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LIETUVOJE
Spalio 12 d ieną Š iauliuose 

lankėsi žym us lie tuviu  iše iv ijos 
publicistas, visuom enės veikėjas, 
knygos “ Sąmokslas prieš žmoniją”  
autorius Vilius Bražėnas. Nors buvo 
labai užimta diena, - Vilius Bražėnas 
kalbėjo Šiaulių radijuje, televizijoje, 
skaitė paskaitą filharmonijos salėje, 
-tačiau surado laiko ir mielai atsakė 
j “ Aušros a lė jos”  korespondento  
klausimus.

Koresp. Ar tai pirmasis jūsų vizitas 
į Lietuvą po ilgos pertraukos?

V. B ražėn as . Iš Tėvynės 
pasitraukiau prieš 50 metų ir dabar 
džiaugiuosi sulaukęs progos, kad 
galiu grjžti j nepriklausomą Lietuvą.

Koresp. Esate knygos “ Sąmoks
las prieš žmoniją" autorius. Lietuvoje 
ji dar nėra išleista. Apie ką ši knyga?

V. Bražėnas. Esu parašęs ir dau
giau knygų. Nepriklausomybės laikais 
buvau feljetonistas. Yra išėjusios dvi 
mano feljetonų knygos. Pirmoji - 
Normuotos šypsenos” - buvo išleista 

Vokietijoje 1948 metais, antroji - 
Kalorijos ir doleriai” - Amerikoje 1957- 
siais metais. Knyga “Sąmokslas prieš 
žmoniją" - tai straipsnių rinkinys apie 
internacionalistų grupuotes, kurios 
kontroliavo II pasaulinio karo eigą, 
;žtęsė karo pabaigą, įleido sovietus

tem a esu kalbėjęs Am erikos 
lietuviams, nekartą su paskaitomis 
važinėjau po Ameriką. Kalbėjau 
mokyklose, amerikiečių jaunimo 
po litin io  paruošim o stovyklose, 
radijuje, televizijoje, net iškilmėse ir 
pobūviuose. Savo kalbomis siekiau, 
kad būtų sustabdyta Vakarų pagalba 
Sovietų Sąjungai, nutrauktas Lietuvos 
okupanto finansavimas ir pagreitintas 
neišvengiamas Sovietų Sąjungos 
subyrėjimas. Laikraštis "Tremtinys” 
susidom ėjo šia mano knyga, žada ją 
išleisti Lietuvoje.

Koresp. Kokius darbus teko dirbti 
Amerikoje?

V. Bražėnas. Du su puse metų 
redagavau Floridos miesto savaitraštį. 
Teko sukurti redakcinę dalį, surinkti 
reporterius, suformuoti laikraštį. Tai 
buvo amerikietiškas laikraštis su 
lietuvišku charakteriu. Esu leidinio 
“ Laisvoji Lietuva" redakcijos narys, 
rašau laikraščiui "Tėviškės žiburiai” 
ir dar bent penkiem s lietuvių 
laikraščiams Amerikoje.

Koresp. Koks jū sų  mėgstamiau
sias laisvalaiko užsiėmimas?

V. Bražėnas. Šiuo metu gyvenu 
Floridoje, Meksikos įlankos pakrantė
je, 1,5 kilometro nuojūros. Vienas iš 
m ėgstam iausių užsiėmimų yra

Tuo klausimu šių metų liepos mėnesio 
la ikraštyje “ D ie n o v id is "  buvo 
^spausdintas mano straipsnis. Ta

plaukiojimas - 
gimnastika.

tai ir malonumas, ir

Koresp. Ačiū už pokalbį. 
K albė josi Ire n a  B IJEIK IENĖ

AR MES - ŽMONES 
IŠ GATVĖS

Kęstučio Girniaus komentaras
Klausiamas, ar Prezidentas 

Brazauskas nepakanakami aiškiai 
apibūdina Lietuvos politikos tikslus, 
ypač norą įs ijungti j NATO, 
Prezidento patarėjas užsienio 
reikalams Justas Paleckis atsakė, 
kad Prezidento reikalas nutarti, kaip 
jis kalba. J. Paleckis tvirtino: 
"Prezidentas turi tautos tiesioginj 
mandatą, tiesioginį pasitikėjimą. Nei 
Latvijos, nei Estijos prezidentai tokiij 
dalykų neturi. Ir tikriausiai ne žmogui 
iš gatvės spręsti, įcaip reikia 
Prezidentui kalbėti. Žm ogus iš 
gatvės atliko savo reikalą - jis 
balsavo, jis suteikė Prezidentui 
penkiems metams įgaliojimus, ir 
dabar Prezidento reikalas - kaip
maksimaliai juos panaudoti”

Šios pastabos jaudina dėl kelių 
priežasčių. Pirma, du kartus
vartojamas gana paniekinantis 
išsireiškimas "žm ogus iš gatvės": 
"ne žmogui iš gatves spręsti, kaip 
reikia Prezidentui kalbėti", ne jam 
rųpin tis P rez iden to  po litika . 
"Žmogus iš gatvės" atlieka savo 
reikalą balsuodam as. Tačiau 
balsuoja ne žmonės iš gatvės, bet 
šalies piliečiai, irtokiais juos reikėtų 
vadinti. Antra, peršama savotiška, 
labai pasyvi pilietiškumo samprata. 
Pilietis kas penkerius metus renka 
Prezidentą, o po to Prezidentas 
sprendžia, kaip jis  naudosis 
suteiktais įgaliojimais. Pabalsavęs 
pilietis lyg neturėtų rūpintis valstybės 
reikalais iki sekančių rinkimų, turėtų 
pasitikėti išrinktojo, ar tai būtų 
Prezidentas, ar Se im as, ar 
savivaldybės deputatai, išmintimi 
ir sprendimais. Toks pilietybės 
sam pratos sus iau rin im as , 
sutapatinimas su teise balsuoti 
visiškai nepriimtinas. Juo labiau, 
kai Lietuvoje ne be pagrindo 
skundžiamasi gyventojų apatija, 
nesidom ėjim u po litika ,
užsisklendimu savo rūpesčiuose. 
Autoritarinėse valstybėse laukiama, 
kad gyventojai būtų pasyvūs viešojo 
gyvenimo stebėtojai, klusniai pritartų 
savo valdovų sprendimams. Bet 
.demokratijoje to negana. Normaliai

demokratija labiau klesti, kai šalies 
gyvento ja i aktyviai dalyvauja 
politiniame gyvenime, nebijo nei 
komentuoti, nei kritikuoti valdžios 
darbą. Tad ir stengiamasi rasti 
priemonių, kurios suteiktų piliečiams 
didesnę galimybę reikšti savo 
nuostatas, o valdžiai - su jomis 
susipažinti ir j jas deramai reaguoti.

Savaime aišku, kad joks pavienis 
pilietis, arba “ žmogus iš gatvės", 
negali lemti Prezidento sprendimų, 
kad Prezidentas - laisvas priimti jo 
patarimus arba juos atmesti, bet 
kiekvienu atveju nereikia jų bodėtis, 
arba juos laikyti nepageidautinu 
kišimusi j valdžios reikalus.

Valdžios reikalai yra piliečio 
reikalai, nors per daugelj visų pažiūrų 
politikų tai užmirštama.

Pagaliau Prezidento patarėjo 
pastabose jaučiamas polinkis iš 
aukšto žiūrėti { eilinius piliečius: ne 
jiems spręsti, kaip turėtų kalbėti 
Prezidentas, nes jie esą nepakanka
mai supranta sudėtingus valstybės 
reikalus. Tik Prezidentas, premjeras, 
ministras, deputatas ar valdžios ats
tovas turi visą informaciją, visapusiš: 
kai susipažinęs su padėtimi, turi 
reikalingo profesionalumo. Visi kiti 
turėtų kukliai nusileisti jo  išminčiai. 
Nors ir gana plačiai paplitęs toks 
technokratiškas požiūris j valstybės 
reikalus, atsiduoda nepagrjsta 
arogancija. Pirma, nereikia specia
lios kompetencijos didžiajai pagrin
dinių valstybės reikalų daliai protin
gai svarstyti ir nagrinėti. Jiems įgy: 
vendinti reikia ekspertizių, bet tai 
jau kitas klausimas. Antra, susipaž
inimas su visomis problemos detalė
mis bei užkulisiais kartais padeda, 
bet dažnai apsunkina daryti teisingus 
sprendimus.

Taiai negalima pritarti Prezidento 
patarėjo Justo Paleckio pastaboms. 
Lietuvai nereikia pasyvaus, tik kas 
penkerius metus balsuojančio 
žmogaus iš gatvės". Lietuvai reikia 

aktyvaus piliečio, kuris domėtųsi 
politika, pasitikėtų savo sugebe imu 
protingai dalyvauti nustatant valsty
bės  veiklos gaires ir kuris atmestų

“ Laisvoji Europa

V yta u ta s  Š L IŪ P A S
Kasmetinę, jau bene dešimtąją, 

pokarinę kelionę j Lietuvą šiais 1994 
metais atlikau rugpjūčio-rugsėjo mėn. 
Kelionėje vėl praleidau penkias 
savaites.

“ WONDERFUL. WONDERFUL 
COPENHAGEN"
Iš San Francisco (Kalifornijos), per 

Los Angeles, skridau SAS - 
Skandinavų oro linija, kas reiškė 
vienos nakties sustojimą Danijos 
sostinėje Kopenhagoje, miesto centre 
esančiame GRAND 
Hotelyje.

Kaip ir anksčiau, 
kada šj miestą lankiau 
keletą kartų 1972-1993 
m .,jis  išliko maloniai 
įspūd ingas, su 
didingais viduramžių 
bokštais ir paminklais,

su Citadele ir Christiansborg pilimis, 
Tivoli sodais, senoviniais rūmais ir... 
Hans Christian Andersono išgarsintąja 
“The Little Mermaid" (mažąja undine).

Nors gatvėje - tūkstančiai turistų, 
bet švaru, - ne taip, kaip Amsterdame. 
O kokių čia kalbų neišgirsi - tikras 
Babelio bokštas: arabiškai, ispaniškai, 
švediškai, japoniškai, itališkai, 
angliškai, rusiškai, turkiškai... Net 
girdėjau ir lietuviškai besiginčijančią 
jauną porelę. Tačiau j akį krito du 
įdomūs faktai: Danijoje nesimatė 
rūkančių žmonių! O tie keli, kurie 
"traukė dūmą” , aiškiai matėsi kilę iš 
Rytų Europos ir Kaukazo - buvusiosios 
sovietinės subkultūros palikuonys.

Antrasis faktas: daugiatūkstantinėje

minioje nepastebėjau nė vieno girto! 
Mačiau vieną susiginčijusių rumunų 
apsistumdym ą: po vidurnakčio 
Vesterbrogade gatve pro langą praėjo 
dvi įs ilin ksm in u s io s  grupelės, 
dainuodamos šiek tiek girtais balsais. 
Tačiau gatvėse nemačiau nė vieno 
uniformuoto policijos patrulio, nors 
privačių sargų prie didesniųjų 
krautuvių buvo.

Čia tai kultūra! Gatvėje jautiesi esąs 
saugus.

PIRMOJI DIENA VILNIUJE

MAFIJA SAVO KILPĄ 
RIŠA TVIRTAI

Pirmieji įspūdžiai ilgai lieka atmintyje 
ir suformuoja žmogaus tolimesnę 
nuomonę. Manytum, kad Lietuva 
rūpintųsi, kaip ją pamatys užsieniečiai, 
kaip apie ją parašys, ką papasakos 
grjžę namo, bet iš tikrųjų taip nėra.

Išlipęs iš lėktuvo, eini j naująjį 
Vilniaus aerouosto rūmą, kuris turėtų 
atvykėlį nuteikti draugiškai Ir maloniai, 
- per šalutines dureles, per niūrų, 
ilgą koridorių j tamsų kambarėlį. Jąme 
langai užteplioti, uždažyti purvinos 
spalvos kalkiniais dažais; dar 
nenuplautas senas "grafiti". Taip, kaip 
buvo prieš metus ir prieš dvejus. 
Imigracijos pareigūnas sėdi už 
sukrypusio stalelio, nors, tiesa,, jo 
veidas jau m alonesnis, kartais

nusišypso, elgesys mandagesnis nei 
senaisiais sovietiniais laikais. Pro 
m uitinę p rae in i g re ita i ir be 
kom p likac ijų . Nere ika lingų jų  
deklaracijos formų jau nebėra.

Po dešimties minučių, pasiėmęs 
lagaminus, atsirandi už durų, kur laukia 
giminės ir pažjstamieji. Mane pasitiko 
pusseserės duktė, jauna mokytoja 
Laimutė ir jos sužadėtinis Aldas.

- Kur mamytė? - klausiu.
- Namie, butą saugo, nenori jo 

tuščio palikti, nes gali apiplėšti!

Tik spėjus 
įžengti j butą, 
e s a n t j 
d a u g ia b u č io  
p a s t a t o  
t r e č i a j a m e  
a u k š t e ,  
pusseserė sako: 

- Vytai, būk

visur atsargus. Vilnius nebe toks 
saugus, koks buvo prieš metus. Prieš 
kelias dienas, mano draugei Marytei 
išėjus į darbą, dieną apiplėšė jos 
butą. Kaimynė matė du jaunus, gražius 
vyrukus, jėga atidarančius Marytės 
buto duris. Po to  matė juos 
nuvažiuojančius rusvos spalvos 
"Mercedes". Policija tuos vyrukus 
pažįsta, bet nieko nedaro.

- Kodėl?
- Kaimynė bijo prieš juos liudyti, 

nes vaikinai grjžę jai keršys. Juk girdėjai 
apie "Centuriono" bylą - visus 
mafijozius teismas paleido! Žmonės 
išgąsdinti, o mafijoziai siaučia policijos 
neliečiami.

Nukelta {2  p.

P l l

p až in im o  asis
Po priverstinės pertraukos 

atnaujintas kultūrin io laikraščio 
"Saulutė” leidimas. Nuo šiol laikraštis 
vadinasi "Ž e m a ič ių  saulutė". 
Paantraštė skelbia: kultūros laikraštis 
Žemaitijai. Steigėjas ir leidėjas - UAB 
' Valstiečių laikraštis". Iki Naujųjų metų 
"Žemaičių saulutė”  bus leidžiama 
kas antrą savaitę ir bus platinama 
redakcijoje, bažnyčiose, bibliotekose, 
o nuo 1995 metų taps 
prenumeruojamu laikraščiu.

Pirmajame atkurtosios "Žemaičių 
saulutės" numeryje publikuojamas 
išsamus pokalbis su Telšių vyskupu 
J. E. Antanu Vaičiumi “ Mokykimės 
gyventi laisvėje". Štai kelios Jo

Ekscelencijos mintys: "Sunkius laikus 
išgyvename. Iš Vakarų veržiasi 
blogiausi dalykai ir jie pristatomi kaip 
pažanga ir naujovė. Ištroškę laisvės 
ir laisvės, nesuprasdami, mūsų 
tautiečiai dažnai metasi prie tų 
naujovių. O iš Vakarų dažnai siūlomi 
žemiausios vertės dalykai, ypač 
moralės srityje. Nesutinku su požiūriu, 
kad kunigas negali pareikšti savo 
nuomonės. Nereikia kištis ten, kur 
politika nešvari. Bet esminiais 
klausimais kunigas turi pasisakyti. 
Dabar sakoma: palikite spręsti žmonių 
sąžinei. Bet kaip galima abejingai 
stebėti, tylėti, jei žmonių sąžinė 
klaidingai suformuota? Pasaulio 
galingieji aiškina, kad viskas daroma 
laisvės, pažangos vardan. Mano 
nuomone, visų pirma reikia įgyvendinti 
taiką. Kai didelės valstybės sukaupia 
begalę ginklų, išugdo būrius karių, 
kai tuo  pačiu  sk iep ijam as 
nacionalizmas, tada neišvengiamai 
einama skersti kitų žmonių. Jei žmonija 
gyventų Kristaus mokslo šviesoje, 
žm onių  nekankin tų  š ių la ikų 
problemos” .

R edakcijos program iniam e 
straipsnyje rašoma: "Mes ateiname 
pirmiausia tiems, kurie mato Lietuvos 
pažangą žm ogaus dvasio je , 
savišvietoje, tikėjime. Mes ateiname, 
kad suburtume bendraminčius j tokią 
saulutininkų bendruomenę, kurios 
viziją regėjo 1916 m. jaunieji žemaičiai, 
ranka perrašydami "Saulutę". Mes 
būsime tam nedaugeliui gal paguodą 
o gal vieta, kurioje bus galima 
išsisakyti, - tarsi rašančiųlų ir
ska itanč ių jų  dvas in is  ryšys.
Nesistengsime teisti, o  tik bandysime 
suprasti, kodėl taip yra. Kalbėsime

ne m onologu, o d ia logu. 
N eužsisklęsim e Žem aitijos 
au tonom inė je  respub liko je , 9  
matysime ir tolimiausius horizontus. 
Jeigu tu, ryžęsis prabilti kultūros 
žadintojo vardu, mylėsi visą pasaulj 
su jo nuopuoliais ir viršūnėmis, su jo 
išdavikais ir pasišventėliais, purvu ir 
gėlėmis, jei mokysies pats, kad 
galėtum šviesti kitiems ir tikėti 
prisikėlimu, tik tuomet galėsi sąžiningai 
ištarti: “Aš atnešiau jums saulės 
patekėjimą” .

Spausd inam i a tsk irų  m ūsų 
kultūros, visuomenės asmenybių 
(Vlado Vasiliausko, Vytauto Kubiliaus, 
Kazio Sajos, Sauliaus Šaltenio) 
svarstymai apie šiuolaikinės Lietuvos 
spaudą, jos vietą atkuriamoje 
valstybėje.

Numeris skirtas jaunojo europiečio* 
žemaičio, labai talentingo poeto 
Vytauto Mačernio žūties 50-mečiui. 
Šiai iškiliai asmenybei skirtos net kelios 
publikacijos.

Taip pat atiduodama pagarba šią 
vasarą mirusiam V. Mačernio 
jaunystės bičiuliui, jo  atminimo 
saugo to ju i, P lungės krašto 
kultūrininkų globėjui, savotiškam 
dvasiniam vedliui poetui Eugenijui 
M atuzevičiui. S p ausd inam os 
ištraukos iš jo laiškų.

Po antrašte "Kaimo kunigas" 
apybraižos forma pasakojama apie 
kelionę j Kaltinėnus ir šio miestelio 
kleboną Petrą Linkevičių, jo  gausius, 
gerus darbus.

Kultūros laikraščio "Žemaičių 
saulutė" redakcija įsikūrusi Plungėje. 
Turi savo atstovų, bendradarbių 
įvairiuose Žemaitijos kampeliuose.

Apžvelgė G. BUDGINAS

SEIMO NARYS RUOŠIASI BADO AKCIJAI
Seimo narys K. Uoka kreipėsi į 

Molėtų rajono Giedraičių apylinkės 
viršaiti, prašydamas leidimo nuo š. 
m. lapkričio 3 d. Giediaičiuose, prie 
paminklo žuvusiesiems už Lietuvos 
laisvę, pradėti neterminuotą bado

  -----■

akciją prieš Vilniaus biurokratų 
vykdomą Lietuvos pramonės ir'ūkio 
griovimo politiką, prieš Seimo ir 
Vyriausybės daromas nepagrįstas ir 
nacionalinj orumą žeidžiančias nuo
laidas mūsų valstybės nedraugams.

Akcija skirta Lietuvos Respublikos 
Seimo dviejų metų darbo sukakčiai 
pažymėti toje vietoje, kur prieš 74. 
metus tarptautinės organizacijos 
b iurokra ta i sustabdė  mūsų 
savanorių žygj j Vilnių.
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ŽEMES ŪKIO 
AKADEMIJAI - 70

P etras  K U D R IC K IS
Žemės ūkio mokslo ištakos yra 18 

amžiuje. Tuo laiku Lietuvos Didžiosios 
K un iga ikš tys tės  ižd in inkas 
Tyzenhauzas įsteigė pirmąsias žemės 
ūkio mokyklas. Jo darbą tęsė Vilniaus 
akadem ija, vė liau  pavad in ta  
universitetu. Vilniaus universitetas 
1819 metais pirmasis Europoje jkūrė 
žemės ūkio mokslų katedrą bei 
praktinio mokymo ir mokslinių tyrimų 
bazę. 1832 m, numalšinus sukilimą, 
universitetas užsidarė. Aukštojo 
mokslo vystymasis prasidėjo po 
Pirmojo pasaulinio karo, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. 1922 m. 
Kauno universitete profesoriaus 
Zigmo Žemačjo iniciatyva buvo įsteigti 
agronomijos Ir miškininkystės skyriai. 
Vėliau nuspręsta įsteigti Žemės ūkio 
akademiją. Taigi 1924 m. rugsėjo 
mėnesj Lietuvos Prezidentas Antanas 
Stulginskis paskyrė Profesorių tarybą 
kuri pirmuoju naujosios Akademijos 
rektoriumi išrinko profesorių Povilą 
Matulionį. Tais metais buvo jsteigtos 
9 katedros, Buvo priimti 36 studentai, 
1924 m spalio 15 d. Dotnuvos Didžiųjų 
rūmų salėje jvyko iškilmingas mokslo 
metu atidarymas. Taigi nuo šios daos 
skaičiuojame Akademijos metus.

Prieš Antrąjj pasaulin] karą kasmet 
buvo priim am a apie pusšim tis 
studentų. Mokslas truko ketverius 
metus. Dirbo apie 50 dėstytojų. Iki 
1940 metų baigiamuosius egzaminus 
išlaikė 607 studentai, o diplomus gavo 
178. Tarpukario Akademija daug 
prisidėjo prie tuometinio Lietuvos 
žemės ūkio kultūros kėlimo.

Kai Lietuvą okupavo Sovietų 
Sąjunga, daug kas apsivertė aukštyn 
kojomis. Buvo paskirtas naujas 
rektorius, Iš darbo atleisti valdžiai 
nepatinkantys dėstytojai, pašalinti kai 
kurie studentai. Mokymo planuose 
priverstina] atsirado politiniai dalykai.

1941 m. birželio 14 d. menama, 
kaip viena liOdnlausiųjų, mat tądien j 
Sibirą ištrėmė profesorių V. Vilkaitj, 
prorektorių J. Stanišauskį, J. J.

Tonkūną, M. Žemaitį, M. GlemžaitJ, 
K. Ruginį, G. Sasnauskienę.

Karo metais vokiečiai Akademijos 
darbo per daug nekoregavo. 1944 
m,, artėjant frontui, Akademija nedirbo. 
Nemažai darbuotojų, bijodami 
bolševikų valdžios, emigravo j 
vakarus. Po karo darbas Akademijoje 
palengva atgijo, tačiau jis buvo 
vykdomas pagal Maskvos norus. 
Vėliau Akademija buvo perkelta į 
Kauną, o  nuo 1964 m. - j Noreikiškes. 
Tarybiniais metais mokymas buvo 
labai politizuotas. Mokslui dirigavo 
Maskva, nes darbui buvo ruošiami 
tik paklusnūs kadrai. Tačiau, nepaisant 
to, Akademijoje slypėjo ir nemaža 
Šviesių protų. Prasidėjus Lietuvos 
Atgimimui, čia gimė Žemdirbių 
Sąjūdis, buvo atkurtos ūkininkų, 
agronomų, miškininkų ir žemės ūkio 
ekonomistų sąjungos.

Pradėjus įgyvendinti žemės ūkio 
reformą, keičiantis ūkių struktūrai, 
reikėjo keisti ir studijų programas. 
Agronomijos fakultete dabar bus 
ruoš iam i d ve jo p o  pob ūdž io
specialistai; vieni - m okslinės
pakra ipos, k iti - praktika i.
Atsikuriančiam Lietuvos žemės ūkiui 
reikės žmonių, galinčių dirbti mokslinį 
darbą. 0  p ra k tin io  pob ūdž io
specialistai turėtų sugebėti ūkininkauti.

Prie Miškų ūkio fakulteto glaudžiasi 
nauja ta iko m o s io s  eko log ijos  
specialybė, š ie  specialistai dirbs 
gamtosaugos srityje. Labiausiai
reformuotinas ekonomikos fakultetas, 
nes kaime trūksta gerai rinką ir 
buhalteriją išm anančių žmonių. 
Akademijoje atkurta ir namų ūkio 
technologės specialybė, kuri prieš 
karą buvo labai populiari, Ir šiemet 
čia mokosi daug merginų, norinčių 
būti ge rom is  Še im ininkėm is, 
ūkininkėmis. Šiais metais Akademijos 
dieniniame skyriuje studijuoja per 2 
tūkst. studentų • apie 150 magistrantų, 
15 doktorantų. Neakivaizdiniame 
skyriuje studentų daugiau kaip 1,5 
tūkst.

MAFIJA SAVO KILPĄ RIŠA 
TVIRTAI

A tke lia  iš 1 p.
* Pažiūrėsime, kaip dabar bus su 

V. Lingio byla {buvusiojo nužudytojo 
'‘RespubSkos" redaktoriaus pavaduo
toje)! , - tęsė pusseserė. - Kalbama, 
kad teisėjas žudikus paleis, o tada 
jautikrai klius ir V. Lingio tėvams. Jau 
dabar juos grasinama nužudyti...

Kambaryje, ant staliuko, guli 
šiandieniniai ir vakarykščiai laikraščiai. 
Didžiulės antraštės;

“Teisėjai ir valdžia atostogauja, o 
mafija dirba be atostogų",

"Siautėja kapinių vandalai", 
"Vidurdienio apiplėšimai Vilniuje; 

kulkos skirtos turtingiesiems?", 
"D ingo moteris: vaikai liko be 

m otinos",
"Plėšikai, persirengę policininkais",

"Žudikai ieškomi, bet juos rasti 
maža vilties",

"Reketas be sienų" irt. t.
Prieš metus Vilniuje su min, 

pirmininku Adolfu Šleževičiumi turėjau 
pokalbį, kurj 1993 m. spalio 14 dieną 
paskelbiau "Lietuvių balse". Tada min, 
pirmininkas man sakė: "...mano 
vyriausybė skyrė ir skirs milžiniškas 
lėšas kovai su kriminalistais. Rezultatai 
jau Ima rodytis. Kriminalistai bėga j 
užsienį, lenda j pogrindį...”

Deja, dabar pažiūrėjus j realybę 
nesimato, kad m inistro pirmininko 
entuziastingas prognozavimas būtų 
virtęs realybe. Kiek dar reikės laukti? 
Mafija klesti, žmonės jsibaiminę, o 
valdžia atostogauja.

(Tęsinys kitame numeryje)

Leonlja  M A LA K A U SK IE N Ė
Tęsinys. Pradžia Nr. 82
Melas prasideda nuo sakinio 

"Breiva buvo nau jakurys'. Nalsių 
literatūros muziejaus darbuotojos 
Birutės Stumbrienės žiniomis, a. 
a. Antano ir Stepono Breivų tėvas ar 
senelis iš grafo Zubovo buvo pirkęs 
dalj Karvazų pa livarko, o 
artimiausieji Breivų kaimynai Liucija 
ir Antanas Krikščiūnai atsimena, kad 
Antanas Breiva ir pats dar nusipirko 
apie septynetą hektarų. Tad buvo 
pasiturintis ūkininkas, valdęs per 30 
ha žemės - nuo vieškelio iki pat 

va ld iško jo  m iško.
Karvazuose, prie 
kelio  iŠ Nais ių j 
Sere ik ius, dar ir 
š iand ien  tebestov i 
didelei šeim ynai ir 
gražiam gyvenim ui 
s tatyta jų troba.
Okupantų kalba rašytuose raštuose 
apie Breivų šeimos Išžudymą Breiva 
apibūdinamas žodžiais "kulak" ir 
"bandposobn ik1.

Iš šių dokumentų ir vietinių 
žmonių pasakojimų aiškėja tokia 
įvykių seka. 1947 m. rugpjūčio 5 d. 
buvo nušautas naujakurys Juozas 
Tukišas Ir jo žmona. (Jie buvo gavę 
Breivų žem ės ir  gyveno tos 
d id ž io s io s  tro b o s  sek lyč io je .) 
Netrukus buvo areštuotas kaip 
"b a n d p o s o b n ik "  sodybos 
šeimininkas Amanas Breiva. Motina 
su šešiais vaikais šiaip taip vertėsi, 
kaimynų ir giminių padedama. 
Pranei Jaselionytei iš Karvazų 
aprašomųjų jvykių metu buvo 33 
metai, "N o rs  buvo m e  labai 
ne turting i, net savo trobos 
neturėjome, labai su Brervcmls 
sutardavome, eidavome pas juos 
dirbti..." Po to, kai buvo nušautas 
Jonas Tukišas su žmona, o Jų vaikai 
išvežti j prieglaudą, Pranė Breivienė 
ne karią atsidūsėdavusi: ' Daba jau 
nebegyvensma".

Spalio dešimtosios vakarą, po 
ruošos Ir vakarienės, P. Breivienės 
sesuo Daukšienė metusi kortas, 
Nieko gero nepasakiusi. “ Prasta 
čigonė", - tarę vakarotojal ir ėmę 
rengtis poilsio. Daukšienė su 
v y resn io s iom is  m ergaitėm is ir 
" ru s k e la "  vasarą  m iegodavo 
daržinėje ant šieno. Tą 
vakarą motina 
mergaičių ant 
šieno 
neišlei-
d u s i :

KRAUJAS 
ŠAUKIASI TIESOS

spalio mėnuo, slogos... j daržinę 
išėjo miegoti Daukšienė su ruse. 
Pasakoto ja  neatsim ena nei 
pastarosios vardo, nei atsiradimo 
tuose namuose aplinkybių.

Kitą dieną Jaselionytės vėl nuėjo 
pas Breivas rytinės ruošos. Ta, kuri 
ėjo pirmoji, vos peržengusi slenkstį, 
puolė šaukdama atgal, kelio link. 
Pranutė nubėgo jai iš paskos.

- Ar nem atei, išžudyti... - 
sustojusios kuždėjosi.

Pasitarusios sugrjžo atgal ir regi: 
motina išvilkta iš lovos, sukniubusi 
prie stalo. Stalas didelis, nudrabsty
tas Šviesia mėsa ar smegenimis, 
sienos krauju nutaškytos. Mergaitės 
lovose gražiai guli, atrodo, kad 
miega. Angelytė puodą ant galvos 
užsimovusi, tokj pusiau juodą, 
pusiau raudoną, "č ia  G ediius tas... 
pypką da įsikandęs, atroda, ka 
gyvs". Breivienė su suknele. Jos 
galva sužalota: antakiai, akys - vfena 
mėlynė. Vaikai nušauti.

Pranutė su baime ir  v iltim i 
atsigręžė j kažkokį judesį ar garsą.

Pasirodo, katė...
Ūkininkės milo buvo priausta 

išmėtyta, išvartyta...
Karolis Gedžius, siuvėjas 

Povilaičių, buvo Antano Brefvc« 
svain is, vedęs Breivaitę, 
nužudytiesiems vaikams telulėrias 

Artimiausias kaimynas Antan 
Krikščiūnas apie žudynes Bre; 
namuose sužinojo nuėjęs į  da: 
prie geležinkelio. Žinia buvogauta 
Meškuičių milicijos. Milicija suėm< 
Leoną, Viktorą TukiŠus ir Alfon^ 
Škigą. Parėjusį iš darbo A. KfikŠ 
čiūną pasišaukė pagalbon daržir 

Je ant šieno nakve 
ir dėi to gyva 
B re iv ienės sės 
Daukšienė.

A n t a r 
K r i k š č i ū n o  
pasakojime išky 
dar viena detalė 
m okesčių  kvit; 
ant smegeni 

nutaškyto didelio stalo, ir versij; 
kad paruošų agentas Viktoi 
Tukišas, prieš užmušdamas Prani 
Breivienę, reikalavo 15 Jos tų kvitų 

Iš Pranės Jaselionytės, Antai 
Krikščiūno ir Liucijos Krikščiūnien. 
pasakojimų ryškėja žaibiška 
tragedijos atomazga.

Spalio 10 d. pas Petrą Kumpį (oi 
gyvi jo valkai Adolfas Ir Jonas k, 
kuris iš jų gyvena Šiauliuose) be 
kūlimo pabaigtuvės. Apie vidum,: 
Viktoras Tukišas su savo sūn&r 
Leonu pranykę, o apie pirmą 
landą vėl sugrjžę. | klausimą, kodi 
batai ir rūbai aptaškyti krauju 
kuris atsakęs: "Gaidj kirtau", Vali 
rija Vanagienė iš Sereikių pap 
Viktoras Tukišas buvo nese- 
vedęs iš Mekių kilusią merginą, k , 

pati nunešusi j miliciją kruvinus v1/  
drabužius ir, nebegalėdama gyve- 
su žmogžudžiu, tą pačią dien 
išvažiavusi, o vėliau ir oficiai 
išsiskyrusi.

(Pabaiga kitam e numery)

"p y lia v ų " ,
pask le is ti

to

savikaina. Socialiai remtini asmenys 
nori už jiems priklausant] lengvatinj 
kreditą pirkti butus. Vaidyba nusprendė 
iš miesto biudžeto lėšų Lietuvos 
Valstybinio komercinio banko Šiaulių 
skyriui grąžinti lengvatinj kreditą, 
suteiktą gyvenamajam namui statyti, 
bendrijos nariams grąžinti pradinius 
jnašus ir patvirtinti lengvatinio kredito 
butam s soc ia lia i rem tin iem s 
asmenims pirkti limito skaičiavimą.

3 - pramoninių prekių parduotuvę

Valstybinė jmonė "Šiaulių turo1 
gavo leidimą skelbti medinio paviljur 
uždarą patalpų nuomos konkun 
Patalpų paskirtis - prekyba žen- 
ūklo produktais. VAj Gedulo na ne
skelbs viešą nuomos konku 
patalpoms Tilžės g, 198, tinkančio- 
kavinei,

Šiaulių miesto valdyba nusprendė 
Skirti Komunalinio ūkio skyriui 80 
tūkstančių IHų išlaidoms laikrodžiui 
savivaldybės bokšte įrengti.

Šiaulių miesto Valdybos Kapitonės 
statybos skyrius gavo leidimą įrengti 
laikinąją automobilių stovėjimo aikštelę 
Gytarių mikrorajone, buvusiame 
"N a u jo  g yve n im o " ko lūk io  
mechanizaci]os kieme.

158-osios gyvenamųjų namų 
statybos bendrijos (Tilžės 61, 61 a, 
61b, 61c) socialiai remtinieji nariai 
pareiškė norą išstoti iŠ jos, nes buvo 
skiriama nepakankamai lengvatinio 
kredito. Statyba užsitęsė, išaugo jos

Šiauliuose daugėja butų, kuriuose 
savininkai įkuria komercines įmones. 
Valdyba leido Z. Juočienei įrengti 
keturių kambarių bute Vilniaus g, Nr. 
22-14 pramoninių ir maisto prekių 
parudavę bei kavinę; S. Barauskienei 
2-jų kambarių bute Aušros ai. Nr. 41-

Daugėja "taškų", prekiaujar* 
nrftos poroduktais. J. Gliožerio jm > 
buvo paskirta vieta ties Architektų 
Aukštabalio gatvių sankryža prekia 
naftos produktais; E. Vaičekausk 
įmonei - Tilžės gatvėje. Akcinei bers 
rovei "Staktes" leista statyti stadione: 
benzino kolonėlę jai priklausanč>i 
teritorijoje Žemaitės g. 137.

{registruotos naujos visuomenių 
organizacijos ir patvirtinti jų nuostate 
Tai meno puoselėtojų klubas “Kaukt 
(Vytauto 156-13), krepšinio sporii 
klubas "Branda" (Varpo 27), Jaunini 
klubas bei Kvailių sąjunga (Sau'r 
takas 6-51).

A lg irdas  ENDRIUKAITIS 
Pabaiga. Pradžia Nr. 82
SAVO PROBLEMOS ■ 

SAU
Dvylikoje ES valstybių 1993 metų 

pabaigoje buvo 17 milijonų bedarbių, 
o tai sud&o 10,8 proc. visų dirbančiųjų 
skaič iaus. Tai atitinkam ų getų, 
nusikalstamumo, emigracijos Šaltinis. 
Prancūzijoje yra 3,4 mln. bedarbių, o 
25 proc. 16-25 metų jaunuolių, baigusių 
universitetus ir mokyklas, negauna 
darbo. Dėl to  visai neseniai ten kilo 
riaušės Suomijoje bedarbystė siekia 
20,3 proc, arba apie 500 tūkst žmonių, 
Ispanijoje bedarbiai sudaro 24 proc. 
Salias darbingųjų žm onių - 3,7 m ln., - 
tiek gyventojų yra Lietuvoje.

Johnas Majoras pareiškė: "Jeigu 
ES nebandys išspręsti problemų, 
kurios jaudina žm ones Šiandien irtęs 
bevaises diskusijas dėl abstrakčių 
ko n c e p c ijų , ji v is iS ka l p raras 
pasitikėjimą".

Šių metu kovo mėnesj Strasbūre

vykusiame Europos Parlamente kalbą 
pasakė svečias Čekijos prezidentas 
V. Gavelas. Jis nuogąstavo, kad 
Europai trūksta dvasinės ir moralinės 
d im en s ijo s , nes vyrau jan tis  
technokra tlškas  pragm atizm as 
pamina Europos dvasinius pradus.

Vena prisiminti Makso Vėberio 
racionalizacijos paradoksų formulę. 
J. Habermas apie tai sako:aMes turime 
įvertinti tai, kokia Ironija atsigręžia 
socialinis-kultūrinis progresą.'

H. Kolis neseniai pareiškė, kad 
nusikaltėlių grupės "kaip vėžio augliai 
kyla Europos Sąjungoje". Gal vietinės 
valdžios galvoja, kad tai padės spręsti 
ES? O gal kiekvienas rodo pirštu j 
kitą?

Prancūzija bijo narkotikų antplūdžio 
iš Olandijos ir nelegalių darbininkų iš 
Italijos bei Ispanijos. Prancūzų žurnalai 
gali tikrinti jtariamųjų dokumentus iki 
25 km nuo sienos.

Šio šimtmečio pabaigoje 35 proc. 
žemės Prancūzijoje bus nedirbama, 
nes nebus produkcijos paklausos.

IŠ KREMLIAUS KORIDORIŲ Į BRIUSELIO
Tai daug, jeigu dar prisiminsime, kad 
šalis teikė 9,8 proc. pasaulinės žemės 
ūkio produkcijos eksporto.

ES komisijos spaudos sekretoriato 
vadovas Peteri9 F. Dixonas Lietuvos 
korespondentui pasakė: "Niekas 
negali padėti Suomijos, taip pat ir 
jūsų žemės ūkiui. Jis nepajėgs 
konkuruoti su Pietų Europos šalimis. 
Reikia apie tai galvoti... Valstiečiai 
turės Ieškotis kito darbo...”

TARPUSAVIO
NESUTARIMAI

D idž io ji Britan ija v isu om e t 
pasižymėjo antiintegracine politika.

M argare t Thahcher rašė: 
"Federacinės Europos sąjungos 
idėjos apskritai negaliu pakęsti. Juk 
aišku: Jūs, vokiečiai, norite, kad ne 
Vokietija prisijungtų prie Europos. 
Jūs norite Europos likutj pritvirtinti 
prie Vokietijos". Tuo pagrindu 
Didžiosios Britanijos konservatorių

ES
partijoje yra daug "euroskeptikų 
griežtai pasisakančių prieš E 
centralizacijos didinimą. Didžioji 
Britanija Ir Ispanija, reikalaudama pafkti 
23 balsus veto sprendimui priimti, 
siekia sutrukdyti centralizmui ir 
protekcionizmui įsigalėti.

Šiais matais vykstam sunkioms 
deryboms dėl naujų ES narių priėmimo 
Johnas Majoras ragino iš visų jėgų 
kautis už britų "kampelj", ragina gal
voti, kaip padidinti darbo vietų skaičių. 
Jo nuomone, dėmesys koncentruo- 
tinas j Europos tikslus, o ne j institutus. 
Gegužės mėnesj Didžiojoje Britanijoje 
vyko diskusijos, ar neverta surengti 
referendumą dėl išstojimo Iš ES.

Egzistuoja nuomonė, kad je igu 
Bonoje nusičiaudoma, tai Londone 
jau sloga. Po Mastrichto sutarties 
Bonoje buvo Imta9i priemonių prieš 
Infliaciją. T 'l iškart atsiliepė Didžiajai 
Britanijai ir Italijai. Išgelbėti valiutinę 
sistemą pavyko padidinus nacio

nalinių valiutų kursų svyravimo dia 
pazoną iki tokio laipsnio, kuris prak 
liškai reiškė finansinio koordlnavimt1 
tarp šalių lygio sumažinimą, 

KIEK PASITIKĖTI 
POLITIKAIS?

Manoma, kad netoli tas melas 
kai bent 80% visų {statymų ir nutari 
bus priimama Briuselyje. Tai da7* 
mums nepažįstami, prieš mus neatss3 
kaitantys žmonės. Vietiniams vaidinti" 
kams tai labai paranku pasiteisini} 
Briuself, j Briuselį, ten pasiųsiu jūs* 
p ra šym u s". N e tg i sąžininT 
valdininko atveju galima suprasi
jo stovinčiojo Briuselio visagaly**t* i i----------------- . . . - t  ■ n i o  j BriusaIKą galima pasakyti apie Į 
suplaukiančius dirbti politikus7 «lSel  
ir jų sprendmal didei. Europos oar* 
administratoriai bus neliečiant s 'dl  
mes nežinosime net jų pavarų^! 
Kas ką galės pasakyti opie]4 vf  ̂  ■ 
praeityje kas patikrins jų sąska*c

AUSROS ALLTA
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RAŠO
“AUŠROS
ALĖJAI”

A n ta n a s  JU R G A IT IS
Pasak radijo stoties "Amerikos 

balsas", praėjusių metų balandžio 
14 d. Ouklande, Kalifornijoje, mirė 
Jonas Pleškys, buvęs Sovietų 
im perijos povanden in io  la ivo 
kapitonas. Didvyris taip ir nesulaukė 
Lietuvos Nepriklausomybės, kad 
galėtų sugrįž ti Tėvynėn. Bet 
neužmiršo jo žygdarbio Lietuva. 
Klaipėdoje jo atminimui lietuviai 
pastatė paminklą - 9 metrų aukščio 
kryžių. Apie tai praėjusi lapkritį 
informacijoje rašė "Respublikos" 
laikraštis, maždaug tom is dienomis 
apie tai minėjo "Laisvoji Europa". 
Apie drąsuolį, atsimena daug kas 
Lietuvoje. 1961 m. Jonas savo laivu 
su visa įgula nuplaukė švedijon. 
Pagal dabartinės Lietuvos spaudą 
rašytojas Tomas Clancy kapitono J. 
Pleškio žygdarbį aprašė romane 
"The Hunt for Red October". Beje, 
pagal jį sukurtas filmas. Jame 
pagrindinį vaidmenį atliko garsus 
artistas Seanas Connery.

Jonas Pleškys pasaulį išvydo 
1935 m. kovo 10 d. Tverų valsčiuje, 
Žemaitijoje, žemdirbio šeimoje. Joje 
buvo septyni vaikai, tarp kurių 
pasižymėjo Jonas ir Lietuvos teatro 
bei filmų aktorė Eugenija Pleškytė.

kad laivas grįžta j Klaipėdą, o jis 
artėjo prie Švedijos.

Jonas, pasiprašęs po litin io  
prieglobsčio, nuo Sovietų KGB 
žvalgybos slapstėsi Švedijoje. Beje, 
tais metais sovietai ypač saugojo, 
slėpė žinias apie savo karinę galią,

NESUGAUTAS
KAPITONAS

Jonukas baigė pradžios mokslą 
Žarėnuose ir Žemaitės vidurinę 
mokyklą Telšiuose. 1948 m. jo tėvai 
buvo išvežti Sibiran. Beje, Jonukas ir 
kiti vaikai pabėgo, bet jie tapo 
po litiška i nepatik im i. Todėl j 
aukštesnius mokslus Lietuvoje 
niekur įstoti nepavyko. Pašauktas 
sov ie tinėn arm ijon, Jonas 
pasižymėjo karine drausme ir 
gabumais, sumanumu. Ir nors 
karinė vadovybė  juo  nelabai 
pasitikėjo, bet vis dėlto pasiuntė į 
Leningrado aukštąją jūrininkystės 
mokyklą.

Jau 1961 m. Jonas, tebūdamas 
26 m., tapo povandeninio laivo 
kapitonu. Žodžiu, tai nulėmė Jono 
gabumai bei elgesys mokantis. 
Kšrtą, išplaukęs laivu iš Klaipėdos 
uosto  žva lgybon  į Baltiją, 
pas inaudo jo  sus idarius iom is 
sąlygomis ir nuplaukė laivu su visa 
įgula į Švediją. Tai pavyko padedant 
patikimam jūreiviui. Mat jie sugadino 
laivo kompasą. Todėl įgula galvojo,

todėl norėjo Joną sunaikinti dar 
Švedijoje. Bet J. Pleškys visgi 
a ts idū rė JAV, kur va ldžios 
žvalgybos ir apsaugos įstaigos jį 
globojo.

Ne per seniausiai, jau po 
sovietinės valdžios kracho, Vilniaus 
saugumo archyvuose aptiktas 
mirties bausmės paskyrimo J. 
Pleškiui protokolas - sušaudyti. 
Beje, šis nuosprendis galiojo iki pat 
sovietinės va ldž ios  žlugim o 
Lietuvoje. Žinia, tiktai pora užsienyje

gyvenančių lietuvių buvo nuteisti 
mirties bausme.

Likę Jono draugai sako, kad jis 
nuo pat s tudentav im o laikų 
puoselėjo svajonę pasprukti iš
okupantų glėbio. Kaip pranešė 
radijas, pasku tin iuos ius tris  
dešimtmečius Jonas praleido JAV, 
nors nemažai keliavo ir po svečias 
šalis, dėstė aukštojoje mokykloje. 
Prieš trejetą metų Jono Pleškio 
smegenyse aptikus auglį, jis dėl 
sveikatos išė jo  pensijon  iš
laivininkystės firmos.

Visgi gyvenim o saulėlydyje 
Jonas dar pabuvo jo
Nepriklausomoje Lietuvoje. Kuomet 
prieš šią kelionę jj paklausė, kas jam 
bus įdomiausia išvysti tėviškėje po 
30 metų, jis atsakė: "Ašen tik noriu 
pasivaikščioti po laukus Ir pievas, 
kuriose bėgiojau, kai mažas buvau". 
Beje, jis troško persikelti j Lietuvą 
gyventi, bet dėl sveikatos 
nebespėjo.

Velioniui pageidaujant dalis jo 
kūno pelenų numatyta pargabenti į 
Lietuvą, o dalį pasilieka jo dukra.

LIAUDIES
MEDICINOS

KERTELĖ
Nuo nemigos, galvos skausmų, 

silpnum o, lęšio  drum zlėtum o, 
aterosklerozės reikia prieš miegą 
uostyti valerijono lašus.

Uostyti reikia grynus valerijono 
lašus, sudarytus spirito (o ne eterio) 
pagrindu. įkvėpti į vieną nosies šnervę, 
'ą užspaudus, iškvėpti per kitą ”
  s - M “ir taip pakartomis - jkvėpti ir iškvėpti. 

Pirmąsias dienas reikia daryti neilgus 
įkvėpimus, paskui palaipsniui gilinti. 
Jokiu būdu negalim a uosty ti 
valerijono, jeigu neinate miegoti, nes 
galî  sutrikti nervų sistema.

Ligoniam s, sergantiem s 
hipertonine liga, ypač jei vargina 
galvos svaigimas, patariama vietoj 
cukraus naudoti medų. Naudinga 
išgerti po dvi stiklines obuolių sulčių 
(be cukraus) per dieną arba valgyti 
nesaldžius obuolius. Vartoti kukurūzų 
duoną, riboti druską. Galima gerti 
tokį mišinį: stiklinė burokėlių sulčių, 
stiklinė morkų sulčių, stikline krienų 
sulčių, stiklinė medaus ir vienos 
citrinos sultys. Gerai sumaišyti, laikyti 
vėsioje vietoje. Gerti po valgomą 
šaukštą 2 kartus per dieną valandą 
prieš valgį. Gydytis 1,5-2 mėnesius.

SAVAITĖS ŠIUPINYS

ŠIAULIŲ RAJ.
Kauno akcinės bendrovės 

"Miestprojektas" projektavimo 
skyrius baigė naujosios 180 
lovų rajono eentrinės ligo nfnės 
Kuršėnuose pro jektavim o 
darbus. Deja, klausimas, ar bus 
statom a nauja ligoninė 
Kuršėnuose, neduoda ramybės 
ne tik  m edikams, 
kuršėniškiam s, rajono 
gyventojams, bet ir Sveikatos 
apsaugos m inisterija i. 
Susipažinęs su būsimosios 
ligon inės s tatybos vieta 
Pavenčiuose, prie Ventos upės, 
m inistras J. Brėdikis vyr. 
gydytojui P. Simavičiui pasakė, 
kad Sveikatos apsaugos 
ministerija pritars, jog naujoji 
ligoninė Kuršėnuose butų 
statoma. Iki vizito Kuršėnuose 
ministras buvo priešingos 
nuomonės.

Ginkūnų Zubovų dvaras, 
įe is iantis is to rijon  ir dėl 
nesibaigiančiu rekonstrukcijos 
darbų, rado pirkėją. Dvarą perka 
L ietuvos K rikščion iškasis 
fondas. Nors moka nemažai, 
apie 0,5 mln. Lt, tačiau tai nėra 
labai didelė suma Tikimasi, kad 
bus užbaigta jo vidaus ir išorės

dirbantys žmonės jau gavo 
įspėjimus. Taigi beliks vienintelis 
ir paskutinis "M asčio" filialas 
Tryškiuose.

*  *  *

Prasidėjus ilgiems ir tamsiems 
vakarams, vis dažniau užpuolami 
žmonės. Autobusų stotyje trijų 
nepažįstamų vaikinų buvo 
užpultas Buivydiškės kaimo 
gyventojas E. T. Jaunuoliai iš 
minėtojo piliečio atėmė rankinę 
su maisto produktais, laikrodį ir 
35 litus.

Rainių k&imo gyventoja V. K., 
nuėjusi į ganyklą, esančią 
Stulpinų kaime, neberado karvės. 
Moteriai padarytas 800 litų 
nuostolis.

AKMENE
Spaigių žem ės ūkio 

bendrovėje apvogtas traktorius 
dingo variklio paleidimo

— — — — — — — — — — 1
skelbė: sveikatos apsaugai |  
re ikia lėšų, nes trū ks ta *  
medikamentų, š iuo la ik inės1 
įrangos, autotransporto. Labai |  
maži Ir medikų atlyginimai.

PAKRUOJIS
G intarinė je Palangoje I  

vykusiam e stip riaus ių jų  ■ 
Lietuvos maratonininkų bėgime ■ 
šauniai pasirodė pakruojietis I  
A. M acevič ius.D ešim ties« 
kilometrų distancijoje Artūras ■ 
aplenkė keturiolika bėgikų ir 
pelnė solidų prizą - japoni: ' 
laikrodj.

įuras ■ 
kų ir I  
niską i

iIšdaužus Pakruojo B 
kooperatyvo parduotuvės durų I  
stiklą, išpiešti kafeterijos, I  
kanceliarinių prekių, trikotažo !  
ir gatavų rūbų-avatynės skyriai. I  
Pagrobtųjų materialinių vertybių ■ 
nuostoliai nustatinėjami. J

Šeštadienio

ekpnstruRcijâ. 
•LS I*'TELŠIAI

Jaunimo mokykla sulaukė
svečių iš Danijos. Jie domėjosi 
mokyklos problemomis ir 
poreikiais. Išvykdami svečiai

Spalio 12 d. iš Menčių 
asfaltbetonio bazės dingo 240 
m. elektros kabelio. Nuostolis - 
3840 litų.* * *

P irm adienį akcinėje 
bendrovėje “Kalcitas" keldamas 
krovin į apv irto  25 tonų 
keliamosios galios montavimo 
kranas. Susiže idė krano 
mašinistas Virginijus Norbutas.

Antradienį visoje Lietuvoje 
vyko akcija "Medicinai - greitąją 
r' a” alhą". Trumpą akimirką po 

Akmenę su įjungtais

V IEN A VĖ JŲ  P A G A IR Ė JE
R o m u a ld o  S T R U O G O S  n u o tr.

pažadėjo suteikti mokyklai 
paramą, pradedant pieštukais 
ir baigiant vadovėlių paruošimu.

Nyksta paskutinieji "Masčio” 
filialai. Skaidant įm ones, 
atsiskyrė Naujosios Akmenės 
ir Varnių siuvimo barai. Kadangi 
darbo dabar trūksta siuvėjoms 
ir pagrindinėje įmonėje, nutarta 
panaikinti Mažeikių, Viekšnių ir

signalais važinėjo greitosios 
m edic inos pagalbos
automašinos. Akcija Lietuvai

rytą policijos ■ 
budinčiajai daliai Kalpokų J 
žemės ūkio b e n d ro vė s ! 
pirmininkas A. Švenčionis* 
pranešė, kad spa lio  4 -5 1 
d ienom is iš V e s e lk iš k ių l 
laistomųjų pievų pavogta 1000 ■ 
m aliuminio vamzdžių. ■

JONIŠKIS
Spalio 11 dieną buvo« 

užsidegęs autobusas, ■ 
priklausantis UAB "Joko” . |  
Gaisro priežastis - prakiuręs ■ 
duslintuvas, dėl to užsiliepsnojo ■ 
salono grindys. Vairuotojas |  
gaisru užgesino pats.

Spalio 18 dieną 11 val. prie j  
“ F oko " b u v o !
demonstruojamos gelbėjimo I  
au tom ob ilio  "M e rc e d e s " !

falimybės. Ta mašina atvykę J 
iauliečiai pjaustė automobilių I  

imitavo p irm osios!
« s i i to l ld m a  R n \/r> ®

kėbulus, 
pagalbos
demonstruotas irjonii 
dovanotasis au tom ob ilis  
"International” .

SAVAITES ŠIUPINYS

suteikimą. B u vo ! 
išKiečiams I

i  
i  
i  
i  
i

KORIDORIUS £*35 jfllerralrnä
Kas gali paneigti versiją kad savoje 

alyie neradusiam vietos politikui ar 
valdininkui ES institucijos nėra gera
gūžta šiltai gyventi iš esmės prieš 
nieką neatsakant už nepamatuotus 
arba lobistinius sprendimus, kurių
vertinimo kriterijus gali būti arba 
technokratiškas pragmatizmas, arba 
formalus teisiškai numatytas balsų 
daugum os nutarim as, v ienok 
praktiškai beapeliacinis.

Apie būstinę Briuselyje šiandien 
knibžda “ pram ušinėtojar, lobistai, 
kurie randa kalbą su čia dirbančiais 
kartais ir nusigyvenusiais politikais. 
Beje, Italijos ir kai kurių valstybių politikų 
skandalai patvirtina, kad politinių 
savanaudžių pasaulyje yra daug, o 
supervalstybėje jų kontrolė ir 
atsakomybė minimali.

Kuomet valstybėse susikaupia 
sunkiai išsprendžiamų problemų, 
suprantama, ieškoma išeities arba 
panacėjos. Ir tokiais atvejais aktyvūs, 
veiklūs politikai meta idėją kuri atrodo

Dažnai jos 
ji skirta

,...,  gi, kad
aMun, „  « nepasisekimas
teks arba kitiems, arba nenumatytoms 
aplinkybėms bei sąlygoms. Dabar 
visi mato, kad yra blogai, o teigiama 
viltis, kad taip susitvarkius arba 
persirikiavus bus gerai, o gal ir labai 
gerai. Su savimi žmogų galima toli 
nuvesti, ypač je igu tas kelias 
pateikiam as kaip vienintelis ir 
neišvengiamas. .

A. Frossardas abejoja: ‘Tikrai 
nesuprantu, kodėl demokratinės 
valstybės pasiduoda beasmenei 
kvazianonimįnei valdžiai".

t BEJONES
veicarija 1986  m. referendume 

pasisakė prieš stojimą j Jungtines 
.Tautas, o 1 992  m. - prieš narystę ES. 
Danijoje buvo du referendumai, ir 
nutanmas įstoti buvo vos vos priimtas. 
Didžiojoje Britanijoje žemieji rūmai
smarkiai priešinosi stojimui į  ES. 
Vokietijos stojimo j ES pasirašymo 
pagrjstumą svarstė Konstitucinis 
Teismas, šiuo metu pagal apklausos 
duomenis prieš Mastrichto sutartį

pasisako 56 proc. vokiečių
1994 m. vasario mėnesį Švedijoje 

už narystę ES pasisakė 35 proc., o 
prieš - 42 proc., Suomijoje už - 39 
proc., Norvegijoje už - 28 proc.

Galima suprasti Europarlamento 
ir mūsų kultūros, etikos, tradicijų 
skirtumus, jeigu ten svarstomas 
klausimas įteisinti homoseksualistų 
santuokas. Lietuva irgi turėtų 
prisitaikyti?

O kaipmums reikėtųverstis, jeigu 
vyrautų Švedijos socialdemokratų 
partijos lyderio I. Karlsono nuomonė, 
pagal kurią Italijoje, rinkėjams atmetus 
korumpuotąją krikščomų demokratų 
partiją ir nepasitikėjus kairiaisiais, 
laimejędešinieji, todėl Švedijai reikią 
stoti | ES ir kovoti su ten kylančiu 
fašizmu? Italijos rinkėjų balsai 
dešiniesiems reiškia nepasitenkinimą 
korupciją o ne pseudodemokratinius 
žaidim us, kurie parankūs 
neatsakingiems ir amoraliems 
veiksmams. . . ....

Lietuvai, kaip mažai valstybei, tiktų 
Prancūzų Akademijos narių A. 
Frossaro žodžiai: "Dvasinės prigimties 
šalis yra pasmerkta gyventi dvasinį

gyvenimą arba žūti". Arba sudegti 
riuselio kosmopolitinės biurokratijos 

ir kastruotosios telekomiksų kultūros 
žaizdre, taip rašė vienas žurnalistas. 

KLAUSIMAI LIETUVOS LIKIMUI 
Tam tikrą laiką gal ir galima tikėtis 

naudos. Gal keletą metų Lietuvos 
žemės ūkis ir gaus šiokios tokios 
paramos, bet po to  viskas atsistos j 
negailestingosios konkurencijos kelią 
Kiek išliks mūsų dvasinio pasaulio, 
kai plūstels neribojamą pigi ir primityvi 
kultūrą hedonistinės idėjos. Atsiveria 
plačiausios durys visokiausioms 
religijoms, sektoms, bedvasiam 
gyvenimo būdui.

Mūsų savarankiškos valstybės ir 
tautos gyvavimo idėja ir turėjo 
ind iv idua lybės, atsakom ybes 
užtikrinimo prasmę, nes kiekvienas 
nori savo kampelį turėti ir tvarkytis. 
Ar geriau gyventi bendrabutyje su 
bendrąja virtuve, ar daugiaaukščiame 
name, ar nuosavame name su 
sodeliu? Sunku šiandien pasakyti, 
kiek susijungusi Europa bus panaši 
j Amerikos tautų katilą, kiek Lietuva 
taptų tranzitine Europos valstybių 
stoties laukiamąja sale.

Jeigu senosios Europos 
valstybėse, kuriose yra susiformavę 
valstybiniai santykiai ir teisiniai
institutai, kurie vienaip ar kitaip 

Salinį ir k *
 ^ „p fvn ih a  sa

gyvenimą,

stabilizuoja politinj, socialinj ir kultūrinį 
gyvenimą, išgrynina santykius, norimą 
gyvenimą, ta rpva lstyb in ia i ir 
tarptautiniai klausimai yra sprendžiami 
labai pamatuotai ir lygiateisiškai, nors 
yra labai daug kuo abejojama, tai 
postkom unistinių šalių, trapios 
valstybinės struktūros ir senųjų kadrų 
egoistinė veikla gali būti pražūtinga 
mūsų savitumui ir teisingumui, 
susiliejant dviem nelygiaverčiams 
dydžiams. Daugybė faktų byloja apie 
savanaudiškųjų ekonominių sutarčių, 
ignoruojančių tautos interesus, 
pasirašymą. Lietuvos
korumpuotiesiems elementams ES 
yra naudinga irta prasme, kad jie gali 
formaliai legalizuoti ir apginti savo 
neteisėtus turtus, nes iš išorės tai 
gali atrodyti atlikta teisiškai pamatuotai. 
Korumpuotųjų struktūrų noras patekti 
į ES yra begalinis, tikintis ten gauti

‘ _.į jr indulgenciją
Nukelta | 4 p.

AUSROS ALĖJA



TVARKYTI KAPUS, 
PAGERBTI IŠĖJUSIUS

Jurgis PETRULIS
Daug kur nevykusiai parenkama 

kapo forma. Gražiausiai kapas 
atrodys, kai jo  kraštinių santykis 
(pločio ir ilgio) bus 1:2 arba 2:3 
(1:1,62 atitinka vadinamojo aukso 
įjūv io  santykį). Toli esantj, retai 
ankomą kapą reikėtų padengti 
akmens ar dolomito plokšte. Kilnu 
ir gražu artimųjų kapus puošti 
gėlėmis, o žiemą - spygliuočių 
šakelėmis, kankorėžiais.

Kapo aplinka ir grožis labai 
priklauso nuo paminklo formos,

proporcijos, dydžio, atributikos. 
Šeimyninis kapas susideda Iš tokių 
elementų: aprėminto sklypelio Ir 
kauburėlio, paminklo, takelio ir laisvo 
plotelio su suoliuku. Sklypelį galima 
įrėminti šoniniais takučiais, labai 
žem omis gyvatvorėm is. Esant 
ryškiam reljefui, tikslinga įrengti 
kaskadinio tipo 20-30 cm aukščio 
atramines sieneles. Jos daromos iš 
akmenų dolomito ir kitokių plokščių.

Takelių danga gali būti labai Įvairi: 
smėlio, sijoto žvyro, dolomito 
skaldos, akmenėlių, betono plytelių

bei medžio. Daug rūpesčių Ir 
darbo pridaro žolė. Todėl prieš 
įrengiant visame takelio plote 
2-3 cm storiu pilamas sausas 
betonas.

Kauburėlis šeimyniniame 
kape daromas įvairių formų: 
kvadrato, rombo ir 1.1. Jeigu 
jis stačiakampės formos, tai 
boneliai turėtų būti 60x90 cm 
ir ne aukštesni kaip 8-10 cm 
aukščio. Jie daromi iš akmens 
dolomito, medžio ir derinami 
prie kapo visumos. Medžio 
bortelių apatinė dalis (kad 
žemėje nepūtų) apdeginama 

Laisvame plotelyje tikslinga 
pasėti veją. Žoles reikėtų parin
kti tokias, kad nereikėtų pjauti.

Gėlės sodinamos priešais 
antkapj, visame kauburėlio 
p lotearbatik jo  dalyje. Tačiau 

reikia prisilaikyti tokių kompozicijos 
principų: jos turi būti žemos, 
vienspalvės. Netinka didelis 
margumynas, ryškios spalvos.

Užrašas turėtų būti meniškas, 
santūrus. Pakaktų inicialų, gimimo 
bei mirimo metų. Visai netinka 
sentimentalūsposmai. diletantiški 
piešiniai Ir ornamentai. Prastą skonį 
rodo porceliano lentelės su 
šeimyninio albumo fotografijomis. 
Saikingumas, kuklumas takia kapui 
grožio ir jaukumo. _

. Algimanto PUODŽIŪNO nuotr.

IS
KREMLIAUS 

KORIDORIŲ f 
BRIUSELIO 

KORIDORIUS

A tkelta  iš 3 p.
VIETOJ PABAIGOS

Dėl Lietuvos ir Rytų sąjungos 
sprendimas yra aiškus, Istorijos 
patvirtintas Ir Konstitucijoje įtvirtintas. 
Lietuvai Įstoti | NATO prasmės būtų. 
P avyzdž iu i, NATO p rik lauso  
Norvegija. Būti asocijuotu nariu irgi 
galima neprarandant savasties.

Ką Europa padarė dėl 
Jugoslavijos? Ką Europa padarytų 
dėl LietiNos, jėgų ją kas nors užpultų? 
Būtų koks  :n rs  pare išk im as. 
G inkluotosios paramos arba ginklų 
tiekime juk nebūtų, net Jeigu Lietuva 
būtų ES narė. Vakarų pragmatizmo 
ir materializmo slėgj mes labai 
jaučiame, kol esame vieni. Ar tie didieji 
ir galingieji mūsų atžvilgiu pasikeis ir 
bus kitokie, kai mes būsime kokiame 
nors aljanse? Neįtikėtina, kad tokia 
dvasios sankloda gali griežtai 
pasikeisti.

Nesinori tikėti, kad mūsų geresnis 
gyvenimas, o  juo labiau savitas 
dvasinis, g?'l būti apsręstas ar 
garantuotas kažkur prie Reino ar 
Salonikuose. O ir apskritai elgetos 
arba išlaikytinio psichologija nesutaks 
jėgų Ir rezultatų, padės kitiems 
pasinaudoti mūsų nepasitikėjimu ir 
silpnins mus. Kiekviename krašte 
žmonės skirtingai supranta savo 
materialinio ir dvasinio įprasminimo 
ar pasitenkinimo lygmenj, todėl gali 
būti paprasčiausio nesusipratimo ir 
n e su s lšn e kė jlm o  k laus im as. 
Skirtingas Europos šalių kultūrinis ir 
dvasinis bei materialinis lygis sukels 
prieštaravimus. Didelius monstrus 
efektyviai valdyti nejmanoma, nes 
nepavyks suderinti interesų. Lietuvių 
Istorinė patirtis ir mentalitetas bus 
pavojuje, prarasime savąjtj, o mažų 
tautų išnykimas arba įsirašymas j 
tautų raudonąją knygą vargu ar pasau| 
papuoštų ir suteiktų ramybę.

D id ž ia u s io s  Ir d a žn ia u s ia i 
neatHaisorrtds kiairfes padaromos, 
kuomet sprendžom a ne iš idėjos,

principo, koncepcijos, o atsižvelgiant 
j trum pala ikes, kasd ien iškas, 
kon junk tū rines  re ikm es. Toks  
bedvasis sprendimas sukuria sėkmės 
miražą, o problemos lieką Iškildamos 
kitais, sunkesniais pavidalais.

Tokiu atveju Lietuvos valstybės ir 
tautos idėja retrospekty. j je  tampa 
sunkiai Įprasminamu, abejotinai 
įvertinamu dalyku Nuogąstavimą kelia 
lengvabūdiškas noras greitai daug 
ko atsisakyti ir negrjžtamai pamesti. 
Sudaužytą daiktą suklijuoti sunku. 
Apie tai reikia pagalvoti.

Šiaip ar taip, 1 ietuvos likimas tokiu 
a tve ju  būtų pa tik im as ne 
išm in ting ie s iem s filo so fa m s, 
is to rikam s, hum anistam s, o 
netoliaregiams, labai supaprastintai 
j pasaulį ir žmogų žiūrintiems, 
ne jžve lg ian tiam s ga lim ų
metamorfozių, greitos sėkmės, labai 
neatsakingai aktyviems žmonėms. 
Šarlis de G olls yra pasakęs: 
"Prancūzijos politika - na biržos 
maklerių darbas". Valstybės politika
- ne vien ūkin ia i san tyk ia i. 
Pasvarstymui laiko dar turime, kiek Ir 
kaip gali galingi svetimi, nežinomi 
žm onės patenkinti specifin ius 
poreikius nuo Palermo Iki Narviko ir 
nuo Andalūzijos Iki Helsinkio?

Per spaudą, televiziją, radiją 
nuolatos a priori aiškinama, kad 
stojimas j ES naudingas, būtinas Ir 
fatališkas. Kodėl aš turiu patikėti, kad 
tokiu pat būdu reklamuojamas maistas 
katėms irgi yra pats geriausias? Ne 
viskas auksas, kas auksu žiba.

Kai ėjome iš Kremliaus koridorių, 
sakėme, kad Lietuva be suvereniteto
- Lietuva be ateities. Neteko būti 
Briuselio koridoriuose, bet ten jos 
niekas nepastebėtų ir nematytų, nes 
tai būtų mažytis, bereikšmis Europos 
pakraštys, gal vertas užuojautos, o 
pagal tai - Ir atitinkamos vietos, kol 
išgaruotų kaip vandens lašas ant 
karšto akmens.

Mano širdis netiki supervalstybės 
monstro prasmingumu ir patvarumu, 
nes ta i matau ka ip  bendros 
kosmpolitinės bedvasės kultūros 
atspindį. Dvasingumo atmetimas Ir 
nekomunistinis materializmas vargu 
aryra laimė. Žinoma, yra abejonės ir 
nuogąstavimai bijant Vakarų būti 
{trauktiems j Rytus. Ar rezultatas bus 
tikras ir vienodas? O gal yra kokia 
riba? Pasvarstyti, kad sprendimas 
nebūtų skubotas ir naivus, - pats 
laikas.

1994.07.29

TELEVIZIJOS

18.40 P ram ogų  n a u jie n o s . 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Peu» J *  a p c č ^ t 

C haris, 20.50 Ž in ioa, 21.00
Naujausios
19.50 Viva
Kelionė au Šekspyru. 2 d 22.00 Vaidybinis 
film as "VVafltgala” . 12 d. 23,00 M uzika, 
24.00 Žinios. 00.10 Muzika. 01.00 Pabaiga.

LllPolllrrter TV
9 00 Ryto ratas. 11.00 Listloto. 11.05 

Muzika. 11.15 Skonis. 11.35 Nugalėjimas. 
1205 F. ‘Gyvenimas už gyvarim ą", 13.35 
Rusijos b a lia i. 13,52 N aujienos. 14.00 
OlaJogas eteryje. 14.40 Knygų rūmai, 15,10 
"D em okratijos suvokim as .3 1 .1 6 .1 0  F.

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI

VOKIETIJOS EKSPERTŲ TARNYBOS
ATSTOVYBE LIETUVOJE
PAŠTO DĖŽUTĖ 2009, 3042 KAUNAS
TE L 0-27 750093 (KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS]
FAX B-27 776496
1992 m. gruodžio 1 d. įkuria Vokietijos Ekspertų tarnybos atstovybė 

Lietuvoje.
3000 aukščiausios kvalifikacijos Vokietijos Ekspertų lamybos speciaJistų- 

praktikų gali suteikti pagalbą racionaliai pertvarkant Lietuvos jmonių ir 
organizacijų veiklą. Jie jau vyksta j daugelj pasaulio valstybių ir padeda

- sužinoti Vokietijos Ir kitų šalių sukauptą patirtį dominančioje veiklos 
srityje;

- atlikti jmonės ar organizacijos veiklos ekspertizę, nustatyii potencialias 
galimybes efektyviai dirbti rinkos sąlygose, sudaryti jmonea vystyme 
strateginį planą ir jo jgyvendinimo programą; J

- gauti reikalingą techninę Ir marketingo informaciją, rasti tinkamą 
Vokietijos partnerį veikios kooperavimui vystyti;

- organizuoti produkcijos eksportą ir importą;
- kelti personalo kvalifikaciją ir kt,
Minėtieji specialistai gali būti Lietuvoje nuo dviejų savaičių iki šešių 

mėnesių. 1993-94 metais, Lietuvos jmonių ir organizacijų kvietimu, jau 
buvo 77 įvairių sričių specialistai (pvz., medžio apdirbimo, tekstilės, odos 
perdirbimo, maisto produktų gamybos, statybos ir statybinių medžiagų 
metalo apdirbimo ir mašinų gamybos, energetikos, elektronikos ir 
elektrotechnikas, transporto, žemės ūkio, prekybos, viešbučių ūkio, 
visuomeninio maitinimo, bankų veiklos, ligonių gydymo Irkt.)

Vokietijos Ekspertų tarnyba apmoka specialistų kelionės išlaidas ir 
draudimą. Lietuvos jmonės turi suteikti specialistui nakvynę, pamaitinti ir 
išmokėti smulkioms išlaidoms 10 Lt per dieną.

Vokietijos Ekspertų tarnybos atstovybė Lietuvoje 9Lrteikla apie tai 
papildoma informaciją, konsultuoja, nemokamai padeda suformuluoti 
užduotis Vokietijos specialistams, užpildyti specialią paraišką vokiečių 
kalba ir kt,

Iki Šiol mesturimetik teigiamus atsiliepimus apie Vokietijos specialistu 
pagalbą Lietuvos įmonėms ir organizacijoms. Mes manome, kad Jūsų 
sumanymas kviesti specialistą Iš Vokietijos taip pat pasiteisins.

Dr. A rvydas JUODIS, 
O fic ia lus Vokietijos Ekspertų 

ta rnybos atstovas Lietuvoje

P e n k la d la n la . s p a lio  21 d . 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rylas. 0,15 TV anonsas. 

0 2 O S « im o i albumas. 18.00 Žinios. 10.10 
A nlm acln la  f, 18 15 Žinios. 18 25 TV 
anonsas. 1 8 .3 0  Kiaušinis. V iln iaus 
"T a le rln a " - Rygos T1T Pertraukoje ■ 
reportažai i i  regiono. 20.00 Stilius. 20.30 

Panoram a. 21.05 F. “ Neram i ta rn yb a " - 
"S ug rįž im as  nam o". 21.55 Laiavasalėja. 
22,15 TV anonsas. 22.2Ū Sėkm ės kaliai.
23.20 Vakaro žinios, 23.35 F. "P a b a iso * 
;  t  "-*•>

T c i r o
7.30 NBC naujienos. 0.00 An im acin is  

film as. 8.25 M uzika. 9.00 M anln is film as 
“ Santa Barbara“ . 560 d. 9.50 Dokumentinis 
film as. 10.20 A ng lų  ka lbos pam okėlė. 
10.25 Pertrauka^ 13.55 A nglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Šiandien. 15.00 Kelionių 
ž u rn a la i. 18.30 Panevėžio TV program a.
19.00 Naujausios žinios. 19.20 Animacinis 
filmas. 19.45 TV serialas "Santa Barbara". 
561 d. 20.40 A n im ac in is  fiimaa. 21.00 
Žin ios. 21.15 Sporto naujienos. 21.25 
A n g ių  kalbos pam okėlė. 21.30 G ineso 
i j, 7 d. 22,00 V a idyb in is  film as "M afijos

Srinceaė". 23.35 Mu2 lka. 24.00 Žinios. 
3.15 Pabaiga.

L ilP o lH n fe r TV
7.00 Ryto ratas. 9 00 F. "Laukinė rožė".

14.00 F. "Goriačevaa ir  k it i" . 14.52 
N au jienos. 15.00 F. va ikam s "K etv lz i". 
15.52 Naujienos. 16.00 Rokas 16.50 
Pasaulis Šiandien. 17.00 Ž m ogus  ir 
jatatym as. 17.40 D okum entai ir lik im ai,
17.55 Naujienos. 18 00 M uzika. Anonsai,
18.10 Kibirtela vibir. 18.30 LKL čempionato 
rungtynės ‘ Liet kabelis" - "Saka ai . 20.00 
Naujienos. 20.35 F. "P adauža". 21.30 02 
kronika, 21.50 M uzikinė laida "V iskas!"
22.10 Videokaukas.

Š e š ta d ie n is , s p a lio  22 d.
LIETUVOS TV
9.00  P rogram a. 9 .05 P rogram a 

vaikam s. 10.00 Šarka. 10.30 Sanfarvė.
11.20 Mūsų kalba. 11.50 TV anonsas.
11.55 Sveika, Prancūzija 12.25 Videofilm ų 
apžvalga. 12.55 F, va ikam s "Degraai 
devynm etė '. 29 a, 13,25 Pasaulio sportas,
14.20 U že ik it, s v e te lia i. 14.55 F. 
"P rocesas". 17.20 Pyragų nebus be 
noragų. 17.50 TV anosnas. 17.55 Žinios, 
18.05 "Š im ta m e č iu  g o d o s " . 1 0 3 0  
K repšinis, "Ža lg iris  - "L ie tkabe lis". 
Pertraukoje - an im acin i«  f. 20.10 VRS 
kam era - 93. 20.30 Panoram a. 21.05 F, 
"S e n is " - " lile ia la s  J la isvę". 22 05 TV 
anonsas. 22.10 Po savo stogu. 22 55 
Vasaros m e lod ijos. 23.40 Vakaro ž inios.
23.55 R oko Žvaigždžių  koncertai. 

TELE-3
9 .00T ikva ikam s. 10 20 A nglų kalbos

Bamokelės. 10,30 Vaidybini* filmas, 11,45 
luzika. 13.00 NBC nau jienų  Žurnalas.
4.00 Kelion ių  žurnalas. 18.00 M uzika

PROGRAMA
"Lauk inė  rožė". 16.40 Chart Show  17.30 
E kapsd lc ija  "A frika 1994-1995". 10.30 
LKL čem pionato  rungtynės. “ Lavera" - 
"N e ca ". 20.00 Naujienos pilus. 20.35 F. 
"Honkongas. G e Itonof gatvė] 21.30 Keturi 
ratai. 21.50 Karaoke ir  kiti. 22.05 
Kaukodromaa, 22,50 F. "D ldysi* Amerikos 
sekso skandalas".

S e km a d ie n is , s p a lio  24  d. 
LIETUVOS TV
9,00 P rogram a 9.05 Liudykime Kristų. 

9.35 Sekmadienio spektras. 10.05 Svetimo 
skausm o nebūna. 11,05 Atm intis. 11.35 
F, "P aga liau  skam bu tis ". 12.00 TV 
anonsas 12,05 Krepšinio pasaulyje. 12.50 
Aukštas 18/17.13 30 Tarplautinla žurnalas 
"A z im u ta i". 14.00 S ve ik in im ų koncertas.
15.00 Futbolas. "zalgitia-EBSW " - ' Muša". 
Pertraukoje-anim acinisf. 16.15 F. “ Neono 
r a i t e l is 17.15 "Europos aikštė" - vokiečių 
WDR TV kompanijos žurnalas. 17.45 Laida 
apie NASCAFI Irkrtaa sutolenktynee. 18.10 
P ro g ra m a  ja u n im u i ' S k u s tu v o  
ašm en im is". 18.40 TV anonsas. 10.45 
Žinios. 18.30 Gyvybės žalias medis. 19,15 
V ideofilm as "G yvenim as mirties rate". 
20.30 Panorama. 21.05 Pirmasiskanalaa. 
21 ,25  F. "Lab irin tas". 22.50 Tealra*.

TELE-3
9,00 T ik vaikam s. 10,40 Langas | 

gam ta. 10.55 A n g lų  ka lbos pam okėlės.
11.1 O Dokum entin isfilm aa. 11.20G ineso 
šou, 7 d. 11.50 V a idyb in is  filmas. 13.00 
Viva Charts. 14.00 Šiaulių programa. 14 40 
O pera "P ilėna i". 17.00 Deutsche Welle. 
10.00 Vokiečių kalbos pam okėlė. 18.15 
POP TV. 1 9.00 N au jausios žinios. 19.20 
M uzika. 19.30 K e lion ių  žurnalas. 21.00 
Europa Šou. 2 125  Muzika. 21.45 Žvelkime 
a tid ž ia u  22 .00  V a id y b in is  film a s  
"W estga te". 13 d. 23.00 Tam sos citadelė.

01.00 Pabaiga.
LltPollIntar TV
7.15 O LIm pin ia  rytas. 7.50 Sporlloto

8.00 Maratonas-15. 8.30 II  ryto, an katė a u. IĮ
9.00 Poligonas. 9.30 Kol visi namuose
10.00 Rytinė žvaigždė. 10.50 Su Ženklu j 
“ P i", 11,35X tarptautinis liaudies kūrybes 
TV program ų faalivaJi*'Vaivorykštė11. 1215 | 
Ekonomika Ir reformos. 12.45 “Sparas!!
13.00 Dok. f. 13 52 Naujienos. 14.00 DOfc. 
serialas "Pergalės « M a g ija " . 14.55 Gyvas 
am atų m edis. 15.00 K la lsuto jų  klubas 
15.50 G e ra i čenka - GerašČankoa sūnui
16.30 J a p o n ija  su A. K a lo iin u . 17.00 Į 
N aujienos. 17.10 TV locija. 17,25 | 
A n im acin ia i f. 18.20 Visa Rusija. 19.0C F. 
“ S am ura jus" 20.55 Horoekopas savaitei
21.05 T angom an lja . 21,30 TV žaidimas I 
“ Ta ip . N e '. 22,20 Sekm adienis.

BALTIJOS TV  
Penkiad ien is , spalio 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 F 

"Taip sukasi pasau lis ” . 8.30 F. "Nakties 
riba . 9 00-9,20 Prospektas. 18.00 Baltijos 
nauįenoa. 10.05 Pasaulio naujienos. 18.20 
LKL a p ž v a lg a . 1 8 .3 0  K repš in is . 
‘ 'L ie tka b e lis " - “ S akala i". 20.00 Baltijos 
naujienos. 20.05 F. 'Ta ip  sukasi pašau e
21.00 F. "N akties riba . 21.30 Futbolas
22.30 "La im inga  ranka !" Pertrauoja 
"La iška i la iške lia i,.,"  23,30-0.50 - F Į 
"S iaubas".

Sekm adienis, spalio 23 d.
8.30 Program a..8.35 F. "Nakties riba'

9.05 F. "T a ip  sukasi pasau lis". 10.00 
Ž ingsniai. 10.30 Susitikimai. 11.00 Kelione
j gam tą, 11,30 "H u tlna ". 12.15 Dešimt ' 
geriausių. 13.00 F va ikam s "Margasis 
Hamelinofleitininkas". 14.30 "Mudu abudu [ 
ir k iti..."  15.00 Jazz. "B irš tono  bisai" 
15.55 F. "L e d i X skyrybos". 17.25 TV 
žurnalas “ C o n ta d " . 17.55 XXIII poa 
m uzikos festiva lis  “ Palanga-94". 18 30 j 
G oriausios NBA rungtynės. 19.30 NBA 
žvilgsnis iŠ arčiau. 20.00 Baltijos naujienos
20.05 F. "T a ip  auksai pasau lis ", 21.00 F 
"N aktis«  riba". 21.30 F. “ IŠ meilės, vien | 
tik iŠ m e ilės". 23.10-23.40 “ Juoda-balta
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