystė, nevalia sočiai maitinti 
v isko trokštančią televiziją. Atėjo 
metas pagalvoti apie rodomų laidų 
trumpinimą, jei jų kaštų nepadengia 
reklam os užsakovai. Piketai prie 
Savivaldybės naudos neduos, nes 
nė ra  to k io  dovanų  kara liaus,

vad inam o Valstybe, kuris ve ltu i 
dalintų milijonus.

Tenka apg a iles tau ti, kad 
rugp jūč io  23-osios la idoje, kurią 
m atė ž iū rova i 22 valandą, nė 
žodeliu nebuvo paminėta juodojo 
kaspino diena. Matyt, tam sutrukdė 
pasipainiojęs po kojomis koks nors 
aukštosios partinis “diplomas".

Savivaldybės priimtas sprendi
mas leis taupyti miesto lėšas, tiks
liau paskirstyti jas miesto reikmėms. 
Gal bent maža lėšų dalim i savi
valdybė galės padėti medicinai ir 
tuo pačiu pensininkams. Pastarieji 
nebežino, kaip reikės iškęsti žiemą, 
ir siūlo Seimo daugumai ir valdan
čiajai partijai pabadauti patiems.

TĖVAS ABEJINGAS, KOL VAIKAS 
MAŽAS

Kas nori Iš tobu lin ti tam tikrus 
Judesius (puikiai skambinti pianinu, 
ža is ti te n isą  ar šok ti), tu rė tų  
p a įva ir in ti savo užs iėm im us.
N au jaus i ty rim a i pa rode , kad
m onoton iškas to  paties p ra tim o 
kartojimas - boveik neveiksmingas, 
o nuolatinė kritika trukdo mokytis 
ne tik vaikams.

*  * *
P a s a u ly je  la b ia u s ia i s a vo  

v a lk u s  g lo b o ja  d ra m b lė s . T ik
g im ęs  ja u n ik lis  sveria  100
kilogramų (mama - 4 tonas). Vaikas 
žindomas 4 metus. Pajutusi pavojų, 
motina straubliu jj iškelia aukštyn.

Drambliukai pliuškenasi balose iki 
apkvaišimo, - motinai dramblienei 
sunku juos ištempti į krantą.

Liūtai tėvai būna abejingi jaunik
liams tol, kol šie pradeda bėgioti. 
Tuo metu tėvelis tampa geriausiu jų 
d raugu . J is  nep rieš ta rau ja , ka i 
mažyliai jį griebia už uodegos ar 
tampo už karčių.

Va lgant p irm ie ji ir ge riaus ie ji 
kąsniai tenka tėvui, po to - mamai, 
na, o tada ateina eilė ir mažyliui. 
Beje, medžioja ir maistą parūpina 
tik liūtės.

P arengė  
Ju ze fą  Ž U K E V IČ IŪ T Ė

K A S  A TR IS I 
P Q B Ü V J ?

J o s e fa s  A . P U R Š A S
A r ž in o te , k a ip  e lg tis ,  je i j 

p o b ū v j jū s ų  n a m u o s e  a te in a  
sve iks tan tis  a lkoho likas? ..

K a i b a liu k a s  p ra s id ė jo  ir  
Dikas, ką  t ik  g rįžęs  iš a lkoho likų  
sana to rijos , pap rašė  im b ie rin io  
so d o s  vandens, g irtu o k lis  H aris  
pas iš iaušė :

- Tu ką, n ieko  neišgersi?
- Taip, aš  ką  t ik  pap rašiau, - 

ram ia i pasakė D ikas.
- Ne, tu išgerk  ko nors rim to. 

S kočo?
- Ne, aš š iand ien  negersiu, - 

pasakė Dikas.
-  Na, tuom et išgerk  v ieną  už 

ry to jų  ir v ie n ą  už  vaka r d ieną. 
C ha-cha, iše is dv igubas  skočas. 
- H a r is  n u s iž v e n g ė  iš  s a v o  
š m a ik š tu m o .  A p lin k  Juos 
su s ib ū rė  sm a lsūs  d rauga i.

D ik a s  s u p r a to ,  ka d  be  
iš s a m e s n ių  p a a iš k in im ų  
ne išs isuks .

-  A š  n e g e r iu  a lk o h o l in ių  
gė rim ų. Aš a lkoho likas.

H aris  nustebo.
- Tu nepanašus į g irtuoklį.
- T o d ė l,  ka d  n e g e r iu .  A š  

b la ivus.
-  A, supra tau. Tu reform atas.
- N e , aš  o r to d o k s a s ,  -

n u s išyp so jo  Dikas.
A š  p a ž in o ja u  v ie n ą  

a lk o h o lik ą . D a b a r jis  g e r ia  t ik  
v y n ą .  Tai ką , iš e in a , k a d  j is  
buvę s a lkoho likas?

- B u v ę s  a lk o h o l ik a s  - ta i 
k a ž k a s  p a n a š a u s  j b u v u s ią  
neka ltą  m ergelę. Aš sve ikstan tis 
a lkoho likas .

V iena dam a pabandė ge lbė ti 
D iką.

- G ird ė ja u , ka d  ta i g a l im a  
ve rtin t i ka ip  alerg iją .

- G alim a, - su tiko  Dikas.
H aris  sukru to .
- O, d a b a r aš  su p ra n tu . Aš 

a le rg iškas pen ic ilinu i. N uo jo  aš 
sm ingu . O kas tau atsitinka?

- Ir  aš  s m in g u . o  t ik s lia u  - 
iškrentu, - paa iškino Dikas. - Aš 
iš k r ita u  Č ik a g o je  ir A tla n to je , 
k o n v e n c ijo je  H o n o lu lu ,  aš  
t ie s io g  iš k r ita u  n u o s ė d o m is . 
T a č ia u  ta i įv y k o  p r ie š  m an  
m e ta n t ge rti.

Kai sveč ia i išsiskirstė, Bobas 
d ž iū g a vo .

- K lausyk, Meri, su kokiu tak tu  
ir  ša rm u susitva rkė  D ikasl

- J is  v isu om e t to ks  buvo , kai 
negėrė, - p rim inė  Meri.

- Taip, - su tiko  Bobas, - tač iau 
jis  ir b la ivus - kom pan ijos  siela.

ATVYKS 
ARKIVYSKUPAS 

SIGITAS 
TAMKEVIČIUS
Rugsėjo 3-ąją (sekmadienį) į 

Aukštelkės ir Bazilionų (Šiaulių raj.) 
bažnyčias atvyksta Kauno Arkivyskupas 
JE Sigitas Tamkevičius. Jis teiks 
Sutvirtinimo sakramentą.

Aukštelkės bažnyčioje Sutvirtinimo 
sakramentą teiks rugsėjo 3 d. 10 val. 
Bazilionų bažnyčios - rugsėjo 3 d. 13 val.

Maloniai kviečiame ateiti i šventę.
Kun. Bronius GIMŽAUSKAS 

Aukštelkės ir Bazilionų 
bažnyčių klebonas

PARODA
Šv. Ignaco bažnyčioje rugsėjo 2 

d. 17 val. atidaroma kunigo Antano 
RIMAVIČIAUS sku lp tū ros  darbų 
paroda . (Iš “A ušros" m uzie jaus 
fondų).

V isus m a lon ia i kv ieč iam e 
dalyvauti.

Talinas - švarus, tva rk ingas , 
skandinaviškai turtingas. Kavinės 
ir  ka v in a itė s , b a ra i, tu r t in g o s  
p a rd u o tu v ė s  ir  e le g a n t iš k o s  
parduo tuvė lės. G atvių  te le fona i 
s u  m a g n e tin ė m is  k o r te lė m is  
ju n g ia  su  v is u  p a s a u liu .  N ė 
k r is le l io  s o v ie t iš k u m o ,  nė 
p ė d s a k o  s o v ie tin io  s k u rd o  ir  
kva ilum o.

Tačiau nė ženklo  ir estų kovos 
dė l Neprik lausom ybės, neseniai

TRAGIŠKOS
DIENOS

MINĖJIMAS
KURŠĖNUOSE

Jon as V A IŠ N O R A S
Rugpjūčio 23 d., kaip įprasta, 

renkamės prie Vyčio paminklo. 10 
val. tau tinės vėliavos, perrištos 
juodu kaspinu, iškilmės. Skamba 
himno žodžiai. Trumpas kalbas šios 
sukakties p roga  sako LKPTS 
Kuršėnų skyriaus p irm in inkas J. 
Vaišnoras ir Kuršėnų seniūnijos 
atstovas Z. Stundžia. Nuvilnija “Oi, 
neverk, motušėle", “ Ko sužvengei, 
juodbėri žirgeli?", “ Lietuva brangi", 
"Marija, Marija"... k skirstomės, пез 
darbo diena.

19 val. Kuršėnų parapijos Šv. 
Jono k r ik š ty to jo  bažnyč io je  
aukojamos Šv. Mišios už partizanus, 
p o litin iu s  k a lin iu s  ir trem tin ius , 
žuvusius už L ie tuvos la isvę ir 
nepriklausomybę.

20 val. m inė jim as Kuršėnų 
kultūros namų kinoteatro “Venta" 
sa lė je . Buvęs trem tinys  R. 
F ab ijo nav ič ius  supaž ind ina  
su s irin ku s iu o s iu s  su M olotovo- 
R iben tropo  s lap tu  p ro toko lu , 
iš trynusiu  Pabaltijo  va lstybes iš 
politinio žemėlapio.

Kuršėnų sky riaus  p o lit in ių  
ka lin ių -trem tin ių  choras dainavo 
partizanų, tremtinių dainas. Pertrau
kėlėje tarp jų, Kuršėnų seniūnijos 
seniūnas p. Jaku tis  pasidžiaugė 
mūsų choro nesenstančia energija, 
ja ud in anč io m is  ir em oc ingom is  
partizan in ių  kovų  da inom is, 
palinkėjo ir toliau būti - jo  žodžiais 
tariant, ‘ kelrode Žvaigžde” Kuršėnų 
miesto gyvenime. . .

Po jo kalbos, politinių kalinių-

tremtinių choras, vadovaujamas p. 
B. Jorūšienės tęsė savo dainas, 
kurios susilaukė iš žiūrovų daug 
p lo jim ų. Po jo  scenoje pasirodė 
Kuršėnų re lig in is  ansam blis, 
vadovaujamas vėlgi nepailstančios
B. Jorūšienės. J is profesionalia i 
atliko keletą religinių kūrinių.

M inė jim ą įd om ia i pravedė 
ve d a n č io ji p. G alk ienė, ku rį 
užbaigėme bendra chorų ir salės 
žiūrovų - “ Lietuva brangi".

Pabaigai noriu pastebėti - artėja 
naujieji mokslo metai. Tačiau salėje 
m okyto jų  m atėsi vos keletas. 
K uršėnuose ve ik ia  ke turios 
vidurinės ir proftechninė mokykla. 
Tad ir mokytojų kolektyvas, manau, 
virš dviejų šimtų žmonių. Ir ką išgirs 
rugsė jo  1 d ieną  p irm okė lia i iš 
ped agogų , ku riem s nė m ota is 
v a ls tyb inės  ir tau tinės L ietuvos 
šventės?!

h e k ta ru s )  ir  r a d io a k ty v io s io s  
m edž iagos.

N esen ia i T a lino  v isu om e nės  
in form avim o priem onės perdavė 
p o lic ijo s  ir g yd y to jų , ie škančių  
ra d io a k ty v ų jį u ra n ą  v e ž a n č io  
va iruo to jo , pranešim us.

Kontrabanda buvo atskleista, 
kai ligoninėje m irė sp indu liav im o 
p a v e ik ta s  k ū d ik is .  M o tin a  
a ts itik tina i buvo palikusi vežim ėlį 
su  v a ik u  š a lia  le n g v o jo

V. S K R IP K A
Ženki per upę gilią,
Perkirsk atolo juostą.
Minčiai, tamsos vagilei,
Ant tavo skruosto juostant.

Ir pamažėle sustoki,
Išbarstęs sidabrą, auksą.
Dar supsis vaisiai nunokę,
Dar svečio ateinančio lauks ten... 

R im anto  P E TR IK O  nuotr.

BROLI ESTE,
AR TU LAIMINGAS?

vykus ios  revo liuc ijos  a tm in im ų, 
ta u to s  pabud im o...

T aline v e ik ia  k e lio s  m a fijo s  
še im os. Y ra  S a nkt P e te rbu rgo  
ru s a i ir  E s t ijo s  ru s a i, y ra  
a z e rb a id ž a n ie č ia i,  č e č ė n a i,  
a rm ėnai. Pasidalijo šalj, nustatė 
įta ko s  ribas.

M etalų bum as pasibaigė prieš 
ke lio lika  m ėnesių. Varį išs tūm ė 
m edis (p jūkla i na ikina nelegalia i 
ke rtam o Estijos ir  Rusijos m iško

a u to m o b i lio ,  k u r ia m e  b u v o  
pas lėp tas  u ranas. A u to m o b ilis  
buvo  p a s ta ty ta s  Talino cen tre , 
m otina įė jo  į parduo tuvę, todė l 
liko gyva. Va iruoto jas neatsirado.

Č ia  a ts it in k a  la b ia u s ia i 
n e įtikė tin ų  is to r ijų . P ro v in c ijo s  
m ie s te ly je  g y d y to ja s  p ra n e šė  
po lic ija i, kad jo  pac ien tas  m irė 
n u o  sp in d u lin ė s  ligos . P o lic ija  
a p s u p o  m iru s io jo  nam us, be t 
b ijo jo  įe it i j v id ų  be  ap sa u g o s

p r ie m o n ių ,  O  te n  
k o n t ra b a n d in in k o  ž m o n a  su 
vaikais. U ranas buvo  paslėptas 
v irtuvės stale.

M etalo kon trabanda  užd irb tų  
p in ig ų  b u v im ą  p a tv ir t in a  
e le g a n tiš k ų  v ilų  m ik ro ra jo n a s  
T a b a sa le , n e to l i  T a lin o  
rezidencijos kaip Santa Monikoje.

Iš  “ G a z e ta  
W y o r c z a ”
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SNO valkų teisių konvencijoje 
sakoma, kad vaikai turi teisę žaisti, 
nes tik žaisdami jie gali išvystyti savo 
sugebėjimus. Kai kurie suaugusieji, 

i  reikia pastebėti, labai pasistengė. 
^  Didžiojoje Britanijoje, pavyzdžiui, yra 

J fondas "Išge lbėkim e

V

vaikus".

“Pragaras” - taip trumpai, bet 
tiks lia i charakterizuoja Pietų 
Korėjos abiturientai stojamuosius 
egzam inus į koledžus ir 
universitetus. Egzaminas tęsiasi 
devynias valandas; konkursas - 
vidutiniškai keturi žmonės j vieną

išsimokslinimo nėra ko tikėtis, kad 
padoriai gyvensi, • pareiškė žurnalo 
"Taim” korespondentui vienas iš 
ab itu rien tų . - Yra patarlė : "Jei 
m iegosi po ke turias valandas - 
jstosi, je i po penkias - sužlugsi” . 
Kad išlaikytų egzaminus j koledžą,

p rieš m y linč ius  tave  esi 
bejėgis.

Iš lė to  ir  lengvai pakyla  
paukštis.

S e ku n d ė  -  a b e jo n ė  ir...
sukau pęs jėgą.

Jis  k rin ta  pasku i ašarą.
T ė km iu o ju  upe liu  žem e 

nurieda.
A r  tu o m e t  m y lė t  

^  pa jė g ia m ? ! - - -

^  - -  - Ka ip g ied ra  a ts im in ti
+8+  d ieną...
^  G uliu  apsva igus  žolėje.

Lengva  ž iedadu lke  
i  p r ig lu s  puriena.

G uliu a p s v a ig u s i- ir  m an 
!  vis viena.

Ж  Kad m ano gys lom is
p u lsuo ja  k rau jas M * 

i i i  Toks vienas, išd idus, X  pasidalintų savo pasiekimais. Ukj 
' f  su ka u p ę s  jėgą , Ж  i "  lva,ko atskirai, o po vakarienės
i k  T ė km iu o ju  upe liu  žem e 1  l5'!30™ , valandomis skaito arba
V  nubėga. Ж ь им ' e!e v ,zo ," i  ^ 'd in g u o s e
H Į *  |<am|,ariuose. A tg i ne puiku

"turėti po ranka" žmogų, kuria 
supranta, kada tau nesinori per 
daug bendrauti?

VJIK jU  VAIKAI
kuriam  vadovauja princesė Ana. 
Fondo bendradarbiai ne tik renka 
lėšas - jie taip pat jaučia pareigą 

S jL  išmokyti britų vaikus, padėti tiems, 
^  kurie neturi žaislų tiek savo šalyje, 

tiek ir kitur. Vienas iš būdų - vaikų 
^  pagamintų žaislų aukcionai. Vardai 

tų vaikų, kurie uždirbo daugiausia, 
j  ir, aišku, atidavė fondui didžiausias 

sum as, p lač ia i rek lam uojam i

vietą. Gruodj laikomi egzaminai j 
prestižines mokymo jstaigas, vasarj 
• j tas, kurios ne taip populiarios.

- Dabar nė viena mergina nenori 
tekėti už va ik ino , kuris neturi 
išs ilavin im o. Mūsų visuomenėje 
labai didelė konkurencija, ir be gero

• • •

ba ig iam ųjų  klasių m oksleiviams 
tenka mokytis po 20 valandų per 
parą.

Belieka tik pridurti, kad samdyti 
repetitorius draudžia įstatymas.

parengė  

Ju ze fą  ŽU K EV IČ IŪ TĖ

v ie tinė je  spaudoje, 
sugalvota, ar ne?

Nebloga i

Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ
Būna taip - stovi žmogus minios 

vidury ir šypsosi, savam pasaulyje 
paskendęs. Tai laimingas žmogus, 
nes jam  suteikta galimybė pabūti 
vienam. Ar jum s kada nors buvo 
šitaip gera su savimi? O gal jūs net 
į parduotuvę negalite vienas nueiti?

B rang ink ite  savo v iena tvę l 
M in io je, darbe, nam uose. Jeigu 
draugai prie jūsų "prikibs", kad jūs 
per daug ilgai sėdite prie knygos, 
neskubėkite pasikeisti. Juk jūs ir

Vienišas žm ogus visada pats 
sau šeimininkasl Gatvėje, parduo
tuvėje, bibliotekoje jus supa daugy
bė žmonių, bet jie yra svetimi ir su 
jais bendrauti nebūtina. Nepamai
noma vieta yra zoologijos sodas, 
kur jūs pamatysite tarsi sustingusi 
jaką arba kitus gyvūnijos pasaulio 
atstovus, kurie visiškai patenkinti 
savimi ir draugijos neieško. O jeigu 
jum s nesinori n iekur eiti, būkite 
namie.

NE BIJOKITE,
BET BRANGINKITE

taip pakankamai "prisibendraujate” 
su žmonėmis - tai ko dar?..

A b rao m as  L inko lnas  pu ik ia i 
ben d ra u d a vo  su m asėm is, bet 
būtent vienatvė buvo jo  didžiausia 
svajonė. Iš liko  daug nuotraukų, 
kuriose jis sėdi vienišas, bet jo veide 
jūs galite “pagau ti* vos įžiūrim ą 
pa tenk in tą  šypseną. Taigi šitas 
didelis žmogus, didysis amerikietis 
buvo vien išas, v isų abe jo janč ių  
dėmesiui.

Aišku, šitame atradime susivokti 
jam  p ad ė jo  žm ona Mary, kuri 
m ėtydavo į j j  bulves, niršdavo be 
priežasties ir plūsdavo jj taip, kad 
jam nebuvo kitos išeities, kaip dingti 
iš akiračio ir, tapus šešioliktuoju JAV 
prezidentu, pasirinkti vienatvę. Jis 
m ielai užsibūdavo kontoroje arba 
nuolat ke liaudavo politikos reika
lais. “ Ponia Linkoln buvo protinga 
bei energinga ir padėjo savo vyrui", 
- sako jos biografe Jean Baker.

S p o rtin in ka i, s te b im i d au g ia 
tūkstantinės žiūrovų m inios, kaip 
niekas kitas nori pabūti vieni po 
sėkm ingų varžybų. Lieknutė trapi 
g im na stė , su v irp u liu  lauk ian ti 
teisėjų sprendimo, ir ji mielai pabūtų 
viena su savimi. O bėgikai? Niujorko 
maratoną galima laikyti laimingųjų 
v ieniš ių  o rd in u : dv ideš im t penki 
tūkstančia i žm onių ištisus metus 
treniruojasi po vieną, o paskui bėga 
dvidešim t šešias mylias, nepersi- 
m esdam i nė žode liu  su greta 
tursenančiu draugu.

Tikriausiai kas nors pasakys: “Aš 
vedęs, bet vienatvės idėja man tokia 
artima. Ar galima vienu metu būti 
la im ingu  še im os žm ogum i ir... 
vien iš ium i? “ Žinoma, galim a! Aš 
pažįstu sutuoktinius, kurie susitinka 
tik prie pietų stalo, kad maloniai ir 
draugiškai apsikeistų naujienomis ir

Būkite laimingi savo vienatvėje. 
Tačiau re tka rč ia is , sus itikę  su 
įdomiu žmogumi arba pasikalbėję 
su intelektualu, jūs vis dėlto pas
tebėsite, kad be jūsų, dar esama ir 
kitų žmonių. Na, o vienatvėje - jėga. 
Triukšmingiems žmonėms, besis
tengiantiems draugų kompanijoje 
pabėgti nuo savęs, dažnai sunku 
teisingai ir ryžtingai apsispręsti 
vienu ar kitu klausimu. Žmogus 
vienatvėje iki soties pasikalbėjęs su 
savimi, visada žinos, kaip išspręsti 
eilinę buities mįslę.

Na, o tiems silpnesniems, kurie, 
nenumaldomai plepėdami ir ben
draudami, nebeturi la iko protin
giems apmąstymams, vis dėlto pa
tariu: neljskite jkyriai j sielą žmogui, 
kuris mėgsta vienatvę ir todėl jūsų 
šalinasi. Jo pasaulis pakankamai 
įdomus ir tu rtingas ir pašalin iai 
jame paprasčiasiai nereikalingi.

Vienišo žmogaus visada laukia 
spąstai: tai susiporavusių ar supo
ruotų žmonių besilinskminanti ko
mpanija. Save gerbiančiam vieni
šiui ten nederėtų eiti. Nes tuščią 
kėdžių eilę j  abi puses nuo savęs, 
o priešais - dar tuštesnes lėkštes 
tegali ištverti tik neišdidus žmogus.

Antrie ji spąstai: ūm i netikėta 
sunki liga. Bet net tada vienišius, 
švitinėdamas pajėgęs nueiti tik iki 
namų vaistinėlės, nepasiges kito 
žmogaus. “ Išsikapstysiu, - kartos 
sau, - išsikapstysiu". Jam ir j galvą 
neate is išs ikv ies ti "G re itą ją  
pagalbą" ar pasibelsti j kaimyno 
duris. Jau kitą dieną jis išblyškęs, 
v irpanč iom is  rankom is pravers 
savo būsto duris ir bus be galo 
laimingas, kad gatvėje - vasara, 
kad šviečia saulė ir vėsus 
gaivinantis vėjas pučia - tik  jam 
vienam.

Olandai nebenori dirbti.
Kas neprisimena legendos apie 

Delfų berniuką, kuris pirštu užkimšo 
skylutę dam boje ir taip išgelbėjo 
nuo užtvindym o visą šalį? Dabar 
panašu j tai, jog bet kokio amžiaus 
olandų mergaitės ir berniukai net 
pirštelio nepajudintų, kad išgelbėtų 
nuo tvano ne tik šalį, bet ir patys 
save. ApieMai aiškiai byloja žurnale 
“Taim " pub liku o jam as piešinys, 
iliustruojantis vis mažėjantį olandų 
susidomėjimą darbu: ir jauni, ir seni 
ramiausiai sėdi, užsikėlę koją ant 
ko jos, nors vanduo  apsėmė iki 
juosm ens ir te re ik ia  tik ten pat 
esančiu kamščiu užkim šti skylę. 
N yderlanduose soc ia lin is
aprūp in im as toks geras, kad 
kiekvienam šimtui dirbančiųjų tenka 
86 gaunantys įva irias pašalpas. 
Beje, š ios paša lpos sk iriam os, 
pavyzdžiui, mokytojams už kasdien 
patiriamą stresą dėl nenutylančio 
vaikų triukšm o  arba  kontorų 
tarnauto jam s, kuriuos dė l ilgo 
sėdėjimo kankina osteochondrozė, 
- žodžiu, nei vieni, nei kiti nenori 
persikvalifikuoti, o darbdaviai savo 
ruožtu stengiasi jdarbinti tik pačius 
jaun iausius, ene rg ing iaus ius ir 
sveikiausius. Ir visa tai, iš vienos 
pusės im ant, sunkia m okesčių 
našta slegia dirbančiuosius, o iš 
kitos - galutinai išlepina tuos, kas 
pajuto gyvenimo valstybės sąskaita 
skonį. Dabar parlamentas stengiasi 
pakeisti programą, per 25 metus 
pavertus ią  garb ingą  savo 
darbštumu tautą "išlaikytinių tauta". 
Nors ir baiminamasi, kad naujoji 
programa, kaip ir bet kuri naujovė, 
v isų p irm iausia skaudžiai palies 
kaip tik tuos, kurie tikrai nepajėgūs 
dirbti.

KAS KjĮ  KALBAI
A rnoldas ŠVARCENE- 

GERIS: Žmonės, kurie tvirtina, 
kad jie žino viską pasaulyje, labai 
erzina mus - tuos, kurie iš tikrųjų 
viską žino.

Vytau tas BUBNYS: Man 
turtas - ką aš į širdį įsidedu, bet 
ne į kišenę!

Vytautas KARALIUS: Tvora 
žmonijos istorijoje turėjo nemaža 
reikšmės: ji sulaikė galvijus ir 
įkvėpė žmones.

F. D. LAROŠFUKAS: Nie- 
kuomet nebūname tokie juokingi 
dėl tų savybių, kurias turime, kaip 
dėl tų, kurias apsimetame turį.

L. BU ŠM A: Kol duod i, tol 
šuniui savas.

R. LANKAUSKAS: Žmogus - 
tai budelis. Kodėl gi turėčiau 
budelj mylėti?

Prestonas, am erikiečių  
hum oristas: IŠ savo pokšto 
negalim a ju ok tis  - tabokinė 
neturi teisės čiaudėti.

G. KANOVIČIUS: Negalima 
reikalauti iš vištos, kad kiaušiniai 
skraidytų.

Stasys ANGLICKAS: 
Žmonės silpnesni už mane - juos 
n iekinu ir  jų  nem yliu . O je i 
s tip resn i už mane - jiem s 
nepavydžiu, ir taip pat nemyliu.

Stasys BULZGIS: Bepročiu 
galima apšaukti kiekvieną, kuris 
kažką daro ne taip, kaip jprasta, 
kaip visuomenėje (labai dažnai 
nesveikoje) priimta.

Benjaminas GORBULSKIS: 
Viską gyvenime reikia daryti su 
didele meile ir mažu humoru.

Natalija GUNDAREVA: Pagal 
Bilblijos priesakus reikia nusivilkti 
marškinius ir atiduoti. Bet jeigu 
žm ogus tuos m arškin ius 
nusipirkai, o ne pavogei, visai

neprivalai juos atiduoti kitam.
Marta GRECHEM, Amerikos 

balerin a: Je igu jau reng ti 
skandalą, tai tik didelį ir garsų.

B ulatas OKUDŽAVA: Kai 
mū3ų “p a trio ta i" šaukia apie 
savo pa trio tizm ą  ir mušasi 
kum ščiais j krūtinę, man kyla 
įtarim as. Aš netikiu jų  
pa trio tizm u. Todėl, kad 
patriotizmas - tylus ir intymus.

Stanislovas GOVORUCHI- 
NAS: Žmogus turi būti laisvas ir 
vienišas.

Valerijus LEONTJEVAS: Aš 
ne kovotojas. Aš nemitinguoju. 
Revoliucijos, jeigu jos vyksta ne 
mano virtuvėje, manęs per daug 
nejaudina. Aš labiau myliu visą 
žmoniją, negu daugelį žmonių 
atskirai paėmus.

Brandonas LEE: Aš negaliu 
pakęsti puspročių fanatikų, kurie 
Bruce Lee vadina M okytoju ir 
pretenduoja j ypatingą žinojimą 
to, ką Žinojo tėvas. Jis gi visada 
atsimindavo, kad jo  menas - tai 
aps igynim o, o ne užouo lim o 
menas...

Juozas ZAVALIAUSKAS: 
Žmogus be hum oro jausm o - 
tikra nelaimė. Aš tokių bijau, nes 
su jais negali pasišnekėti rimtai. 
Kiekviename koncerte pasitaiko 
žmonių, kuriems humoras - tarsi 
vištai vėliava. Bet žmonių juokas 
yra daug vertingesnis dalykas 
nei kelios surauktos nosys.

P e tras D IR G ĖLA:
Nukryžiuokite tris  rašyto jus ir 
reikalaukite iš jų to, ko jūs norite. 
Tas, kuris neparašys, bus tikrasis 
rašytojas.

nugirdo  
Juzefą  ŽU K E V IČ IŪ TĖ

RYTO
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

A U TO B U SE
V a iruoto ją apsupęs "e litas" - 

"ereliai" airuotojai.
- Girdėjau, Liną atleido iš darbo? 

Nerašė pasiaiškinimo • ir atleido.
Aš priversta klausytis pokalbio, 

kol važiuoju, - niekur nedingsi. Bet 
jau  pa ju tau pagarbą  tam, 
nes ite ikus iam  a išk in tis . M atyt, 
nebuvo prieš ką ir dėl ko.

- Kvailys. G alė jo  parašyti, - 
svarsto problemą “vyrai".

- Bet jis iš viso labai savotiškas ir 
keistas: nei jam degtinės reikia, nei 
draugų...

- Tikrai keistas: jam  nė alaus 
nejsiūlysi, - proletarams atvejis be 
ga lo  netip iškas ir  todė l v isa i 
nesuprantamas.. Belie a tik pečiais 
pag ūžčioti...

S tote lė je p lūste lė jus nau ja i 
ke liau janč ių jų  bangai, ik i šiol 
sėdėjęs dž insuotas va ik inukas 
pašoka ir už le idž ia  v ie tą  senai 
moteriai. Senoji patenkinta klesteli 
j prišildytą sėdynę ir - nė kriukt.

Kitoje stotelėje jau ir man laikas 
išlipti. Bet sėdžiu prie lango, o šalia 
manęs įsikūrusi storulė nė nemano 
pasijudinti: jei nori, lipk per ją. Tokia 
"rokiruotė" įte isinta ir pripažinta 
norma. Niekas nepasipiktins, netgi 
nenustebs, jeigu per jj peržengsi, 
perbraukęs palto  skvernais 
sėd inč ia jam  per nor ... Taip ir 
padariau.

Pagaliau aš - tarp sėdyn ių ir 
iriuos i durų  link. "A tsip rašau, 
atsiprašau..." Kai kas išgirsta, kai 
kas ir  ne, o dauge lis  net 
nesupranta, ko aš čia atsiprašinėju,

• juk nieko tokio nepadariau...
Prie durų - paskutinė kliūtis - 

kokių dešimties metų berniūkštėlis. 
Man gaila vaiko: toks šaltas rytas, 
o jis - be striukės tik su mėlynuoju 
m oksle iv išku švarke liu . Rodos, 
apkab inč iau, погз akim irka i 
priglausčiau prie savęs, - gal tas 
vėjas toks žvarbus neatrodys...

• Ar išlipi čia, berniuk? - klausiu.
Gal nenugirdau atsakymo, gal 

neatsakė nenug irdęe jis . Taigi 
pasilenkiu prie jo  šviesios galvelės ' 
ir vėl klausiu.

- Aišku, kad išlipu! - staiga išrėkia 
jis. Pasirodo, ir girdėjo, ir kriuksėti 
moka. Tik kalbėti neišmokytas. O 
gal užmiršo, rytą niuksą j kuprą 
vietoj pusryčių gavę3...

...Autobusas pūkšdam as rieda 
toliau. Nelengva ir jam...



TAI ĮDOMU Pirmadienis rugsėjo 4 d.
LTV
21.10 val.
“Eugenija Grande”
Jauna, egzaltuota ir spinduliuojanti 

provinciale beprotiškai įsimyli savo 
pusbrolį, tašiau tėvo godumas 
sužlugdo jaunos merginos svajones. 
Filmas sukurtas pagal to pateis 
pavadinimo Onore de Balzako 
romaną.

Rež. Ž. D. Verhagas. Vaidina Ž. 
Karme, L. Laburge, A. London.

Prancūzija.
TELE-3
21.30.30 val.
“Savižudžio žmona”
Moteris laiminga, kad jos vyras 

pagaliau gavo nuolatinj darbą koledže, 
ir jiems su sūnumis neberikės 
kraustytis iš miesto j miestą. Staiga 
vyras nusižudo. Jo žmoną kankina 
klausimas - kodėl?

Rež. J. Newland. Vaidina A. 
Dickinson, Z. Lampert, P. Donat.

JAV, 1979 m.
Antradienis, rugsėjo 5 d.
LTV
23.30 val.

I © TAIKINYS

Brydė
Rašytojas Saulius Šaltenis.
Ar jūsų nežeidžia, kad dabar esate 

labiau žinomas kaip signataras, 'Lietuvos 
aido* redaktorius, negu rašytojas? Ką 
atsakytumėte leidėjui, jei jis šiandien 
pasisiūlytų išleisti jūsų knygą? Tai tik pora 
klausimų Sauliui Šalteniui. Ar verta vardyti 
jo kūrinius, kuriuos ne tik skaitėme, bet ir 
žiūrėjome jų inscenizacijas? ‘škac mirtie, 
visados škac*, “Herkus Mantas*, 
“Pirosmani, Pirosmani". Ne visi? 
Džiaugiamės, kad domitės ir žinote, ir 
kviečiame žiūrėti pokalbį su šiuo autoriumi.

Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d.
LNK TV
21.00 val.
“Neteisingas areštas"
Ji tarsi ir turi viską: namus, mielą vyrą, 

nuostabų vaiką. Bet ramų gyvenimą 
sujaukia netikėtas įvykis...

Neteisingai apkaltinta žmogžudyste, 
ji depresiškai stengiasi įrodyti savo 
nekaltumą.

JAV, 1992 m.
TELE-3
21.30 val.
“Mirtis pagal kontraktą”
Jauna graži žurnalistė, ketindama gauti 

interviu iš garsios italų aktorės, tampa 
mafijos nusikaltimo liudininke. Bijodama 
duoti parodymus, ji slapstosi ir nuo 
policijos, ir nuo mafijos.

0 TAIKINYS
Rež. G. Lepre. Vaidina E Brigliadori, 

A. Prodan, G. Bianchi.
Italija.
Baltijos TV 22.30 val.
"Ateikite pas mus, mielosios 

anglės"
Jauni prancūzai nusprendė 

paiškylauti po Angliją, tikėdamiesi, kad 
jiems neatsispirs nė viena jauna ledi. 
Priešinami du skirtingi mentalitetai, 
skirtingi požiūriai j meilę, tarpusavio 
santykius. Išryškėja paradoksas: po 
vėjavaikšikumu dažnai slypi tikrieji 
jausmai.

Rež. M. Lang. Vaidina R. Laurent, 
S. Hillel.

Prnacūzija, 1975 m.
Šeštadienis, rugsėjo 9 d.
LNK TV
22.15 val.
“Skandalinga Istorija"
Visų klasikinių tradicijų prisilaikantis 

filmas, primenantis 1930-uosius ir 1940- 
uosius. Meilė, žmogžudystė, jos tyrimas 
- visa tai tikrai turėtų sudominti.

Rež. R. Cohen. Vaidina R. Hays, J. 
Gielgud, P. Stephenson.

JAV, 1984 m.

HIPNOTI
ZUOTOJAS 
ZOOPARKE

Ar galima hipnotizuoti gyvūnus? 
Pasirodo, galima. Lengviausia užhipno
tizuoti vištą. Tuo gali įsitikinti kiekvienas. 
Paguldykite vištą ant šono, lengvai pris
pauskite jos galvą prie grindų ir jos kūno 
ašimi nuo snapo galiuko kreida nubrėž- 
kite liniją. Po to vištą galima pastumti ar 
net įdurti smeigtuku - ji nepajudės. 
Hipnotinis sustingimas praeina tik po 
minutės, tada višta atsistoja.

Taip pat lengva užhipnotizuoti ir 
kalakutą: kalakuto galva pakišama po 
snapu, ir jis pats ritmiškai supamas. 
Kalakutas beveik iš karto užmiega hip-

SU в ш и  i  
KINĄ

Peras H a ube rgas , D anijos 
Maltingo miestelio kino teatro savi
ninkas, norėdamas peržiūrėti filmą 
“ Bethovenas", kurį rengėsi rodyti 
salėje, atsivedė į seansą šeimyną 
ir senbernarų veislės šunj Dunse. 
Filmas pasakoja apie šunytį, kuris 
pabėgo nuo jj pagrobusių vagių, 
vėliau rado naujus namus ir naujus 
šeimininkus.

Pono H aubergo  nuostaba i jo 
c  šuo įsitaisė p irm oje eilėje ir labai 

įdėm iai stebėjo šunis ekrane, čia 
garsiai lodamas, čia inkšdamas iš 
pas itenk in im o. Išbuvo jis  ik i pat 
film o pabaigos.

Tada k in o  tea tro  sav in inkas 
surengė e ksp e rim e n tin į seansą 
v ie to s  senb e rn a ram s. A tė jo  21 
šunėkas drauge su savo šeiminin
kais, ir visi buvo sužavėti. Šunys viz
gino uodegomis, smagiai amsėjo. 
Sum anus k ino  tea tro  savininkas 
nutarė p irm asis pasauly je rengti 
seansus šunim s. Ne tik  senber
narams, bet ir skalikams, terjerams, 
vilkšuniams.

notiniu miegu, kuris gali trukti kelias 
valandas.

O kiti gyvūnai?
Labai paprasta užhipnotizuoti jūrų 

kiaulytę. Pakanka lengvai suspausti pir
štais jos nosj, ir ji ilgam sustingsta. Gyvū
nų hipnozės srityje sėkmingai eksperi
mentavo vengrų mokslininkas F. Veld- 
mešas. Pateikiame kelis jo eksperimentų 
Budapešto zoologijos sode aprašymus.

‘ Prižiūrėtojai užmetė liūtui kilpą ant 
kaklo ir išvedė jį iš narvo. Iš pradžių keturi,
0 vėliau šeši žmonės plūkėsi, norėdami 
apversti liūtą ant nugaros. Aš ketinau 
hipnotizuoti žvėrj kitiems gyvūnams 
taikomu metodu. Nutaikęs momentą, 
užšokau jam ant nugaros iš užpakalio, 
apglėbiau jo galvą ir pradėjau įdėmiai 
žiūrėti jam j akis. Kai nušokau nuo jo ir 
pasitraukiau j šalį, liūtas dar kelias min
utes išbuvo toje neįprastoje pozoje.

Vis dėlto pavojingiausia eksperimen- 
tioti su krokodilais. Zooparko direkcija 
įspėjo, kad nesiima atsakomybės už ma
no gyvybę ir sveikatą. Žinojau, jog, ne
leidžiant ropliui judėti, jj apima hipnotinis 
sustingimas. Maniau, kad taip ir reikėtų 
hipnotizuoti krokodilą. Tai ne itin malonūs 
sutvėrimai. Vos mėnesio amžiaus kroko
diliukas nepraleidžia progos įsikabinti j 
ranką, o ką kalbėti apie suaugusį kroko
dilą. Tačiau, kai aš staigiai griebdavau 
krokodilą už sprando ir jį suspausdavau, 
zooparkų prižiūrėtojų nuostabai, jis iškart 
prarasdavo judrumą. Vienas po kito 
krokodilai sustingdavo ir tokioje būsenoje 
išbūdavo daugelį valandų. Juos galėjai 
vartyti ant nugaros, baksnoti koja - 
krokodilai visiškai nereaguodavo*.

Taigi hipnozė ne kažkoks antgamtiš
kas dalykas, o tik savotiškas gyvūnų, taip 
pat ir žnmogaus, fiziologijos reiškinys

KETAUS BOKŠTAS
Daugiau kaip prieš šimtą metų 

Saksonijoje buvo pastatytas unikalus 28
1 m aukščio bokštas iš ketaus. 120 
laiptelių užkopiama j viršutinę apžvalgos 
aikštelę. Bokšto sienos primena nėrinius. 
Prožektorių šviesoje vakarais jis tarsi 
permatomas. O iš tikrųjų ketaus detalės 
sveria 70 t. Ekskursantams pasakojama, 
kad bokšto statytojai norėjo įrodyti, jog ir 
tokia šiurkšti, neišvaizdi medžiaga, kaip 
ketus, gali atrodyti lengva ir grakšti.

ŠUNŲ SKUNDAS
Vokiečių matematikas ir filosofas 

G otfridas Leibnicas (1646-1716) 
mėgo šunis ir globojo juos.

Nuskurdinęs savo hercogystę, 
H anoverio  hercogas iš le id o  
įsakymą, kuriame buvo nurodyta, 
kad a te ity je  v irė ja i kaulų 
n e išp ja us ty tų  iš  m ėsos ir 
neatiduotų jų  šunims, virtų tol, kol 
jie  sum inkš tės  ir bus va lgom i, 
{sakymas išgąsdino visus: šiandien 
įsakyta valgyti kaulus, o rytoj, gal 
būt, kailius ir odas... Tačiau netru
kus, įsakymui dar neįeigaliojus, her
cogo kanceliarija gavo šunų prašy
mą, rašytą lotyniškai ir adresuotą 
“Jo  d id e n yb e i H anoverio rūm ų 
prancūziškosios virtuvės generali
niam įgaliotiniui*. Jame buvo plačiai 
ap rašom i šunų nuope lna i ir 
išdėstomas jų  skundas. Hercogas 
savo įsakymą panaikino.

Šunų prašym o autorius buvo 
Leibnicas.

IŠ SAVŲ 
ARCHYVŲ

KOKIE TĖVAI - 
TOKIE VAIKAI

Iš tyrinėjimo duomenų, pateiktų 
ps ich iatrų kongresu i, paaiškėjo, 
kad genialūs žm onės retai būna 
jaunų tėvų vaikai. Dažniausiai tai 
paskutinieji senstančių gim dytojų 
palikuonys.

iš 74 genialių rašytojų, poetų, 
po litikų , m uzikų tik  dešim t buvo 
vyriausieji vaikai.

D. Kuperis buvo vienuoliktasis 
vaikas iš dvylikos, B. Napoleonas - 
aštuntasis, Franklinas - paskutinis 
š septyn io likos, Rembrandtas - 

p a sku tin is  iš  šeš ių , Vagneris - 
septintasis, O. Balzakas - paskutinis 
iš trijų , Šumanas - penktasis, F. 
Šubertas - tryliktasis iš keturiolikos.

(Iš  “A lm anach  V erm ot”.
1 938  m .) 

GRETOS GARBO 
AŠAROS

Holivudo m uziejus turi įdom ų 
eksponatą - flakoną su kino artistės 
Gretos Garbo tikromis ašaromis.

SUMUŠTAS 
REKORDAS

Kardinolas Mezzofanti mokėjo 
114 dialektų, kurių žemėje yra 3424. 
Šį rekordą  sum ušo vok ie tis  dr. 
Tassito Šultheito, kuris mokėjo 140 
kalbų.

Iš  esp eran to  ka lbos  
išvertė  

P ran as  M E O O N IS

PATS NULĖPAUSIS 
ASILAS

Leidėjas K a rltonas g rąž in o  
Markui Tvenui vieną iš pirm ųjų jo  
rankrašč ių . Po 20 m etų, kada 
rašy to jas  sus ilaukė  pasau linės  
šlovės, Karltonas, sutikęs Tveną, 
jam pasakė:

- M ielas Tvena il Yra žm ogus, 
kuris labiau įžymus, negu jūs, ir tai 
ne kas kitas, kaip aš pats. Nieko 
įžymaus m anyje nėra, bet vienas 
m ano p o e lg is  atnešė m an 
pasau linę  š lovę. Už ta i, kad aš 
kadaise grąžinau jum s rankraštį, 
mane dab * laiko pačiu nulėpausiu 
mūsų šimtmečio asilu.

PAPRASTAS 
IŠRADIMAS

Svarbiausias 1614 m. mokslinis 
įvykis buvo “ Nuostabios logaritmų 
lente lės aprašym as", paskelbtas 
ško tų  m a te m a tiko  Dž. N epero 
(1550-1617). Nepero am žininkus 
lab iaus ia i nusteb ino gen ia lus to  
išradimo paprastumas.

“ Dieve m ano, - rašė N eperui 
Oksfordo matematikas G. Brigsas, 
- aš le id a u s i į d ide lę  ke lionę ,

Šerlokas Holmsas ir daktaras 
Vatsonas nutarė paskraidyti oro balionu. 
Bet pakilo vėjas, sumaišė debesis, ir 
keliautojai pasiklydo. Pamatęs lauke 
žmogų, Vatsonas šūktelėjo jam:

- Būkite malonus, pasakykite, kur mes 
dabar esame?

- Oro balione! - pasigirdo atsakymas.
- Tas žmogus buvo matematikas, - 

pasakė Š. Holmsas.
- Iš kur jūs žinote? - nustebo dr. 

Vatsonas.
- Jo atsakymas visiškai tikslus ir 

absoliučiai niekam nereiklaingas.
* * *

- Ar girdėjai, juokdary, vakar vilkas 
surijo patį gražiausią mūsų aviną? Kokią 
bausmę sugalvoti šitam nepasotinamam 
plėšikui?

• Geriausia būtų, jūsų šviesybe, 
prapjauti vilkui pilvą, išvaduoti aviną, o į 
pilvą pripilti sausų durpių ir užsiūti.

- Kodėl durpių, o ne akmenų?
• Kad būtų lengviau nešioti, jūsų 

šviesybe.

norėdamas pamatyti jus ir įsitikinti, 
koks turi būti protingas žmogus, 
kuris pirmasis išrado... logaritmus.' 
Patyręs, kaip sukūrė te  ju os , 
stebiuosi, kodėl niekas nepadarė to 
anksčiau, kadangi dabar visiškai 
aišku, kaip tai lengva".

GAUTŲ MILIJONĄ
1911 m. garsus aš iga lio  

tyrinėtojas Robertas Skotas (1868- 
1912) k re ip ė s i į ang lų  libe ra lų  
p a rtijo s  vadovą, p rašydam as 
paramos 3avo kelionei į ašigalį. Tas 
davė jam laiškutį ir savo priešininko 
- konse rva to rių  pa rtijos  vado  
adresą. Kitą dieną Skotas sugrįžta 
pas jį.

- Na, ar pasisekė? - k la us ia  
liberalas.

- Taip, - nusijuokė Skotas. - Jis 
man davė tūkstantį svarų, tačiau 
sakė duosiąs dar 25 tūkstančius, 
jeigu aš prikalbinsiu tamstą keliauti 
kartu. O jeigu padaryčiau taip, kad 
iš tos ekspedicijos negrįžtumėte, tai 
gaučiau milijoną.

LIŪTAS IR DEGI AS
Amerikiečių rašytojas Ernestas 

Hemingvėjus (1896-1961) gavo iš 
A n g lijo s  savo ta len to  g e rbė jos  
laišką, kuriame buvo klausiama:

- Ar teisybė, kad liūtas neužpuola 
žm ogaus, je ig u  š is  neša 
liepsnojantį deglą?

- Priklauso nuo to, kaip greitai jis 
neša tą deglą, - atsakė rašytojas.

Devyniasdešimtmetė našlė viešėjo 
pas draugą, su kuriuo susipažino per 
pažinčių tarnybą. Grjžo namo nusivylusi.

- Man teko tris kartus suduoti jam per 
veidą, - pasiskundė ji dukrai.

- Mamyte, nejaugi jis prie tavęs kibo?
- Ne. Žinoma, ne. Tiesiog man visą 

laiką atrodė, jog jis jau miręs.
* * *
- Juokdary, seniau mano žodžius 

garsiai perskaitydavo pirmasis ministras, 
o dabar jis užkimęs, ir tai teks padaryti 
tau.

- Jūsų šviesybe, galiu ir aš, tik nieko 
doro iš to neišeis. Dvariškiai, išgirdę mane 
protingai šnekant, juoksis labiau negu iš 
mano juokingų kalbų.

*  *  *

- Jūsų šviesybe, jūs išgėrėte jau kelis 
ragus stipraus vyno. Gal palydėti į 
miegamąjį?

• O svečiai? Kaip aš juos paliksiu?
- Svečiai išmaukė tiek pat, jūsų 

šviesybe.
Parinko Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

IŠ VASAROS - 
SU CUKINIJA
C u k in i jo s  s k a n ia u s io s  

jaunos, tač iau  m aistu i tinka  ir 
la b ia u  s u b re n d u s io s .  J a s  
bū tin a  nu lup ti ir  iš im ti sėklas. 
Ja u n o s  va rto jam os  neluptos, 
s u  s ė k lo m is .  V a lg o m o s  
ž a lio s ,  v ir to s ,  k e p to s  ir  
trošk in tos . Jas  ga lim a  raug in ti 
ir  m a rinuo ti ka ip  agurkus.

ŽALIŲ 
CUKINIJŲ  

SALOTOS SU 
OBUOLIAIS

2 5 0  g c u k in i jų ,  1 -2  
o b u o lia i ,  š a u k š ta s
m a jo n e z o , 0 ,5  š a u k š te lio  
k m y n ų , p a g a l s k o n j  
d ru sko s Ir cukraus.

C ukin iją  ir o b u o liu s  nulupti 
ir  s u p ja u s ty t i  p lo n a is  
š ia u d e l ia is ,  s u m a iš y t i.

p a s k a n in t i c u k ru m i,  u ž p i lt i 
m a jo n e z o  ir  a p ib a r s ty t i  
išb rink in ta is  km ynais .

KIAUŠINIENĖ 
SU  C U K IN IJA

S tik lin ė  cu k in ijo s  ta rk lų ,  
svogūnas, 2 šaukštai m iltų, 
4 k ia u š in ia i ,  2 š a u k š ta i  
s v ie s to  a r b a  ta u k ų , 3 
šaukštai p o m idorų  pad ažo , 
druskos.

S v o g ū n ą  s m u lk ia i
s u p ja u e ty t i ir  p a k e p in t i su 
sv iestu . D a lį c u k in ijo s  su lč ių  
n u p il t i .  N u s u n k tu s  ta rk iu s  
s u m a iš y t i s u  p a k e p in ta is  
s v o g ū n a is ,  s u b e r t i  m iltu s ,  
įp la k ti k ia u š in iu s  ir  pasūdyti. 
M asę šaukš tu  dėti j keptuvėje 
g e ra i įk a it in tu s  r ie b a lu s ,  
sup lo ti ir kepti.

V a lg y t i u ž p y lu s  a š tr iu  
p o m id o rų  padažu.

CUKINIJŲ  
BLYNELIAI

5 0 0  g  c u k in i jų ,  3 
k ia u š in ia i,  1 0 0  g m iltų ,  
rie b a lų  kep im u i, ž iupsnelis  
k m y n ų , p a g a l s k o n |  
dru sk o s.

N u lu p ta s  c u k in ija s  ru p ia i 
su ta rkuo ti. Dalį su lč ių  nup ilti. 
I m a s ę  s u d ė t i k ia u š in iu s ,  
m iltus , iš b r in k in tu s  km ynus , 
p a s ū d y ti ir  g e ra i iš m a iš y ti. 
K e p ti g e r a i įk a it in tu o s e  
rieba luose , ko l pagels. Va lgyti 
ka rš tus .

p o n ia  J U Z E F Ą

IŠ DIDŽIŲJŲ 
GYVENIMO

L

m siśypsoK , ž m o g a u



TELEVIZIJOS PROGRAMA RUGSĖJO 2 - 10 D.
Šeštadienis, rugsėjo 2 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Programa 

vaikams. 10.00 Kelias. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Sveika, Prancūzija 11.50 
šarka. 12.20 TV anonsas. 12.25 
Mūsų kalba. 12.55 F. "Tvistų še
imynėlė". 13.20 Pasaulio sportas.
14.05 "Skamba, skamba kankliai- 
95". 14.35"Europos aikštė". 15.05 
TV videofilmas "Dvynukės". 17.05 
“Skamba, skamba kankliaiX". 17.35 
Mūsų metraščiai. 18.15 TV anonsas.
18.20 Žinios. 18.30 Kino pasaulyje.
19.00 Reportažai iš regiono. 19.20 
Šarūnas Marčiulionis - apie sportą, 
biznj Ir sąžinę. 20.00 VRS kamera.
20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.15 Loterija "Perlas". 21.20 Po 
savo stogu. 22.00 F. ‘'Našlės". 22.55 
TV anonsas. 23.00 Vakaro žinios.
23.15 Roko koncertas.

TELE-3
9.00 Animac. f. 1030 F. "Patrakėiių 

šutvė". 1200 Muzika 1230 "Kalnietis".
13.30 D. Britanijoje. 14.00'Travel".
16.00 Muzika 16.30 Biografijos. 17.X 
Žurnalas Nr. 1.18.00 "Ateities lafcrodis".
18.30 F. "Marija Celeste". 19.25 
Lietioto. 19 .X  “Stilius". 20.00 Laukiniai 
Pietūs. 20 .X  Animac. f. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 F. "Rekviem 
balsui irfortepijonui". 23.00Žinios.
23.15 Muzika.

LNK
8.55 Programa. 9.00 Ryto ratas.

11.00 Programa. 11.05 F. "Meilė 
žeidžia". 12.00 Laida apie praeitj 
"Tarybinės kronikos” . 12.50 
"Žmogžudysčių skyrius". 13.45 
Kriminalinė apžvalga "Juodasis 
penktadienis". 14.15'Trys su puse".
15.00 "Deutsche Welle". 16.00 
Tangomanija. 16.25 Dok. f. 16.55 
"Viskas!". 17.20 ‘‘Povandeninės 
keliones". 17.50 Kibir tele vtoir. 19.05 
F. "Dangiškiem migdolą". 20.00 Laikas.
20.40 F. "Folčlo viešbutis". 21.05 
Šeštadienio pokalbiai 21.40 F. ‘Tegu 
kraujas liejasi laisvai!”  22.05 "Šou 
bulvaras". 23.05 F. "Raudonasis 
karalius, baltasis riteris".

Sekmadienis, rugsėjo 3 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų, 9 .X  Sveikata 10.15 F. Vasara 
su Seliku". 10.40 TV žaidimas 
“Konrado kavinės" ruletė". 11.05 
"Septynios Kauno dienos". 12.10 
TV anonsas 1215 Krepšinio pasaulyje.
13.00 Aukštis 18/17.13.40 Dainuok, 
mokykla. 14.10 Azimutai. 15.00 
Svefcinimų koncertas. 15.50 F. “Neono 
raitelis". 16.35 Katalikų TV studija.
17.05 Keliai, mašinos, žmonės 17.35 
Mūsų miesteliai. 18.25 Žinios. 18.35 
TV anonsas. 18.40 Jazz session.
19.00 Gyvybės žalias medis. 19.30 
Pyragų nebus be noragų. 20.X  
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 
Pirmasis kanalas 21.35 F. "Kai skrenda 
varnos". 23.20 Vakaro žinios.

TELE-3
8.00 Animac. f. 10.15 Langas j

gamtą. 10.30 F. "Rekviem balsui ir 
fortepijonui". 12.00 Muzika. 12.30 
"Kalnietis". 1 3 X  POP TV. 14.00 ‘Travel"
6.00 Muzika ir žodis. 16.30 F. "Kelias 
dykuma". 17.30 Europos kaleidos
kopas. 18.00 Jdomūs žmonės. 18.30 
"Marija Celeste". 19.30 Gineso šou.
20.00 Pasaulio sportas 20.X  Animac. 
f. 21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30 F. 
"Ginklų kontrabandininkas” .

LNK
8.55 Programa. 9.00 Animac. f.

11.00 Šeštadienio pokalbiai. 11.35 
TVvaidknas 'Taip. Ne". 12.X Karaoke 
ir kiti. 13.00 "Dangiškieji migdolai".
13.55 F. "Vnetkos kelias". 14.40 Keturi 
ratai. 15.05 Dok. f. 1530 “Šou buk/aras”.
16.05 Kibir tele vibir. 17.20 F. "Dieni".
18.50 Animac. f. 19.20 F. "Meilė žeidžia".
20.15 "Monitorius". 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 F. "Seselės Džordž 
nužudymas". 23.25 Sekmadienis. 0.15 
F. "Vedybos Bufalo Džampe".

Pirmadienis, rugsėjo 4 d. 
LIETUVOS TV
17.00 Programa. 17.05 Pirmasis 

kanalas. 17.30 Prahos kvadrienalė.
18.00 Žinios 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.X TV anonsas. 19.05 
Baltarusių programa. 19.15 F. "Lėlių 
slėnis". 19.40 "Nuo A iki Ž". 20.00 
01, 02, 03. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.15 F. "Eugenija Grande".
22.35 TV anonsas. 22.40 Dainuoja 
Violeta Urmanavičiūtė. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 Koncerto tęsinys.

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9 .X  TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...” . 16.55 Programa. 17.X  
Laikas 17.20 Monitorius 18.10 Animac. 
f. 18.35 "Be namų negerai...". 19.30 
Laida "Palėpėje". 20 .X  Laikas 20.45 
TV parduotuvė. 21.X  F. "Vinetkos 
kelias". 1 s. 21.50 Tangomanija 23.05 
F. 'Tegu kraujas liejasi laisvai!". 23.35 
F. "neužmiršk manęs, Bilai".

TELE-3
15.55 Programa 16.XTV tekstaš.

16.30 Muzikos grupė. "Bee Gees"
17.25 Anglų k. pamokėlė. 17.30 Dalyviai 
liudija.. 18.X Pasaulio sportas. 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.X Žinios. 19.20 
1 X  proc. 19 .X  F. "Santa Barbara".
20.X Animac f. 20.55Anglų k. pamokėte.
2 1 .X  Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.X  Psichologinė drama "Savižudžio 
žmona". 23.05 Žinios. 23.20 Sporto 
naujienos. 23.35 Muzika.

Antradienis, rugsėjo 5 d. 
LIETUVOS tv
7 .X  Labas rytas. 8.00 TV anonsas.

9.05 Deutche Welle. 9.35 France 2 
žinios. 10:05 Sveiką Prancūzija 10.35 
F. "Eugenija Grande". 16.45 Programa
16.50 Dainuoja Violeta Urmanavičiūtė.
18.X Žinios 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.00 TV anonsas. 19.05 
Laida lenkų kalba. 19.40 F. "Lėlių 
slėnis". 20.05 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gera 20 Э0 Panorama 21.X  
Sportas. 21.15 F. "Gražioji pikčiurna".
1 s. 23.10 TV anonsas. 23.15 Vakaro 
žinios. 2 3 .X  Brydė.

LNK TV
6.55 Programa. 7 .X  Ryto ratas.

9 .X  TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17 .X

Laikas. 17.20 TV žaidimas 'Taip. Ne” .
18.10 Animac. f. 18.35 "Be nar*N 
negerai,..". 19.30 TV žaidimas 
“ Kontaktas". 20 .X  Laikas. 20.45 T \ 
parduotuvė. 21 .X  F. "Žmogžudysčių 
skyrius". 21 .X  "Jūros spalvos". 22.25 
Dok. f. 2 2 .X  F. "Folčio viešbutis". 
2 3 .X  F. ""Braziliška jungtis". 

TELE-3
7 .X  CNN. 8 .X  Animac. f. 9.20 

"Santa Barbara". 11 .X  F. "Marija 
Celeste". 15.55 Programa. 16.X TV  
tekstas. 16.40 Muzikos grupė. Alain 
Chamfort. 17.25 Anglų k. pamokėlė.
17.X POP TV. 18.X Viskas dėl juoko. 
18 55 Anglų k  pamokėlė. 1900 Žinios.
19.X 1 X  proc. 19.X "Santa Barbara". 
X X  Animac f. X.55 Anglų k. pamokėte 
21 .X  Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21 .X  F. "Kelionė j pirmykštę planetą". 
2 3 .X  Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 
2 3 .X  Muzika.

Trečiadienis, rugsėjo 6 d. 
LIETUVOS TV
7 .X  Labas rytas. 9 .X  TV anonsas.

9.05 Deutsche Welle. 9.35 France 2 
žinios. 10.05 F. "Gražioji pikčiurna".
1 s. 1 7 .X  Programa. 17.05 Pyragų 
nebus be noragų. 18,XŽjnios. 18.10 
programa vaikams. 18.50 Žinios. 18.55 
TV anonsas. 19 .X  "Rock Summer- 
95". 2 0 .X  Sveikata kasdien. X . X  
Panorama 21 .X  Sportas. 21.15 Loterija 
"Perlas". 2 1 .X  Futbolas. Lletuva- 
Ukraina. 23.10 TV anonsas. 23.15 
Vakaro žinios.

LNK TV
6.55 Programa. 7 .X  Ryto ratas.

9 .X  TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.X  
Laikas. 17.20 Karaoke Ir kiti. 17.50 
"Viskas!". 18.10 Animac. f. 18.35 "Be 
namų negerai..". 19 .X  "Vienam gale 
kablys...". X X  Laikas. X .4 5  TV 
parduotuvė. 21.X  F. "Neteisingas 
areštas". 2235 F. “ Kalėjimo viršininkė".
23.25 F. "Noriu... Dabar".

TELE-3
7.30 CNN. 8 .X  Animac f. 8 .X  F. 

"Santa Barbara". 9 .X  "Marija Celeste".
10.X F. "Kelionė J pirmykštę planetą".
15.55 Programa. 16.X  TV tekstas.
16 .X  Muzikos grupė. Bob Marley.
17.25 Anglų k. pamokėlė. 17.X jdomūs 
žmonės 18.X Žvekkne atidžiau. 18.X 
"Džonas Rosas". 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.X  Žinios. 1 9 X  1 X  
proc. 19.30 "Sabta Barbara". 20.30 
Animac. f. X .5 5  Anglų k. pamokėlė. 
21 X  Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
2 1 .X  F. "Kalnietis". 2 2 .X  Muzika.
23 .X  Žinios. 23.15 Sporto naujienos.
2 3 .X  Muzika.

Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d. 
LIETUVOS TV
7 .X  Labas rytas. 9 .X  TV anonsas.

9.05 Deutshe Welle. 9.35 France 2 
žinios. 10.05 F. "Monte Karlo” . 1-2 s.
16.55 Programa. 17.X  Brydė. 17 .X  
Mūsų kalba. 18.X Žinios. 18.10 Animac. 
f. 18.50 Žinios. 19.X  TV anonsas.
19.05 Krikščionio žodis. 19.15 Vyriau
sybė nutarė... 19 .X  ūkimai. 2 0 .X  
"22". 20.30 Panorama 21.X  Sportas.
21.15 F. "Riešutų duona". 22.20 TV 
anonsas 22.25 M. K  Čiurtonio gimimo 
120-osioms metinėms. 23 .X  Vakaro 
žinios.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV IX. 2 - 8 D.
Šeštadienis, rugsėjo 2 d.
8 .X  Programa. 8.35 "Taip 

sukasi pasaulis". 9 .X  "Manuela". 
1 0 .X  Prospektas. 10.20 Ejrane - 
Čarlis Čaplinas. 1 0 .X  "Pentasis 
pasaulis". 11,00 Kino novelė 
"M irusi namų dali". 11 .X  NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 1 2 .X  "Už 
kam po...”  12.30 Juoda-balta. 
19 .X  Sveikinimų koncertas. X . X  
Muzika. 21.15 Krepšinis "Ranga- 
P o lite ch n ika "-F B K  “ Kaunas".
21.00 "M ana-m a na” . 21.30 
Rokijada VAU. 2 2 .X  Žaidimas 
"Šekit slieką". 22.30 "įsijunkite 
TV” .

Sekmadienis, rugsėjo 3 d.
8 .X  Programa. 8.35 "Taip 

sukasi pasaulis". 9 .X  Žingsniai. 
1 0 .X  Susitikimai. 1 0 .X  Vaikų 
savaitgalis. 1 1 .X  Metraštis. 11 .X  
Animac. f. 18.15 Animac. f. 18 .X  
Rytų kovos menas - BUSHIDO.
1 9 .X  Muzika. 1 9 .X  LKL apžvalga.
20.00 NBA fantastika. 20.30 
"Manuela". 21.05 "Taip sukasi

pasaulis".
Pirmadienis, rugsėjo 4 d.
1 9 .X  Laida "Taip yra..." 19 30 

Čempionų pasaulis. X . X  Juoda- 
balta. X . X  "Manuela". 21.X  "Taip 
sukasi pasaulis". 21.55 Baltijos 
naujienos. 2 2 .X  Mozaika. 2 2 .X  F. 
"Vyrukas-virtuozas".

Antradienis, rugsėjo 5 d.
7 .X  Programa. 7.05 "Manuela" 

7 .X  "Taip sukasi pasaulis". 19.X;
2 2 .X  "Pirk, parduok, informuok". 
Ž in ios. 19.30 Sodžius. 20.00 
Sveikatos kaina. 2 0 .X  "Manuela".
2 1 .X  "Taip sukasi pasaulis". 21.55 
Baltijos naujienos. 2 2 .X  Spaudos 
apžvalga. 22.35 Sankryža 22.45 F. 
"Pelenė".

Trečiadienis, rugsėjo 6 d.
7 .X  Programa. 7.05 Manuela” .

7.30 "Taip sukasi pasaulis". 19.X;
2 2 .X  "Pirk, parduok, Informuoj". 
Žinios. 1 9 .X  Krepšinis. "Šiauliai" 
( Š i a u l i a i ) - ” S L A S K - E S K A "  
(Vroclavas). 21.X  "Taip sukasi

pasaulis". 21.55 Baltijos naujienos.
2 2 .X  Spaudos apžvalga 22.35 F. 
"Pelenė” .

Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d.
7.00 Programa. 7.05 Sporto 

sensacijos. 7.30 “ Taip sukasi 
pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
TV forumas. Kompensacijos už 
šildymą ir karštą vandenį. 2 0 .X  
Č em pionų pasaulis. 20.30 
"Manuela". 21.X  "Talps sukasi 
pasaulis". 21.55 Baltijos naujienos.
2 2 .X  Spaudos apžvalga. 22.35 
Rodo "ARGOS".

Penktadienis, rugsėjo 8 d.
7.00 Programa. 7.05 "Manuela". 

7 .X  "Taip sukasi pasaulis". 19.X;
22.00 "Pirk, parduok, informuok", 
Žinios. 19 30 Pop be rok. 20.00 “ Už 
kampo..." 20 .X  "Manuela". 21.X  
“ Taip sukasi pasaulis". 21.55 
Baltijos naujienos. 22.30 Spaudos 
apžvalga. 22.35 F. “ Tris reikia 
pašalinti” .

LNK TV
6.55 Programa 7 .X  Ryto ratas.

9 .X  TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.X 
Laikas. 17.20 Tangomanija 17.40 "Šou 
bulvaras". 18.10 Animac. f. 18.35 
"Be namų negerai...". 19 .X  Keturi 
ratai. 20.X Laikas. 20.45 TV parduotuvė. 
2 1 .X  F. "Sirenos". 21.40 Laida apie 
praettj "Tarybinės kronikos". 22.45 
Karaoke Ir kiti. 23.15 F. "Nauji tėvai".

TELE-3
7.30 CNN. 8 .X  Animac. f. 8 .X  

"Santa Barbara". 9 .X  Biografijos.
10 .X  Gineso šou. 11.M  Vokietijos 
miestai. 15.55 programa. 16 .X  TV 
tekstas. 16.X Muzikops grupė. Paula 
Abdui. 17.25 Anglų k. pamokėlė. 17.X 
F. "Maištininkas". 18,X  "Okavango".
18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios. 
19201X  proc. 19 X  F. “Sarta Barbara”. 
2D.X Animac. f. 20.55 Anglų k. pernokėte. 
21 .X  Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Mirtis pagal kontraktą". 23.X 
Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 23 .X  
Muzika.

Penktadienis, rugsėjo 8 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas.

9.05 Deutsche Welle. 9.35 France 2 
žinios. 10 .X  "Lėlių slėnis". 10 .X F. 
"Riešutų duona” . 17 .X  Programa.
17.05 9 amatai. 17.40 Sodų kraitė.
18.X Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.X TV anonsas. 19.05 
"...prieštarauki". 19.50 Stilius. 20.30 
Panorama. 21.X  Sportas. 21.15 F. 
"Motina ir sūnus". 21.45 Laisvės alėja 
2205 TV anonsas. 22.10 TV Žaidimas 
"Sėkmės keliai". 23.05 Vakaro žinios.
23.20 F. ‘Tekšių uogos".

LNK TV
6.55 Programa 7 .X  Ryto ratas.

9 .X  TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.X  
Laikas. 17.20 Laida apie praeitį 
'Tarybinės kronikos". 18.10 Animac. 
f. 1 8 .X  "Be namų negerai...". 19 .X  
Kriminalinė apžvalga “Juodasis 
penktadienis". 2 0 .X  Laikas. 20.45 
TV parduotuvė. 21.X  TV žaidimas 
“ Taip. Ne". 21.55 "Dviračio šou".
22.15 'Vskasi". 2240 F. “Mieloji įkaitė". 

TELE-3
7.30 CNN. 8 .X  Animac. f. 8 .X  

“Santa Barbara". 9 .X  Muzika ir žodis.
10 .X  D. Britanijoje. 10.30 F. "Mirtis 
pagal kontraktą” . 2 s. 15.55 Programa
16.X TV tekstas. 16.30 Muzikos grupė. 
Jimmy Hendróc 17.25 Anępų k. pernokėte
17.X  "Maištininkas". 18.20 "Mokslas 
ir technika". 18.40 Langas į gamtą.
18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.X Žinios.
19.201X  proc. 19 .X  "Santa Barbara''.
20.X Animac f. 20.55 Anglų k pamokėlė
21 .X  Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 
2 1 .X  F. "Kalnietis". 2 2 .X  Muziką.
23.15 Sporto naujienos. 23.25 Muzka 

Šeštadienis, rugsėjo 9 d. 
LIETUVBOS TV
9 .X  Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.X Šarka 10.X TV artelė.
11.20 Mūsų kalba 11 .X  TV anonsas.
11.55 Sveika, Prancūzija. 12.25 Dok. 
f. “ Kitas de Golis". 13.25 F. "Tvistų 
šeimynėlė". 13.50 Pasaulio sportas.
14.X  Užsukit, sveteliai. 15.20 TV dok. 
f. "Ramybė Jums". 16.15 Koncertas.
16.40 F. "Dvynukės". 17.45 Choro 
"Ziemuogėlė" koncertas. 18.10 TV 
anonsas. Ш 15 Žinios. 18.25 “Žuvėdra” 
Prancūzijoje. 19 .X  Kino pasaulyje.
19 .X  "Muzikinos viešbutis" Nidoje.
20.20 reklama 20.30 Panorama 21 .X  
Sportas. 21.10 Reklama. 21.20 F. 
"Našlės". 22.10 TV anonsas. 22.15

Dainuoja choras "Aidija". 22.25 
Popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas 
su Jaunimu. 23.35 Žinios. 23.50 
Robertas Plantas ir DŽimi Peidžas. 
"Unleaded".

LNK TV
8.55 Programa. 9 .X  Ryto ratas.

11.X  Programa. 11.05 F. "Meilė 
žeidžia". 1 2 .X  Laida apie praeitj 
“ Tarybinės kronikos". 1 2 .X  F. 
"Žmogžudysčių skyrius". 13.45 
Kriminalinė apžvalga "Juodasis 
penktadienis". 14.15 "Jūros spalvos".
14.55 TV žurnalas "Kontaktas". 15.X 
TV laida "Eurpos scena". 16.X  
Tangomanija. 16.25 "Diračiošou".
16.55 "V iskas!". 17.20 Laida 
"Palėpėje". 1 7 X  Kibir tele vibir.
19.X F. "Dangiškieji migdolai-. 20.X 
Laikas. 20.40 F. "Folčio viešbutis".
21.15 Šeštadienio pokalbiai. 21.50 
F. "Tegu kraujas liejasi laisvai!".
22.15 F. "Skandalinga istorija". 

TELE-3
9 .X  Animac. f. 10 .X  Sveikatos 

apsaugos reforma 10.X  F.. "Rastas 
negyvas". 12 .X  Muzika 12.X  
"Kalnietis". 13 .X  POP TV. 14.X 
Vokietijos miestai. 15 .X  Muzikos 
gnpė. KHyMinogue. 16.X Biografijos.
17.X Europos scena 18.X "Mokslas 
irtechrtka". 18.X F. "Marija Celeste".
19.25 Lietioto. 19.X  "Stilius". 20 .X  
Laukiniai Pietūs. 2 0 .X  Animac. f. 
2 1 .X  Žinios. 21.15 Muzika. 21 .X  
F. "Rekviem balsui Irfortepijonui".
23.00 Žinios. 23.15 Muzika.

Sekmadienis, rugsėjo 10 d. 
LIETUVOS TV
9 .X  Programa. 9.05 TV dok f.

9.35 Svetimo skausmo nebūna 10.15 
TV žaidimas vaikams "Telelego". 
10.45 F. "Ypatingai slapta misija". 1 
s. 11.10 "Septynios Kauno dienos".
12.10 TV anonsas. 12.15 Krepšinio 
pasaulyje. 13.X S . Rachmanlnovo
I simfonija. 13.40 Atmintis. 14,10 
Azimutai 15.00 Sveikinimų koncertas. 
16.X F. “Neono raitelis". 16.45 Ketaikų 
TV studija. 17.15 Keliai, mašinos, 
žmonės. 18.X  TV Anonsas. 18.05 
Žinios. 18.15 Sekmadtento fotoateljė.
18.50 Gyvybės žalias medis. 19.20 
Kalbos viktorina "Moki žodj - žinai 
keią". 20.X Panorama 21X  Sportas
21.15 Pirmasis kanalas. 21.35 F. 
"Balti liūtai". 2 3 .X  Vakaro žinios.
2 3 .X  Kaukodromas.

LNK TV
8.55 Programa. 9 .X  Animac. f.

I I  . X  Šeštadienio pokalbiai. 11.35 
TV žaidimas 'Taip. Ne". 12 X  Karaoke 
ir kiti. 13.X F. "Dangiškiep migdolai".
13.55 F. “Vinetkos kelias". 14.40 
Ketui ratai 1505 Vienam gale kartys".
15.X Dok. f. "Artūras Klarkas. Keistų 
jėgų pasaulis. 16.05 Kibir tele vibir.
17.15 F. "Juodosios rinkos kūdikis",
18.50 Animac. f. 19.20 F. "Meilė 
žeidžia". 20.15 Laida "Monitorius".
2 1 .X  Savaitės horoskpkas. 21.05 
F. “O jeigu karas?". 23.00 Sekmadtenis.
23.50 F. ‘Talentinga žmogžudystė” . 

TELE-3
9 .X  Animac. f. 10 .X  Langas į 

gam tą 10 .X  F. "Rekviem balsui ir 
fortepijonui". 2 s. 12.X Muzika 12.X 
F. "Kalnietis". 13.X Europos scena 
14.X Laukiniai Pietūs. 14.X "Pasaulio 
pranešimai". 15.X"Stilius" 16.X 
Muzika ir žodis. 16 .X  “ Rojaus 
kan jonas” . 17.30 Europos 
kaleidoskopas 18.X jdomūs žmonės.
18.X  F. "Marija Celeste". 19.X  
Gineso šou. 20 .X  Pasaulio sportas.
2 0 .X  Animac. f. 21 . X  Naujienos. 
Nuomonės. 2 1 .X  F. "Savaitgalis 
su Ostemanu". 2300 Tamsos ctadelė.
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