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APIE RENGINĮ 
IR RENGĖJUS
Taip bū tų  g a lim a  pavad in ti 

la p k rič io  28 d ieną  Š iaulių  
respublikinės ligoninės chirurginio 
skyriaus salėje įvyku s ią  Utenoe 
dekanato “Caritas" organizacijos, 
L ie tuvos S ve ika tos  aps ugos 
m in is te rijo s  ir L ie tuv ių  kata likų 
Mokslo akadem ijos pastangomis 
surengtą  kon fe renc iją  “ Dvasinis 
pasiruošimas gyvenimui ir mirčiai".

Pokalbio motto-citata iš Naujojo 
Testamento: “Aš esu alfa ir omega, 
pirmasis ir paskutinysis, pradžia ir 
pabaiga” (Apr. Jonui 22,13). Ji buvo 
p rieš  akis ir ka lbė to jam s, ir 
k la usy to jam s, ku rių  d ide lę  da lį 
sudarė medikai. Buvo ir vienas kitas 
ligonis. Nemažai žmonių užsakytu 
autobusu atvyko iš miesto - tiesiai 
iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, kur 
šia intencija šv. Mišias aukojo jos 
klebonas mons. Kleopas JAKAITIS. 
J is  ir p ra d ė jo  kon fe renc iją  
sveikinimo ir maldos žodžiu.

Gyd. Albertas GRIGANAVIČIUS

IR  M IR T Į
įža ngos žody je  pabrėžė, kad 
rengėjai turėjo tikslą - pradėti kalbą 
apie tai, kaip PADĖTI ŽMOGUI (?) 
sunkiose situacijose, kai serga jo 
kūnas ar dvasia, kai jis yra dras
komas neišspręstų prieštaravimų, 
slegiamas kaltės jausmo, palinkęs 
po nepakeliam ų, nebaigtų darbų 
našta ir pan.

Caritas - lo tynų kalbos žodis, 
šiuo žodžiu vadinamos katalikiškos 
o rg a n iza c ijo s  ve ik los  tu rin iu i 
apibūdinti tiktų viena iš jo reikšmių: 
ve ik li m e ilė . Ši o rgan izac ija  
darbuo jasi ir Šiauliuose, bet tarp 
minėtosios konferencijos iniciaiorių 
yra Panevėžio vyskupijos Utenos 
dekanato“Caritasr

Vokiečių katalikų fondo Renova- 
bis yra veiksm ažodžio būsim ojo 
la iko forma ir reiškia “Tu atsinau
jin a i"  Š ių ab ie jų  o rgan izac ijų  
em b lom os (v iena ip  ar k ita ip  
stilizuotas kryžius) irgi puošė salę.

Sveikatos apsaugos ministerijos 
vardu pritarimą konferencijos idėjai 
išsakė m inisterijos atstovas gyd. 
Zenonas STANEVIČIUS.

Istorijos mokslų daktarė Aldona 
VASILIAUSKIENĖ p lač iau

papasakojo apie Lietuvių katalikų 
m okslų  akadem iją . Tai yra 
visuomeninė institucija, vienijanti 
viso pasaulio lietuvius mokslininkus 
katalikus. Iš 740 narių 515 gyvena 
L ie tuvo je . P irm uoju  gyvavim o 
la iko ta rp iu  (1922-1940 m.)
stengtasi sutelkti visus katalikiškos 
pasaulėžiūros mokslininkus, kad 
būtų siekiama vienovės tarp mokslo 
ir k rikšč ionybės. {vyko 3 
suvažiavimai, išleistos 4' knygos. 
Buvo rengiamasi atidaryti katalikų 
un ive rs ite tą  Kaune, net įvyko 
bažnytinis jo atidarymas, bet 1934 
m. tuom etinė valdžia neleido jo 
oficialiai atidaryti.

1952 m. Lietuvos atstovui Pary
žiuje Stasiui Bačkiui kilo mintis su
vienyti emigracijoje gyvenančius lie 
tuvius m okslininkus. 1956 m. at
kurtos LKMA centras iki 1992 m. bu
vo Romoje, o dabar yra persikėlęs 
į Lietuvą. 11 suvažiavimų įvyko įvai
riose vietose, kur gyveno daugiau 
lietuvių. LKMA garsino pasauliui 
Lietuvos vardą: ji yra, egzistuoja, 
nesusilie jusi su SSSR tautomis, 
pagaliau galų gale bus laisva.

Nukelta į 2 p.

ATĖJIMO LAUKIMAS
V y ta u ta s  Z U R B A
Kuo vėlesnis ruduo, kuo arčiau 

ž iem a, tu o  n iūresnės d ienos. 
Nespėja išaušti ir vėl temsta. Gamta 
apm irė ir sustingo laukime. Toks 
keistas jausmas apima, kad atrodo, 
jo g  saulė nus ile is  ir daug iau 
nebepasirodys. Sunku patikėti, kad 
dar kiok laiko, ir ji sugrįš. Saulės 
g r įž im o  lauk im as sutam pa su 
adven tu  ( lo tynų  ka lbos žod is  
“ a d v e n tu s ” re išk ia  a tė jim ą). 
Adven tas - ta i ik ika lė d in is  
la iko ta rp is , kada ruošiam asi 
Kristaus atėjimui į šį pasaulį. Pagal 
b a žn y tin į ka le n d o rių , adventas 
p ras id eda  ke tv ir tą jį sekm adien į 
prieš Kalėdas. Kadangi Kalėdos 
būna įvairiomis savaitės dienomis, 
adventas trunka nuo trijų savaičių 
ir v ie nos  d ienos, kai advento  
p radž ia  g ru o d ž io  3 d., ik i tr ijų  
savaičių ir šešių dienų, kai advento 
pradžia  la pkrič io  27 d. Advento 
p irm asis  sekm adienis nuo IV a. 
laikomas ir katalikų bažnyčios metų 
p radž ia . La p k rič io  30-ji yra šv. 
A n d rie ja u s  d iena, ta ig i beve ik 
sutam pa su advento pradžia. O 
Andriejaus dieną soniau baigdavosi 
sam dos la iko ta rp is , sam d in ia i 
g au davo  a tlyg in im u s , nam o 
paleisdavo piomonėlius. Tai buvo 
la uk iam a ir linksm a d iena. 
Nonuostabu, kad advonto pradžia 
buvo  s ie jam a su tam  tik ra is  
papročiais ir net burtais.

Adventas pilnas paslaptingumo 
ir la uk im o . N uo senovės por 
adventą nevalia būdavo linksmintis 
- šokti, da inuoti, burtis jaunim ui 
pasilinksminti. Net tris kartus por 
savaitę pasnikaudavo - tročiadionį,

pen k ta d io n į ir šeštad ien į, 
nova lgydam i n ieko p ien iško  ir 
mėsiško. Advento mėnuo - gruodis 
buvo  la ikom as v ilkų  m ėnesiu. 
Žem dirb ia i nodirbdavo tam tikrų 
darbų, nevažiuodavo miško kirsti, 
noruošdavo pagalvių, nnkirpdavo 
avių, vengdavo dirbti vakarais, ypač 
v id u rn akty je . Vė juotais advento 
vakarais moterys vorpdavo linus, 
t ikėda m os i jų ilgo  ir tankaus 
pluošto. Joi volyvą vakarą snigdavo 
d idelėm is snaigėm is, laukė gero 
linų  derliaus. Jo i per adventą  
būdavo gausu sniego, tikėjosi gero 
vasarojaus; je i adventas būdavo 
sau lė tas, laukė gero daržov ių  
de rliaus , ša lta s  adventas lėmė 
karš tą  vasarą  su gaus iom is  
perkūnijomis, nuo kurių nukontėsią 
javai.

Kaip pas ire ng im as m alonės 
šventei, adventas yra atgailos, susi
kaupimo ir džiaugsmingo laukimo 
laikotarpis. Tai išreiškia bažnyčiose 
adve n to  m aldos, evange lijos  
iš traukos, g iesm ės ir litu rg in ia i 
drabužiai, draudimas tikintiesiems 
iškilm ingai švęsti vestuves, rengti 
tr iukšm ingus  pas ilinksm in im us, 
šok ius . A d ven to  m otu auštan t 
aukojamos rarotinės mišios.

Kadangi m um s lomta užbaigti 
XX amžių, tai verta prisiminti sonolių 
išm intį, por nūdienos triukšm ą ir 
b laškym ąsi įsik lausyti į praeities 
dvelksmą. Senelių ir tėvų turtingoso 
tradicijose yra tai, ką varta pasiimti 
ir p o rduo ti a te ič ia i Jei n ieko iš 
p ra e itie s  nepa im sim o, ta i 
no tu rės im e ką a te inanč iom s 
kartom s pa lik ti; būsime dvasios 
noturtėliai užgesus kilnių tradicijų

žiburėliui. Jų atsisakymas sudaro 
sąlygas kultūrai nusmukti, ypač kai 
nėra kuo u žp ild y ti spragas. 
Tradicijų niekas nekuria, jos kaip 
gyven im o bū tin ybė  g im sta, 
išsirutulioja per ilgus dešimtmečius 
ir net šimtmečius. Tradicijų kūrimo 
pasekm ės ryšk ios  dauge ly je  
Lietuvos kultūrin ių ir ekonominių 
gyvenimo sričių. Kuriant ateitį reikia 
atsigręžti į praeitį, į istoriją. Tradicijos 
la ikym asis - ta i gyvenim o dalis, 
pagrindinė sąlyga dvasingum ui, 
kurio taip dažnai pasigendame.

A dventas - ta i pranašystės 
išsipildym o laukimas, kuri bylojo 
apie kūdikį, vardu Emanuelis - “Su 
m um is D ievas". Ir kai m um s 
nesiseka, kai т е з  nebeturime jėgų, 
kai mums stinga daug ko, apie ką 
svajojame, ko siekiamo, ko tikimės, 
je igu Dievas - su mumis, mes vis 
v ien galų gale la im im e. 
Pranašystėje buvo kalbama, kad 
d id e li da lyka i p ras idės ty lia i, 
nepastebimai. Adventas primena 
faktą , įvyku s į p rieš  du 
tūkstantmečius. Nors per tiek metų 
žm ogus ta p o  pro tingesn is , bet 
suvokia ir savo neišmanymą.

Šiais metais advento pradžia - 
gruodžio trečiąją dieną. Būtų tauru, 
jei pritiltų triukšminga muzika, liktų 
nopako ltas boka las ar s tik le lis , 
įs iga lė tų  sus iva ldym as ir 
santūrumas. Kiokvionos, je i nori, 
gali rasti šiam laikotarpiui tinkamą 
pramogą: paskailyti gorą knygą, 
da lyvauti rim tuose poka lb iuose, 
padaryti gerą darbą sau ir kitiems. 
Tikintieji, pagal galim ybos, rytais 
ap lanko  bažnyčią  ir da lyvau ja  
advo n tu i skirtose šv. M išiose, 
prasidodančiose nuo senųjų amžių 
A tė jim o  lauk im ą iš re išk ianč ia  
nuostab ia  giesm o - m aldavim u 
"Rasokite, dangūs..."

LYGIOS TEISES. 
NELYGIOS GALIMYBĖS

L e o n ija  M A LA K A U S K IE N Ė  
NUOTRUPOS IŠ 

LAPKRIČIO 27 DIENĄ  
SAVIVALDYBĖS SALĖJE 

VYKUSIOS
KONFERENCIJOS

Ši konferencija buvo sumanyta 
kaip pas ida lijim as m intim is tarp 
Š ved ijos K ris tianstado  leno 
(grafystės) ir Lietuvos moterų. Buvo 
platinama ŠPI dėstytojos Laimos 
Stankevičienės išversta, originaliai 
sukom ponuota knygelė “ Lygūs*. 
Faktinę m edž ia gą  apie m oterų 
padėtį Švedijoje pateikia valstybės 
ta rnau to ja  Ranveig Jacobsson. 
Karin Alfredsson, nepriklausoma 
žurnalistė, rašo apie vieną šeimą, 
būtent Brigitos šeimą. Apybraižos 
atkarpos įterpiamos j dokumentinę 
m edžiagą. Knyga ilius truo ta  
Brigitos šeimos nuotraukomis. Jų 
autorė - irgi moteris, Marie Nilsson.

Ritva Nilsson, m oterų reikalų 
koord ina to rė , pranešim e
Pasidalinta valdžia - pasidalinta 

a tsakom ybė" pate ikė  Šved ijos 
vyriausybės nacionalinę ataskaitą.

Š vedijo je  daug padaryta, 
įgyvendinant dem okratin į moterų 
lygiateisiškumą.

Kaip ir kitose šalyse, moteris turi 
d idesnę  atsakom ybę šeim ai ir, 
g im us vaikui, p riva lo  atsidėti jo  
auklė jim u i. Vyrai turi tas pačias 
galim ybos gau ti vaiko auginim o 
pašalpą, tačiau pasinaudoja tomis 
galimybėmis tik 9% šeimų.

Moterų indelis į K r a u t o  ekono
minę gorovę didelis; egzistuoja dar
bo paskirstymas tarp lyčių (moterys 
ir vyrai gauna skirtingus darbus ir 
nevienodus atlyginimus). Moterys 
d irba  m ažesnės kva lifikac ijos  
darbus, dažnai no visą darbo dioną.

M oterų ju d ė jim a i tu rė tų  
palengvinti vyriausybei, siekiančiai 
įgyvendinti konstitucinę lygybę, kuri 
reiškia, kad ir vyras galės būti arčiau 
namų, šeimos ir vaikų. Įstatymas 
numato, ksld dėl pažeistų savo tei
sių moteris gali kreiptis į bažnyčią, į 
p rim irš tų  m oterų nam us. Je igu 
įmonėje yra 10  darbuotojų, sudaro
m as planas, kaip įgyvend in ti jų 
lygybę. Visų tų valstybės pastangų 
tiks las - kad vyra i ir  m ote rys 
nekovotų vieni prieš kitus, o padėtų 
vieni kitiems bendram labui.

K ris tians tado  sav iva ldybės 
a tstovė Lena R ooth-N oron 
pasakojo apie socialinę g lobą ir 
rūpybą. A tsk ira i d irbam a su 
atvykusiaisiais į šalį, su vaikais ir 
jaun im u, su ža lingų  įp roč ių  
turinčiais žmonėmis. Pastariesiems

statom i nam ai, kurių  gyvento ja i 
padeda vieni kitiems. Per laiką, kol 
gyvena tokiuose namuose, žmogus 
gali išspręsti savo socialines ir kitas 
problemas. Šių namų darbuotojai 
(asistentai) dirba visoje apskrityje 
penkiais lygiais dieną ir naktį savo 
ir globotinių namuose. Globotiniai į 
jo k ias  ka tegorijas  neskirstom i, 
p radedam a nuo to , ko žm ogui 
la b iau s ia i trūksta . Stengiam asi 
žm oguje  pažadin*i la isvės ir 
atsakomybės jausmus. Jei žmogus 
jaučia atsakomybę, jis tobulėja.

Globos namų gyventojų daugu
ma yra bedarb ia i. S tengiam asi 
jiems padėti. Moterims sudaroma 
ga lim ybė  d irb ti ned ide lius  
darbelius.

Globos namų taisyklės draudžia 
vartoti narkotikus ir prievartą. Jų 
nesilaikantys iš namų pašalinami, 
bet gali juose lankytis diena Dažnai 
daromi neplanuoti testai. Žmonės 
su žalingais įpročiais turi bogalę 
o lom onta rių  bu itin io  gyven im o 
problemų.

Šiuos namus finansuoja savival
dybė. Žmonių išlaikymas juose kai
nuoja kur kas pigiau negu siunti
mas j specialias gydyklas. Kiekvie
na grafystė pasirenka sau tinkamą 
darbo  būdą. S oc ia linės  g lobos 
darbas d irbam as ir nam uose, 
žmogui įprastojo aplinkoje.

Pranešėja papasakojo apie nar
komanų poilsio organizavimą, profi
laktinį ir kitokį darbą su paaugliais, 
atsakė į klausytojų klausimus.

Rigmor Pettorsson papasakojo 
apie AKKA - Kristianstado grafystės 
M oterų resursų centrą , kuris 
o rgan izuo ja  m oterų kursus, 
padeda joms pradėti savo verslą, 
te lk ia  grupes vietose ir stip rina  
ryšius эй kitom is grupėmis. Šioje 
veikiojo dalyvauja apie 450 moterų 
(13 g ru p ių ). Jos tu ri ga lim ybę 
d a ly tis  in fo rm ac ija , pa tirtim i, 
konsultuotis, užmegzti ryšius, gauti 
užsakymų ir kt. Ne mažiau svarbu 
įg y ti pa s itikė jim o  savim i, kuris 
padeda įveikti pavydą, būdingą no 
tik moterims, bet ir vyrams.

Ritva Nilsson ragino ir Lietuvos 
m oteris ku rti panašias grupes, 
pakvietė verslininkus, tautodailinin
kes dalyvauti pavasarį būsiančioje 
mugėje.

Virginija Šidlauskienė pasakojo 
apie Moterų studijų centrų veiklą 
Lietuvoje. Šiaulių miesto policijos 
kom isaras p. V ilb ikas analizavo 
sm urto šeim ose prieš m oteris ir 
vaikus atvejus. Laima Teišerskytė 
kalbėjo apie būsto, urbanistikos, 
kaip žmogaus saugumo elementų, 
problemas.

1996 m. saus io  10 d ieną  
10 v a la n d ą  V Y T A U T A S  
S T A N K U S  k v ie č ia m a s  j 
Š ia u lių  m ie s to  a p y lin k ė s  
te is m ą , k u r  b u s  
nag rinė ja m a  c iv ilinė  b y la  - 
R E G IN O S  S T A N K IE N Ė S  
ie š k in y s  d ė l t u r to  
padalijim o.

Gruodžio 29 d. 12 val. iš 
v iošų jų  va ržy tin ių  bus 
parduodama:

botono sandėlys - pradinė 
kaina 12420 Lt;

plytų eandėlys - pradinė 
kaina 30000 Lt.

Ap io varžytines te irau tis 
Šiaulių m. antstolių kontoroje 
(Vytauto g. 149). Tel. 420627.

Vyr. te ism o antstolė 
I. JATAUTIENĖ
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1. IŠ “JONIO PASTOGĖS”
Č ia jv y k o  Žem aič ių  ku ltū ros  

d ra u g ijo s  “ S a u la u k is " d id e lio ji 
sueiga, j kurią buvo atvykęs pats 
že m a ič ių  p rez id en tas  lakūnas 
Stanislovas Kasparavičius, taip pat 
sveč ių  i i  Telšių su fo lk lo rin iu  
ansambliu "Insula”  (vadovė Milda 
B ičku tė ) ir V iln iaus. V iln išk ių  
ansambliui "Birštvynėl's”  vadovavo 
A lm o nė R akauska itė , o v isa i 
d e le g a c ija i - pav ie to  m arša lka , 
žem aičių kred ito  un ijos steigėjas 
Jonas Srėbalius su savo bajoriškais 
ūsais. Svečius pasitiko ir linksmino 
M yko lo  Ž a lnerav ič iaue
va do vau jam as  Š iau lių  žem aič ių  
fo lk lo r in is  ansa m b lis  "A u d a ” .

Rengėja i d idž iavos i savo tarpe 
tu rė d a m i ir lie tuv iška i šnekantį 
kultūros ministrą Hubertą Smilgj. 
Buvo pasveikintas ką tik ŠPI senato 
s tu d ijų  re ika lų  p ro re k to riu m i 
išrinktas šiauliečių žemaičių vadas 
Ju o za s  Pabrėža. Jam  buvo 
padovanotas m okyto jos Vandos 
išaugintas papartis ir pažadas, kad 
ons  p ra žyd ie s  par Jūzapėnes. 
Prorektorius (anot vakaro vedėjos, 
d ide lis  činas) prim inė, kad lygiai 
p rieš  šešerius m etus Š iau lių  
m an ieže  įvyko p irm as is  
susispietimas, j kur] visi kas gyvas 
skubėjo pasižiūrėti žemaitiškų litų; 
pasidžiaugė, kad ir šiam vakarui

pasisekė išleisti la
bai gražaus že mai- 
t iško  kalendoriaus 
net tris variantus.

Linksmą vakaro
nę Jonio pastogėje 
su loterija, kur buvo 
ir gyvų, ir negyvų lai
m ėjim ų, vedė pu i
kiai savo gimtąją tar
mę iš la ik iu s i nuo 
Telšių, iš Janapolės, 
kilusi "Šiaulių kraš
to " reporterė A ldo
na Sireikienė. Buvo 
perrinkta  žemaičių 
draug ijos valdyba.
Prie advento metui 
pritaikyto stalo mo
terys dalijosi pasni- 
k iškų  pa tieka lų  
receptais.

Nuotr.: Š iaulių  
žemaičių ansamb
lis “Auda”. v  __

2. IS POBŪVIO PEDAGOGINIAME INSTITUTE
POKALBIS APIE GYVENIMĄ 

IR M IRTĮ
Leonija MALAKAUSKIENĖ
Atke lta  I i  1 p.
M e d ic in o s  m oks lų  sekc ija  

nebuvo nuolatinė, susiburdavo tik 
suvažiavimų proga. Perskaityta apie 
250 pranešimų, iš jų  2 1 -medicinos 
te m a tika . V isada buvo  ak tua li 
g yvyb ė s  prob lem a . Ilgus m etus 
(1959-1992) LKMA va ld yb o s  
pirm ininku (prezidentu) buvo tėvas 
jėzuitas Antanas LIUIMA, šiuo metu 
tas pare igas turi kard ioch irurgas 
G ie d riu s  UŽDAVINYS. Ypač 
n u s ip e ln iu s ie m s  m oks lin inka m s 
suteikiamas akademiko titulas. Per 
visą LKMA istoriją jų buvo 37, šiuo 
metu gyvų yra 15, iš jų du - medikai 
(G. U žd av inys  ir gyd . Povila itis  
Am erikoje). Nors LKMA, būdama 
visuomeninė institucija, negali teikti 
mokslo vardų, kai kurie prestižiniai 
jo s  le id in ia i p ripa ž js tam i m okslo 
darbais. LKMA skyriai yra Šiauliuose 
(vadovas dr. V y tau tas  ZURBA), 
K la ipėdo je , Panevėžyje, A lytu je, 
U teno je , A n ykšč iu o se , ku rias i 
Druskininkuose, kur m edikai labai 
ja  su s id o m ė ję . K o n fe renc ijose  
d irb a m a s  p o p u lia rin im o ,
suvažiavim uose - m okslo darbas, 
jungiant moks|ą gu tikėjimu ir dora.

KRIKŠČIONIŠKA 
ŠEIMOS KŪRIMO 

SAMPRATA
Pranešėjas Š iau lių  Šv. Ignaco 

jėzuitų bažnyčios rekto rius tėvas 
Anicetas TAMOŠAITIS, paabejojęs, 
a r ja m  tekus i tem a  te lpa  j 
konferencijos problematiką, šeimos 
kū rim o  s itu a c ija i pa s irin ko  
važ iav im o  va izdą : važ iuo jam a j 
bažnyčią, į pokylį, į  medaus mėnesį. 
Vyras ir moteris važiuoja į vedybinio 
gyvenim o džiaugsm ą ir laimę, bet 
dauguma tikslo nepasiekia.

Giliausia priežastis - jie važiuoja 
atgyvenusiais vežimais. Įsivaizduo
kite autostradoje arklio traukiamą 
vežimą. Ir dar autostradojj j Čikagą, 
Los Angeles, Torontą, kur v iena 
kryp tim i lekia po 4 eiles mašinų. 
G a lim a  p a k in ky ti ir  ja u tį.  Tarsi 
neb ū tų  buvę Benco, Fordo, 
ištobulintų kelių. Aišku, jeigu nebūtų 
ke lių  p o lic ijo s , tok ie  va iru o to ja i 
bematant butų sudaužyti.

šiuolaikinė šeima kuriama, tarsi 
neb ū tų  K ris taus, A tp irk im o , Sv. 
Dvasios ir Evangelijos šviesos, tarsi 
iš viso nebūtų Naujojo Testamento. 
Igno ruo jam as K ristaus ryšys  su 
tik inč ia is ia is  - m istin io  Bažnyčios 
kūno nariais. Kryžius ir kančia, actas 
ir tu lž is  buvo Kristaus gyven im o 
da lis , t ik r ia u s ia i jų bus ir m ūsų 
gyvenime, reikės keliauti per aspera 
sd astra per crucem ad lucem (per 
kančias | žvaigždes, per kryžių  j 
šviesą) atgyvenusiais pagonybės 
ratais ik i formalių ar psichologinių 

sky ryb ų . Tuos ra tus tu rim e  kuo

f reičiau dėti j muziejų. Yra Naujojo 
e s ta m e n to  p r ie m o n ių . Tas 

vež im as , t.  y. san tuoka , yra 1 ) 
pašaukimas, 2) sakramentas.

Pašaukimo sąvoką esame pratę 
sieti su kunigų ar vienuolių luomu, 
im p liku o ja m a , kad ta i tobu lybės 
luomas.

R e m da m asis  B ažnyč ios
doku m en ta is , p re legen tas  teigė, 
kad santuoka yra lyg ia i toks  pat 
žm ogu i duo dam as pašaukim as, 
skirtas siekti tobulybei savu būdu,

santuoka • Dievo dovana. Prieš 
tuokdamasis žmogus privalo save 
tirti, ar turi šį pašaukimą, ar turi jam 
reikalingas savybes.

Visi Sakramentai - turi ir paš
venčiamąją ir specialiąją malone. 
Susituokusieji yra Kristaus ir Baž
nyčios santykio paslapties atvaiz
das. Iš čia kyla krikščioniškas san
tu o ko s  am žinum o ir k r ik š č io 
n iškos ios m onogam ijos supra ti
mas. Baigdamas tėvas A. Tamo
šaitis c itavo popiežių Leoną XIII: 
žmogui, ištremtam iš rojaus, buvo 
paliktas mažas rojaus kampelis, o 
tai yra gera krikščioniška šeima.

DEPRESIJA IR 
SAVIŽUDYBĖS

Prof. Algirdas DEMBINSKAS iš 
Vilniaus apibūdino depresiją kaip 
ligu is ta i p ris lėg tą  nuota iką, kuri 
atima gyvenimo džiaugsmą, užsitę
susi gali atvesti ir į savižudybę.

Depresija i būd ingas liūdesys: 
n iekas nebem ie la , gyven im as 
neb e ten ka  spa lvų  ir prasm ės, 
persekioja kaltės jausmas ne tik dėl 
padarytų blogų, bet ir nepadarytų 
gerų darbų.

Depresija gali būti labai įvairios 
kilmės: dėl genetinių, biocheminių 
p r ie ža sč ių , dė l ap linko s , dėl 
socialinių mitų, socialinių santykių, 
dė l santykių Šeimoje, gali rastis 
s e rg a n t sunkia , ch ron iška  ar 
nepagydom a liga.

Kaa bū tum e bud rūs , atidūs, 
a lė tum e de p re s ijo s  ap im tą  
m ogų suprasti ir padėti, prof. A. 

D em binskas  nurodė  ne la im ės 
ženklus. Apie 80% savižudžių kalba 
apie savo ketinimus arba netiesio
giai juos parodo: juokauja mirties 
tema, ima ja itin domėtis, grąžina 
skolas, dovanas, nebegali susi
kaupti, blogai miega, niekuo nesi
domi. Didesnė savižudybės rizika, 
kai žmogus išgyvena liūdesį, neviltį, 
yra vienišas, patiria buvusio gyve
nimo stereotipo lūži (pvz., persike
lia iš kaimo į miestą) ar smurtą, su
s iduria su draugo , artim o  žm o
gaus, šeim os nario savižudybe, 
nesugeba normaliai mokytis ir pan.

Mokslininkai mano, kad apraši
nėjimai spaudoje, vieši šios temos 
svarstymaj gali pastūmėti į savižu
dybę, kuri apskritai yra priešinga 
lietuviškajam (tiek pagoniškajam, 
tiek ir krikščioniškajam) mentalite
tui.

Savižudybei retai būdingas tik
ras noras mirti. Dažniausiai tai yra 
pagalbos* šauksm as, ne vienas 
besižudydamas svyruoja, palikda
m as ga lim ybę  buti išge lbė tam . 
Dauguma išgelbėtųjų džiaugiasi. 
Savižudybė padaro labai sunkių 
ps ich in ių , dvas in ių  trau m ų ne 
vienai kartai.

Tarpukario Lietuvoje savižudžių 
buvo Vur kas mažiau negu senų 
savižudžių "tradicijų" Vengrijoje ar 
protestantiškoje Estijoje. Dabartinė 
padėtis katastrofiška, pralenkėme 
v isas k itas  E u ropos (o ga l ir 
pasaulio?) šalis. Prieš karą kasmet 
nusižudydavo 200-250 žmonių, o 
pernai - 1703. Savižudžių skaičius 
kasm et d id ė ja . D ukart daug iau 
žudosi ka im o žm onės, vyra i - 8 
kartus  dažn iau  negu  m o te rys , 
besižudančiųjų amžius, anksčiau 
buvęs daugiausia tarp 29-59 metų, 
vis jaunėja.

(Pabaiga kitam e num eryje)
Nuotr.: vienas Iš penkerių metų Istorijos momentų: “ M argulls”  tarptautin iam e fo lk lo ro  festiva ly je  Torunėje

(l.enkija).

meile ir dėkingumu prisiminė visus 
gerus žm ones, kurie  ja i, anksti 
netekusiai mamytės, padėjo išeiti į 
žmones, džiaugėsi, kad tėvas antrą 
ka rtą  vedė gerą  m ote rį, kad ir 
šiandien dar tebeturi tėvų namus. 
Visiems buvo miela pasiklausyti net 
iš Kudirkos Naumiesčio atvykusios

m okyto jos  N a ta lijos Manikienės 
p r is im in im ų  apie mažą 
šv ie s iap laukę  m erga itę  Janytę 
Rimkutę, kuri paskui, savo tetos, 
krikšto motinos m okytojos Elenos 
Alkimavičionės namuose užaugusi, 
ilgai svyravo, ko m okytis toliau: 
lietuvių kalbos ar matematikos.

še im in in ka m s  - Jan inos  ir 
E duardo  B a lčyč ių  še im ai, trijų  
suaugusių vaikų tėvams, pasakyta 
daug gražių žodžių: linkėta laimės, 
sveikatos, ilgiausių metų, nemažo 
pulko vaikaičių...

Nuotr.: p r ie  šven tin io  s ta lo  - 
jub ilia tės šeima.

3. IŠ “MARGULIO”
JUBILIEJINIO VAKARO

Šiaulių rajono kultūros skyriaus 
salėje vakarojo tautodailininkai. Jie 
šventė fo lk lo r in io  ansa m b lio  
"Margutis" penkerių metų jubiliejų.

A n sam b lio  sen iūnė L iong iną  
Ambrazevičienė papasakojo neilgą 
jo istoriją. Tautodailininkai atsinešė 
kiekvienas savo krašto dainų, todėl

ansa m b lio  repertuaras  gana 
m argas. M arg i ir rūba i - kieno 
autentiški, kieno pagal išgales ir 
savo išm anym ą, savo rankom is 
susikurti. Dabar šiam ansambliui 
vado vau ja  ŠPI dėsty to ja  
etnomuzikologe Diana Daunoraitė, 
gavusi dovanų žvakidę, kad šviestų

ir toliau. O seniūnei, kuriai tenka 
raginti ir kviesti, padovanotas molio 
varpelis.

Po koncerto , po sveikinimų ir 
gė lių , v is i su s irin ku s ie ji buvo 
pakviesti j ratelį, o paskui - prie 
alučio ir kuklaus susineštinių vaišių 
stalo.

č ia  sus irinkę  
giminaičiai, draugai 
ir  ben d ra da rb ia i 
p ag e rb ė  gražaus 
j u b i l i e j a u s  
s u l a u k u s i ą  
d ė s ty to ją  Jan iną  
B a lčy tienę , š io
institu to auklėtinę, 
dau g iau  ka ip
d v id e š im t m otų 
dėstančią pradinio 
m a t e m a t i k o s  
mokymo metodiką. 
Ją pažįsta daugelis 
L ie tuvos p rad in ių  
m okyklų m okytojų 
ir darželių auklėtojų 
• kaip buvusią savo 
dėsty to ją  ir  įva irių 
m etodinių leidinių, 
mokymo priemonių 
autorę.

Pati jub ilia tė  su



MIESTO

SUDARYTA 
KOMISIJA

V a dovauda m as i Lietuvos 
Respublikos {statymu “Dėl piliečių 
nuo svybės te is ių  į iš likus į 
ne k iln o ja m ą jį tu rtą  a ts ta tym o 
tvarkos ir są lygų", Šiaulių miesto 
valdyba nusprendė sudaryti Piliečių 
n uo savybės te is ių  į iš likus ius  
gyvenam uosius nam us (jų dalis, 
butus) atkūrimo komisiją. Komisijos 
p irm in in k u  p a tv ir tin ta s  m ero 
p a v a d u o to ja s  A. Sė jūnas, 
p a va d u o to ju  - U rban is tikos  ir 
kom unalin io  ūkio pirm in inkas S. 
Meiženis. Dokumentus, įrodančius 
nuo savybės  te ises  į iš likus į 
n e k iln o ja m ą jį tu rtą , kom is ija i 
pa te iks  N e k iln o ja m o jo  tu rto  
grąžinimo sektorius.

BUS PERKAMI 
KILNOJAMI 
TUALETAI

Pradė ta  sp rę s ti m iestieč ius 
ilgokai kam uojanti viešųjų tualetų 
trūku m o prob lem a. Komunalin io 
ūk io  sky riu i pa s iū liu s , va ldyba  
nusp ren dė  esan t finansinėm s 

t  g a lim yb ė m s  sk ir t i 30 tūkst. Lt 
ke tu r ie m s  k ilno jam ies iem s 
biotualetams p irkti ir eksploatuoti. 
A rch ite k tū ro s -u rb a n is tiko s  ir 
Komunalinio ūkio skyriai įpareigoti 
pa rin k ti v ie tas  m ieste jiem s 

1 pastatyti.
Viešųjų tualetų mieste pradėjo 

trū k ti,  le id u s  š iuos  ob jek tus  
priva tizuo ti. Dabar savin inka i jų 
neeksploatuoja, nori keisti veiklos 
pobūdį - tualetuose įrengti kavines 
ar net restoranus.

VALDYBOJE
PRATĘSTAS DAR 

VIENOS 
DEGALINĖS 
STATYBOS 
TERMINAS

U žs itęsus  p r iešp ro jek tin ių  
pas iū lym ų derin im o ir ruošiam o 
p ro je k to  to b u lin im o  darbam s, 
va ld yb a  buvo  priversta pra tęsti 
Kauno konce rno  SBA pada lin io  
“ Nafta" degalinės statybos terminą. 
Šis objektas turės būti pastatytas 
iki 1996-ųjų spalio 1 dienos.

Degalinės statytojai už žemės 
sklypą sumokėjo apie 300 tūkst. Lt. 
Už sklypus, kuriuose statybos dar 
nopradėtos, nuomininkai sumokėjo 
apie 1 mln. Lt.

SKELBIMŲ 
LENTOMIS 
RŪPINSIS 

ŠIAULIŲ BIZNIO 
IR 

INFORMACIJOS 
NAMAI

Siūlių miesto valdyba nusprendė 
nuo  1996-ų jų  sausio  1 d ienos 
m ies to  ske lb im o  lentų  ir s tu lpų  
priežiūrą perduoti Šiaulių biznio ir 
in fo rm ac ijos  nam ams. Anksčiau 
šias funkcijas vykdė miesto ir rajono 
statistikos skyrius. Valdyba pavedė 
m ie s to  vyr. d iza in e riu i p a rin k ti 
papildomas vietas mieste skelbimo 
lentoms įrengti.

Komunalinio ūkio skyriui pavesta 
sudaryti sutartį su Šiaulių biznio ir 
in fo rm a c ijo s  nam ais Pergalės 
a ikštė je  e san č iam  k io sku i ir 
skelbimų lentai išnuomoti.

I. B.

< J )  n t a  i t

1 h a U r e r i i į  i t e i j / e j .  л  a  i t  t  a l t a i .  

S U a n t h i n f i  l e l .  4 5 - 3 0 - 6 0 .

á _ J  L _ J

KONFLIKTO 
PRIEŽASTYS 

NENUSTATYTOS
Š iau lių  a p yg a rd o s  teism e 

iš n a g rin ė ta  b a u d ž ia m o ji byla, 
kurio je  Ežero gatvės gyventojas 
Stasys Dzendzoleta buvo kaltina
mas savo buvusios žmonos nužu
dym u. Parengtin io tardym o metu 
nusta ty ta , kad liepos mėn. 9 d. 
Ežero gatvėjo 7 nam o 55-ajame 
buto kilo konflik tas tarp S. Dzen- 
dzo letos ir  jo  buvusios žm onos. 
V yrišk is  m ote rį spardė ko jom is, 
mušė rankom is. M edikai nustatė, 
kad dė l š ių suža lo jim ų  m ote ria i 
išs ivys tė  kasos be i p ilvap lėvės 
uždegim ai, nuo jų  nukentė jusio ji 
lie p o s  16 d . lig o n in ė je  m irė. 
Ka ltinam asis a išk ino, kad ant jo 
puolusi buvusi žmona ir sakė, kad 
konflikto metu buvusiai žmonai tik 
vieną kartą spyrė į p ilvą. Tačiau 
tikrųjų konflikto priežasčių teismui 
nustatyti taip ir nepavyko. Šiaulių 
apygardos teismas S. Dzendzoletą 
pripažino kaltu ir nuteisė šešeriems 
metams laisvės atėmimo, bausmę 
a tlie ka n t s u s tip r in to  rež im o 
pataisos darbų kolonijoje.

UŽPUOLIKAS 
NIEKO NEPADARĖ
Lapkričio 28-osios naktį apie 2 

va l. n e p ris is ta tę s  žm ogus 
paskambino į vyriausiojo policijos 
ko m isa ria to  b u d in č ią ją  d a lį ir  
pasakė, kad žolės riedulio stadione 
g irdė jo  m oters balsą. J i šaukėsi 
pagalbos. Atvykusi policija rado ten

vyriškį ir merginą. Vyras paspruko, 
o m e rg in a , devyn io likm e tė  iš 
G inkūn ų , paa išk ino , kad 
“užpuolikas" ja i nieko nepadarei

ŽUVO, UŽGRIUVUS 
ŽEMĖMS

Gruodžio 1 dieną Pramonės-Til- 
žės gatvių sankryžojo, kasant lie
taus kanalizacijos tranšėją, maž
daug 3 metrų 70 centimetrų gylyje 
didžiu lis žemės gabalas užgriuvo 
ten dirbusius žmonos. Po 30-40 cm 
žemės sluoksniu atsidūrė du dar
bininkai. Juos pradėjo gelbėti ben
dradarbiai. j įvykio vietą apie 14.20 
val. buvo iškviesti Sukarintos prieš
gaisrinės apsaugos dalinio gelbė
to jų būrio specialista i, g re itosios 
m edicinos pagalbos darbuotojai. 
Kai atvyko gelbėtojai, abu vyriškiai 
jau buvo atkasti iki pusės, bet 45- 
erių metų darbininkas A. Kančiaus-

SIAURĖS LIETUVOJE
PRAMONĖ

Žiem a Daugėliuose
ŠIAULIŲ RAJ. Sunkus m etas 

akc ine i bendrove i “ Dauge lių  
s ta tyb inės  m edžiagos". Pasak 
g e n e ra lin io  d irekto riaus A d o lfo  
K lenausko, šiuo metu d irba  tik  
š ilum in is  cechas, kuris š ildo  
Daugelių gyvenvietę. Visi kiti cechai 
stovi ir stovės, kol bont 50 proc. 
pagamintos produkcijos iš aikštelės 
bus išvežta, š iu o  metu aikštelėje 
sand ė liuo ja m a  1 m ln. 400 
tūks tan č ių  s ta tyb in ių  ir 700 
tūkstančių apdailos plytų.

Antrasis plytų gamybos cechas, 
d irbd am a s v ieno tre čd a lio  
pa jėgum u, per m etus d irba  8-9 
m ėnesius, š ifo r io  cechas - tik  
pus treč io  m ėnesio. įm onė s 
pa jėgum ą lem ia  s ta tyb in ių  
medžiagų paklausa.

Ž iem os m etu, ja i m ažė jant, 
mažinama ir jų gamyba.

EKONOMIKA

Kodėl?
RADVILIŠKIS. Kodėl toks 

brangus vanduo?
Vyriausybė (ne sav iva ldybė!) 

paskaičiavo 6,9 kub. metrų normą 
1 žmogui, je i bute nėra vandens 
ska itik lio  (esant cen tra lizuotam  
karšto vandens tiekim ui). Dabar 
Radviliškyje vandens savikaina - 
2,80 Lt už kubinį metrą.

Vandens sunaudojim o kainas 
padidina elektros energijos išlaidos, 
vandens įrenginių eksploatacija bei 
remontas (įrengimai neekonomiški, 
nus idėvė ję ), am ortizac in ia i 
atskaitymai, gamtos išteklių, žemės 
nuomos, kelių mokesčiai ir kt.

Mažinant savikainą, būtina gerinti 
va lym o įreng inių eksploataciją ir 
priežiūrą, pagal galimybę pakeisti 
įrenginius ekonomiškesniais, kiek 
įm anom a sum ažin ti va ldym o  
išlaidas.

Savivaldybė, nelaukdam a, ko l 
V yriausybė  išspręs š ią o p ią  
p rob lem ą , a ts ižve lgdam a j 
gyven to jų  page idavim us ir  
skundus, ruoš ias i pati nus ta ty ti 
vandens suvarto jim o  norm as 
gyventojams, kurie butuose neturi 
vandens skaitikliu.

Šviesolaidis mūsų 
šalyje

JONIŠKIS. Praėjusį ketvirtadienį 
ra jon e  lankėsi Ita lijos firm os  
“ M arko n i" atstova i. Būtent š ios 
firm os  spec ia lis ta i m on tuos 
šv ie so la id ž io  kabe lio  apa ra tū rą  
Joniškio telekomunikacijų tarnybos

pa ta lpose . S večia i iš Ita lijos  
apž iūrė jo  būsim ųjų darbų vietą. 
Aparatūra (jos dar nėra) turi būti 
sumontuota iki kitų metų balandžio 
mėnesio.

Šviesolaidžio kabelis praeis nuo 
Lenkijos iki Skandinavijos, jj klosis 
visos trys Baltijos šalys. Tai bus 
p rad in is  ryšių perorgan izav im o 
e tapas, s teng ian tis  pas iek ti 
no rm a lų  pasa u lin į ryšių lyg į. 
šviesolaidžio tiesimo darbus mūsų 
ša ly je  finan suo ja  L ietuvos 
te lekom as, tam  naudodam as 
užs ien io  k red itus , šv ie so la id is  
Joniškio rajone jau yra pasiekęs 
Lietuvos - Latvijos valstybės sieną. 
K lo ja n t jį, akcinė bendrovė 
“Joniškio statyba” atliko darbų už 
540 tūks tan č ių  litų . F irm os 
“ M arkon i” specia lis ta i lankėsi ir 
kituose rajonuose, per kuriuos eina 
šviesolaidžio trasa.

NUSIKALTIMAI

ŽEMES ŪKIS

Merdi
AKMENĖ. Ilgai užsitęsė Kruopių 

žemės ūkio bendrovės nykimas. 
Rajono savivaldybės kontrolierės 
galop atliko reviziją, jos rezultatais 
susidom ėjo  ekonom inė po lic ija . 
Ke tv irtad ien j į ša ltą  buvusių  
dirbtuvių salę susirinkę pajininkai 
susipažino su revizijos aktu, tarėsi, 
kaip ir iš ko grąžinti skolą Mokesčių 
in spekc ija i. Išsam iau ap ie
kruopiškių rūpesčius parašysime 
vėliau.

KULTURA

Kodėl slapčia
KELM Ė. Tai dabar a išk inas i 

ra jo n o  a py linkė s  p rokura tū ra , 
iškė lus i baudž iam ą ją  by lą  dė l 
Barboros Stanikienės mirties.

Pavandenės (Telšių ra jonas) 
kapinėse Vytautas Stonikas šeimos 
kape , tik  0,48-0 ,46 m g y ly je , 
pa la id o jo  nam uose, U žvenčio  
se n iū n ijo s  Pagauručio  ka im e, 
mirusią motiną Barborą Stanikienę. 
{domus ir palaidojimo gylis, ir tai, 
kad la ido ta  s la pč ia , tik  paga l 
U žvenčio  ligon inės  g yd y to jo  
T rum pio  m ed ic inos  m irties  
liud ijim ą, neapžiūrėjus velionės, 
nep ranešus p o lic ija i nei 
p roku ra tū ra i, než inant kap in ių  
sargui. Nurodyta Br. Stanikienės 
mirties data - šių metų spalio 27- 
oji. Dabar lavonas ekshumuotas. 
Apžiūrė jus m edicinos ekspertui, 
vizualiai smurto žymių nerasta.

Už 40 tūkstančių litų
RADVILIŠKIS. Tokį d id ž iu lį 

nuostolį patyrė radviliškietis K. L. 
Jis, lapkričio 17 dieną nuėjęs į savo 
vaistinę, esančią Vytauto g. 6 , rado 
išlaužtas sandėlio duris. Plėšikai 
pag rob ė  20  dėž ių  c itram o no  
ta b le č ių , 20 dėžių  a m p ic ilin o  
trihidrato, dvi dėžes “Kurantilo".

Dar noa tvėsus nus ika ltim o  
pėdsakams, jais jau skubėjo rajono 
Policijos komisariato darbuotojai. 
J ie  su la ikė  įta riam ą jį A n taną  
Baltrūną, š is  pilietis, gimęs 1963 
metais ir niokur nedirbantis, gyvena 
Kėdainiuose. Iškelta baudžiamoji 
by la . N u s ika ltim o  a p lin kyb ė s  
tiriamos.

Vaidino sostinėje
JONIŠKIS. Liaudies teatro trupę, 

vadovaujam ą režisierės Vandos 
Ša lkauskienės, ž in o  v is i. 
Neužmirštamas, ne sykį rodytas 
spektaklis F. G. Lorkos “Bernardos 
Aibos namai". Nuo spalio 14 iki 29 
d. Telšiuose, Utenoje bei Prienuose 
vyko reg ion inės liaud ies tea trų  
šventės, kuriose da lyvavo apie 
dvidešimt liaudies teatro trupių iš 
įva irių  m iestų. Jon išk io  liaud ies 
teatras, rodęs F. G. Lo rkos 
“ Bernardos Albos nam us", buvo 
labai palankiai sutiktas ir įvertintas. 
Tad nenuostabu, kad ši trupė  
pakviesta į Lietuvos mėgėjų teatrų 
šventę “ A tsp indž ia i-95", kuri 
prasidėjo gruodžio 1 -ąją ir baigėsi 
3-ąją.

Neatsiliko
TELŠIAI. Prieš pusan tro  

m ėnesio  č ia įvyko  reg ion inė 
mėgėjų teatrų šventė “Atspindžiai- 
95". Po daugelio motų pertraukos 
Lietuvos liaudies ku ltūros centro 
in ic ia tyva  “A tsp in d ž ių " banga 
nusirito  per v isą Lietuvą. Telšių, 
U tenos ir Prienų teatrų salėse 
va id in o  žem aič ia i, aukšta ič ia i, 
dzūka i ir suva lk ieč ia i. Ir štai 
g ruodžio  2-3 d ienom is Lietuvos 
m ėgėjų teatrų šventin is vakaras 
įvyko Vilniuje. Akademinio dramos 
tea tro  m ažo jo je  sa lė je buvo 
parodyti geriausi “Atspindžių-95" 
mėgėjų teatrų pastatymai. Džiugu, 
kad Telšių Žemaitės teatro aktoriai 
scenoje pasirodė du kartus.

KITI ĮVYKIAI

Laimingasis bilietas
PAKRUOJIS. Švitimo žemės ūkio 

bendrovės inžinierius-mechanikas 
A. Markevičius momentinėje lote
rijoje “Olimpas-2 ” laimėjo automo
bilį “ Fiat-Uno". Laimingojo bilieto 
savininkas mano pirkti kitą automo
bilį, todėl laimėjimą atsiėmė pini
gais.

INFORMUOJA

kas žuvo, o k itas  - R. Darg is - 
nuvežtas į ligoninę. Medikai sakė, 
kad jo  būklė patenkinama. |vykus 
nela im ei, daug iau  ka ip  va landą 
niekas neskubėjo išvežti žuvusiojo.

APVOGTA 
DEGALINĖ

Praėjusį ketvirtadienį buvo už
pulta degalinė prie Gruzdžių-Meš- 
kuičių kelio. Vienas užpuolikas pa
sislėpė už degalinės kampo, o kitas 
ginkluotas dvivamzdžiu šautuvu iš 
pardavėjo pareikalavo pinigų bei 
g in k lo . Išs igan dęs dega linės 
darbuotojas atidavė visus kasoje 
esančius apie 1000 litų. Ginklo jis 
neturėjo. Prieš bėgdami užpuolikai 
nuken tė jus ia jam  liepė  ty lė ti dvi 
valandas. J is  klausė nurodym ų. 
Šiemet jau šeštą kartą Šiauliuose 
užpuolam i degalin ių  darbuotojai. 
Nusikaltėliai nesulaikyti.

PAGROBTA APIE 
2 TONOS KAVOS

Praėjusį sekm adien į į po lic iją  
kreipėsi E., gyvenantis Mickevičiaus

g. Jis sakė, kad kažkas pavogė jo 
kavą “Arabika” , kurią laikė Rėžių g. 
nuo m ojam ose  pa ta lpose . Pro 
išd aužtą  la ngą  pag rob ta  1820 
k ilog ram ų  m a išuose  buvu s ios  
kavos. N u osto lia i - 30030 litų . 
Įtariamųjų sulaikyti nepavyko.

BYLA 
POLICININKAMS

G ruo dž io  4 d ieną  Š iau lių  
a pyg a rd os  p roku ra tū ro je  5 
asm enim s buvo  iške lta  
baudžiamoji byla dėl prievartavimo 
duo ti kyšį. Be to , kai kurie  jų  
ka ltinam i ta rn yb in ių  įg a lio jim ų  
viršijimu. Apygardos prokuratūros 
spaudos atstovas L. Vitkus pasakė, 
kad gruodžio 4 dieną buvo sulaikyti 
penki m iesto policijos pareigūnai, 
įtariami prievartavimu duoti kyšį bei 
ta rn yb in ių  įg a lio jim ų  v irš ijim u . 
Įtariamuosius sulaikė VRM kovos 
su organizuotu nusikalstam um u 
va ldybos  ir Š iau lių  apygardos 
prokuratūros darbuotojai. Sulaikyti 
p o lic in in ka i G. Každa ilis , L. 
Norvaišas, R. Ponelis, A. 
Pudžiuvė lis , S. K arp inskas. Jie

a tle is ti iš pa re igų . Vyriausio jo 
policijos kom isariato kriminalinės 
p o lic ijo s  vyr. kom isaras A. 
Tručinskas policininkų sulaikymo 
faktą patvirtino.

JŲ IEŠKO POLICIJA
Š iau lių  vy riaus ias is  po lic ijos  

komisariatas nuo šių metų spalio 27 
d ienos ieško  nuo te isėsaugos 
organų besislapstančios šiaulietės 
Danutės Jem eljanovienės, gim u
sios 1951 metais. Ieškomoji 1994 
m etais apgau lės būdu iš keleto 
š iauliečių pasiskolino beveik 10 
tūkstančių  litų , kurių iki šiol ne
grąžino. M inėtoji pilietė anksčiau 
gyveno Šiauliuose, Architektų g. 
18-95. Tačiau butas buvo parduo
tas, o D. Jemeljanovienės dabartinė 
gyvenamoji vieta nežinoma.

Š iau lių  ra jon o  p o lic ija  ieško 
V ijo lių ka im o gyventojo Marijaus 
Jac io , g im us io  1970 metais. 
M inėtasis pilietis yra registruotas 
Vijolių kaime. Ieškomasis įtariamas 
pavogęs automobilį.

P a rengė  
V id a  S IM O N A IT IE N Ė



S varstan t bus im uosius  
kan d id a tu s  | L ietuvos  
prezidentus. Nėra reikalo Ieškoti 
kan d ida tų  Iše iv ijo je . Tautos  
branduolys, davęs praeityje vadų 
savo kaimynams, Jų nestokoja Ir 
dabar

Vilius BRAŽĖNAS 
Prieš m etus la nkydam as is  

Lietuvoje, viešuose ir  privačiuose 
p o ka lb iuose  su ke lių  m iestų 
p a tr io tin ia is  b ra ndu o lia is , 
remdamasis pagrindiniais politinės 
veik los nuostatais, - raginau per 
anksti nenuklysti j prezidentin ius 
rinkim us ir nedels iant susikaupti 
Seimo rinkimų vajui. Teigiau, kad 
L ie tuva i nėra re ika lo  ieškoti 
ka n d id a tų  j p re z id e n tu s  užs ie 
niuose. Tuo dar labiau tikiu dabar.

Deja, p a s iro d o , ja u  dabar 
trimituojama užsienio lietuvio Valdo 
Adamkaus kandidatūra j Lietuvos 
prezidentus. Turime apie tai kalbėti 
iš šiapus Atlanto, juolab kad ir pats 
V. A dam kus p a s ta ruo ju  m etu 
pradeda išsisakyti kaip “taip ir ne“ 
bei “je igu” kandidatas.

Pokalbyje su “ L ietuvos a id u ” 
(1995 .IX .21) jis  ne t ram stos i 
lietuviškojo Mozės lazda, neva atsi
lie p d a m a s  į ta u to s  m a ldav im ą: 
“Gelbėkite, esame visiškai nusivylę, 
ik i kraštu tinum o” , “ Padėkite, Jūs 
mūsų viltis” . Lietuvai betgi nereikia, 
ka ip  anų d ienų rusam s, prašyti 
u žs ie n io  r iu r ikų : “A te ik ite  ir
va ldykite !”

Tokia yra lietuviškosios išeivijos 
n e p a rtin io  s te b ė to jo  nuom onė, 
parem ta ne tik Lietuvos politikos 
stebėjimu, bet ir aktyviu dalyvavimu 
JAV, politinėje veikloje. Politikoje, 
kaip ir fizikoje, esama dėsnių, kurie 
galioja visur. Panašiai galvoja ir dau
gelis opozicijos veikėjų Lietuvoje.

PASTABOS IR NUOMONES
Būtų ju ok ing a , je ig u  net savo 
kaimynams vadų davusios tautos 
branduo lys  tu rė tų  kv ie s tis  ja i 
atstovauti negandų nepatyrusius, 
Nepriklausomybės atkūrimo metais 
gyvybe nerizikavusius ir gal net 
užsieniuose dalyvavimo kovoje už 
Lietuvos laisvę jrodyti negalinčius 
asmenis. Aišku, išimtimi galėjo būti 
d au ge lį metų N eprik lausom os 
Lietuvos d ip lom atinėje tarnyboje 
iš tvėręs am basadorius Stasys

Jeigu V. Adamkus nutartų, jog 
prof. V. Landsberg is , atė jus 
prez iden to  rink im am s, nebus 
“ rim tas ir t ik ras  kand idatas iš 
L ie tuvos” , ir ryžtųs i pats 
kandidatuoti j prezidentus, tai turėtų 
įtik inam a i pa re ikš ti, kok io je  
po litinė je  p lo tm ė je  yra: centre, 
kairėje ar dešinėje. JAV lietuviškoje 
visuomenėje, pagal kovojusių už 
L ietuvos N eprik lausom ybę ir 
nebendradarbiavusių su okupanto

reikia daugiau laiko. Vis dėlto rado 
vieną priekaištą: ‘ Negerai, kad jis 
nepaėm ė į rankas LDDP, savo 
partijos, ir nepakre ipė jos d irb ti 
valstybės gerovei". Reiškia, LDDP 
žm ogus A. Brazauskas niekuo 
dėtas. Kiti kalti.

Visuomenei siunčiami signalai, 
kad V. Adamkus pradeda dešinėti. 
Dar nesijaučia galįs pasigirti pats 
esąs “dešinysis", bet vienur teigia: 
"Esu už dešiniąją pusę”, kitur - esąs 
“nuosaikios dešinės šalin inkas”. 
(LA. 1995.XI.23, “Savaitė”). Belieka

O kodėl ne V. Landsbergis?

Edmundas SIMANAITIS

N uo rugsė jo  1 d. Tarptautinė 
p a rla m en ta rų  g rupė  Č ečėn ijos  
p rob lem o m s sp ręs ti pas ip ildė . 
Dabar jo je  yra Airijos, A lbanijos, 
Bulgarijos, Čečėnijos, Didžiosios 
B rita n ijo s , E stijos , Ind ijos , 
J a p o n ijo s , Kanados, Latv ijos, 
Len k ijo s , L ie tuvos, N au jos ios  
Z e la n d ijo s , R usijos (Tuva), 
Tatarstano, Turkijos ir Ukra inos 
atstovai, iš viso - 41 parlamentaras.

š io je  g ru p ė je  ne t 24 m ūsų 
S e im o naria i, ta rp  jų  - po lit in ių  
partijų vadai: konservatorių - prof.

Lozoraitis.
G rįžkim e prie  dabar m in im ų 

kandidatų. Dar "ne kandidatas” V. 
Adam kus minėtajame pokalbyje 
su LA sakėsi džiaugsis, “jei atsiras 
tik ras  ir rim tas kand ida tas  iš 
Lietuvos”. Tai primena pasakėčios 
ka im ie tį, kuris, lankydam asis  
miesto zoologijos sode, “nepaste
bė jo  d ra m b lio ...” Lyg jis  bū tų  
neg irdė jęs  apie p ro f. Vytautą 
Landsbergį. Pasirodo - girdėjęs.

"V. Landsbergis nekaltas” , kad 
1992 m. laimėjo LDDP “Tačiau jis 
nebuvo a d m in is tra to r iu s ..." - 
aiškina V. Adamkus, lyg preziden
tas, o ne jo ministras pirmininkas 
bei kiti ministrai turi būti administ
ratoriai. Prezidentas privalo turėti 
tautos ir valstybės ateities viziją ir 
parinkti administratorius tai vizijai 
s iekti. O kas gi š iand ien sėdi 
Lietuvos prezidento kėdėje, jeigu 
ne patyręs a d m in is tra to r iu s ”? 
Pagaliau ir  V. Adam kus yra tik  
administratorius, aukštesnio rango 
JAV federalinis pareigūnas, vykdąs 
V ašingtono nus ta ty tą  lin iją . 

N epam irština  ir ta i, jo g  ir 
a m erik ieč ia i ba lsuo to ja i su
k iekv iena is  r ink im a is  rodo  v is  
daug iau nepakan tum o jų
gyvenimą ir verslą kontroliuojan
tiem s pare igūnam s, kurie  JAV 
biurokratais vadinami.

statytiniais standartus, jis laikytinas 
p o litinė je  iše iv ijos  ka irė je . Taip 
vertinami JAV “ liberalai” , kokiu jis 
p ris ipaž in o  esąs “ Valstiečių 
laikraštyje” 1995 m. sausio 28 d.: 
“ Mano pažiūros buvo ir  yra 
libe ra lios , bet jos sk ir ia s i nuo 
lietuviškojo liberalizmo supratimo”.

JAV dešiniųjų lietuvių Vakaruose 
“ liberalizmo” supratimas yra gana 
aiškus: kolektyvizmas, valstybiz- 
mas, galingos biurokratijos valdy
mas, jau nekalbant apie ilgametį jų 
linkčiojimą ir nuolaidžiavimą Krem
liui. Tuo vargu ar galima buvo kaltin
ti visus lietuviškosios išeivijos “libe
ralus". Tai juos padarė politiniais 
dviveidžiais: burnojo prieš Lietuvos 
okupantą , be t pa la ikė  Mar.kvą 
ramstančius Vakarų “ liberalus” .

Tame pa t p oka lby je  su 
“Valstiečių laikraščiu” V. Adamkus 
nesiryžo aiškiai pasmerkti LDDP. | 
klausimą, koks jo  požiūris j LDDR 
atsakė labai diplomatiškai: “LDDP 
vertintina pagal darbus Seime ir 
Vyriausybėje. Lietuvos žm onės, 
manau, viską supranta” . Žinoma, 

supranta, bet tik r ia u s ia i norėtų 
žinoti, ką V. Adamkus apie LDDP 
galvoja. Pokalbyje su “ L ietuvos 
aidu" jis panašiai atsakė j klausimą, 
kaip vertina dabartinio Prezidento 
veiklą: “Vertinti Prezidento veiklą iš 
esmės dabar nenorėčiau”. Esą tam

išs ia išk in ti ga lvosūkį, kas ta 
“nuosaikingoji dešinė?"

Susipažinus iem s su JAV 
“liberalų” kairiąja akrobatika akysna 
krenta triukas matyti “kraštutinius” 
bei “ekstremistus” tik dešinėje. “Yra 
kairė, yra kraštu tinė deš inė ” ; 
manau, kad Lietuvai būtų sveika, 
jeigu per rinkimus sutvirtėtų trečioji 
vidurio jėga", - teigia V. Adamkus 
minėtajame pokalbyje su LA. Jeigu 
nėra kraštu tinės  ka irės, o tik  
“ kraštu tinė  deš inė” , bet kam iš 
kairės lengva atsisoti “v idury je” . 
Tačiau kai yra “ kraštutinė kairė” , 
tada neišvengiamai yra ir nelemtoji 
“ ka irė"... Tada “v id u rys", kaip 
paprastai, tampa pačia neaiškiausia 
politine lin ija. Jeigu, pavyzdžiui, 
“kraštutinė" ir šiaip jau kairė nueina 
nuo kelio ir žygiuoja pakelės lau
kais, vidurys gali atsidurti pakelės 
kairiajame griovyje ar net ir už jo. 
Todėl V. Adamkaus propaguojama 
“trečioji vidurio jėga” prašosi apibrė
žim o, ka ip  ir jo  paties politinės 
pažiūros.

Laimei, Lietuva turi visiems aiškų 
kand idatą  j p rez iden tus. Aiškų 
Rytams, aiškų Vakaram s, aiškų 
išeivijai, tik gal ne visai aiškų kai 
kuriems Lietuvos žmonėms, išsky
rus, žinoma, jj nuo pat pirmųjų Nep
riklausomybės dienų sabotavusiai, 
ka ltinus ia i, šm eižus ia i ir net

diktatoriumi vadinusiai LDDP Turiu 
mintyje, žinoma, Lietuvos istorijon 
neišdildom us pėdsakus įmynusį 
prof. Vytautą Landsbergį.

Keistoka, kad net kai kurie "deši
nieji” yra pasidavę struktūrų propa
gandai ir pamiršta, jog LDDP ran
kose yra viešosios nuomonės su
darym o mašina, apklausinėjimų 
skaitiklia i ir šmeižtų bei dumblo 
skleidikliai. Kol bus leista tik LDDP 
vora tink liu i sudarinė ti nuomonę 
apie kand ida tų  į L ietuvos 
prezidentus tinkamumą, nerasime 
geresnio už A. Brazauską.

Jeigu Lietuvos prezidentu bus 
iš rink tas  V. Landsbergis, jam 
nebereikės pris istatyti laisvajam 
pasauliu i, nes jis  buvo žinomas 
kaip “ Lietuvos prezidentas” . Tai 
pradžiugintų m ilijonus Lietuvos ir 
apskritai laisvės draugų, atkurtų 
pasau lio  p o litin į ir ekonom in į 
pasitikėjimą Lietuvos Respublika ir 
vėl iške ltų  jos va rdą  žm onijos 
žygyje į laisvę.

Tad kodė l gi, gerb iam ie ji 
tau tieč ia i, ne V. Landsbergis 
laikytinas tinkamiausiu ir geriausiu 
kand idatu būsim uosiuose rink i
muose j Lietuvos prezidentus? Taip, 
jis  padarė kla idų. D idžiausia jo 
klaida, kad, būdamas idealistas, 
pa tikė jo , jo g  buvu s ie ji nebus 
“buvusiais” ir nesabotuos kiekvie
name žingsnyje Aukščiausiosios 
Tarybos bei vyriausybės pastangų 
kelyje j visišką Nepriklausomybę ir 
tautos laisvę. Netenka abejoti, jog 4
iš tos klaidos jis  yra pasimokęs. '
T ikėkim ės, bus pasim okius i ir 
išeivija bei visa tauta.

Tad reikėtų liautis šokus politinį 
“ Riurikų" šokj, susikaupti Seimo 
rinkimų vajui, ryžtantis nukelti LDDP 
nuo va ldž ios  ba lno. Iš anksto 
s iū lyč ia u  Valdą Adamkų 

gamtosaugos ministru Prezidento 
V. Landsbergio ministrų kabinete.
O atėjus prezidento rinkimams, V. 
Adam kus ga lė tų  savo pa tirtį, 
sukauptą dirbant su S. Lozoraičiu, 
panaudoti V. Landsbergiui išrinkti.

(kalba netaisyta)

aktyvus dom ė jim as is  narsios 
ka ln ieč ių  tau tos  kova ir 
pastangomis išsilaisvinti, taip pat 
diplomatinė bei moralinė parama 
Č ečėn ija i yra d id ž ia u s i. Tai 
suprantama - tą patį likimą patyrė, 
tą pačią priespaudą kantė. Lietuvos 
Se im o narių gausą ga lim a  
paa išk in ti p irm eiv ių  pa tir tim i. 
L ie tuvoje sparč iaus ia i b rendo

derybų delegacijos izoliavimo. “Jau 
tapo sistema Čečėnijos delegaciją 
niekinti, žeminti, neleisti laisvai ir 
norm alia i d irb ti,  va ržy ti jos 
pervažiavimus... Delegacija derybų 
metu faktiškai yra įkaitų padėtyje” , 

rašoma doku m en te  ir 
reikalaujama, kad ESBO, Europos 
tarybos parlamentinė asamblėja ir 
Europos parlam entas skub ia i

ČEČĖNIJOS
VALSTYBINIS

H I M N A S
Mirtis ar laisvė

“MES GIMEME NAKTĮ, 
KAI VILKĖ ATSIVEDĖ

M es g im ėm e tą  naktį, ka i v ilkė  a ts ivedė v ilkukų. 
Paryčiui, r iaum o jan t liūtui, m um s parinko vardus. 
M us m otinos ere lių  g ū ž to se  išm aitino.
Tėvai g i ja uč ius  su tra m d y t išm okė.

VILKIUKŲ”
Čečėnijos tragedijos metinės

M otinos m us pašve n tė  Tautai ir Tėvynei,
Ir je igu  jo m s  m ūsų  p rire iks, ta i sukils im  narsiai. 
Kartu su kalnų ere lia is  m es išaugom e laisvi. 
Sunkum us ir k liū tis  įve ikdavom e išdidžiai.

V. Landsberg is , cen tris tų  - R. 
Ozolas, demokratų - S. Pečeliūnas, 
tau tin inkų  frakc ijos  sen iūnas L. 
M ilč ius , k rikšč io n ių  dem okra tų  
frakcijos seniūnas J. Uždavinys ir 
kiti.

Pažym ėtina, kad iš  m ūs išk ių  
ka irių jų  p a rtijų  a tstovų nėra nė 
vieno. Nėra ir iš lenkų frakcijos. O 
štai iš Lenkijos Respublikos Seimo 
- penki. Pagal gausumą jie antri. 
Ukraina delegavo keturis, Estija - 
tris, Didžioji Britanija ir Latvija po 
porą. Visos kitos šalys turi po vieną 
atstovą.

G alim a p a d a ry ti įs id ė m ė tin ą  
išvadą: šalių, ištrūkusių iš sovietinės 
p riesp audos, su s irū p in im a s  ir

tautinio atgimimo ir valstybingumo 
atkūrim o idė jos. N e ga lim a 
ne įve rtin ti ir Seim o na rio  A. 
E ndriuka ič io  e n e rg ijo s  be i 
nuoseklum o, p rita r ia n t čečėnų 
kovai dėl laisvės. Jo  pastangos 
da ro  m atom ą pove ik į S e im ui, 
kitom s valstybės in s tituc ijom s ir 
telkia užsienio rėmėjus.

Stebina tai, kad grupėje nėra nė 
vieno Rusijos demokratų atstovo. 
Tuvietis Kara-Kys D. Aračaas nėra 
rusas ir gali atstovauti tik formaliai. 
Veikiau reikėtų laukti, kad kada nors 
ir Tuva sieks didesnės savivaldos 
bei valstybingumo.

Parlamentarų grupė rugsėjo 24 
d. paskelbė protestą dėl čečėnų

pasiųstų tarptautinius stebėtojus į 
Čečėniją.

Rugsėjo 27 d. parlam entarų  
grupė paske lbė pare išk im ą dėl 
čečėnų tautos aps isp rend im o  
teisės.

Taip pat pirmą kartą skelbiamas 
Č ečėnijos va ls tyb in is  him nas, 
išverstas į lie tuv ių  ka lbą. Jo 
neįmanoma skaityti nesijaudinant. 
Iš kiekvienos eilutės dvelkia tauri 
narsa ir nepalaužiamas ryžtas dėl 
tėvynės “sunkumus ir kliūtis įveikti 
išdidžiai'. r

Čečėnijos herbe pavaizduotas 
gulintis, tačiau budrus vilkas tartum 
sako, kad ir Lietuvos gynybos linija 
eina per Grozno griuvėsių lauką.

G reičiau g ran ito  uo los  iš tirps  ta ry tum  švinas,
Negu gyven im e ir ko vo je  p ra ras im e m es savąjį k ilnum ą. 
G reičiau Žem ė sup le išės  nuo sv ilinančios saulės,
Negu m es a ts idu rs im e  po žem e, garbės savosios a ts isakę .

N iekada ir prieš n ieką  m es nebūsim e nuo lankūs. 
M irtis a r Laisvė - t ik  v iena iš jųdv ie jų  m um s lemta. 
M ūsų sesės savo da in o m is  ža izdas išgydo, 
N um ylė tų jų  akys j d id vy rišką  žyg j išlydi.

Je igu m us m arins b a d a s  -  šakn is  graušim e,
Je igu m us kankins tro šku lys  - žolių rasą gersim e. 
M es g im ėm e tą naktj, ka i v ilkė  a ts ivedė v ilk iukų. 
Dievui, Tautai, T ėvyne i - tik  jiem s m es tarnau jam e.

Iš “Draugo”



R o m u a ld a s  BA LTU TIS
Mokyklą supo miškai. Tad nuolat 

jautėme partizaną veiklą. Žinojome, 
kad neto li m okyklos esančiose 
m ažose kap ina itėse  būdavo ir  
partizanų, ir stribukų pasalos. Tėvą 
vertė kaimuose sudarinėti {vairių 
žm onių  sąrašus. M okyklos 
programa reikalavo garbinti Staliną 
ir ko lūkius. Labai b ijo jom e, kad 
vad inam ie ji m iškin ia i už tai gali 
bausti. Tokios kalbos sklisdavo. 
Tačiau nė karto niekas nė žodžio

a p ka b inus i ko ją , bučiavo tuos 
batus: “ Dėde, nevežk mūsų, čia 
mums taip gerai..’  Aš jai pasakiau, 
kad nesižemintų ir nebučiuotų, štai 
tuo metu man dingtelėjo, jog Dievo 
nėra. Ar jis leistų taip jžeidinėti? Iki 
tol nuoširdžiai lankiau bažnyčią, kas 
vakarą  m e ldž iaus i ir šta i vėl 
bausm ė! D vasio je tars i kažkas 
nutrūko. Aš užsidariau savyje, daug 
mąstydavau apie neteisybes, kuriiį 
pa tir ia  žm onės. Tai buvo sunki 
moralinė našta, kurią nešiau daug 
metų, iki žinios apie mūsų šeimos

SEPTYNIOLIKA METŲ 
BE TĖVYNĖS (10)

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”
R. Č E S N A V IČ IŪ T Ė
Šiandien nuo prekių gausumo ir 

įvairumo, nuo vaivorykštės spalvų 
ža ism o le n tyn o se  bei v itr inose  
dažnam  ne t akys  im a ra ib ti. 
Iš rankesn is  p irkė ja s , a rtim iau 
sus ipaž in ęs  su ka inom is, už 
paširdžių stveriasi ir mikliau pėdina

R a im u n d a s  V A R A P IC K A S
Taip būtų galim a pasakyti apie 

neseniai, šių metų rudenį, išėjusios 
p o e z ijo s  kn yg e lė s  “ Ąžuolas 
Lietuvos" pagrindinę mintį. Aiškiai 
regim e ir para le lę : Tėvynė stipri 
ka ip  ąžuo las  savo a tkak lia is , 
darbščiais žmonėmis.

Poezijos a n to log ijos  “Ąžuolas 
L ie tu vos ” s u d a ry to ja s  ir 
bendraautorius - Vaclovas Bražas, 
š iau lie tis , ped agogas,
kraštotyrininkas ir publicistas. Jam 
sėkm ing a i ta lk in in k a u ja  sūnus 
Aurimas. Rinkinyje savo eilėraščius 
v isu om e ne i te ik ia  ir  kraž ie tis  
ūkininkas Stasys Ramanauskis bei

va rėn išk is  te is in in k a s  Jus tina s  
Jaksebaga . V is i try s  - L ietuvos 
kaimo rašytojų sąjungos nariai.

Tad ką jie kalba?
Ar dau g  L ie tu vo je  be liko  

ąžuo lynų?  S a vanaud iškum as 
viršesnis už šventą medį. V. Bražas 
tiki, kad Jonavoje pasodinti kaimo 
rašytojų ąžuoliukai išliks ir 

Amžiai bėgs, Jie ramiai,
Vėjui pučiant štai oš,
Šakom mos išdidžiai,
Miestas puošis gražiai.

(“ Jonavos ąžuo lai” )
G ilia  m in tim i, skam bum u 

išsiskiria to paties autoriaus Vaclovo 
Bražo eilėraštis “ Mylėkim". 

Mylėkim žemę, kuri augina, 
Mylėkim žmones, kurie maitina, 
Mylėkim tautą, kuriai priklausom, 
Mylėkim kalbą, kuria mes kalbam.

Tauta nem aža  p rarado. 
Nereikėtų tuo stebėtis. Bet dabar, 
atgavus laisvę, neturi būti trukdoma 
jai atsitiesti, susigrąžinti meilę, kuri 
turi būti tarp mūsų.

Mylėkim mokslą kaip viso pradą 
ir  savo darbą, nelengvą dalią,
Ir raštą, meną, kaip dvasios peną, 
Mylėkim Dievą, kurs rodo kelią.

Mūsų kraš tas  garsė ja  liūdna  
statistika, kurios pirm inė priežastis 
- dvasin is silpnum as, išsekim as, 
idealų praradimas, blogi tarpusavio 
santykiai. Bet V. Bražas tik i, kad, 
sutelkę jėgas, išbrisime iš to  liūno, į 
kurį buvome įtraukti, ir kviečia mylėti

KURŠĖNŲ  
KALEIDOSKOPAS

PARDAVĖJOS
DĖKOJA

KLIENTAMS
laukujų durų link ne vien dėl blogos 
ventiliacijos...

O ro  k o n d ic io n e ria u s  nėra ir 
k u k lio je  m a is to  p ro d u k tų  
p a rduo tuvė je , įs ikū rus io je  greta 
Ivinskio aikštės Pavenčio gatvėje Nr. 
9. š į  g e lto n a  spa lva  nud ažytą  
pastatą žino daugelis kuršėniškių 
bei a p lin k in ių  kaim ų gyven to jų . 
P a rdu o tuvė je  m aisto  p roduktų  
aso rtim e n ta s  d id e lis  ir  dažna i 
keičiamas. Mat ne vien dėl patalpų 
s tokos  p rekės  č ia  neu žs igu li. 
Parduotuvės šeim in inka i sugeba 
taip prekiauti, kad jų pardavinėjami 
produktai yra pigesni ir visuomet 
švieži.

E le g a n tiško s  ir m a lon ios  
pardavėjos suranda bendrą kalbą 
su pirkėjais ir niekada neužmiršta 
p a sa ky ti: "A č iū , kad pas m us 
pirkote!.."

“tą gyvenimą, kurs duotas kartą".
V. B ražo sūnaus A urim o, dar 

m ok inu ko , p o sm e lia i trum p i, o 
mintys apie mokyklą, ąžuoliuką jos 
kieme ir pavasario žavesį nuteikia 
džiaugtis augančiąja karta.

Stasio Ramanauskio pajaustas 
ryšys  ta rp  žm ogaus ir gam tos 
kū rin io  ąžuo lo  - labai g ilus , nes 
artojo rankomis ne vienas ąžuolėlis 
jau p a so d in ta s  į m o lė tą  d irvą . 
Autorius mato ir tą vienišą ąžuolą 
prie buvusios sodybos, vienintelį 
betikusį po “sodybų šlavimo metų". 
S. Ramanauskio lyrin is herojus - 
žmogus, nepaprastai giliai mylintis 
Tėvynę Lietuvą, nelenkiąs galvos, o

išdidžiai sakantis:
Ne vienas plėšti buvo Jos atėjęs, 
Bet kas ateina, tas iš Jos išeis.

(“Turi d idž iuo tis ” ) 
Eilėraštyje “ Prisiminimas" auto

rius norėtų prikelti seną sodžių ir 
jaunim o vakaro dainas, kurių jau 
nebegirdimo, o gaila... Bet prisimin
ti, atgaivinti galima, tiesiog būtina.

Ir Jus tina s  Jaksebaga  jauč ia  
daug sentim entų ąžuo lu i, randa 
ramybę su girių galiūnu. O kas iš 
m ūsų nen orė tų  su s itik ti su 
vaikyste? Anzelmo Matučio pirkelė 
ir šio autoriaus mintyse:

Pas Anzelmą,
Pas Matutį 
Būtų gera pasi būti,
Paganyti boružėlę 
Ir paplėšti dainužėlę.

Bet vaikystės sugrąžinti niekas 
nega li, j i  se n ia i p rae ity je , ir 
k ie kv iena s iš  m ūsų yra ta rs i 
prikaltas prie savo kryžiaus, prie 
savo būties ir likimo.

Nedidelė š i Šiauliuose išle ista 
knygelė, poezijos antologija “Ąžuo
las Lietuvos", atspausdinta autorių 
lėšomis, padedant keletui rėmėjų. 
O gal ne apimtis visų svarbiausia. 
Daug svarb iau n e p a s id u o ti ta i, 
atrodo, visagalei kasdienybės ruti
nai, rasti laiko minčiai, žodžiui, sa
vojo A š raiškai. Reikia tik pasveikinti 
autorių ryžtą ir tikėtis, kad tai ne 
paskutinis jų  leidinys, - kitas bus ir 
p la tesn is , ir d idesn io  tiražo , be 
korektūros klaidų. Sėkmės!

nepasakė. Priešingai, KGB įgalioti
nis Raudėnuose pasikvietė tėvą ir 
reikalavo tap ti jo  informatoriumi. 
Kad bū tų  įsp ūd in g iau , tėvo 
a k iva izdo je  vienam  ka im ieč iu i 
tarpduryje traiškė pirštus. Tėvas 
atsisakė ir grįžęs apie tai pasakė. 
Dabar visi laukėme bausmės...

KGB majoras Vlasovas dažnai 
a tvaž iuodavo pas še im in inką ir 
re ika laudavo  vaiš ių . Zm aila 
k inkydavo arklį, į ratus įdėdavo 
kum p į, m iltų , bačkutę a laus ar 
sam agono. Dažniausiai liepdavo 
man nuvežti į Raudėnus ir atiduoti 
visa tai “draugui majorui". Manėme, 
kad tėvas tokiame užkampyje, tarp 
m iškų, buvo  re ika lingas kaip 
po litin is  jaukas. Kaip būtų buvę 
“gražu", je i mokytoją tremtinį būtų 
užpuolę Lietuvos partizanai. Tačiau 
to sovietai nesulaukė, ir tas pats 
draugas majoras mokytoją antrąjį 
kartą ištrėmė į Sibirą.

Tais pačiais 1948 metais, vieną 
pavasario popietę, prie m okyklos 
a tė jo  du g in k lu o ti m ilic in inka i, 
žinoma, pažįstam i. Pagulėjo ant 
žolynėlio, tarstelėjo vieną kitą žodį, 
lyg nenoromis paklausė, ar tėvas 
m oka rus iška i rašyti. Manęs 
pasite iravo, ar m yliu  ark lius, ar 
moku jod inėti, dar apie šį bei tą 
pakalbėjo ir temstant išėjo savais 
keliais. Buvo neramu. Jau prieš tai 
mes nakčiai iš namų išeidavome. 
Prasėdėdavome šieno kupetoje ar 
kur kitur. Tą vakarą likome namie. 
Švintant nam o duris  ir langines 
sudrebino smūgiai. Atėjo tie patys 
m ilicininkai. Pasirodo, jie nakvojo 
kapinaitėse. Liepė mums su tėvu 
apsirengti, paėmė Zmailos arklį ir 
išs ivedė. M ama su seserim is 
pasiliko beverkiančios namie. Mus 
nusivedė pas kaimyną Kukanauzą. 
Šeim ininkai, berods, keturi vyrai, 
buvo susodinti ant suolo. Kiemas ir 
kambariai pilni stribų. Darė kratą. 
Tėvą pasodino prie stalo ir liepė 
rašyti kažkokį dokumentą. Po to, kai 
Kukanauzai buvo  susod in ti į 
vežimą, pakvietė ir mane. jsakė 
sėsti ant arklio ir jo ti į Raudėnus. 
Priva lė jau ten kažkok į pop ie rių  
įte ik ti partijos sekretoriu i. Jo jau 
m išku, ke lias buvo  tuščias, bet 
arklys nerimavo. Aišku, taip buvo 
sup lanuo ta  ir š i “o p e ra c ija ” - 
tremtinys dalyvavo kitų trėmime! Jo 
vaikas nešė sekretoriui pranešimą! 
Jeigu užpultų partizanai, nukentėtų 
sav išk is  - trem tinys . Ka im o 
gyventojų akyse taip pat “gražiai" 
atrodo. Taip ir buvo. Kitą rytą nė 
vienas Kemeršių vaikas prie mūsų 
nėjo, nesisveikino. Po to  gavome 
pranešimą, kad mokykla persikelia 
į Kukanauzų namus, ir tėvui liepė 
rengtis. Nuėjome apžiūrėti. Žiūrime, 
daržinėje ant š ieno gu li ka rišk i 
ž iū rona i. S kub ia i pas lėpę  po 
švarku, nunešėme ant kapinaičių ir 
padėjome į seno klevo drevę. Buvo 
kalbama, jog Kukanauzus ištrėmė 
už ryšius su miško broliais.

B irže lio ankstų rytą tie  patys 
milicininkai vėl atėjo. Tik šį kartą 
n iekur m ūsų nebevedė. L iepė 
visiems ruoštis ir važiuoti ten, iš kur 
esame sugrįžę...

M ilic in inkas  S im o na itis  ar 
Simonavičius stovėjo kambarėlyje, 
p lač ia i pražergęs ko jas . Batai 
kruopščiai nuvalyti, blizga. Sesutė 
Irena pa rkrito  an t žem ės ir,

reabilitavimą, iki laisvo trispalvės 
suplazdėjimo Lietuvoje.

...Laiko susiruošti davė mažai. 
Vis ragino: greičiau greičiau. Tėvas 
prašė, kad le is tų  pas iskersti 
paršiuką. Pasvyravę m ilic in inka i 
leido. Mūsiškis tesvėrė kokius 10 
kg. Zmaila pasiūlė savąjį, didesnį. 
Tad p asū dy tos  šviežios m ėsos 
buvo p ridė tas 20 I ta lpos pieno 
bidonas. Karvė ir ką tik prišienautas 
pašaras, darže žaliuojančios bulvės 
ir  daržovės vėl liko svetim iem s. 
Paliko čia ir m ano pirm oji meilė, 
sudužo ką tik  p ras id ė jus ios  
jaunystės viltys. Paliko besigailintys 
g im inės ir  d rauga i. Po 
penkiasdešimties metų kai kurie tai 
bus pam iršę  ir  dėkos p a rtija i, 
nesukdam i sau galvos, kas yra 
buvę praeityje.

Atvežę nuvedė mus į Kuršėnų 
miliciją. Ten jau buvo Skėrienė ir jos 
dukra su vaikeliu. Kad nepabėgtų, 
ją saugojo jos vyras su automatu.

...P ravažiuo jam e pro  ką tik  
pastatytą paminklą kariui išvaduo
tojui. Trumpam sustojame vokiečių 
belaisvių lagerio teritorijoje (dabarti
nė “S tum bro" gam ykla). Lageris 
aptvertas aukšta spygliuota tvora. 
Centre - didesni mediniai barakai, 
pakraščiuose - m ažesni. Gale - 
didelis mūrinis pastatas su aukštu 
kaminu ir didžiuliais giliais katilais. 
Tai virtuvė.

Mus suleido į didelį baraką. Iš 
viso buvo apie du šimtus žmonių. 
Visi tremiami antrą kartą, ir daugelis 
iš ano laiko pažįstami. Visi laikosi 
ramiai, be ašarų. Priešingai, į trė
mimo vykdytojus žvelgia su pašai
pa ir netgi su neapykanta. Mes bu
vome pasiėmę smuiką ir akordeo
ną, todėl dažnokai grojome. Ne dėl 
sm agum o. Bet žm onės 
susirinkdavo aplink, nereikėdavo 
k a lbė ti, o m uzika  v ie n ijo , ta rs i 
pratęsė lietuvišką gyvenimą.

S u nkvež im is  nuvežė į 
G u b e rn ijos  ge lež in ke lio  s to tį. 
S u k išo  į v is iš ka i neparuoštus 
gyvulin ius vagonus. Netgi skylės 
g r in d yse  nepadarė . “ P akrovė" 
g re ita i. M ūsų da ikta i liko  
paskutiniai. “Seni pažįstami" 3tvėrė 
bidoną su mėsa ir ėmė vilkti į šoną. 
Dešim t trem tin ių  rankų įs ik ib o  į 
rankenas ir traukia į vagono vidų, 
stribai - į priešingą pusę. Laimei, 
nuga lė jo  m ūsiškiai, ir mėsa liko 
mums. Duris užtrenkė ir užrakino.

Vagone buvome daugiau kaip 
devyniasdešimt žmonių. Tvanku ir 
karšta. Jaunimas jau buvo paaugęs 
ir gėdijosi ant grindų atlikti “savo” 
reikalą", tad kentėjo ir laukė, kada 
atrakins duris bei išleis... Kentėjome 
iki Maskvos. Kažkurioje Maskvos 
stotyje trauk inys sustojo. Matėsi 
bokštai, šalia bėgių vaikščiojo daug 
žm onių . D uris a tra k ino  ir le id o  
v is iem s iš lip ti, a ts ikvė p ti ša lia  
vagono. Kokios nors nuo žmonių 
a titvertos, nuoša lesnės v ie to s  
nebuvo. Tada v ie nas  iš m ūsų 
suriko: “Žm onės, nesigėdinkim e, 
daryk im e, kas bū tin a . U g n is  į 
M askvą!" J is  nusimovė kelnes ir 
atsuko užpakalį į miestą. Tada jau 
v isi - m oterys, vyrai, vaikai, kaip 
paga l kom andą  išs ir ik ia vo  ir 
nuogąsias kūno  d a lis  n usu ko  į 
vieną pusę, Kremliaus bokštų link. 
Kitos išeities nebuvo, pasityčiojimas 
buvo nebepakeliamas.

Š į ka rtą  m us v isu r ly d ė jo

sargybiniai su šunimis. Net pirtyje 
jie  turė jo šunis. Traukinys buvo 
ilgas. Lietuviai užėmė du vagonus, 
o kas buvo kituose, nežinojome. 
Atvežė mus į Prokopjevsko miestą, 
į statomą anglies kasyklą. Aplink - 
jok ios  gyvenvietės. Tik pradėtas 
statyti adm inistracijos pastatas ir 
kasyklos plieninės konstrukcijos. 
Nebuvo ne tik maisto parduotuvės, 
bet netgi šulinio. Aplink - gudobe
lėm is apaugusios kalvos ir vė jo  
nešiojamos juodos anglies dulkės. 
Gal visae dešimt dienų ant mūsų lijo 
lietus arba džiovino saulė. Po to 
pavežė dar toliau ir iš la ip ino ant 
plyno lauko. Kartu atvežė vagonus 
su lentomis, iš kurių privalėjom e 
pasistatyti namus. Vasara jau buvo 
įpusėjusi, bet iki derliaus dar daug 
reikėjo laukti. Iš senojo jau niekas 
nieko nebeturėjo. Mieste būdavo 
ga lim a  p irk ti av iž in ių  kruopų  ir 
duonos, bet į eiles reikėdavo stotis 
iš vakaro. Kadangi mes neturėjome 
ir pinigų, vėl badas pažvelgė į akis.

Pastatėme barakus. Vienam e 
barake buvo dvylika kambarių, o 
ga luose  - ke tu rios  v irtuvė lės . 
Viename kambarėlyje apsigyveno
me penkiese; kartu su mumis čia 
g laudės i Bronė Januša itė  be i 
Neniškių Šeima. Po kiek laiko buvo 
nupirktos dvi ožkos, kurios žiemą 
gyveno  su m um is kartu . Iki 
pavasario  tok ių  barakų iša u g o  
ke lios dešim tys. Juose g yven o  
aš tuoneriem s m etams nu te is ti 
rusa i. Teisė ju os  už tai, kad, 
gyvendami kaime, dirbo mieste... 
Čia ta ip  pa t gyveno Krym o ir 
Kazanės totorių, Pavolgio vokiečių. 
Buvo Vlasovo kariuomenės eilinių, 
vok ieč ių  ir ja ponų be la isv ių ... 
Tolėliau m atėsi po litin ių  ka lin ių  
lageriai. Visi šie žmonės turėjo vieną 
užduotį: jie statė anglies kasyklas 
ir namus būsimiesiems darb in in
kam s. Pakraščiuose ėmė aug ti 
p rivač ių  nam ų kvarta la i. Tai 
m ažučiuka i vargan i nam e lia i, 
dažnai pastatyti iš velėnų.

Barakuose žiemą būdavo labai 
šalta, nes Sibirui jie neprita ikyti. 
K n ibždė jo  b lakės  ir tarakona i. 
Žmonės sirgo šiltine ir dizenterija. 
Vandenvietės gyvenvietėje nebuvo. 
V andenį a tveždavo m ašina iš 
s ta tyb ų . J is  dvokė, buvo 
drum zlinas; nusėsdavo m olio ir 
kalkių nuosėdos.

Lietuviams dažniausiai tekdavo 
kva lifikuo tas  darbas. J ie buvo 
da ilidės, m ūrin inkai, ša ltka lv ia i, 
su v irin to ja i. M oterys ruošdavo 
sk ie d in į. Kasyklų ap link buvo 
statoma daug. Viena nuo kitos - už 
deš im ties  ir daugiau kilom etrų . 
Todėl darbo vieta nuolat keisdavosi. 
Mūsų gyvenvietė vad inos i 
K ise liovsko  m iesto IV s ta tybos  
a ikšte lė . Jo je  išaugo m iestas, 
kuriame dabar gyvena apie 200000 
g yven to jų . A ikšte lė je  buvo 
komendantūra, kurioje iš pradžių 
kas savaitę , vėliau kas m ėnesį 
k iekv ienas  lie tuv is  būdavo  
tikrinam as. Išvažiuoti kur nors ir 
vienai dienai iš Kiseliovsko m ums 
buvo draudžiama. į gretimo miesto, 
Prokopjevsko, turgų nueidavome 
slapčia, bet ne visada sėkmingai.

B e la isv ia i vok ieč ia i statė 
svarbesn ius m ūrin ius pastatus, 
a tlikdavo  m ontavim o darbus. 
Lietuviai su jais bendravo. Vokiečiai 
m okėdavo  pagam in ti gerus 
įrankius - pjūklelius, oblius, kaltus - 
ir ju os  lie tuv iam s parduodavo. 
Belaisviai japonai tiesė kelius, juos 
asfaltavo. Jie buvo uždaro būdo, o 
rusų nekęsdavo. Tai buvo turintys 
savo nuom onę, p r in c ip in g i ir 
tarpusavyje draugiški žmonės.

N ors parduo tuvėse buvo 
amerikoniško kondensuoto pieno, 
raudonos žuvies, krabų konservų, 
pag rind in is  m ūsų m aistas iš liko  
avižinės kruopos ir bulvės. Kruopas 
pirkdavome, o bulvių prisirinkda
vome laukuose po bulviakasio. Ten 
kolūkiuose jos buvo kasamos ne 
itin kruopščiai. Mūsų šeim os su 
kastuvais eidavo į laukus už kelių 
kilometrų ir kasdavo iš naujo. Bul
ves maišuose tekdavo parsinešti iš 
to li. S up ildavom e po s ta lu , po  
lovom is. Vėliau įs irengėm e po  
grind im is rūsius. Taip darbuoda- 
vomės iki pat šalčių. Sunkus ir var
ginantis užsiėmimas. Vėliau lietuviai 
pris ive isė  daug  ožkų . K adang i 
aplink pievų nebuvo, žiemai rišda- 
vome beržines šluotas, braidydami 
iki juosm ens vandenyje p r ip jau 
davome nendrių ir kitokių žolių.

ĄŽUOLAS - STIPRYBĖS 
SIMBOLIS



Glauskis 
prie žolės

Skausm ą dubenyje numalšinti 
pad eda  krau jažo lių  von ios. Jos 
gausiai auga pievose, šalikelėse, 
javų laukų pakraščiuose. Žiedai balti 
a rba  šve ln ia i ro ž in ia i, šv ieč iant 
saulei, skleidžia aštrų kvapą. Žiedus 
reikia skinti saulėtu metu, nes tada 
juose daugiausia eterinių aliejų, tuo 
pačiu  - d idesnė  gydo m o ji galia. 
Jeigu nusileidusi gimda, patartina 
ilgesnj laiką daryti šių žolių vonias 
d u b e n iu i,  ge rti kasd ien  po  4 
puodelius rasakilės arbatos ir trinti 
trikertės žvaginės tinktūra apatinę 
p ilv o  d a lj.  K rau jažo lės  von ios 
rekom enduojam os esant miomai, 
tik reikia jas daryti kasdien ir ilgesnj 
la iką . N uo von ių  ir aps ip lov im ų 
k ra u ja ž o lių  n uo v iru  išnyks
nem alonus niežėjimas makštyje.

K ra u ja žo lių  arbata
reko m e n d u o ja m a  ir nuo galvos 
ska u sm o , sva ig im o , tu rin t
p a d id ė ju s ! k rau jo spūd j, ta ip  pat 
s k a u d a n t ak im s, ašaro jan t, 
kraujuojant iš nosies.

Kraujažolė tiesiogiai veikia kaulų 
s m e g e n is , j i  pad eda  ir kaulų 
kariozės atveju, je i kompleksiškai 
vartojama arbata, vonia ir tinktūra. 
Taip p a t j i  ge ra i ve ik ia  ka ip  
k rau jav im ą iš p laučių sulaikantis 
va is tas: kartu su a jero  šaknim is 
gydo plaučių vėžį. š iuo  atveju ajero 
šakn į re ik ia  k ram ty ti kasdien, o 
kraujažolės arbatą gerti po puodelį 
ryta is ir vakara is. S i arbata labai 
p a d e d a , je i skauda  skrand į, 
"g rauž ia  rėm uo” arba skrandžiui 
kraujuojant.

Peršalus, kai vargina reumatiniai 
ir nugaros skausm ai, reikia gerti 
labai karštą kraujažolės arbatą. Be 
to, ji skatina inkstų veiklą, gerina 
apetitą, na ik ina v idurių  pū tim ą ir 
s k ra n d ž io  spazm us, kepe nų  
su trik im u s , s tim u liu o ja  ža rnyno  
veik lą  ir regu liuo ja  tuštin im ąsi, o 
žiedų tepalas gydo hemorojų.

Kadangi kraujažolės arbata ma
žina kraujagyslių spazmus, ji reko
menduojam a stenokardijos atveju.

A rb a to s  a n tp i la s :  1 ku p in ą  
a rba tin į šaukšte lį ž iedų užp liky ti 
s tik lin e  v e rd a n č io  vand ens ; 
palaikyti, ko l pritrauks.

Vonia: 100 g žolės (su stiebais) 
u žp ilt i ša ltu  vand en iu  ir  p a lik t i 
nakčiai. Kitą dieną užvirinti ir supilti 
į voniai paruoštą vandenį. Vonios 
trukmė - 20 min. Vanduo turi siekti 
iki inkstų.

T in k tū ra :  sau lė tą  d ieną
nuskintus žiedus suk iš ti į butelį, 
užp ilti deg tine , 14 d ienų la ikyti 
saulėje.

*  * *
Sergantiesiem s reum atu labai 

ve rtinga  bruknė, m at turi ne tik 
citrinos rūgšties, bet ir salicilatų, ir 
benzoatų esterų, nulemiančių labai 
švelnų, malonų kvapą, š ių  esterų 
bijo reumatas, kuris nedaug ko bijo. 
Je i tenka  ka ršč iuo ti, įve ik ti 
pe rša lim ą  ar šiaip kokį užkratą, 
d e z in fe ku o ti inkstų  la takus ir 
š la p im ta k iu s , b ruknės - p irm as 
d rauga s . U žp iltos  vanden iu , 
bruknės gali puikiai stovėti ligi kito 
a r dar kito derliaus. Perrinktas, 
nup lautas šaltu v irin tu vandeniu 
bruknes reikia supilti į šampano ar 
alaus butelius per daug nekemšant, 
užpilti šaltu vandeniu, užkimšti ar 
dvigubu trigubu drobės gabalėliu 
aprišti. Stovės kuo puikiausia i ir 
m iesto buto virtuvėje. Beje, jei tik 
ap riša m a , re ik ia  s te b ė ti, kad 
vanduo nenugaruotų.

Dumplainis, kurį daug kas augina 
t ik  dėl g rož io , ska tina  š lap im o 
išsiskyrim ą, todė l naudojam as ir 
liaudies medicinoje.

* * *
Iš namuose spaustų sulčių jokio 

doro vaisto nepasidarysime nei gerti 
(nuken tės  m ūsų in ks ta i), nei 
išoriškai vartoti. Plaukus trindam i 
svogūnais, iš pradžių galime lyg ir 
p a g e rė jim o  sus ilauk ti, bet 
nesistebėkime, jei pradėsime plikti: 
ka lc io  okso la tas  ža lo ja  p laukų  
svogūnėlius.

* *  *

G erk lės užde g im o  a tve ju  ją  
skalaukim e m edetkos, č iobre lio , 
d irv inės (iš bėdos ir darželinės) 
našlaitės, v ing iorykštės nuoviru. 
N e tinka  ram unė lių , ša lav ijų , 
eukalipto ar ąžuolo žievės arbatos, 
ku rios , be d e z in fekuo ja nč ių  
m edžiagų, turi daug tan idų . Jie 
su tra uk ia  g le iv inę , s lo p ina  
uždegimą, tačiau ligos sukėlėjų ne 
tik  nesunaik ina, bet su traukto je  
g le iv in ė je  ju os  net nuo va is tų  
apsaugo. Taip ir “įsiprašome" vieną 
užde g im ą  po k ito , nes, vos 
liaujamės skalavę gerklę, bakterijos 
vėl atsigauna.

pa reng ė  
Ju ze fą  ŽU K E V IČ IŪ TĖ
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“RAŠAU DRAUGUI,
KAD PADĖČIAU PAŽINTI SAVO ŠALĮ”

L a L a s .  m a n o t o l i m a s  d r a u g e ,

Šiame laiške noriu papasakoti 
ap ie  savo gim tinę. Aš tikiu, kad 
tu  ją  įsivaizduosi ir įsitikinsi, 
kokia ji graži.

L ie tu v a  m a ž u tė , k a ip  
Čiurlionio nutapytame paveiksle. 
J i te lpa  dviejų karalių  delnuose, 
bet kartu ji irdidelė mū.sų širdyse. 
Ju k  nė vienas žm ogus be savo 
gim tinės nebūtų didis ir galingas. 
Ž m ogus b e  tėvynės - ta i žmogus 
be dvasios. Č ia mūsų šaknys, 
m ūsų p ro tėviai. Todėl Lietuva 
m um s yra brangi ir nuostabi.

K ad tu žinotum , koks puikus 
m ė ly n o  N e m u n o  v in g is  a r  
saulėlydis Baltijos jū ro je , kada 
s teb i jį nuo B irutės kalno. O  šis 
kalnas tikrai puikus. Stovi an t jo  
ir  ta rsi m atai: kaip  puikiosios 
vaidilutės kursto aukurą.

Ž inai, lie tuviu i jo  g im tasis  
kraštas - ta i laukai, kalvos ir linų 
laukas, žydintis mėlynai mėlynai, 
ir gandralizdis an t stogo. Taip, 
visa tai tik rai yra m ūsų gim toji 
L ie tu v a . D a r  n e m o k ė d a m i

L aura NAVAGRECKAJTE 
Gegužių vid. m-kla, 91$ kl.

vaikščioti, mes tai regėdavome, nes 
M am os lūpose skam bėjo visi šie 
žodžiai Tai apdainuota dainose, gal 
todėlv isam e pasaulyje galvojama, 
kad lietuvaitės tu ri būti geltonomis 
k a ip  ru g ių  v a rp o s  k a so m is  ir 
mėlynomis lyg lino žiedas akimis.

M ūsų Lietuva yra graži ne vien 
n u o s ta b ia  g am ta , b e t ir  savo 
žm onėm is, ir savo istorija. D aug 
d id ž ių  s ū n ų  i r  d u k te rų  sav o  
š a k n im is  iš au g o  iš š v e n to s  
lietuviškos žem ės . la i V ytautas 
Didysis, gynęs ir  šlovinęs gim tąjį 
k ra š tą , ta i D a riu s  ir  G irė n a s , 
pe rsk rid ę  A tlan tą  ir įrodę , kad 
Lietuva mažytė, bet gali išauginti , 
didžius savo sūnus. O dar kiek daug 
rašytojų bei poetų  išgarsino mūsų 
gim tąjį kraštą  puikiom is eilėmis. 
Labai gražiai ir artim ai kiekvieno 
lie tuvio  širdžiai rašė kunigas ir 
poetas M aironis. Jo  posm ai tapo  
dainomis, dainuojamomis jau daug 
m etų. Šios dainos buvo tarsi mūsų 
visų ramstis. Pačiomis sunkiausio
mis minutėmis žmonės dainavo jas 
ir ta rsi susiliedavo, tapdavo vienu 
kūnu ir viena siela. Juk ir gindami 
savo tėvynės laisvę, ir stovėdam i 
prie televizijos bokšto  tą  nelengvą 
tūkstantis devyni šimtai devyniasde
šim t pirm ųjų sausio  tryliktosios 
naktį žm onės dainavo šias dainas, 
ir  jo s  ta rsi sujungė m us v ienam  
tikslui. D a r  d aug  puk ių  žm onių 
būtų galima paminėti, kurie gražino

ir išaukštino mū.sų kraštą , tačiau 
reikėtų aprašyti da r ir daug vietų, 
k u r io s  l ie tu v iu i  y ra  n e  tik  
brangios, be t ir šventos. Netoli 
Š iau lių  yra nuostabus Kryžių 
kalnas, čia atvyksta žmonės net iš 
įvairių pasau lio  šalių. P rie  šio 
k a ln o  v a ž iu o ja m a  ne v ie n  
pasižiūrėti. Kadangi tai yra šventa 
v ieta, žm ogus ateina č ia  su savo 
vargais ir džiaugsm ais. A nt šio 
kaln o  p iln a  d ide lių  kryžių ir 
mažų kryželių. K iekvienas, nors 
i r  m a ž ia u s ia s , y ra  a tv e ž ta s  
ž m o g a u s , k u r is  t ik i ,  k ad  jo  
n ie k a d a  n e a p le n k s  D iev o  

, palaim a. Lietuva dar yra vadina
m a M arijos žem e, galbūt todėl 
Lietuvos žmonės labai myli Kris
taus motiną - švenčiausiąją merge
lę Mariją. Jos garbei yra pastatyta 
daug  koply tėlių  bei bažnyčių. 
Pačios gražiausios - ta i A ušros 
vartai m ūsų sostinėje V ilniuje ir 
Šiluvos koplyčia, š i  koplyčia yra 
nedideliam e kaimelyje.

Labai laukiu tavo, drauge, laiš
ko, iš kurio  sužinočiau apie man 
nepažįstam ą, tik galbūt g irdėtą 
kraštą: jo  istoriją, kultūrą, papro
čius. Su d ide liu  įdom um u ir ne 
k an trum u  lauksiu žinios iš to li
mosios šalies. O  aš, baigdam a šį 
laiškutį, labai kviečiu apsilankyti 
nustab io jo je  L ietuvoje, kurioje 
gyvena d rau g išk i, n u o šird ū s , 
svetingi ir darbštūs žmonės.

'K a d - łea C śa ?
Rene DUMONT, prancūzų agronomas, ekologas: 

Man dvidešimtas amžius yra tik skerdynių ir karų amžius.

W illlamas GOLDINGAS, ang lų rašytojas, Nobelio 
p re m ijo s  la u re a ta s : N ega liu  nuvyti m inties, kad 
dvidešimtas amžius - labiausiai prievarta pažymėtas 
amžius istorijoje.

M aksas FRANKLIS, le g e n d in is  "The New York 
Times" vadovas: Kuo daugiau nori užgrobti ir kuo labiau 
tampa isteriška televizija, tuo platesnis laukas atsiveria 
rimtam bei "mąstančiam" laikraščiui.

M ary SP ILLANE, H a rva rd o  abso lven tė , “ CMB 
įva izdžio konsu ltan ta i”  darbuo to ja : Helmutas Kohlis 
atrodo taip, tarsi jį tuoj iš tiks šird ies priepuolis. Jo 
didžiausia klaida yra ta, kad jis  dėvi milžiniškus, dviem 
didelių žalvarinių sagų eilėmis užsegamus švarkus, su 
kuriais jis atrodo kaip banginis. Jeigu jis  pabandytą 
užimti aukštas pare igas pram onėje, jo greičiausiai 
nepriimtų.

P e te ris  LORIE: Pasiklausę, kaip suaugusieji kalba 
su vaikais, mos dažnai išgirstame keistų ir juokingų 
dalykų. Atrodo, tarsi jie kalbėtų su tikrais idiotais. Jų kalba 
pakeista, sakiniai trumpi, daug keistų pramanytų žodžių, 
svetimų garsų. O juk vaikai yra tokie pat individai kaip ir 
suaugusieji.

J e v g e n iju s  JEV TU Š EN KO : K om un izm as ir 
humanizmas - labai geri rimai.

H enrikas RADAUSKAS: Tos pačios g ram atinės 
formos vienodomis galūnėmis visur laikomos pačiais 
blogiausiais rimais (rusai juos vadina “bednyje rifmy" - 
skurdūs rimai).

S ov ie tų  d ien rašč ių  m in tys ko p iju o ja m o s  su 
nuginkluojančiu naivumu, be jokių pretenzijų į šiokią 
tokią poeziją . Tokios prim ityvios agitacijos p ilnos J. 
JevtuŠenkos knygos.

Tie jo  eilėraščiai tėra surimuoti straipsniukai. Svarbu, 
kad, ir  n iek ind am a s S ta liną  (arba Vakarus), ir

tarbindamas Sovietų Sąjungą, jis stropiai vykdė to  paties 
ta lino  įsakym ą tašyto jam s: būk ite  "žm on ių  sielų 

inžinieriai” , t. y. paitijos propagandistai.
J. JevtuŠenkos meilės eilėraščiai - tai prim ityvaus

provincialo dienoraščio ar laiško ištraukos, jo  eilės apie 
svetimus kraštus - žurnalisto pastabos, atskiestos 
laikraštine agitacija. Ir kaip tortas saldžiu kremu viskas 
apliejama sąmojėliais ir sentimentalumu. Rimuotos 
e ilu tės netransfo rm uoja  tik rovės, nė per sprind į 
nepakelia nuo žemės. Banalus jausmas lieka banaliu 
jausmu, valdiška idėja - oficialia išmintimi.

Je i karta is J . JevtuŠenkos knygose pasita iko  
geresnių eilučių, tai jos - beveik be išimties - ne savos. 
Jo stilius skolintas is V. Majakovskio ir S. Josenino. Iš 
jų jis pasiėmė ne tik temas, bot ir balsą, ir toną, ir 
eiliavimo techniką. Iš S. Jesenino - jausmingumą ir 
graudumą, kaimo ilgėjimąsi, gamtos motyvus, girtą 
šaunumą ir įžūlumą. Is V. Majakovskio - kovingumą, 
energiją, neapykantą Vakarams, agitacinį toną ir visą 
poetinės techn ikos  aparatą, - pradedant e iluč ių  
skaidym u la ip ta is , ba ig ia n t rim ais ir specifine  
majakovskine metafora.

Ingmaras BERGMANAS, dram aturgas: Bendras 
pragaras geriau negu vienatvė pragare. Vienatve - tai 
paskutinioji tamsa.

VOLANDAS: Niekada ir nieko neprašykite. Niekada 
ir nieko, ypač už save stipresnio.

T. VAILDERIS: Kodėl Afroditei nesiseka? Todėl, kad 
ji įsitikinusi, jog  meilė yra viso gyvenim o prasmė, 
pradžia ir pabaiga, atsakas j viską. Ir savo garbintojus 
ji priverčia taip mąstyti - bet neilgai. Po kiek laiko 
garbintojai palieka ją  ir išvyksta statyti miestų, kovoti 
karuose ar kasti vario. Ją tai siutina. Ji suplėšo savo 
pagalvę j skiautes. Vargšė Afroditė...

n u g ird o  Ju ze fą  ŽU KEV IČ IŪ TĖ



Pirmadienis, gruodžio 1 1 d . 
LTV
21.15 val.
"K rizė "
Linksmiausi šios nuotaikingos 

kom ed ijos  įv yk ia i p ras ideda  
tuomet, kai jos herojus Viktoras, 
pamestas žmonos ir atleistas iš 
darbo, susipažįsta su tokiais pat 
nelaimingais likimo draugais...

Rež. C. Serreau. Vaidina V. 
Lindonas, R Timsitas, M. Pakom.

Prancūzija, 1992 m.
LNK
21.00  val.
“ Vakarų Vaikikl-1”
Meilė, humoras ir detektyvas 

- patikrin ta TV serialų sėkmės 
form ulė . O je i v isa  ta i pa tiria  
s im pa tin g i h e ro ja i, apsu p ti 
egzo tiškos  H avajų gam tos ... 
Nenuostabu, jog pernai rudenį šis 
serialas buvo vienas didžiausių 
kompanijos CBS hitų.

Taigi šio 20 serijų filmo veiks
mas rutuliojasi tropiniame Havajų 
rojuje, kur likim as suveda gra
žuolę mokslininkę ir šaunų polici
ninką. Kartu jie imasi tirti paslap
tingas žmogžudystes... Pagrindi
nius vaidmenis atlieka Ch. Ladd 
ir R. Burgis.

© TAIKINYS

TELE-3
21.30 val.
“ L iudyto jas”
įtakingas ir turtingas verslininkas 

pasikviečia savo draugą dailininką 
restauruoti bažnytinės dailės kūrinių. 
Netikėtai dailininkas tampa mergai
tės išprievartavim o ir nužudym o 
liudininku.

Rež. J. P Mocky. Vaidina A. Sordi, 
P. Noiret, R. Dubilard ir kt.

Antradienis, gruodžio 12 d.
TELE-3
21.30 val.
“ Vampyrai”
Seno, dar 1931 m. sukurto siau

bo filmo herojų kankinančios šiur
pios vizijos nejučia virsta tikrove... 
Rež. C. Dreyeris. Vaidina J. Westas, 
S. Schmitz, M. Schultz ir kt.

Trečiadienis, gruodžio 13 d.
LTV
22.25 val.
“ Bjaurūs, purvin i, p ik ti”
šiame pagarsėjusiame ir Kanų 

tarptautiniame kino festivalyje apdo
vanotame filme žinomas režisierius 
E. Scola (“Leiskite prisistatyti, Roko 
Papaloo", “ Balius", “Terasa") meis
triškai šaiposi iš visko, kuo žavėjosi 
ir aukštino italų režišieriai-neorea- 
listai, savo filmuose vaizdavę netur
tingų darbininkų, vargšų ir visuome
nės atstumtųjų gyvenimą, idealizavę 
sunk ia i p lu ša n č iu s  ir va rg inga i 
g yven anč ius  hero jus. E. Scola 
negailestingai pateikia atstumiantį

T V ) TAIKINYS
socialinio dugno paveikslą.

Pagrind in i va idm enį atlieka 
puikus italų aktorius N. Manfredi.

1976 m.
Ketvirtadienis, gruodžio 14 d.
LNK TV
21.00 val.
"D ienos šviesa”
Pagrindiniai šios dramos herojai 

Džo ir Pati - brolis ir sesuo. Dieną 
Džo dirba viename iš gimtojo Kly
vlendo metalo perdirbimo fabrikų. 
Pati aug ina savo nesantuokinį 
sūnelj. Vakarais jie gro ja roko 
grupėje, koncertuojančioje baruo
se. Pati nuolat pykstasi su fanatiš
kai religinga ir sunkiai sergančia 
m otina. M erg ina slepia savo 
sūnelio tėvo vardą, nes žino, jog 
motina negalės ištverti tiesos. Džo 
iš pasku tin ių jų  bando su jungti 
yrančią šeimų, tačiau tik netikėta 
tragedija privers juos vėl susiburti...

Rež. R Schraderis. Vaidina žino
mas aktorius M. J. Foksas (“Atgal 
į ateitį", “ Mano sėkmės paslaptis"), 
taip pat G. Rowlands, J. Jett ir kt. 
Filme skamba Bruce Spingsteeno 
"Motley Crue" ir “Bon Jovi" dainos.

JAV, 1987 m.
Iš  “ K a lb a  V iln iu s "  

p a re n g ė  V. S.

Giminių” visatoje 
beieškant

NUSISYPSOK, 

ŽMOGAU
- Jūs apsiriko te . įte ikė te  gėlę 

pačiai blogiausiai aktorei.
- N ieko  panašaus. J i m ano 

viršininko žmona...

- Kaip spektaklis?
- Dezdemona taip blogai vaidino, 

kad kai Otelas ėmė ją smaugti, salė 
pradėjo ploti.

*  •  •
Artistė:
- Aš noriu, kad briliantai, kuriuos 

užsidedu pirmame veiksme, būtų 
tikri.

Teatro direktorius:
- V iskas, v iska s  bus t ik ra : ir 

b r ilia n ta i p irm am e ve iksm e, ir 
nuodai paskutiniame...

* *  *
Teatre ponia Petraitienė šnibžda 

3avo vyrui:
- Petrai, ž iūrėki Tas tipas šalia 

tavęs miega.
- Na ir kas? - nepa tenkin tas 

atsako šis. - Argi tai priežastis mane 
žadinti.

* *  +
Jeigu šeimoje vyro vaidmuo be 

žodžių , žm ona tu r i rež is ie riaus  
talentą.

•  •  *
- M ano pažįstama vakar buvo 

teatre. Pjesė tokia nuobodi, kad po 
antro veiksmo ji išėjo namo.

- Ir kas čia tokio?
- Taip, be t ji vaidino pagrindinį 

vaidmenį.

- Aš negaliu eiti į teatrą su vyru. 
Pirmame tragedijos veiksme jis jau 
ima ašaroti.

- Ir aš. Manasis pradeda ašaroti, 
kai einu bilietų pirkti.

- Aš vakar iš teatro išėjau po 
antro ve iksm o. Ba is ia i nuo bod i 
buvo pjesė.

- Tai kodėl tik po antro veiksmo?
- Po p irm o rūbinėje buvo ilga 

eilė.

Yra to k ių  s ilp n ų  p je s ių , kad 
niekaip negali nueiti nuo scenos.

* * *
S u va lk ie tis  p irm ą  kartą buvo 

teatre. Grįžusi namo žmona klausia:
- Na kaip, ar patiko?
- Patiko.
- O kas labiausiai?
- Lab iaus ia i pa tiko , kai po 

spektaklio paltus dalijo. Paėmiau 
tris.

- Sako, šis spektaklis visiškai 
neturi pasisekimo.

- Pasakyta per švelniai. Kai aš 
vakar paskambinau ir paklausiau, 
kada prasideda spektaklis, manęs 
paklausė : “O kada jūs
pageidautum ėt?”

*  *  *
Kartą teatre p rem jeros m etu 

priž iū rė to ja  pastebėjo parte ry je  
try p č io ja n tj įta rtiną  p ilie tį. J o  
kaklaraištis buvo nusisukęs į šalį, 
p la u ka i susivė lę, kos tium as 
išbaltintas.

- M alonėkite  jūsų b ilie tą , - 
paprašė prižiūrėtoja.

Pilietis ištraukė iš kišenės bilietą.
- Be tg i jūsų vie ta treč iam e 

aukš te ! Ką jūs ye ik ia te  č ia , 
parteryje?

- Argi, ponia, nematote, kad aš 
nukritau, - atsakė pyktelėjęs pilietis.

*  *  *

- Ar jūs girdėjote apie kokteilį 
“Artistinis"?

- O kuo jis ypatingas?
- Pakanka išgerti dvi taures, ir 

prasideda vieno aktoriaus teatras.

- Ką daryti, kad spektaklio metu 
salėje neliktų laisvų kėdžių?

- Laisvas kėdes išnešti...
*  *  *

- Už pačias la im ing iaus ias  
valandas savo gyvenim e aš esu 
dėkingas tik teatrui.

- N e jaug i ta ip  dažna i jū s  jį 
lankote?

- Lankau ne aš, o  mano žmona.
* *  *

- M am yte, kodė l, užgesus 
šviesom s, b u d in ti v isas d u ris  
uždaro?

Tam, kad ž iū rova i 
neišsivaikščiotų.

Teatre spek tak lio  m etu dv i 
pon iu tės  ga rs ia i šneku č iuo jas i. 
Netekęs kantrybės priešais sėdintis 
vyriškis atsisuka ir sako:

- Labai atsiprašau, bet aš nieko 
negaliu girdėti.

Viena jų jam piktai atkerta:
- O kam tamstai reikia girdėti, ką 

mudvi kalbame?
parinko V. S

1995.12 .18 12 val. bute, 
e s a n č ia m e  K rym o  26-40, 
vyks aukc ionas, kurio  m etu 
b u s  p a rd u o d a m i n a u d o ti 
ba lda i ir  k iti nam ų apyvokos 
daikta i.

N o r in t ie j i  d a ly v a u t i 
a u k c io n e  in fo rm a c iją  g a li 
gau ti tel. 423554.

I. JATAUTIENĖ 
Vyr. antstolė

NAUJASIS 
STIMULIATORIUS

Rusijos gydymo įstaigoso leista 
nau do ti au tonom in į skrandžio  - 
žarnyno elektrostimuliatorių.

Naujasis s lim u lia to rius , ku rį 
sukonstravo viena karo medicinos 
la bo ra to rija , - ta i n ed ide lis  
mikroprocesorius, įdėtas į kapsulę, 
kuri nuryjama kaip įprasta tabletė. 
Jis ne tik sureguliuoja skrandžio ir 
žarnyno veiklą, bet ir pašalina iš 
o rgan izm o toksines m edžiagas. 
M ikroapara tas e fektyvus ir 
e n d okrino log ijo je , onko lo g ijo je , 
g ineko log ijo je  be i gydan t nervų 
ligas.

D a n u tė  B IN D O K IE N E
Ar gyveno kuom et šio je 

planetoje žmogus, kuris nepakėlė 
akių į nakties dangų ir, regėdamas 
tolimus, mirgančius šviesos taškus 
neaprėpiamame skliaute, netroško 
žinoti, kas jie, kodėl vieni skaisčiau 
žybsi, kiti - blankesni, kodėl kai kurių 
net spalva kitokia, kodėl jie susibūrę 
į daugybę figūrų, o kartais tarytum 
krin ta  žem yn, traukdam i paskui 
save ak im irksn io  švystelėjim ą... 
Žm ogus, nerasdamas atsakymo, 
kūrė  savo teorijas, pasakas, 
legendas, bet n iekuom et 
neišsižadėjo svajonių pakilti nuo 
žemės paviršiaus taip aukštai, kad 
tuos padangių šviesulius galėtų ne 
tik iš arčiau regėti, bet ir savo ranka 
paliesti.

Mūsų planetoje gyvena apie 6 
milijardai žmonių - tai atrodo labai 
daug - bet astronomai tvirtina, kad 
v isa to je  yra š im tai m ilija rdų  
žvaigždžių, o jos taip pat skiriasi 
viena nuo kitos kaip ir žmonės. 
Ž inom a, tiks la us  žva igždžių  
ska ič iaus  g a lb ū t žm ogiškasis  
protas, net pasitelkęs pajėgiausius 
kompiuterius, niekada nesužinos. 
Lietuvių liaudis tikėjo, kad žvaigždes 
ska ič iu o ti - pavo jinga. Mat, 
k iekv ienam  žm ogui g im stant, 
įsižiebia ir jam skirta žvaigždė, kuri, 
ba igus žem iškąją kelionę, krinta 
žem yn. Je ig u , ska ič iuodam as 
žvaigždes, sustosi prie kurios, ta ir 
bus skaičiuotojui skirtoji. Tuomet ji 
b lyks te lės  m eteoru , k risdam a 
žem yn ir a tnešdam a žm ogu i 
gyvenimo pabaigą...

Žm onių akys, s u s tip r in to s  
teleskopų lęšiais, nuolat gręžiasi į 
dangų, ieškodam os nau jų  
atradim ų. G albū t p a g rind in is  tų 
nakties žvalgų tikslas yra sužinoti, 
ar tik ra i mūsų žemė v ien in te lė , 
galinti išauginti ir palaikyti gyvybę. 
Net dv id e š im to jo  am žiaus 
paba igo je  žm ogus teb e ku ria  
pasakas apie dangaus kūnus, bet 
tų  pasakų ve ikė ja i - iš e rdv ių  
aps ilan kanč io s  bū tybės . UFO 
(neatpažinti skraidantys objektai) 
yra populiari tema, kuria užsiima 
nepatik im os spaudos le idė ja i ir

Tarybin ia is m eta is Petras 
grodavo laidotuvėse. Tai sužinojęs 
partinės organizacijos sekretorius 
išsikvietė jį “ant kilimo”.

- Tu ką, partijos narys, o religines 
giesmes groji?!

- Visai ne!
- Kaip tai “ne"? O ką jūs grojate, 

kai atsisveikinate su velioniu?
- Ту, Marusia, ne goriuj,
Menia krepčo poceluj...
- Na, o kai lydite jį per miestą?
- Proščiai, liubimyj gorod...
- O prie kapo duobės?
- Zdravstvui, zemlia celinnaja...

* * *
Komunaliniame name - kelioms 

butam s v ien in te lė  von ia . Eglė 
maudosi, o Albertas, pasistiepęs 
ant kėdės, žiūri pro langelį virš durų. 
Eglė pastebėjo jį ir sako:

- Na, ko spoksai? Ar nuogos 
moters nematei?

- Reikalinga tu mani Žiūriu, kieno 
muilą trini.

* * *
Prancūzų dirigentas Śarlis Lamu- 

re (Lamoureux) buvo labai reiklus, 
o kai jo  kantrybė išsekdavo, tap 
davo negailestingas. Per Vagnerio 
operos “Tristanas ir Izolda" repe
ticiją tenoras visiškai nekreipė dė
m esio  į jo  pastabas. P akarto jo

vieną, kitą kartą, bet piktas dain i
ninko užsispyrimas buvo kaskart 
akiva izdesnis. Tada Š. Lam ure, 
išvestas iš kantrybės, m etęs 
dirigento lazdelę ant pulto, sušuko:

- Pone, kaip tenoras, jūs, aišku, 
turite teisę būti kvailas, bet jūs šia 
teise per daug piktnaudžiaujate!

Pranas, kur tik  besisvečiuotų, 
klausia, kas kiek kainuoja.

- Kiek užmokėjote už agurkus? - 
pasidomėjo jis kartą svečiuose pas 
draugą per jo gimtadienį.

- Trys litai už kilogramą.
- Vadinasi, an tros rūšies. Tai 

paragausime antros rūšies. O už 
silkę kiek mokėjote?

- 60 centų už šimtą gramų.
- Taip pat antros rūšies. Prašau 

įdėti porciją į lėkštutę. O degtinė? 
“ Kvietinė"?

- 9 litai 30 centų.
- (pilkite stikliuką. Ačiū. “Lietuviš

ka" dogtinė švaresnė, geresnė, to 
dėl brangesnė. Žinoma, ekonomiš
kiau pirkti tą, kuri duoda asmeninę 
naudą.

Gerti ir valgyti po  tokių Prano 
k laus im ų n iekas neb e n o rė jo , 
š e im in in kė  išė jo  į v irtuvę  
apsiašarojusi.

parinko Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

filmų kūrėjai, tačiau už to smalsumo 
vis tiek g lūdi klausimas: nejaugi 
mes esame visatoje vienų vieni?

Dar ne taip seniai buvo tikima, 
kad Žem ė yra visatos centras ir 
a p lin k  ją  skrie ja  ne tik  k itos 
planetos, bet ir saulė. Kai atsirado 
astronom ų, drįstančių teigti, kad 
Žemė sukas i ap link Saulę, net 
Katalikų Bažnyčia juos apšaukė 
eretikais ir ekskomunikavo; dar ne 
ta ip seniai buvo tvirtinam a, kad 
Žemė yra plokščia kaip stalas ir nuo 
jos b riau nos galim a nukris ti į 
begalinę tuštumą. Žmogaus koja 
jau palietė Mėnulį, o erdvėlaiviai 
nuskrido šviesmečiais matuojamus 
to lius  pe r mūsų žva igždyną. 
Kosmonautai iš arčiau pamatė ir 
m um s parodė Saulės s istem os 
p lane tų  pas lap tis . M ilž in iškas 
Hubble teleskopas Žemės orbitoje 
s iunčia aiškius, ryškius vaizdus 
astronom am s (neseniai parodė 
niekad žm ogaus akiai neregėtą 
įvyk į - “žva igždės g im im ą"!) ir 
tyrinėja erdvių paslaptis ten, kur 
deguon ie s  s luoksn is , supantis  
Žemę, netruko stebėti žvaigždynus.

Lapkričio pradžioje amerikiečių 
spaudoje aprašomi du Mt. Wilson 
in s titu to  astronom ai, sugebėję 
pritaikyti kompiuterių mokslą erdvei 
t ir ti: ne t nepak ilus  v irš  Žemės, 
įm anom a per te leskopą  m atyti 
neiškraipytą, nemirgantį dangaus 
kūno pavidalą, {domu, kad vienos 
astronom ės pavardė lietuviška - 
Baliūnas. Ji dirbanti astronomijos 
mokslų srityje nuo 1974 m.

M okslin inkų atrad im as, be 
abejo, pakeis žvaigždžių stebėjimo 
pobūdį ir padarys jį prieinamesnį 
dau ge liu i in s titu c ijų , tu rinč ių  
paprastesnę technologiją . Mūsų 
Saulė ir jos palydovės planetos, 
kurių  tarpe yra Žemė, prik lauso 
Paukščių Tako žvaigždynui; kitos 
saulės jam e neaptik ta . Vyrauja 
populiari nuomonė, kad, atradus 
daugiau planetų, Ьиз galima aptikti 
gyvybę . Iki š io l dar niekam  
nepavyko šios teorijos patvirtinti. 
Sakome “ iki š io l", nes maždaug 
spalio viduryje šveicarų astronomai 
Ženevos observatorijo je  padarė 
įdom ų atrad im ą: Pegaso
žvaigždyne, apie žvaigždę-saulę, 
turinčią keistą “51 Pegasus” vardą, 
ap tiko  skrie janč ią  p lanetą !
Paprastai tok ie  “ a trad im a i" per 
daug entuz iazm o as tronom ijos  
pasau ly je  nesukelia , nes jie 
nepasitvirtina, bet šį kartą ir JAV 
astronomai matė tariamąją planetą, 
m aždaug 12  m ln. m y lių  nuo 
minėtosios žvaigždės. Tikima, kad 
ji savo tiška i p rim enan ti m ūsų 
Jup ite rį, tu rin tį 1800 la ipsn ių  F 
paviršiaus temperatūrą. Tai nėra 
idea li v ie ta  a tos togom s, bet 
svarbiausia - net kitame žvaigždyne 
yra saulė su planeta (o ga l net 
planetomis).

Kas žino, ką žmonija galėtų rasti, 
je ig u  ne iše ikvo tų  savo iš tek lių  
ginklams, nesiskaldytų karais...

Iš “ Draugo”

AUŚROS a l ė j a



TELEVIZIJOS PROGRAMA GRUODŽIO 9 - 17 D.
šeštadienis, gruodžio 9  d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Kelias.

10.30 Šarka. 11.00 Mūsų kalba.
11.30 Sveika, Prancūzija. 12.05 
Pasaulio sportas.. 13.10 Užeikit, 
sveteliai. 13.45 F. “ Ūdros jlankėlė” .
14.15 Dok. žurnalas "Europos 
aikštė". 14.45 F. "Raudonmedžio 
rojus". 16.00 Koncertas. 17.35 TV 
žaidimas “ Milijonierius". 17.55 
Žinios. 18.05 TV anonsas. 18.10 
Dok. f. ciklas “Mūsų amžius". 19.05 
Kino pasaulyje. 19.35 VRS kamera
19.55 Madų videožurnalas. 20.30 
Panorama. 21.00 Sporto studija.
21.15 Loterija “ Perlas". 21.20 Po 
savo s togu. 22.00 F. 
"Nusikalstam as teisingum as".
23.35 Vakaro žinios. 23.55 Roko 
legendos.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.05 ‘Tarybinės 

kronikos” . 11.55 "Detektyvo X 
memuarai". 12.20 "šou  bulvaras".
12.50 "Juodasis penktadienis".
13.20 "Viskas!" 13.45 Tangomanija
14.10 Laida apie statybą "Palėpėje".
14.35 Ekspedicija "Afrika 1994- 
1995". 15.20 Kibír tele vibir. 16.30 
Dok. f. "Išli-kimas". 17.00 Auksinė 
"Discove-ry" kolekcija. 18.00 TV 
retro. "Adamsų šeimynėlė". 18.30 
Irti.-pramoginė lai-da "Holivudo 
žinios". 19.00 Dok. f. "Karas su 
mafija". 20.00 "Laikas". 20.45 
"Daktare šen, daktare ten". 21.10 
Šeštadieno pokalbiai. 22.00 "Benny 
Hillo šou". 22.30 F. "Dvi-kova'.  
0.10 Vėlyvasis naktinis šou.

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animacinis 

f. "Lenktynininkas Spydas". 10.00 
Dok. f. "Jung tinė  Karalystė 
šiandien". 10.30 F. "Winckelmannó 
kelionės". 12.00 Muzika. 12.30 F. 
"V e n e ro s  šyd a s” . 13.00 F. 
"M erino lo  m isionie-rių darbai 
pasaulyje". 13.30 POP TV. 14.30 
F. "Pornografija: įprotis, vedantis j 
mirtį". 15.30 Muzika. 16.30 "Mokslas 
ir technologija". 17.00 Dok. f. ciklas 
“ Centrinė gatvė". 17.30 TV žurnalas 
"Pasaulio aidas". 18.00 F. "Marija 
Celeste". 19.35 "Stilius". 20.00 Iš 
'Form ulė-1" Istorijos. 20.30 

Animacinis f. "Piteris Penas". 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21t30 F.

leško-kite moters". 23.10 Žinios.
23.25 Muzika

Sekmadienis, g ruodž io  10 d. 
LIETUVOS TV
8.35 Liudykime kristų. 9.05 Laida 

vaikams. 10.00 Sveikata. 10.30 F. 
vaikams "Slaptoji misija". 10.55 
TV žaidimas 'Konrado kavinės" 
ruletė". 11.25 "Septynios Kauno 
dienos". 12.15 Krepšinio pasaulyje.
13.05 Labas. 14.00 Ar vien tik retro? 
B. G orbu lskio  dainos. 14.50 
A zim uta i. 15.10 S ve ik in im ų 
koncertas. 16.00 F. "Namelis 
prerijose". 16.50 Katalių TV studija
17.20 Sekmadienio fotoateljė. 17.50 
Žinios. 18.00 Keliai, mašinos, 
žmonės. 18.50 Gyvybės žalias 
medis. 19.20 Kalbos viktorina "Moki 
žodį - žinai kelią". 20.30 Panorama.
21.00 Sporto studija. 21.15 Pirmasis 
kanalas. 21.35 Videokaukas. 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 Laida jaunimui 

Beveik rimtai".
LNK TV
9.00 Anim aciniai f. 11.00 

Šeštadienio pokalbiai. 11.50 TV 
žaidimas "Taip. Ne". 12.40 F. 
"Sirenos". 13.40 "Trys su puse".

14.20 Keturi ratai. 14.40 Laida apie 
buitį "Baltojo katino svetainė". 15.15 
Kibír tele vibir". 16.30 F. "Panelės 
Makmaikl klasė". 18.05 Animacinisf. 
"Flintstounai". 18.30 Inf.-pramoginė 
laida "Holivudo žinios". 19.00 F. 
"Beverti Hils, 90210". 19.50 F. 
"Detektyvo X memuarai". 20.15 
Diskusinė savaitės aktualijų laida 
"M o n ito r iu s " . 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 "šo u  bulvaras".
21.35 F. "Puolę angelai". 23.05 
Sekmadienis. 23.55 F. Šiurpuliai". 

TELE-3
9.05 "Lenktynininkas Spydas".

10.00 Langas į gamtą. 10.30 Dok. f. 
ciklas "KGB... veiklusis sovietinis 
kalavijas ir skydas". 11.30 Muzika.
12.00 Laida “ Laiptai". 12.30 "Pasaulio 
aidas". 13.00 Iš "Formulė-1" istorijos.
13.30 "Stilius". 14.00 Dok. f. ciklas 
"Centrinė gatvė". 14.30 Politikos 
apžvalga ‘ Pasaulio pranešimai".
15.30 F. "Veneros šydas". 16.00 
"Muzika ir šventas žodis". 16.30 F. 
"Jau nebe kolonijos: Honkongas 
1997, Makao 1999” . 17.00 Muzikinė 
laida "Bombonešis". 17.30 "Europos 
kaleidoskopas". 18.00 "M arija 
Celestė". 19.35 "Kelionių vadovas".
20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animacinisf. "Piteris Penas". 21.00 
"Žvelk im e atidžiau". 21.30 F. 
"Herbstmilchas".

Pirmadienis, gruodžio 1 1 d . 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00; 9.30 Žinios.

10.00 Pirmasis kanalas. 10.20 Anglų 
k. mokomoji programa. 10.35 F. 
"Namelis prerijose". 17.00 Programa.
17.05 Anglų k. mokomoji laida 
vaikams. 17.20 Sodų kraite. 17.40 
Atgarsiai. 18.00 Žinios. 18.10 F. 
"Inspektorius Kirvis". 18.35 Baltarusiu 
programa. 18.45 Žinios. 18.55 TV 
anonsas. 19.00 Laida vaikams. 19,po 
Ekonomikos žurnalas "Nuo A iki Ž".
20.00 01. 02, 03. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 F. "Krizė".
22.45 "Terra musica". 23.30 Vakaro 
žinios. 23.45 TV anonsas.

LN K  TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9 00 TV parduotuvė. 9.05 F. ''Be namų 
negerai..." 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 "Monitorius". 18.10 
Animac. f. 18.35 F. "B e namų 
negerai..." 19.30 Laida "Palėpėje".
20.00 "Laikas". 20.45 Anonsai, TV 
parduotuvė. 21.00 F. "Vakarų Waikiki- 
1". 1 s. 21.50 Tangomanija. 22.15 
168 biznio valandos. 23.05 "Radijo 
šou". 23.30 F. "Pavojinga moteris".

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

8.30 F. "Santa Barbara". 9.30 "Muzika 
ir šventasis žodis". 10.00 Dok. f. 16.55 
Programa. 17.00 TV tekstas. 17.30F. 
"Pornografija: įprotis, vedantis į mirtj".
18.30 Pasaulio sportas. 19.00 Muzika.
19.15 100  proc. 1930 "Santa 
Barbara". 20.30 Animac. f. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
F. "Liudininkas". 23.00 Žinios. 23.25 
100 proc. 23.40 "Gineso šou".

Antradienis, gruodžio 12 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Laba$ rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 Anglų k. 
mokomoji laida vaikams. 10.20 F. 
"Inspektorius Kirvis". 10.45 Sveika, 
Prancūzija . 11.15 V ideo film as 
"Giminės". 1-2 s. 16.5£ Programa.
17.00 Krantas. 10.00 Žinios. 18.10 
Laida lenkų k. 18.30 Anglųk. mokomoji 
laida 18.45 Žinios. 18.55 TV anonsas.

19.00 Laida vaikams. 19.30 Valstybė 
ir pilietis. 20 30 Panorama. 21.05 
Sporto studija. 21.15 Krepšinis. 
"Zalgiris"-"CSP" (Limožas). 22.45 
"Galerija". 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
TV anonsas. 23.50 Lab'as.

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9 .05 ' Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 "Taip. Ne". 18.10 F. 
"Omeris". 18.35 "Be namu negerai...".
19.30 "Europos mozaika". 20.00 
"Laikas” . 20.45 TV parduotuvė. 
Anonsal.21.50 "Byla, trukusi metus".
22.25 Dok. f. "Paslaptingas Artūro 
Klarko pasaulis". 22.50 "Beny Hillo 
šou". 23.20 F. "Siaubo šou".

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

8.30 "Santa Barbara". 9.30 "MarijatCeleste". 16.55 Programa. 17.00 
tekstas. 17.30 POP TV. 18.30 Viskas 
dėl juoko. 19.00 Muzika. 19.15 100 
proc. 19.30 "Santa Barbara". 20.30 
Animac. f. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 F. 'Vampyrai". 23.00 
Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 23.25 
100 proc. 23.40 "Kelionių vadovas".

Trečiadienis, gruodžio 13 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labaę rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 Muzikos 
pam oka. 10.50 V ideofilm as 
Giminės". 3-4 s. 17.00 Programa.

17.05 Anglų k. mokomoji programa.
17.20 Muzika Ir mes. 18.00 Žinios.
18.10 F. "Inspektorius Kirvis". 18.35 
Krikščionio žodis. 18.45 Žinios. 18.55 
TV anonsas. 19.00 Laida vaikams.
19.15 Sveikata kasdien. 19.35 TV 
forumas. Dalyvauja Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
darbuotojai. 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto studija. 21.15 "Perlas". 21.20 
TV anonsas. 21.25 Nakviša. 22.25 F. 
"Bjaurūs, purvini, pikti".

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05 F. Be namų 
negerai". 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 Tangomanija. 17.40 
"Šou bulvaras". 18.10 Animac. f. 18.35 
"Be namų negerai...". 19.30 Keturi 
ratai. 20.00 r'Laikas". 20.45 TV 
parduotuvė. 21.00 F. "Sirenos” . 21.50 
‘Tarybinės kronikos". 22.45 F. 
"Žaidimas degtukais". 23.15 F. 
"Gimtadienis".

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

8.30 "Santa Barbara". 9.30 "Marija 
Celeste". 16.55 Programa. 17.00 TV 
tekstas. 17.30 "Žvelkime atidžiau".
18.30 "Europos kaleidoskopas".
19.00 Muzika. 19.15 100 proc. 19.30 
“ Santa Barbarą". 20.30 Animac. f.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 "Kobra". 22.30 Muzika. 23.30 
Žinios.

Ketvirtadienis, g ruodžio  14 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 F. "Inspek
torius Kirvis". 10.30 Anglų k. mokomoji 
programa. 10.45 Videofilmas "G im i
nės . 5-6 s. 17.00 Programa. 17.05 
F. “Gatvės triukšmas". 17.30 Trombita
18.00 Žinios. 18.10 Rikiuotė. 18.30 
Vyriausybė nutarė... 18.45 Žinios.
18.55 TV anonsas. 19.00 Laida vai
kams. 19.25 TV artelė. 20.10 Nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera. 20.30 Pa
norama. 21.05 Sporto studija. 21.15 
9 amatai. 22.00 "Paskutinis šansas".
22.25 Barjerų demokratija. 23.10 TV

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV X II. 9 - 15 D.
Šeštadienis, g ruodžio 9 d.
8.30 Amerikiečių serialas "Taip 

sukasi pasaulis". 9.30 Ekorykštė.
10.00 Vaid. filmas “Angelo gatvės 
žūtis". 11.35 Krepšinis. LKL čempio
natas. Šiaulių "Šiauliai" - Klaipėdos 
"Neptūnas". 19.00 LKL: “Statyba" 
- "Žalgiris". 20.00 Sveikinimų kon
certas. 20.30 ''Vizijos" naujų filmų 
apžvalga 21.00 "Mana-mana”. 21.30 
Rockijada VAU. 22.00 Laida "Šekit 
slieką". 22.30 Laida "POP be ROCK".
23.00 LKL: "Šiauliai"- "Sakalai". II 
kėl. įrašas.

Sekmadienis, g ruodžio 10 d.
8.30 Amerikiečių serialas "Taip 

sukasi pasaulis". 9.30 "Žingsniai".
10.00 Vaikų savaitgalis, " t i ,  vai
kučiai, surim tėkim "" 10.30 Vaid. 
filmas "Lik sveikas, drauge". 12.20 
Jazz. Courtney Pine. 18.15 Anima
ciniai filmai. 18.30 Krepšinis. NBA 
rungtynės. 19.30 LKL apžvalga 20.00 
NBA fantastika! 20.30 'Už kampo...”
21.00 "Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Čempionų pasaulis. 22.30 Vaid. 
filmas "Monitoriai".

P irm adienis, g ruodžio  11d .
7.00 "Manuela". 7.30 ‘Taip suka- 

si pasaulis". 19.00 Laida 'Taip yra".

19.30 Čempionų pasaulis. 20.00 Juo
da-balta "Sweet". 20.30 Italų serialas 
"Manuela". 21.00 "Taip sukasi pa
saulis". 21.50 3altijos naujienos. 2200 
"Mozaika". 2225 Spaudos apžvalga
22.30 Naujas serialas "Kerėtoja". Id.

Antradienis, gruodžio 12 d.
7.00 "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis". 9.00 Muzika. 9.15 "Kerė
toja". I d. 10.00 "Raaaniukės Gudrės 
pokštai". Kart. 11.30.19.00 Pirk, par
duok, informuok. 19.10 Žinios. 19.30 
"Sodžius". 20.00 Sveikatos kaina.
20.20 Jazz. 20.30 "Manuela” . 21.00 
"Taip sukasi pasaulis". 21.50 Baltijos 
naujienos. 22v00 Kart. "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Špaudos 
apžvalga. 22.35 Sankryža. 22.45 
"Kerėtoja". II d.

Trečiadienis, gruodžio 13 d.
7.00 "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis". 9.00 tyuzika. 9.15 "Kerė
toja". II d. 10.10 Žinios. Kart. 12.12.
10.20 Teatronas. Kart. 11.24. 19.00 
"Pirk, parduok, informuok". 19.10 
Žinios. 19.30 Laida vaikams "Ilgoji 
pertrauka". 20.00 Pori Jazz. 20.30
Manuela". 21.00 'Taip sukasi pasau- 

lis". 21.50 Baltijos naujienos. 22.00

Kart. "Pirk, parduok, informuok". Ži
nios. 22.30 Spaudos apžvalga. 22.35 
“ Kerėtoja". III d.

Ketvirtadienis, gruodžio 14 d.
7.00 "Manuela". 7.30 "Taip sukasi 

pasaulis". 9.00 Muzika. 9.15 "Ker
ėtoja". III d. 10.00 Žinios. Kart. 12.13.
10.20 Laida "Tau". Kart. 11.18 .
19.00 "Pirk, parduok, informuok".
19.10 Žinios. 19.30 TV forumas. 20.00 
Kvailybių pasaulis. 20.30 "Manuela".
21.00  "Taip sukasi pasaulis". 21.50 
Baltijos naujienos. 22.0p Kart. "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Spaudos apžvalga. 22.35 Rodo 
"ARGOS".

Penktadienis, gruodžio  15 d.
7.00 "Manuela". 7.30 "Taip sukasi 

pasaulis". 9.00 tyluzika. 9.15 "Tetulė 
Flečer” . 10.00 Žinios. Kart. 12.14.
10.20 Laida "Naminės salotos". Kart. 
12.02. 19.00 "Pirk, parduok, infor
muok". 19.10 Žinios. 19.30 "Fortūna". 
Kart. 12.01. 20.00 "Už kampo..." 20.30 
"Manuela". 21.00 "Taip sukasi pa
saulis". 21.50 Baltijos naujienos. 22Q0 
Kart. "Pirk. parduok, informuok". Ži
nios. 22.30 Spaudos apžvalga 22.35 
"Kerėtoja". IV d.

anonsas. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
" 22" .

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05 Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
“ Laikas". 17.20 "Holivudo žinios". 
17.50'Viskas!". 18.10 Animac. f. 18.35 
"Be namų negerai...". 19.30 "Vienam 
gale kablys...". 20.00 "Laikas". 20.45 
TV parduotuvė. 21.00 F. "Dienos 
šviesa". 22.45F. "Šokis lietui". 23.15 
F. "Kočas".

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

8.30 "Santa Barbara". 9.30 "Marija 
Celeste". 16.55 Programa. 17.00 TV 
tekstas. 17.30 "Maištininkas". 18.30 
F, "Okavango". 19.00 Langas j gamtą.
19.15 100 proc. 19.30 ,TSanta 
Barbara". 20.30 Animac. f. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
Dok f. "KGB... Veiklusis sovietinis 
kalavijąs ir skydas". 22.30 Muzika.
23.00 Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 
23.25100 proc 23.40 Laukiniai Pietūs.

Penktadienis, gruodžio 15 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 F. 
"Inspekto rius  K irv is". 10.30 
Videofilmas "Giminės". 7-8 s. 17.00 
Programa. 17.05 Jaunimo estrada.
18.00 Žinios. 18.10 “ Inspektorius 
Kirvis". .18.35 Anglų k. mokomoji laida.
18.50 Žinios. 19.00 Laida vaikams.
19.15 6 kontinentai. 19.45 Diskusijų 
šou. 20.30 Panorama. 21.05 Sporto 
studija. 21.15 F. "Šalutinis poveikis".
22.00 Laisvės alėja. 22.20 "Sėkmės 
keliai". 23.05 TV anonsas 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 F. "Tegyvuoja 
kvailystės". 2 s.

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05 ‘ Be namų 
negerai...” . 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20‘Tarybinės kronikos".
18.00 Animac. f. 18.35 "Be namų 
negerai...". 19.30 "Juodasis penkta
dienis". 20.00 "Laikas". 20.45 TV 
parduotuvė. 21.00 ’Taip.Ne". 21.55 
''Dviračio šou". 22.20 ‘Viskas!". 22.45 
F. "Reičel Hardkastil".

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

8.30 "Santa Barbara". 9.30 "Marija 
Celeste". 16.55 Programa. 17.00 I v  
tekstas. 17.30 F. "Jau nebe kolonijos: 
Honkongas 1997, Makao 1999". 18.30 
Laida "Mokslas ir technologija". 19.00 
Muzika 19.15 100 proc. 19.30 "Santa 
Barbara". 20.30 Muzika 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.39 
"Kobra". 22.30 Muzika. 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.25 100 
proc. 23.40 Muzika.

Šeštadienis, gruodžio 16 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. ЮТЮ Dainuoja 

choras "Virgo". 10.30 Šarka. 11.00 
Mūsų kalba 11.30 Sveika, Prancūzija
12.00 TV anonsas. 12.05 Pasaulio 
sportas. 12.50 Užeikit, sveteliai. 13.20 
F. "Ūdros įlankėlė". 13.50 "Mare 
Balticum". 14.20 "Sing jazz-95". 15.00 
F. "Raudonmedžio rojus". 16.00 
Istorija, rašyta plaktuku. 16.35 Trys 
kėliniai su V. Garastu. 17.35 
"Milijonierius” . 17.55 Žinios. 18.05 
TV anonsas. 18.10 Dok. f. 19.05 Kino 
pasaulyje. 19.50 Stilius. 20.30 
Panorama 21.05 Sporto studija 21.15 
"Perlas". 21.20 Po savo stogu. 22.00 
F. "Nusikalstamas teisingumas". 2 
s. 22.55 TV anonsas. 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 “ Beveik rimtai". 23.45 
Roko legendos.

LNK TV

8.55 Programa. 9.00 Ryto ratas.
11.00 Programa. 11.05 "Tarybinės 
kronikos". 11.55 "Detektyvo X 
memuarai". 12.20 "Šou bulvaras". 
1250 "Juodasis penktadienis". 13.20 
"Viskas!". 13.45 Tangomanija. 14.10 
"Palėpėje". 14.35 Laidų ciklas 
"Aušrine, mano meile". 15.15 Kibir 
tele vibir. 16.30 F. "Pirmoji Horno 
kyšulio dama". 17.00 Auksinė 
"Discovery" kolekcija. 18.00 F. 
"Mirtišė stoja į moterų lygą". 18.30 
Laida "Holivudo žinios". 19.00 
Auksinė "Discovery" kolekcija 19.30 
TV ža id im o ‘ ‘Pasim atym aas” 
premjera. 20.00 "Laikas". 20.45 F. 
■"Daktare šen, daktare ten". 21.10 
Šeštadienio pokalbiai. 22.00 "Benny 
Hillo šou". 22.30 F. "Dvikova".

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f.

10.00 Laida "Sveikos apsaugos 
reforma". 10.30. F. “ Liudytojas".
12.00 Muzika. 12.30 F. "Žeme yra 
planeta". 13.00 F. "Nauja diena 
tikintiesiems lotynų amerikiečiams".
13.30 POP TV. 14.30 F. "Balsavimas 
ant lyno: tautos tvarkymosi su p'nigats 
menas". 15.30 Muzika. 16.00 Laida 
“ Mano širdis". 16.30 Laida "Mokslas 
ir technologija". 17.00 Dok. f. 17.30 
TV žaidimas "Rinka". 18.00 "Marija 
Celeste". 19.35 "Stilius". 20.00 Dok. 
f. "Pasaulio taurė” . 20.30 Animac. f.
21.00 Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 F. 
"Maltraversi vila". 23.05 Žinios. 23.20 
Muzika 23.30 F. "Miesto apsakymai". 
1 s.

Sekmadienis, gruodžio 17 d. 
LIETUVOS TV
8.30 Programa. 8.35 Liudykime 

Kristų 9.05 Laida vaikams. 10.00 
Svetimo skausmo nebūna. 10.30 F. 
"Slaptoji misija. 10.55 "TV lego".
11.25 "Septynios Kauno dienos".
12.10 TV anonsas. 12.15 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Lab'as. 13.40 
Lietuvos operos 75-mečiui. 14.35 
Azimutai. 15.00 Sveikinimų kon
certas. 16.00 F. “Namelis prerijose".
16.50 Katalikų TV studija. 17.20 
Atmintis. 17.50 Žinios. 18.00 Keliai, 
mašinos, žmonės. 18.40 TV anonsas.
18.45 Gyvybės žalias medis. 19.15 
Būtovės slėpiniai. 20.30 Panorama
21.05 Sporto studija 21.15 Pirmasis 
kanalas. 21.35 M. Džeksono 
koncertas Niujorke. 23.05 Vakaro 
žinios. 23.20 Kaukodromas.

LNK TV
8.55 Programa. 9.00 Animac. f.

11.00 Šeštadienio pokalbiai. 11.50 
"Taip. Ne". 12.49 Sirenos". 14.20 
Keturi ratai. 14.40 "Vienam gale 
kablys". 15.00 "Dviračio šou". 15.15 
Kibir tele vibir. 18.05 Animac. f. 18.30 
Laida "Holivudo žinios” . 19.00 F. 
"Bevrli Hils, 90210" (2/2). 19.50 
"Baltojo katino svetainė". 20.15 
"M o n ito r iu s " . 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 "Šou bulvaras” .
21.35 F. 'Puolę angelai". 2 s. 23.05 
Sekmadienis. 23.55 F. "Šiurpuliai” .

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f.

10.00 Langas į gamtą. 10.30 Dok. f. 
"KGB... Veiklusis sovietinis kalavijas 
ir skydas". 11.40 Muzika. 12.30 TV 
žaidimas "Rinka". 13.00 Dok. f. 13.30 
"Stilius". 14.00 Dok. f. "Centrinė 
gatvė". 14.30 Politikos apžvalga 
‘ Pasaulio pranešimai” . 15.30 Filmas 
"Žemė yra planeta". 16.00 "Muzika 
ir šventas žodis". 16.30 F. "Pasaulio 
darbininkai". 17.00 Muzika. 17.30 
"Europos kaleidoskopas” . 18.00 
"Marija Celeste". 19.35 TV žurnalas 
"Kelionių vadovas". 20.00 Pasaulio 
sportas. 20.30 Animac. f. 21.00 
"Naujienos. Nuomonės". 21.30 
Komiška opera "Caras ir dailidė".
23.45 "Tamsos citadelė".
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