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<, ID EALIZM AS IR PRAGMATIZMAS 
LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE

Juozas KOJELIS

Kadaise Stalinas kreipėsi j pop
iežių, klausdamas: “Kiek Vatikanas 
turi kareivių, tankų, kiek lėktuvų?” 
Vatikanas viso to neturėjo. Sovietų 
karinė galybė buvo baisi. Sunaikino 
milijonus gyvybių pačioje Rusijoje, 
pavergtose tautose ir visame pasau
lyje. Bet po 70 siausmo metu sugni
užo po savo  kanč ios  svo riu . 
Krikščionybė be kareivių, tankų ir be 
lėktuvų gyvuoja du tūkstančius metų. 
O jei kada pasiramstė j kareivišką 
jė gą , - neb uvo  la im in g ia u s io s  
krikščionybės dienos. Tikrąjj jsakymą 
savo “armijai" Išganytojas davė kal
no pamoksle, nekeisdamas Senojo 
Testamento, bet tik papildydamas jj 
idealistinio teisumo reikalavimais: 
“Taigi sakau jums: jei teisumu nev
iršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų - 
nejeisite j dangaus karalystę".

Perkėlus kalno pamokslo nuosta
tas j konkretų gyvenimą, nesunku 
suprasti, kad krikščionybė prag
matiškus antikos gyvenimo dėsnius 
praturtino idealistinėmis vertybėmis. 
Lietuvos žmonės okupacijos sąlygo
mis ir dabar, o taip pat ir išeiviai yra 
patyrę, kad pragmatikai be idealiz
mo lengyai nuslysta j oportunizmą, 
dažnai cinišką.

1991 Vilniuje sutikau talentingą 
buvusj savo studijų draugą, su kuri
uo išsiskyrėme 1940 m. birželio 15 
d., rusams Įžygiavus j Lietuvą. Jis 
tuoj tapo pulko politruku, 1941 spru
ko j Rusiją, kažkur prie Uralo dirbęs 
NKVD archyvuose, Rusijoje vedęs; 
su 16-tąją divizija 1944 m. grjžo, ir 
dirbęs “mokslinj darbą". Tas darbas

skirtas Lietuvos sovietinimui. Kai il
gesniame pokalbyje geriau atsipaži- 
nome, jj tiesmukiškai paklausiau: 
“Juliau, aš universitete pi įklausiau 
ateitininkams, tu, kiek žinojau, Hu
m anitarų draugija i, abu k ritikuo 
davome fašistuojančius tautininkus, 
abu gavome universiteto stipendijas. 
Tu didesnę. Demokratijos Lietuvoje 
tada nebuvo, bet nė k ie tos d ik
tatūros. Neturiu teisės tau priekaiš
tauti, kad nuėjai su jais, bet negaliu 
suprasti, kaip būdamas lietuvis galė
jai ramiai dirbti, matydamas savo tau
tą svetim ųjų žudomą, trem iamą, 
kankinamą?" Jis atsakė: “ 1940 parti
ja i nep rik laus iau . Nors pažinau 
Knyvą, Vaišnorą, bet pats nustebau, 
kai paskyrė politiniu vadovu kari
uomenėje Netrukus iš to darbo išė
jau. O kas pokaryje dėjosi Lietuvoje, 
nežinojau".

Ju lius tip iškas pragm atikas- 
opo rtun is tas . Tokių pragm atikų, 
manau, sovietmečiu tarp inteligenti
jos buvo daug: kam vargintis dėl kok
ių idealų: fizinė prievarta, tankai, la
geriai, KGB nepakeičiamas gyven
imo faktas.

Materializmas ir oportunizmas - 
dvyniai broliai. Dabar, okupacinei 
prievartai pradingus ir KGB struk
tūroms pranykus ar bent pasitraukus 
j pogrindj, giliai sovietizmo paliestie
ji savo oportunistinius instinktus ten
kina ir savo galią išlaikyti stengiasi 
medžiaginių turtų j savo rankas tel
kimu leistinomis ir neleistinomis pri
emonėmis.

Iš an tros  pusės, k la id a  būtų 
m anyti, kad 1944 iš L ie tu vos 1 
Vakarus traukėsi vien idealistai, pa

siryžę dirbti ir kovoti dėl Lietuvos lais 
vės. Tuoj po karo V ok ie tijos  

, pabėgėlių stovyklose visi buvo tarsi 
v ienodi pa trio la i, kaip Sąjūdžio 
pradžioje Lietuvos lietuviai Ideal 
istinės ir oportunistinės dvasios iš 
siskyrimas pabėgėliuose išryškėjo 
jau kuriantis ir Įsikūrus užjūriuose 
Idealistai aukojo, aukojosi, vykdė 
konkrečius laisvinimo uždavinius, 
tobulino laisvinimo kovos strategiją, 
telkė resursus laisvinimo bei lietuvy 
bės išlaikymo tikslams vykdyti Kiti 
patriotinėje santalkoje nedalyvavo, 
pirmiesiems trukdė, kūrė politinius 
kultus, reklamavosi ultra patriotizmu, 
o dabar Lietuvoje suartėjo su sovie 
tinio paveldo struktūra. O dar kiti, būk 
tai pasukę “veidus j Lietuvą" ir iškėlę 
"kultūrinio bendradarbiavimo plaka 
tus, nužygiavo rezistencinio nusian 
gažavimo keliu.

Kaip ne v is i 1944 m. bėgo j 
Vakarus kovoti dėl Lietuvos, taip ne 
visi dabar grjžta iš Vakarų su ideal
istiniais nusiteikimais. "Kurie bėga už 
jūrų, pakeičia dangų, ne sielą” , - sakė 
romėnai.

Antra vertus, ir Lietuvoje atsirado 
grupė asmenų, kurie “aukso amži
uje” ilgai kalėjo Sibiro lageriuose, o 
prieš porą metų triukšm ingai pa 
reiškė, kad ne bolševikai dvasiškai 
ir ekonomiškai suniokojo Lietuvą, bet 
- horribile dietų - Vytautas Landsber 
gis.

Lietuvos žurnalistas Eivydas Rad
vila laiku įspėjo į rinkimus einančias 
politines partijas, kad būtų apdairi

M I E S T O
V A L D Y B O J E

Irena BIJEIKIENĖ

PADĖS ĮSIRENGTI VANDENS 
SKAITIKLIUS

Š ia u lių  m ies to  va ldyba  n u s 
prendė kompensuoti 50 proc. van
dens skaitiklių ir jų Įrengimo butu
ose kainos asmenims, sulaukusi
ems 70 ir daugiau metų amžiaus- 
Savivaldybės pagalbos gali tikėtis 
tik tie senukai, kurie negyvena kar
tu su darbingo amžiaus asmenimis. 
Valdyba Įpareigojo Nekilnojamojo 
turto eksploatavimo skyrių paskel
bti konku rsą  vandens ska itik lių  
Įrengim ui m inėtos kategorijos as
menų butuose. Konkursą la imėjusi
ai jmonei Socialinės rūpybos skyri
us pateiks galinčių šia lengvata pa-

vedėjos R. Musneckienės teigimu 
šiuo metu yra 657 žmonės, kuries 
bus kom pensuo jam os ska itik lių  
Įrengim o paslaugos. Tai kainuos 
101700 Lt, kurie bus paimti iš So
cialinės rūpybos skyriui skirtų asig
navimų.

m okykla, todėl nau ją ją m okyklą 
turėtų lankyti daugiau pietinio rajono 
vaikai.

Valdyba nuo šių metų balandžio 
1 dienos patvirtino mokyklos direk
toriaus ir direktoriaus pavaduotojo 
ūkio reikalams etatus, nes jau da
bar re ik ia  ru o š tis  m okyk los  
atidarymui, komplektuoti baldus.

ATLYGINIMUS GAUS, BET 
NE VIENU METU

KATALIKŲ MOKYKLA DURIS 
ATVERS RUGSĖJO 1-ĄJA

sinaudoti asmenų sąrašą.

V a ldybo s p o sė d y je  n u ta rta  
s ta tom ą  m o kyk lą  K o rsako  6a 
atidaryti 1996 metų rugsėjo 1 dieną. 
Tai bus Šiaulių katalikų pagrindinė 
mokykla (dešimtmetė), kuri vėliau 
gali išaugti j vidurinę mokyklą. Kaip 
susirinkusiuosius informavo švieti
mo skyriaus vedė ja V. Dagienė, 
mokytojų ir tėvų nuogąstavimas, 
kad j ir taip apkrautą mokyklą važi
uos mokiniai iš centro, nėra pagrjs-

Š iau lių  m ies to  va ldybos  
posėdyje buvo nustatyta Švietimo 
skyriui pavaldžių Įstaigų darbuotojų 
atlyginimų mokėjimo tvarka.

Nuo šiol centralizuotai buhalter
inę apskaitą tvarkančiose Įstaigose 
atlyginimas bus mokamas ne vėliau, 
kaip kiekvieno mėnesio 8 d., o avan
sai - 23 d. Savarankiškai buhalter
inę apskaitą tvarkančiose Įstaigose 
atlyginimai mokami ne vėliau kaip 
12 d., o avansai - 25 d. Šis sprendi
mas priimtas, siekiant išvengti atsis
kaitymo su švietimo darbuotojais 
nesklandumų, nes 2 mln. litų reikal
ingų atlyginimams išmokėti, bankas

H M a a L iu u a f c l :

Irena BIJEIKIENĖ

Antradienj Seimo Ekonomikos 
1 komitete buvo svarstomas Šiaulių 
laisvosios ekonominės zonos įstaty
mo projektas. Trečiadienį spaudos 
konferecijoje mero pavaduotojas A 
Sėjūnas konstatavo, kad svarsty 
mas vyko audringai ir ilgai užtruko. 
P a g rin d in j p raneš im ą padarė 
“Šiaulių skrydžio” bendrovės vado 
vas A. Saida. Kritiškiausias buvo 
seimo narys J. Veselka, pasigedęs 
įstatymo projekte ekonominio pa 
grindimo, konkrečių skaičių ir sua 
bejojęs projekto pelningumu. Vie 
nas iš oponento argumentų - nei 
Philips neinvestuoja j Šiaulių LEZ, 
vadinasi, netiki projekto sėkme.

Prim enam e skaitytojams, kad 
29,3 mln. dolerių paskola 8 su puse 
metų yra mūsų valstybės ir saviv 
aldybės investicijaj Šiaulių LEzoną.

Karščiausias diskusijas sukėlė 
Š iaulių aerouosto priklausymo ar

buvo nuspręsta grąžinti Šiaulių lais
vosios ekonominės zonos Įstatymo 
projektą iniciatoriams patobulinti. 
Mero pavaduotojas A. Sėjūnas 
sakė, kad pirmadienį projektas bus 
tobulinamas savivaldybės Zoknių 
plėtros komitete, frakcijų susitarimu 
ar nee ilin io  m iesto Tarybos 
posėdžio metu dar kartą patvirtin
tas ir po savaitės vėl teikiamas Se
imo kom itetam s. A. Sėjūnas 
pažymėjo, kad, suradus bendrą 
sprendimą dėl aerouosto priklausy
mo zonai, daugiau problem ų 
neturėtų iškilti. Šiaulių laisvosios 
ekonominės zonos Įstatymo projek
tas yra geriausiai paruoštas ir jj 
svarstant žymiai daugiau paženg
ta, nei nagrinėjant Klaipėdos ar 
Kauno laisvųjų ekonominių zonų 
Įstatymus.

Mero pavaduotojas minėjo, kad 
tarėsi ir su Tėvynės sąjungos frakci
jos nariais, kurių nuomone, Šiaulių 
aerouostas yra stra teg inės

PATOBULINS IR VĖL
TEIKS SEIMUI

nepriklausymo laisvajai ekonominei 
zo n a i k la u s im a s . Dauguma 
Ekonom ikos komiteto narių pasi
sakė už tai, kad Šiaulių aerouostas 
je itų j LEZ teritoriją, būtų šios zonos 
jmonė ir priklausytų LEZ bendrovės 
valdymo sferai.

Ilgai ieškotas ir Šiauliuose rast
as kom prom isinis variantas, kad 
Šiaulių aerouostas Įeina j LEZ, bet 
nėra zonos įmonė, o pakankamai 
savarankiškas objektas, nepatenki
no ir Seimo Juridinio skyriaus, ku
rio išvadose rašoma: “Reikėtų aps
varstyti, kiek pagrjstai yra teikiama 
Įs tatym o p ro jekto  nuostata, kad 
steigiamai Šiaulių laisvajai ekonom
inei zonai neperduodama Šiaulių 
aerouosto teritorija. Iš teikiamo pro
jekto galima suprasti, kad pagrindi
nis šios zonos tikslas bus pritraukti 
investicijų ir tuo būdu didinti Šiaulių 
aerouosto paslaugų apimtis ir efek
tyvumą. Svarstytina, ar toks siūly 
mas bus pakankam ai patrauklus 
užsienio investitoriams”.

Se im o Ekonom ikos komitete

re ikšm ės ob jektas ir neturėtų 
priklausyti la isvaja i ekonominei 
zonai Tokios pat nuomonės laikosi 
ir Krikščionių demokratų frakcija.

A. Sėjūnas pažymėjo, kad api
brėžti Šiaulių aerouosto statusą 
nėra savivaldybės kompetencija. Tai 
rimtas politinis sprendimas, nes 
Šiaulių aerouostas tiek dabar, tiek 
Lietuvai Įstojus j Europos Sąjungą, 
galbūt ir j NATO, taptų ypač svarbiu 
strateginiu, kariniu, gynybiniu objek
tu.

Seimo Ekonomikos komitete 
buvo suabejota ir dėl konkurso in
vestitoriams terminų. Iš tiesų keturi 
m ėnesiai rim tam tarp tautin iam  
konkursui yra šiek tiek per trumpas 
laikas. Juk ne paslaptis, kad šiuo 
metu, kai Lietuvoje vyksta bankų 
krizė, yra nestabili ekonominė situ 
acija, rimtos užsienio firmos susilai
ko nuo stam bių in ves tic ijų  
(prisiminkime LAMGO). Tik pasikei
tus politinei situacijai ir atėjus kitai 
vyriausybei Įmanoma susigrąžinti 
prarastą pasitikėjimą

PAM IN ĖTA TREJŲ METŲ  

JAU N IM O  SAMBŪRIO SUKAKTIS

V irg ilijus  TAVORAS

Kovo 23 d. Vilniuje kavinėje “PaS 
Erlicką" buvo paminėta trejų metų 
Jaunimo sambūrio, iš kurio vėliau 
išsirutuliojo Jaunųjų konservatorių 
lyga, sukaktis.

M in ė jim e  d a lyva vo  apie 50 
jaunųjų konservatorių iš visos Lietu
vos. Buvo ir viena atstovė iš Šiaulių 
- Gintarė Jankauskaitė. Iškilmingoje 
minėjimo dalyje jaunimą pasveikino 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) pirm ininkas, Kovo 11- 
osios akto signataras, profesorius 
V ytautas Landsberg is , TS (LK) 
Valdybos pirm ininkas Gediminas 
Vagnorius. Žodi tarė ir kiti Tėvynės 
Sąjungos nariai: M. Laurinkus/K.

Saja, Vilniaus meras A. Vidūnas.
Šiaulių miesto mero pavaduoto

jas, konservatorius, Kovo 11-osios 
akto signataras Algimantas Sėjūnas 
nusiuntė pasveikinimą, kuriame l 
jaunimą kreipėsi R. Bacho žodžiais: 

“Mus supančią aplinką mes 
sukuriame patys ir gauname iš jos 
tai, ko nusipelnome.

Kaip galime piktintis gyvenimu, 
kurj sukuriame patys?

Ką galime kaltinti arba kuo pa
sitikėti, išskyrus mus pačius?

Ir kas gali bet kuriuo metu pa
keisti mūsų gyvenimus, jeigu ne 
mes patys?"
Po to aunieji konservatoriai daina
vo skaitė eilėraščius, vėlai vakare 
linksminosi diskotekoje.
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VIEŠPATS TAVE KVIEČIA
Kunigas Pranciškus M asilion is  (1902-1980) buvo uolus mūsų Tėvynės E ucharistijos m eilės apašta

las. G im ė Jon iškė lio  pa rap ijo je , mokėsi Panevėžio gim nazijo je, stud ijavo Kauno un ivers ite to  Teologijos 
ir  f ilo so fijos  faku lte te . 1923 m. js to jo  j Kauno kunigų sem inariją. Jšventintas kunigu, d irbo Panevėžyje, 
vė liau  da r s tud ijavo  Austrijo je . Po to kunigavo Š iaulių Šv. Ignaco bažnyčio je. 1949 m. bažnyčią uždarius, 
d irbo  K a rsak išky je , Pa lėvenėje, Sa ločiuose. Sidabrave. Mirė Š iauliuose, pala idotas S idabrave.

P la tus, jva ir iapu s is  kunigo P. M asilion io  rankraštin is  palik im as: “Meilės M agnifikat" (aštuonių dienų 
reko lekc ijų  teksta i), “T ikė jim o pag rinda i” , maldos, daug poezijos, vaid in im ai, m intys apie kun igystę  ir kt.

Ypač įta ig ū s  tėvo P. M asilion io  konferencijų  tekstai, pam okslai, kurie a tsk le idž ia  autoriaus erudic iją , 
nuoširdum ą. įta igum ą. įdom ūs kun igo P M asilion io pam okslai, sakyti reko lekc ijų  prieš šv. Velykas metu.

Pa te ik iu  ta proga sakyto  pam okslo  ištrauką, kurią parengiau iš rankraščio.
Eleonora Eglė PRESKIENIENE

Kun. Pranciškus MASILIONIS S. J.

J is  - Karalių  Karalius - turė jo 
nužengti į Betliejaus skurdą ir. g il
iausiai nusižeminęs, tapti žmogumi.

Jis turėjo augti Nazarete, sunki
ai d irb d a m a s , p raka ituo dam a s  
marindamasis.

Kad galėtų m irti Kalvarijoje, Jis 
turėjo vaikščioti po Palestiną, žodži
ais ir stebuklais skelbti, j  og žmonės 
turi gražiai gyventi.

Tuom et J is  pris ipaž ino  tapęs 
neturtingesnis už paukščius ir lapes, 
kartais taip nuvargdavo, kad laive 
užmigęs nepabusdavo nė jūros au
drai siaučiant.

Kai buvo prirengtas kančių ke

lias, Jėzus turėjo imti kryžių, eiti į 
G olgotą ir paaukoti savo garbę, 
kraują, širdį, gyvybę - save visą.

Jėzus Paskutinėje vaakrienėje 
paliko mums savo meilės dovaną 
duonos ir vyno pavidalais. (...) Tai 
stebuklas! Negalima jo apsakyti 
žodžiais. Bet tas stebuklas skelbia 
Jėzaus meilę ir troškimus: (...) mano 
visos žaizdos, kraujo prakaitas ir 
ašaros, e rškėčia i, vinys, m irtis , 
atverta širdis ir šis mano nusižemi
nimas altoriaus namelyje, - visa yra 
tau, žmogau: “Ateik! Aš čia esu ir 
tavęs laukiu!"

(...) Iš paprastučių tebernakulių 
pro gėlių žiedus ir papuošimus į mus 
meiliausiai žiūri Jo dieviškos akys,

Jo širdis mums ištikimiausiai plaka, 
mūsų nuoširdžiausiai pasiilgusi. Jis 
visada lydi mus savo akimis ir šird
imi, laukdamas mūsų širdies, meilės 
žodžio. Jis skaičiuoja valandas ir 
minutes, kada mes pas Jį ateisime 
ir nuraminsime Jo troškimą.

Ateik parymoti prie Jo namelio! 
Ateik pasiklausyti Jo meilės žodžių!

(...) N iekas V iešpaties nenu
ramins - nei gražios bažnyčios, nei 
aukso indai, nei kvapios gėlės, nei 
vargonų  m uzika , - ko l mes 
neateisime pas Jį. Ir gražiausiose 
bažnyčiose tarp gėlių ir muzikos 
garsų Jis kentės Golgotą...

Koks mūsų atsakas į šitą didžio
jo Valdovo gražiausiąją meilę?

UŽ KĄ ORDINAI? R E P L I K 0 S
Albertas GRIGANAVIČIUS

Filosofas Jokūbas Minkevičius 
sov ie tiška i fo rm avo žm ogų, 
neturėdamas jokio supratimo, kas yra 
tas žmogus, nes nebuvo sovietinio 
filosofinio žmogaus apibrėžimo (prieš 
10 metų taip guodėsi paskaitoje pats 
filosofas), todėl konsultavosi su KGB 
Už tai Jo Ekscelencija filosofu i 
prisegė Gedimino ordiną.

Prezidentas ėmėsi sovietiškai (vi
enos partijos - viena tiesa) toliau va
dovauti valstybei, nelabai tesu
vokdamas, kad valstybė jau nebe 
sovietinė. Ar kada nors kur konsulta
vosi, nežinia, bet Jo Ekscelencijai taip 
pat priklausytų ordinas.

GYVYBIŠKAI 
SVARBU IR  

SKUBU!
Priėmę lito patikimumo jstatymą 

ir pririšę litą prie stabiliausios valiu
tos - JAV dolerio, sukaupėme ne tik 
didžiulę patirtį, bet ir susilaukėme 
neįkainojamos ekonominės ir polit
inės naudos.

Didėjant stichinės nelaimės grės
mei artėjančio potvynio akivaizdoje 
turime skubotai ir vieningai priimti 
Nemuno patikimumo įstatymą ir pr-

DAR VIENO KNYGNEŠIO PAMINĖJIMAS
Leonija MALAKAUSKIENĖ

Visai neseniai minėję knygnešio 
dieną, šiandien turime progos vėl 
grįžti prie šios temos. Kovo 22 d. 
Š iaulių "A ušros” m uzie ju je buvo 
surengta Liudviko Jakavičiaus-Lietu- 
vanio (1871-1941) 125-osioms gimi- 

' mo metinėms skirta popietė.

bet telkdavo patikim us žmones, 
ieškodavo ir rasdavo būdų, kaip tai 
padaryti. Nors jau turėjo šeimą, ne
vengė rizikos, nebijojo kratų, areštų, 
kalėjimo, net gresiančio Sibiro.

Popietėje dalyvavęs aktorius Le
onardas Andriuškevičius perskaitė 
keletą ištraukų iš L. Jakavičiaus-Li- 
etuvanio atsiminimų knygos: apie tai,

vaidinti, dainuoti, režisuoti. Rygoje jis 
buvo subūręs artistų mėgėjų būrelį 
“Žaislas” , šio pomėgio neatsisakė ir 
persikėlęs į Šiaulius, kur režisuoda
vo šaulių, karių, policijos spektaklius 
ir šventes.

Pirmąjį pasaulinį karą praleidęs 
Peterburge, po to trumpam užkliu
vęs žmonos tėviškėje Anykščiuose, 
nuo 1919 metų L  Jakavičius apie 20 
metų gyveno Šiauliuose, kur vėl 
ėmėsi knygų leidybos ir prekybos. Su 
“Lietuvos" knygyno emblema per 
visą tarpukario laikotarpį dideliais ti
ražais ėjo dar Rygoje pradėti leisti 
kalendoriai: “Juokų kalendorius", “Li
etuvių naminis draugas", “Lietuvių 
ūkiškasis kalendorius” ir sieninis nu
plėšiamasis kalendorius. Jie buvo 
pilni banalokų anekdotų, piešinių, 
paties autoriaus sukurtų eilėraštukų. 
Leido ve rs tin e s  v ie nave iksm es 
pjeses mėgėjų teatrui, sapnininkus, 
orakulus, Mikaldos pranašystes bei 
praktiškų patarimų knygeles: kaip 
rašyti reikalų raštus, įsivesti elektrą 
ir pan. į pigumą, universalum ą ir 
neišrankų skonį orientuotas verslas 
klestėjo. L. Jakavičiaus knygynas 
buvo ten, kur dabar stovi Teatro rū-

iš masinės kultūros, kuri yra dėme
sio ir tyrinėjimo vertas reiškinys, pra
dininkų Lietuvoje.

1939 metais, minint spaudos lais
vės atgavimo 35-ąsias metines, L. 
Jakavičius-Lietuvanis išleido “At
s im inim us iš spaudos draudimo 
laikų” ir galėjo vieną solidžios, per 
300 puslapių, knygos egzempliorių 
įteikti Prezidentui A. Smetonai, kuris 
apdovanojo jj G edim ino ordinu. 
Drauge su Jovaru ir Miglovara jis 
1929 m. yra sodinęs spaudos ąžuo
lus Šiaulių miesto turgaus aikštėje.

Muziejuje yra parengta nedidelė 
šiai progai skirta fotografijų, laiškų ir 
leidinių ekspozicija, su kuria popietės 
dalyvius supažindino muziejaus dar
buotoja Eugenija Raguckienė.

Popietės metu linksmai grojo ir 
dainavo šPI studentų kapela “Jaura" 
(vadovė - Birutė Janonienė), atsimin
imais apie L. Jakavičių ir jo šeimą 
dalinosi juos pažinoję šiauliečiai: 
da ilin inkas Antanas Krištopaitis, 
muzikos mokytojas Bronius Žironas, 
akto rė  E m ilija  D a n ilev ič iū tė - 
Dapšienė.

Šio renginio iniciatorė doc. Dalia 
S tr io g a itė  a p ib ū d in o  L iu d v ik ą  
Jakavičių kaip spalvingą asmenybę, 
linksmą žmogų, vieną iš tų veikliųjų, 
kurie padaro trigubai daugiau, negu 
kiti, ir papasakojo apie jo  gyvenimą 
ir veiklą.

I ^ 9 3 .  kur, dirbdamas įvairiose 
jstaigose raštininku praleido apie 30 
gyvenimo metų, L. Jakavičius pate
ko iš bėdos - jau įkliuvęs su draudžia
ma lietuviška spauda ir vengdamas 
bausmės. Rygos lietuvių kolonija 
buvo nemaža (30-40 tūkstančių), ją 
sudarė daugiausia vargo žmonės. 
Tai buvo labai plati lietuvybės veik
los dirva. Buvo ir inteligentų (moky
tojai Pranas Mašiotas, Marcelinas 
Šikšnys ir kt.), kurie ne visada buvo 
patenkinti L. Jakavičiaus, lyderio iš 
prigimties, veiklumu. Jiems atrodė, 
kad jie patys gali būti lyderiai. L. 
Jakavičius buvo baigęs tik penkias 
realinės gimnazijos klases, save va
dino pusinteligenčiu, buvo smagaus 
būdo. mokėjo kalbų, gebėjo megzti 
pažintis ir burti aplink save žmones. 
Pats spaudos per sieną negabeno,

kaip du iš to paties kaimo kilę Rygos 
lie tu v ia i p rie  š v ., P ranciškaus 
bažn yč ios  savo tarpe “rus iška i" 
šnekėjosi, ir apie tai, kokį sukrečiantį 
įspūdį jis  patyrė 1902 metais Tilžėje, 
išvydęs prieš save knygyno vitriną, 
pilną lietuviškų knygų.

Čia, atsikvošėjęs nuo patirto šoko, 
matyt, ir ėmė skaičiuoti, kiek gražaus 
p in ig ė lio  pa lie ka  knygn eš ia i 
Schonkei ir Maudęrodei. Matė, kaip 
maloniai kiekvieną priima Schonk- 
ienė, vakarieniaujant likerio įpila, 
apnakvina, o rytą išleidžia su ryšuli
ais...

Todėl, vos panaikinus spaudos 
draudimą, L. Jakimavičius, biznieri
us SU aiškiu kultūriniu nusiteikimu, 
Rygoje atidaro savo knygyną “Lietu
va", įs igyja spaustuvę ir ima leisti 
knygeles, žurnaliuką “Juokdarys", 
s a v a itra š t į "R ygos nau jienos". 
K n yg e lė s  m enku tės , p lony tės , 
neg ud rios . La ik raš tis  bu lva rin io  
pobūdžio, bet jame bendradarbiavo 
Z. G ė lė , Jovaras , K. Puida, O. 
Pleirytė-Puidienė ir kt.

L, Jakavičius turėjo didelį pomėgį

mai.
Bostone (JAV) išleista “Lietuvių 

e n c ik lop ed ija " pažym i, kad L. 
Jakavičius nusipelnė tuo, kad “rado 
kelią knygai į tuos, kurių kitokia 
knyga tuo laiku dar nedomino", o 
doc. Dalia Striogaitė vadina jį vienu

A. JUOZAPAIČIO nuotr.: apie L. 
Jakavičių-Lietuvanį pasakoja doc. 
Dalia Striogaitė.

P. JUOZAPAIČIO nuotr.: Eugeni
ja Raguckienė supažindina su ek
spozicija.
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irišti Nemuną prie stabiliausios val
stybės miesto - Sovielsko, kad susi
dariusios potvynio metu nepatikimos
krypties srovės ir sūkuriai nepakenk- J
tų kariniam tranzitui per Lietuvą, nen 
uplautų nežinia kur kreditų term i
nalams. nenuneštų už Lietuvos sienų 
jūros naftos telkinių, neišmuštų iš po 
sėdynės jau gerai jyisitrynusių šiltų 
kėdžių ir visų kitų ne mažiau mums 
gyvybiškai svarbių dalykų

BUMERANGAS
Algimantas VILEIKIS

Prieš kurį laiką, kai A. Šleževičius 
vadovavo partijai ir vyriausybei, radi
jas pacitavo tokią jo mintį, pasakytą 
Utenoje: "Nors žmonės tapo pa
kantesni, t:>el atsirado tokių, kurie trypė 
kojomis ir trukdė kalbėti. Nejaugi jie 
nesugeba paslėpti pykčio?" Ą

Dar prieš Seimo rinkimus daly
vavau šiauliečių susitikime su partijos 
sekretoriumi A Brazausku. Kai pasaki- 

~au pirmąjį sakinį, kilmingoji nomen
klatūra pradėjo šaukti “gana!” , o po 
trečiojo - sutartinai ploti, šaukti ir tryp
ti. Nuo sukeltų dulkių pradėjome 
žiopčioti kaip žuvys šiemetiniu ledu. 
Mane iš lydė jo  busim osios ban
kininkės. dabar neberandančios pin
igų ir sekretorių žmonos, nepagailėda- 
mos moterims būdingų epitetų mano 
atžvilgiu. Nuo to laiko jos savo rengin
ius organizuoja lik laikinojoje DDP * 
būstinėje. Tačiau tuomet miesto bib- 1  
liotekoje paleistas triukšmo bumeran
gas vis dėlto sugrįžo per Uteną pas 
savos komandos narį.

HONDA
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Mirus ilgamečiam Lietuvos 
Sąjūdžio dalyviui 

Z igm u i Š ILE IK iU I.
liūdime kartu su jo šeima, 

artimaisiais ir bendražygiais

Lietuvos Sąjūdžio Radviliškio 
rajono taryba 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) 

Radviliškio rajono taryba

■fr

Tegul mūsų užuojauta nors 
menka dalele sumažina jūsų 

širdies skausmą.

Pačius nuoširdžiausius 
užuojautos žodžius dėl mylimo 

vyro mirties skiriame 
M icha lina i 
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Tėvynės sąjungos (LK) 
Šiaulių m. "Aušros" skyrius U
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Atsisako parduoti pieną
TELŠIAI. Rajono ūkininkai dėl 

mažų supirkimo kainų atsisako par
duoti pieną vienai didžiausių Že
m a itijo je  p ieno perd irb im o ben- 

/-,L\ drovių "Žemaitijos pienas".
Žemės ūkio bendrovės ir ūkinin

kai nesiima kraštutinių priemonių ir 
nes ireng ia  s tre ikuo ti, ka ip  darė 
1993-ųjų vasarą. Tada žemdirbiai 
protestavome tik prieš mažas “Že
maitijos pieno" supirkimo kainas, bet 
ir dėl to, kad gamintojai 2-3 mėne
sius neatsiskaitydavo _už žaliavas.

Pieno pardavėjus “Žemaitijos p i
enas" galėjo skriausti todėl, kad ra
jone buvo viena pieno perdirbimo 
gamykla. Dabar pieną iš Telšių ra
jo no  žem dirb ių  s iū los i p irk ti dvi 
P lungės p ieno perd irb im o b e n 
drovės - “Plungės pienas" ir "P late
liai” . Jos pieno pardavėjams už k i
logramą žaliavos siūlo keliais cen
tais daugiau.

Pajutusi konkurenciją, “Žemaiti- 
4* jos pieno” valdyba ėmė skelbti, kad 
* pieno pardavėjai nepasiduotų pro

vokacijoms ir liktų ištikimi “Žem aiti
jos pienui". Bendrovė “Plungės pie
nas" už.kilogramą pagrindinio rie
bumo pieno jo pardavėjams moka 
po 70 centų, o didžiausia kaina už 
geresnės kokybės žaliavą neviršija 
78 centų.

“Platelių" vadovybė stebisi, kodėl 
‘Žemaitijos pienas" nenori pripažinti 
la isvds ios rinkos ta isyk lių  - kas 
moka daugiau, tas ir laimi.

Susidomėjo kombainu
RADVILIŠKIS. Kovo 18-19 dien

om is m ašinų gam yklo je  lankėsi 
svečias iš Prancūzijos Joel Garreta 
- organizacijos, padedančios Lietu
vai pereiti prie rinkos sąlygų, kon
sultantas. Laimėjusi Atviros Lietu- 

V  vos tondo skelbtą konkursą, ši or
ganizacija rengia vadovams kursus, 
konsu ltuo ja  įva ir io m is  tem om is. 
Svečias mašinų gamykloje gilinosi' 
j va ldym o  p s ic h o lo g ijo s , ka inų  
sudarymo reikalus, kitą kolektyvo 
veik lą . Joel G arreta susidom ėjo 
numatomu čia gaminti kombainu.

KULTŪRA
Trečio ji poetės knyga
KELMĖ. Ką tik išleisti trečiosios

Reginos Biržinytės knygos egzem
plioriai užvakar buvo įteikti autorei. 
Juos Reginai Biržinytei atvežė leidė
jai - Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto tarybos pirmininkas Huber
tas Smilgys, leidybos vadovė Jad
vyga Kauneckienė ir leidinio redak
torius Juozas Sabaliauskas.

“Sutemų slėnius" 1000 egzem
p lio r ių  t ira ž u  iš le id o  L ie tu vos 
kultūros fondo leidykla Šiauliuose 
“Saulės delta". Knygelė išleista Li
e tuvos ku ltū ros  fondo lėšom is, 
parėmė ir Kelmės rajono verslinin
kai.

Režisierė iš Lietuvos
KELMĖ. Mažojo teatro režisierė 

Dalia Sirbytė kovo 20-23 dienomis 
dalyvavo Rygoje vykusioje ta rp 
tautinėje konferencijoje “Vaikų te 
atro mokslas ir dramos metodai". J 
ją atvyko vaikų teatro specialistai iš 
Latvijos, Estijos, Vokietijos ir Švedi
jos. Lietuvai atstovavo kelmiškė.

Š io je  kon fe renc ijo je  k iekv ienos 
šalies atstovas perskaitė pranešimą 
apie vaikų teatrą, jo problemas ša
lyje bei vedė dviejų valandų prak
tinį užsiėmimą.

Pirmasis rajono 
savivaldybės biuletenis
KELMĖ. Kovo 18d pasirodėpir- 

masis rajono savivaldybės biulete
nis “Savivaldybės žinios". Tai ne
didelis keturių puslapių (pusės ra
jono laikraščio dydžio) dauginimo 
aparatu atspausdintas leidinys. Jį 
leidžia rajono savivaldybė.

B iu le te n y je  sp au sd inam as  
pranešim as apie artėjantį rajono 
Tarybos dešimtąjį posėdį, apie Se
imo pirm ininko C. Juršėno vizitą, 
ra jo n o  V a ldybo s  sp rend im u s , 
naujienas iš savivaldybės skyrių ir 
kt. Pagrindinis biuletenio rašinys - 
rajono mero S. Lekšo paaiškinimas 
dėl 90 piliečių pareiškimo, kuriame 
prieka ištaujam a merui ir siūloma 
jam atsistatydinti.

B iuletenis nemokamai p latina

mas ra jono  s a v iva ld yb ė je  ir 
seniūnijose.

Geriausi - kuršėniškiai
ŠIA U LIŲ  RAJ. Kovo 15-ą ją 

Šiaulių konservatorijo je vyko žy- 
maus fleitininko, kompozitoriaus, 
pedagogo Juozo Pakalnio vardu 
pavadintas jaunųjų atlikėjų konkur
sas, kuriame dalyvavo Šiaulių re
giono vaikų muzikos mokyklų mok 
sleiviai, grojantys pučiamaisiais ir 
mušamaisiais instrumentais.

Iš dešimties muzikos mokyklų j 
konkursą atvyko 20 jaunųjų atlikėjų. 
Komisijos nuomone, geriausiai gro
jo Kuršėnų muzikos mokyklos mok
s le iv ia i. J respub lik in į konkursą 
Kaune vyks v isi penki atlikėjai iš 
Kuršėnų muzikos mokyklos, po du 
moksleivius iš Mažeikių ir Kelmės 
muzikos mokyklų. Šiaulių konservą 
torijos muzikos mokyklos trim itinin
kas Ignas Vaišnoras (mokytojas E. 
Jankauskas), saksofonistas Dona

tas Barzinskis (mokytojas G. Re 
m eikis), m ušam ųjų instrum entų 
muzikantai Jonas Mikaiiūnas ii Mi 
kas Šliogeris (mokytojas A. Uža) 
ta ip  pat a tr in k ti į re s p u b lik in į 
konkursą Beje 1 M ikas Š liogeris 
p ra ė ju s ia is  m eta is  J. P aka ln io  
konkurse laimėjo antrąją vietą.

Aukičiausioje vietoje - 
televizija

TELŠIAI. Kovo 19 d. pačioje 
aukščiausioje Telšių miesto vietoje, 
ant buvusio vandentiekio bokšto, 
iškilo antena.

Dabar ji - personalinės Antano 
Norvydo įm onės nuosavybė. Jos 
veikla: radijo ir televizijos programų 
rengimas. "Mintis kurti televiziją kilo 
pernai gegužės mėnesį. Sugalvo
jom ir per savaitę nupirkom", - sakė 
jis.

Bokšto rekonstrukcijos projekto 
autorius - vyr. technikas Algirdas 
Žebrauskas, konstruktorius - Algis 
Bružas. Pastate yra aštuoni aukštai, 
kiekviename bus įrengta po vieną

kabinetą. Kupolą teko dalinti Į dvi 
dalis. Viename aukšte bus radijo, 
kitame - televizijos studijos.

ŠVIETIMAS
įsteigta pedagoginė 

psichologinė tarnyba
T E L Š IA I. N e sen ia i m iesto 

“Berželio" lopšelyje-darželyje įsteig
ta pedagoginė psichologijos tarny
ba.

Tai didelis palengvinimas tėve
liams bei mokytojams, kurie ank 
sčiau turėdavo vežti vaikus konsul
tuoti j Šiaulių diagnostikos tarnybą. 
Šios tarnybos funkcija - kuo ank 
sčiau diagnozuoti ir patarti mokyto
jam s bei tėvam s, kaip dirbti su 
vaiku, turinčiu mokymosi sunkumų.

NUSIKALTIMAI
Vogė patys sargai

RADVILIŠK IS . Kovo 19 osios 
rytą 6 valandą Transporto policijos

pareigūnai Radviliškio krovinių sto
ties išvykimo parke rado išplėštą 
vadogą, kuriame buvo vežama tir 
mos “Siemens" ryšio aparatūra. Tyr 
im o m etu buvo  nus ta ty ta , jog 
vagystę padarė krovin į saugoję 
sukarin tos apsaugos darbuotojai 
Edmundas Ž. ir Feliksas B. Atlikus 
kratą pas vieną iš  įtariamųjų, rasta 
iš vagono pavogta dėžė kažkokios 
ryšių aparatūros, kurios vertė kol 
kas nežinoma. Vieni žmonės Trans 
porto policijos pareigūnams sakė, 
jog pavogta aparatūra gali kainuoti 
apie 10 tūkstančių JAV dolerių, o kiti 
kalbėjo, jog iškomplektuotas ilga 
pirščių laimikis nieko vertas.

ŽEMĖS ŪKIS
Diplomas už karvė

AKMENĖ. Lietuvos juodmargių 
galvijų gerinimo asociacija atsiuntė 
diplomą Papilės žemės ūkio ben
d ro ve i už p ie n in g ia u s ią  rajono 
karvę. Praėjusiais metais iš šios 
karvės Kalniškių fermos melžėja J.

Juozapavičiūtė primelžė 6741 litrą 
pieno, jo riebumas bemaž 5 procen
tai.

1987 metais Suvalkijoje įsigytą 
karvę prieš porą metų viena buvusi 
melžėja bandė sukeisti su užtrūku 
šia žaląja iš savo tvarto, tačiau teis
mas bendrovei padėjo susigrąžinti 
būsimąją rekordininkę.

KITI ĮVYKIAI
Ar bus potvynis?

KELMĖ. Šiandien visoje Lietu
voje daug kalbama apie galim ą 
didelį potvynį. O kokia s ituacija 
Kelmės rajone?

- Daug nerimo kelia Kražantės 
užtvanka Kelmėje, nes potvynis gali 
ją_ sugriauti. Tuo pačiu vanduo gali 
užlieti ne tik naujojo miesto stadi 
ono veją, bet ir suardyti bėgimo 
takus. Neramu ir kai kurių žemiau 
paupy esančių kolektyvinių sodų 
šeimininkams, pasakė rajono ek 
stremalių situacijų komisijos pirmin 
inkas A. Petkūnas. - Pavojų kelia ir 
užtvanka Pagojy, prie AB “Kelmės 
statyba". Ten paskirti atsakingi 
žmonės nuolat stebi vandens lygį. 
Kražantė ties Pluskių tiltu dažną 
pavasarį apsemia pievas, o dabar 
vanduo gali pasiekti ir netoliese 
esančias sodybas. Galima laukti 
didesnių ai mažesnių nemalonumų 
ir kitose vietose. Pasirūpinti turi ir 
patys žmonės: nukasti sniegą nuo 
rūsių, šulinių. Daug kas priklausys 
ir nuo oro. Jei bus toks. kaip šią 
savaitę, kai dienomis saulutė tirpdė 
sniegą, o naktimis stipriai pašalda
vo, - tada nela im ių tik im ybė 
mažesnė.

Domėjosi metflclnlnlu 
aptarnavimu

TE LŠIAI. P raė jus ią  sava itę  
apskrity je  lankėsi Raudonojo 
kryžiaus atstovai iš Švedijos Orebro 
apskrities Pasak Telšių centrinės 
ligoninės vyr. gydytojo A. Vaid- 
akavičiaus, Švedijos Raudonojo 
kryžiaus organizacija yra gerai ži
noma pasaulyje.

Svečiai, lankydamiesi apskrityje, 
domėjosi medicininiu aptarnavimu, 
Raudonojo kryžiaus veikla ir jos or
ganizavimu.

Parengė Vida Simonaitienė

ŠIAURĖS LIETUVOJE^

Jonas VAIŠNORAS

Tapo įprasta, kad mūsų valstybės

nas milijardas pravalgytas ir prask- 
raidytas. Gal kaip nors pasiseks 
“ištraukti” iki kadencijos pabaigos?

A n tra . Ž inom as  P rez iden to  
pom ėgis da lin ti ir pačiam  gauti 
užsienio valstybių ordinus. Dalina jis 
ord inus ir jų  nenusipeln iusiem s, 
pvz ., - KG B k a p ito n u i Jokūbu i

Juk iš bankų buvo pavogta per 200 
milijonų litų, o Lietuva gyvena...

Tik reikėtų ponams prisipažinti, 
kad Lietuvos Prezidentas Antanas 
Sm etona iš savo šalies nebuvo 
išvykęs, bet ne todėl, kad nemėgo 
keliauti, o kad taupė lituką, o lito 
ku rsa s  d o le r io  a tž v ilg iu  buvo

Ko ieško Prezidentas Pietų Amerikoje?
vadovai su svita keliau ja po pa 
šaulio šalis. Taip darė “Ilgasis s ta
bilizatorius” A. Šleževičius, taip daro 
ir Prezidentas A Brazauskas. Tik 
jdomu, kas privertė Prezidentą sus
ik ra u ti la g a m in ą  ir  ne t dv iem  
savaitėm išvykti Pietų Amerikon. Ar 
labai tinkamas šis pavasaris kelion
ėm s? R e sp u b liką  k reč ia  bankų 
k rizė s  d ru g ys , d irb a n tie ji la iku  
negauna atlyginimų, pensininkai - 
pensijų, vaikų darželiams išjungia- 

‘jy  mos dujos, elektra, karštas vanduo. 
Be to, L ie tu v a i g re s ia , ka ip  
pranašauja sinoptikai, didžiausias 
per pastaruosius 50 metų potvynis. 
Tad ar vertėjo prezidentui palikti Li
etuvą šiuo metu? Atsakymų galėtų 
būti keli variantai.

Pirma, Seimo kadencijos laikas 
baigiasi, o nėra pinigų mokėti Rusi
jo s  “G a z p ro m u i” už d u ja s , 
pensininkams - pensijas, dirbanties
iems - atlyginimus. Norint išgelbėti 
valdančiosioš partijos gerą vardą, 
reikia pinigų. Jų ieškoti, t. y. naujų 

y  paskolų dairytis prezidentas ir išvy- 
^  ko į naftos, narkotikų ir kavos pu

pelių šalis. Nesvarbu, kad jau vie-

Minkevičiui. Suprantama, apdovan
odamas Pietų Amerikos valstybių 
vadovus L ietuvos d idž ių jų  kuni 
gaikščių ordinais, Prezidentas tikisi 
papildyti savo ordinų kolekciją.

. Trečia. Vilniaus aerouoste, pne 
lėktuvo Prezidentas kalbėjo, kad jis 
būsiąs pirmas (!) Lietuvos preiden 
tas, pabuvojęs šiose šalyse O kad 
jis pirmas, kuriam prezidentaujant, 
Lietuva gyvena tokio ekonominio ii 
moralinio nuosmūkio metus, neuž 
siminė! Čia, matote, smulkmena!

Išvykti tokiu metu, kada Nemu
nas ruoš ias i apsem ti da lį mūsų 
šalies žemumų - tikrai neatsakingas 
valstybės vadovo žingsnis. Stichin 
ių gamtos nelaim ių metu vadovai 
paprastai stengiasi būti savo šalyje. 
Prezidento A. Brazausko mąstymas 
nestandartinis!..

Pritrenkiantis ir jo atvirumas. “Na 
ir kas. kad kelionė kainuos 5000 
dolerių (t. y. 20000 Lt)” , - sakė jis, - 
per kadenciją  galim a sykį ir pa 
s iv a ž in ė ti!"  V ienam  asm eniu i 
20000 Lt, o jei važiuoja 15 žmonių, 
tai jau bus 300000. Žinoma, kai kas 
pasakys, kad ir čia nieko baisaus.

1.1:1,0.
Dabar litas “surištas" su doleriu 

santykiu 4:1, tačiau vieną gražią di 
eną šitas varganas "siūlelis” trūks ir 
pridarys bėdų vėl tam pačiam netur 
tingam žmogui, kaip jau buvo įved 
ant Lietuvoje litą.

Tik ar verta gadinti nuotaiką ke 
liaujančiam  Prezidentui tokiom is 
“smulkmenomis”?

S I M P A T I Š K I  Š I A U L I A I  
G R A Ž I O J E  Š I A U R Ė S  L I E T U V O J E

Leonija  M ALAKAUSKIENĖ

N esenia i pas irodž ius io  fo to in- 
f .o rm a c in io  le id in io  “ Š ia u lia i.  
Š iaurės L ie tuva" m iesto  ir  Š ia u 
rės L ie tuvos svečia i, tikėk im ės, 
nebepa liks  v ie šbuč io  num ery je : 
le id in ys  p a tra u k lio s  iš va izd o s , 
pa togaus fo rm ato . Į š im tą  šios 
knygos puslap ių  autorius, Š iaulių 
m ie s to  s a v iv a ld y b ė s  K u ltū ro s  
s k y r ia u s  v e d ė ja s  H u b e r ta s  
S m ilg y s  s u ta lp in o  la b a i d a u g  
žod inės  ir va izd inė s  in fo rm a c i
jos.

P irm o jo je  knygos p u sė je  po 
a p žva lg in io  s tra ip sn io  “Š iaurės  
L ie tu v a ” p a s a k o ja m a  a p ie  
Š iau lių  va rdo  kilm ę, pa te ik iam a

trum pa  m ies to  is torijos apžva l
ga, po V ieną puslap į teksto sk ir
ta  g a m ta i,  . g y v e n to ja m s , 
e k o n o m ik a i.  Š ia u lių  in d ė lis  į 
k ra š to  ku ltū rą  parodytas istorine 
ir  geo gra fine  p rasm e platesnėje 
p a n o ra m o je . Iš v a rd y ti m iesto  
ku ltū ros pam ink la i, svarbiausios 
ku ltū ros  ins tituc ijos . Kryžių kal
nas vad inam as  kančių  ir tikė ji
m o s im bo liu , pa te ik ta  žinių apie 
jo  is to r in ę  p rae iti ir ne m ažiau 
sva rb ią  dabartį.

D ide lę  knygo.s dalį sudaro in
fo rm a c ija  a p ie  Š iaurės Lietuvos 
reg ioną: Š iau lių , Naujosios Ak
m enės, Jon išk io , Kelmės, Pak
ru o jo  ir  R a d v il iš k io  ra jo n u s . 
P a te ik iam a būtin iausių statistinių 
d u o m e n ų  ir  ž in ių  a p ie  k ra š 
tova izd į. ukj, o daug iausia  pasa
k o ja m a  a p ie  is to r iją ,  ku ltū rą , 
žym e sn e s  la nky tinas  vietoves, 
nu s ip e ln iu s iu s  L ie tuva i žmones. 
A tsk ira i ka lbam a  apie Kuršėnus 
ir Tytuvėnus.

K nygos pab a igo je  yra encik
lo ped in ių  ž in ių  apie Lietuvą sant
rauka  ir L ie tu vos istorijos kroni
ka (da tos) nuo  L ie tuvos te rito ri
jos ap g yve n d in im o  pradžios iki 
1 9 9 3  m e tų  šv . T ė vo  Jono  
P au liaus  II v iz ito .

Š i g la u s ta  in fo rm a c ija  apie 
Š iau lius ir  Š iau lių  kraštą, be abe
jo , bus  n a u d inga  ne tik  miesto 
sveč iam s. Ne v ienas m iestietis 
no rės ją  tu rė ti nuo la t po ranka, 
ka ip  ir  knygo je  įdė tą  senosios,

centrinės m iesto dalies planą.
K iekv ie nam e  s ky re ly je  y ra  

pateiktos turistams svarbių vietų, 
o pabaigos skyre lyje  "Lietuva” - 
v y r ia u s ių jų  L ie tu v o s  įs ta ig ų  
adresai ir telefonai.

A k ia i ir  š ird ž ia i m a lo n a u s  
peno te ik ia  212  g raž ia i n u fo 
tografuotų ir geros kokybės spa l
votų fotografijų. Jos siū lo ska ity 
to ju i atidžiau įsižiūrėti į visa, kad 
yra aplink mus, ir patikė ti, kad 
labai daug kas ir čia , ir š ia nd i
eną L ietuvoje yra gera ir gražu 
Knygos iliustracijose dom inuoja 
kraštovaizdis ir a rch itek tū ra , o 
sa ik inga i pan audo tos  va ikų  ir 
e tn o g ra fin ia is  rūba is  v ilk in č ių  
žem a ič ių  n u o tra u ko s  pad e d a  
kurti m ielos, s im patiškos L ie tu 
vos įvaizdį.

Is knygos ga le  p a te ik to  fo 
tografijų sąrašo m atyti, kad dau
gumos jų  (ta ip pat ir Kryžių ka l
no s k y re ly je )  a u to r iu s  - H. 
Smilgys. Ten pat nurodyti knygos 
rengėjai, konsu ltanta i ir padė jė
jai.

Dalis knygos tiražo, turint ga l
voje svečius, išspausdinta anglų 
ir rusų kalba, [vadin is straipsnis 
“Š iaurės L ie tuva” yra  pa te ik ia 
mas lie tuv ių , ang lų, prancūzų; 
rusų, vok ieč ių  ir ita lų kalbom is.

Šį 55-ąjį L ietuvos kultūros fon
do Š ia u lių  k ra š to  le id y k lo s  
"Saulės D e lta ” le id in į išspausdi 
no A. Jakšto  spaustuvė Kaišia 
doryse. _____

AUŠROS ALĖJA
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JUBILIEJINĖ TAUTODAILININKŲ PARODA PRATĘSTA

Leonija MALAKAUSKIENĖ

Kiekvienais metais pavasariop 
rengiama Šiaulių krašto tautodai
lininkų paroda. Šiemetinė laikoma 
jubiliejine, nes nuo Liaudies meno 
draugijos, kuri dabar vadinama Tau
todailininkų sąjunga, jkūrimo sukan
ka 30 metų. Šio susitelkimo inciato- 
rius buvo autorite tingas liaudies 
meno bei jį kuriančių žmonių rėmė
jas velionis Pranas Gudynas, nuo 
1966 m. oficialiai vadovavęs LTSR 
Liaudies meno draugijai, o pirmoji 
30-40 nagingų žmonių iš Šiaurės 
Lietuvos vadovė buvo dabar jau a. 
a. Vaičekonienė. Todėl pirmiausia 
tylos minute buvo pagerbtasjos, taip 
pat per pastaruosius tris dešimt
mečius amžinam poilsiui darbščias 
rankas sudėjusių Felikso Vargono, 
Vaclovo Žukausko. Povilo A do
maičio, Jadvygos Paulauskienės, 
Genovaitės Babrauskienės, Adolfo 
Beržinsko, A n tan inos Šventick- 
ienės, Henriko Zakšausko šviesus 
atminimas.

Parodos atidaryme dalyvavo P. 
Gudyno Lietuvos liaudies kultūros 
centro tautodailės sektoriaus vedė
ja  G iedrė PuocJžiukaitytė, m eno
tyrininkė Alė Počiulpaitė, dabartinis 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
pirmininkas Jonas Rudzinskas.

j parodos atidarymą kovo 2 d. 
buvo susirinkę labai daug žmonių - 
su vaikais ir vaikaičiais. G. Puodži- 
ukaitytė prisiminė atlaidų nuotaiką,
A. Počiulpaitė kalbėjo apie dvasinj 
liaudies meno kūrėjų bendrumą kaip 
vilt] nepaskęsti masinės kultūros 
liūne. Jonas Rudzinskas sakė, kad 
didžiausias šalies turtas yra kūrė
jai, kurie drauge su visa Lietuva 
gyvena sunkiam etj, bet ta ip  pat 
drauge su ja  laukia pavasario . 
M e n o ty rin in ka s  prof. V y ten is  
Rimkus, pažymėjęs, kad liaudies 
menas tebėra gyvas ir puoselėja
mas paspartintais tempais, sakė: • 
“Gyvuos tauta, gyvuos ir valstybė".

Jubiliejaus proga padėkos raštus 
gavo veteranai, švilpynių meistrė ir 
da in in inkė Irena Vaidilauskienė, 
seniausioji, 1906 m. gimusi mezgėja

Pranė Zykienė, tapytoja Vilma Li- 
deikienė, keramikas Stasys Vilimas, 
medžio drožėjas iš Kuršėnų Adol
fas Turauskas, taip pat kuršėniškė 
keram ikė Vilma V irg in ija  Šufin- 
skienė, siuvinių autorė iš Joniškio 
Aniceta Krajinienė, juostų audėjai 
Birutė ir Antanas Dunduliai ir kt.

Padėkos raštu, gėlės žiedu, geru 
žodžiu pagerbtos buvusios vadovės 
Stasė Narbutienė, Lionginą Am
b ra ze v ič ie n ė  ir dabartinė , jau 
dešimt] metų visiems pažjstama 
pirmininkė Laima Kelmelienė, “nem
atomą darbą” dirbančios buhalterė 
Genutė Ivanauskienė, pardavėja 
Onutė Lažinskienė, tautodailininkų 
rėmėjai miesto ir rajono savivaldy
bėje, taip pat ilgus metus buvusi li
audies meistrų kuratorė anuometin
iame Vykdomajame komitete Zinai
da Gaurilčikienė.

Dainavo ir grojo tautodailininkų, 
etnografinis ansamblis “Margulis", 
kuršėniškiai p. Matučiai, Stasys Vil
imas ir Alfonsas Timinskas muzika
vo moliniais instrumentais (smuiku, 
gitara, mandolina ir būgnu). Drožė
jas Alfonsas Matutis dar griežė pjūk
lu ir, rūkydamas pypkę, tuo pat metu 
grojo dūdele, pūsdamasij ją dūmus 
pro nosj. Irena Vaidilauskienė eilė
mis pasakojo apie savo kelionę j 
mugę.

Parodos atidarymas - šventė. Čia 
tinka šurmulys, šypsenos, gėlės, 
pakylėti žodžiai, muzika, išmonė ir 
sūris su alumi. Tačiau pačią parodą 
lankyti patartina šiokią dieną, kai 
gali neskubėdamas pasivaikščioti 
po visas sales, apžiūrėti abu muz
ie ja u s  a ukš tus  užėm usią  ek
spoziciją.

Pirmoje salėje viešpatauja mot
erys. Žiema baigiasi, todėl pirštines 
ir kojines galima padžiauti ant spe
cialiai sukonstruoto gargaro, j kurj 
vienas po kito kabarojasi lėtiniai 
padaužos. Tačiau nuo lubų dar 
leidžiasi lengvos ir baltos R. Vasil
ia u s k ie n ė s  v irb a la is  nertos 
"snaigės".

Sienas puošia A. Vaišvilienės, 
Jadvygos Urbonaitienės Aleksan
d ros  V a la n tin ie n ė s , A. Van-

savičienės siuvinėti kilimai ir paveik
slai, O. Deveikienės, A. Krajinienės, 
D. Kudulytės, V. Dirvinytės užuolai
dos ir staltiesės.

Lino nėrinių šioje salėje ne itin 
daug. Nertos liemenės ekspozicijoje 
derinamos su drobinėmis suknelė
mis. jdomi J. Savickytės peltakiuo
ta balta suknelė irtos pačios autorės 
bandymas viename rūbe derinti 
mezgiu] virbalais ir nėrinj vąšeliu.

I aukšto antrojoje salėje - vyrų, 
visų pirma metalo darbai, kurių au
toriai - Petras Kontrimas su savo 
mokiniais, Č. Žalys, A. Martinaitis ir 
kt,

įspūdingas ir salės vidutyje ge
rai eksponuotas V. Biskio “Žynys", 
puošnūs R. Minkaus prizai, monu
mentalūs J Meižio drožiniai; toks 
pat monumentalus samtis, o gelda 
ir kočėlai papuoštų net ir moderni
ausią virtuvę.

Brangiausias šios salės turtas - 
Pakruojo rajono ir Šiaulių miesto 
Aido bei Jovaro mokyklų mokinių 
darbai (verpstės, mediniai šaukštai, 
pintinėlės, keramika). _

Atsisveikinę su R. Šimkevičiaus 
akmenine meška su alučio bačka ir 
kampe jaukiai besiganančiais A 
Steponavičiaus mediniais gyvulėli
ais, kopsime j antrąjj aukštą.

Iš d ide lės pynim o darbų ek
spozicijos pirmiausia kris j  akis A. 
Stankaus didelės apimties darbai iš 
liepos karnų, I. B u č iūn ienės 
įdomesnės formos pintinės, L. ir G. 
Grigalauskų miniatiūros.

Rasime jau minėtus S. Vilimo 
molinius muzikos instrumentus, I. 
Vaidilauskienės švilpynes. S. Bara- 
sa servizą apgnaibytais krašteliais 
yra dedikavęs uošvei. O kam skir
tos kiauros vazelės? Su senomis 
rudo, g lazūruoto  m olio  m eistrų 
tradicijomis varžosi R. Užemecko ir 
R. Mataitienės juodoji keramika. 
Bet, žiūrėk, jie varžosi ir savo tarpe: 
kiekvienas turi savo stilių. R. Matai- 
tienė ieško grakštesnės formos, o 
R. Užemeckas papildo indus funk
cionalia is priedais: špagato pa
saitėliais, vytelėmis, kurios ne tik 
puošia, bet ir saugo juodpuodj.

Užgavėnes primena A. Mataičio, 
V. Onaičio, V. Adomavičiaus, A. 
Martinaičio kaukės. Tačiau artėja šv. 
Velykos. Kurgi margučiai? Verbų 
ekspozicija irgi labai kukli. O juk 
darančių  ir pa rdavinė janč ių  jas 
žmonių yra.

Iš gana turtingos medžio drožinių 
ekspozicijos išsiskiria vienintelės 
m oters - O. Š im kienės spalvoti 
šventieji, N. Galvanausko altorius, 
kamerinis darbas, bet su architek
tūriniais kompozicijos elementais.

Jei pasirinksite mūsų siūlomą 
maršrutą, prie tapybos darbų būsite 
jau gerokai pavargę Tačiau būtinai 
atkreipsite dėmesj į šiame salės 
sparne eksponuojamus K. Bimbos 
darbus iš akmens: “Golgota” , “Sop
ulingoji" ir “Pieta". Autorius kalbina 
akmenj įvairiais būdais: tašydamas, 
konstruodamas, derindamas tašylą 
su netašytu, akmenj su akmeniu ir 
kitomis medžiagomis.

Iš gausios tapybos darbų ek 
spozicijos ypatingu, liaudišku pa
saulio matymu išsiskiria B. Adomai
tienės, Aleksandros Reminienės, Z. 
Klovaitės ir P. Onaitienės, kuri regi 
ir tapo tik žalią pasaulį, darbai.

Žalią pasaulį tuos pačius beržy
nus ir pušynus tapo ir kiti meninin
kai, bet įsižiūrėkite, ir pamatysite, 
kad kiekvieno jų pasaulis kitoks! 
Tiltą alie jin iais dažais nutapė B. 
Džiaugienė ir B. Adomaitienė, bet 
kokie jie skirtingi! Skiriasi ir spalvos, 
ir nuotaika, ir darbo būdas. Paly
ginkite gėles - V, Kutkięnės (pris
lo p in to  rudens ryškum o), A. 
Pukėnienės (kuklias kaip lietuviška 
pieva), L Machovnikovos-(alyvines

alyvas ir ne alyvas), jau nekalbant 
apie savitą V. Lideikienės braižą... 
Jonas Ogintas yra pamėgęs mies
to peizažą, jo yra bene vienintelė 
figūrinė kompozicija trėmimo tema. 
O K. Bimba tapo tik žiemą.

Juvelyrų darbų kiekj parodoje, L. 
Kelmelienės žodžiais, apribojo ek
sponavimo galimybės. K. Urbon
avičius, J. Rutkauskas, V. Bundzin- 
skas rodo gintarą su metalu, o H. 
Kalinas - daugiausia meniškai ap
doroto gintaro grožj. Jis yra pag
aminęs ir specialias trinkeles juve
lyrų darbams eksponuoti.

Antrajame aukšte eksponuojarpa 
audinių ekspozicija yra gana kukli. 
Gal pačios audėjos kaltos, kad 
nenukabino sienų savo puikiausiais 
aštuonnyčiais ir kitokiais stebuklais? 
Iš skrynios ištrauktos šiokios bei 
tokios grožybės tarsi žada, kad jos 
gilumoje irgi šio bei to esma...

O labiausiai žada Šiaulių tauto
dailininkų vadovės Laimos Kelme
lienės pasakojimas apie liaudies 
meistrų šeimas ir dinastijas. Pynė
jai ir keramikai net ir parodose prisi

ima bendrą autorystę: S. ir J. Sob- 
utai, L. ir G. Grigalauskai, Vertelių, 
Radeckų, Sutkauskų šeimos.

Juostas audžia Dundulių šeima: 
Birutė, Antanas ir jų duktė Edita 
Dapšienė, L. Malakauskienę lenkia 
jos duktė Sigita Milvidienė.

Pa rodo je  d a lyvau ja  m edžio 
drožėjas ŠPI absolventas Algirdas 
Zibalis drauge su savo mokiniais ir 
jo žmona, taip pat ŠPI auklėtinė 
nėrėja Audronė Zibalienė, Vitalija ir 
Rimvydas Daužvardžiai, taip pat 
mokytojai su mokiniais; pynėjai Ire-

Vargu ar beprisimename, kaip 
varėme žiemą iš kiemo. Ko gero, 
nelabai ir stengėmės, nes ji, nenau
dėlė, niekaip nenori išeiti. Naktį dar 
bando Šaltuku pagąsdinti, bet dieną 
didžiuliai varvekliai vis dažniau su 
trenksmu krinta žemyn. Sunkiai, oi 
sunkiai skinasi pavasaris kelią per 
užpustytus laukus, per sniego kaug 
es ne tik miesto pakraščiuose, bet 
ir pačiame centre.

Artėja viena didžiausių pavasar
io švenčių - šventos Velykos. Tai ne 
tik Kristaus prisikėlimo, bet ir visos 
gamtos atgimimo šventė. O kokios 
Velykos be kiaušinių?

“Aušros" muziejaus I rūmų par
odų salė jau tviska visomis pavasa 
rio spalvomis. Čia eksponuojami 
velykiniai margučiai ir šventinės 
moterų skaros bei skarelės iš et
nografinio skyriaus fondų. Šj kartą 
rodoma arti 400 eksponatų, vien 
margučių - per 300. Sprogstančios 
medžių šakelės ekspozicijai suteikia 
žaismingumo, pavasariškos nuotai
kos, pabirę tarp šakelių margučiai, 
rodos, taip ir kviečia paieškoti dar 
gražesnio... Kokių čia tik nepam
atysime marginimo technikų: vašku 
dažytų, vienspalvių, dvispalvių, tris
palvių, skutinėtų, akvarele, aplikaci-

na ir Jonas Sprindžiukai savo ama
to išmokė sūnų Ramūną; keramiko 
Kazimiero Songailos žmona audė
ja Danguolė Songailienė išmokė 
austi dukrą Jolitą. Baigdama ŠPI 
Dailės fakultetą, ji išaudė keletą 
rankšluosčių. Gaila, kad lankytojai 
nepam atys gaus ios  p. 
Rudauskienės giminės (dukterų, 
žentų, vaika ič ių) pynimo darbų. 
Pynimo ėmėsi (ir parodoje darbus 
rodo) Vanda Budraitienė ir Kazimi
eras Vytautas Budraičiai, anksčiau 
reiškęsi kaip juvelyrai. Jau minėto 
A lekso  S tep o n a v ič ia u s  sūnus 
Ramūnas iš šiaudelių sukonstravo 
sodą (jis kabo II aukšte ties pynimo 
darbų ekspozicija). Yra vilties, kad 
savo meistrystės paslapčių j kapus 
nenusineš g a rs io ji audė ja  
kuršėniškė Apolonija Šliūpienė, per 
nai surengusi asmeninę parodą, o 
šiuo metu itin susidom ėjusi že 
maičių tautiniais rūbais.

Kadangi parodos laikas pratęs
tas dar vienai savaitei (iki kovo 29 
d.), tautodailininkai maloniai kviečia 
pasinaudoti proga ją pamatyti, o

patys dėkoja Šiaulių m. Kultūros 
skyriui už paramą. Tie, kas apsi 
lankys trečiadienio popietę (16 val.), 
galės pasiklausyti studentų folklor 
inio ansamblio "Vaiguva" dainavimo.

A. OSTAŠENKOVO nuotr.: pirŠ 
tinių ir kojinių ekspozicija. Dešinėje 
- juostų audėjas Antanas Dundulis.

A. OSTAŠENKOVO nuotr.: kai 
ba menotyrininkė Alė Počiulpaitė. 
Greta - tautodailininkų Šiaulių skyr
iaus pirmininkė Laima Kelmelienė.

jomis margintų... Kiekvienas savaip 
gražus ir nepakartojamas.

Šilkinės vienspalvės ir margintos 
skaros ekspoziciją daro iškilmingą, 
šventišką. Gali tik jsivaizduoti, kaip 
pražysdavo šventorius ir gatvės, 
pasibaigus Prisikėlimo mišioms, 
nuo baltų, gelsvų, žalsvų skarelių. 
O lauknešė liuose puikuodavosi 
įvairiaspalviai margučiai.

Laikui bėgant, keičiasi gyvenimo 
būdas, tradicijos. Vienos išnyksta, 
atsiranda kitos. Kad neužmirštume 
savo etnokultūros šaknų, muzijien- 
inkai tyliai ir kantriai, kaip bitelės, 
renka, grupuoja, prižiūri daiktus ir 
daiktelius, kurie neišvengiamai nyk
sta kartu su praeitimi. Muziejaus 
saugyklose šie daiktai gyvena antrą 
gyvenimą; karts nuo karto ekspon
uojami parodose, jie mums prime
na turtingą ir dvasingą mūsų seno
lių kultūrą.

Visus, kuriems įkyrėjo balta žie
mos spalva, visus, kas dar nežino, 
kaip dažyti margučius, kviečiame j 
"Aušros" muziejaus I rūmus (Aušros 
alėja 47) pasigrožėti nuotaikinga, 
pavasariška paroda.

Nijolė PUŠČIUVIENĖ 
“Aušros" muziejaus 

vyresn. specia listė
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Ramiojo vandenyno pakrančių 
gyventojai gerai žino, jog nuo stiprių 
povandeninių žemės drebėjimų sus
idaro milžiniškos bangos, vadinamos 
cunamiu. Šios bangos,, susidūrusios 
su krantu, pakyla 30-40 metrų, pra
siveržia toli j sausumą (jų sklidimo 
greitis būna iki 800 km per valandą) 
ir gali padaryti d idelių nuostolių. 
Todėl Filipinų, Havajų, Japonijos 
gyventojai cunamio dažnai bijo labi
au negu žemės drebėjimų - šis ne

mui ir komiškumui joks žemiškas 
kūrėjas negali prilygti - DDP veikėjai 
lyg kokie prieškario nepriklausomy
bės signatarai stengiasi parodyti tik
ro patriotiškumo pavyzd]. Skirtumas 
tik toks, kad 1918 metų pasišventėli
ai, atsisakę algos sąžiningai gyveno 
iš savo ūkių, o štai mūsų dienų hero
jai, aplinkybių spaudžiami, matyt, 
ryžosi kiek praverti savo užkoduotas 
“prichvatizacijos" sąskaitas. Vėliau, 
cunamiui praūžus, bus galima su 
kaupu atsigriebti.

Normalioje valstybėje mokesčių

Vėliau paaiškėjo, jog tiems banka 
ms vadovavo KGB struktūrų darbuo
tojai”. Tuo prokuratūros užuominos 
ir baigiasi. Oficialiems Lietuvos 
menims panašios versijos ir temos 
draudžiamos: “raganų medžioklė, 
mistika, grįžimas ] praeit]" ir pan. Net 
Saugumo departamento vadovas J. 
Jurgelis iš tolo purto galvą: Bražuolės 
diversija? "Lietuvos ryto" priestatas? 
Ne, tai tikrai ne užsienio spec. tarny
bos, tai mūsų bernų darbas. Išniekinti 
žydų kapai, bankų bankrotai? Tai tik
rai mūsų, tik mūsų “žaidimai".

LIETUVIŠKI IR NELIETUVIŠKI CUNAMIAI
syk] yra pridaręs kur kas daugiau 
žalos.

Po naujametinio bankų drebėjimo • 
neišvengiami ir mes turėjome su
laukti finansinio cunamio. Atrodo, 
kad pirmuosius šios viską skandi
nančios bangos purslus jau prade
dame justi - staigiai sumažėjo b i
udžeto įplaukos, pritrūko pinigų pen
sijoms, algoms, atsiskaitymui už en
ergetiką. Deja, tai tik  pradžia, o 
keisčiausias jo grimasas greičiausi
ai išvysime pasibaigus pavasariniam 
potvyniui. Valdžia, suprantama, dar 
kartą mus ramina, ragina nekelti pan
ikos, tačiau situacija tikrai grėsmin
ga ir kasdien vis labiau jaučiamas 
valstybės paralyžius. Net DDP prez
id ium as, p rogon uozuoda m as  
įvyk iu s , nusp ren dė , jo g  Se im o 
valdančiosios frakcijos nariai kartu 
su visais galėtų "susiveržti diržus" ir 
atsisakyti savo atlyginimų. Rinkiminė 
reklama? Dar lyg ir ankstoka tokiam 
širdžiai ir kišenei skausmingam pa
siaukojimui. Veikiau bandymas pa
siruošti pavasariniam šokui, susilieti 
“kartu su liaudim i” (atviroje jūroje 
cunamiai ne tokie pavojingi) ir taip 
iki žiemos išplūduriuoti prakiurusioje 
valdžios geldoje.

Žodžiu, gyvenimo paradoksalu-

inspekcija ar generalinė prokuratūra 
tokiu atveju turėtų gerą progą pasi
domėti, iš kokių santaupų ketina 
maitintis Seimo nariai, atsisakantys 
vienintelio (?) savo atlyginimo. Juk, 
kaip televizijos laidoje "Detektorius” 
sakė DDP pirmininkas Č. Juršėnas, 
valdančioji partija neturtinga, todėl 
taupydama yra priversta savo su
važiavimus rengti Vyriausybės rūmu
ose. Ar ne panašiai atsitiks ir su tuo 
Se im o DDP frakc ijos  narių ba 
davimu?

Deja, tokiems niekams tyrinėti 
mūsų teisėsauga niekada neturėjo 
laiko. Jvykiai veja įvykius, tik spėk 
registruoti, todėl ir garsioji bankų 
krizė po trijų mėnesių beveik užmirš
ta; dar rusena kelių bankininkų ir A. 
Šleževičiaus indėlio atsiėmimo by 
los, tač iau esm inės šios križės 
priežastys nėra ištirtos, kaltininkai 
tinkamai nenubausti, o skandaling
ieji urkos išvis dingo ligoninių kori
doriuose. Tiesa, Generalinės proku
ratūros vyr. prokuroras'K Vagneris 
lyg ir m ėgina kažką pašnibždėti 
spaudai Ezopo kalba: “Pirmieji ban
kai žlugo Estijoje, vėliau stambus 
Latvijos bankas “Baltija". Nemažai 
rusų plovė tuose bankuose pinigus, 
jr po to viskas grįžo atgal j Rusiją.

Visoje šitoje sumaištyje tik vienas 
A. Brazauskas, išdidžiai paniekinęs 
valstybę užgriuvusias ir užgrosian
čias negandas, su ištikimuoju gin 
klanešiu leidosi į tolim iausą ir ii 
giausią dviejų savaičių ekskursiją po 
Pietų Ameriką. Kada daugiau, jei ne 
dabar? Ryt poryt gali ne tik biudže
tas, bet ir aerouostas “nuskęsti". 
Pagaliau ir ta ip  neaišku, ar ne 
pavėluota, ar dar suspės Jo Eksce
lencija iš šios kelionės sugrįžti į savo 
valstybę kaip prezidentas. O gal tik 
kaip pirmasis sekretorius į vieną iš 
“suverenių" SSRS respublikų? Juk 
Rusijos Dūmos nutarimas atgaivinti 
seną ją SSRS nėra v ienad ien is  
rinkiminis akibrokštas. Šiuo nutarimu 
kom unistai atvirai dem onstruoja 
savo stra teg in į tiks lą , stengiasi 
palaipsniui pripratinti pasaulį prie 
naujos realybės. Pasaulis pripras, 
kaip per porą metų priprato prie 
Žirinovskio išpuolių Dūmos ir Euro
pos Tarybos tribūnose ir susitaikė su 
jais. Taigi praeitis, apsikaišiojusi nau
jomis plunksnelėm is, vis drąsiau 
šliaužia į mūsų ateitį. Ir nebelieka 
abejonių, kad šie metai bus didžiųjų 
susikirtimų ir potvynių metai.

Iš "Dienovidžio”

POKALBIS SU KAIRIŲ SENIŪNU  
VIDMANTU ŠULČIUMI

Leonas DUBYS

Kokį “pa lik im ą" gavote?
Kasoje - 38000 Lt. Nešienauti 

grioviai, apleistos kapinės, žmonių 
nus ivy lim as apylinkės valdžia 
Žm onės m atė , kad seniūnijos 
viršaitė nieko nedarė, rūpinosi tik 
privatizacija.

Svarbiausia - tai nepasitikėji
mas savivaldybe.

N u o  ko p ra d ė jo te ,  ka i 
paskyrė  sen iūnu?

Kairių centre polaidžio vande
nys apse m ia  ap ie  20 sodybų. 
Žmonės negalėdavo įe iti į tvartus 
( ta i b uvo  va d in a m o ji “ Ka irių  
Venecija"). Norint nusausinti, pr
ireikė daugiakaušio ekskavatori 
aus. naujų vamzdyno atšakų, fil
trų, buldozerių. Darbas truko apie 
mėnesį. Finansavo rajono saviv
aldybė.

Pradėjau ieškoti pinigų ir sko
lin in k ų . G rą ž in o  2000 litų  
Pažvyravome kelius, ir, nors tai tik 
lašas, tačiau žmonės pastebėjo, 
kad seniūnija kažką daro.

G a tv ių , k a p in ių  p r ie ž iū ra , 
šienavimas, parko tvarkymas - vis
kas iš tų pačių lėšų.

Vėliau a ts irado “v iešie ji” dar
bininkai. Krūmų .kirtimas, valymas 
- jų pagrindin is darbas. Gyvenvi
etėje prie ežero apleistas, apžėlęs 
m iškelis virto parku.

Asfaltavom e Žadžiūnų ir Kairių 
gyvenvietes. Kiekvienos duobės 
kvadratinio metro užlyginimas - 40 
Lt. Iš v iso  d a rb ų  padaryta  už 
18000 Lt. Žadžiūnuose atlikti visi 
darbai, o Kairių gyvenvietėje - tik 
pusė.

Vien tik v ietinės reikšmės kelių 
greideriavim as tris  kartus kainavo 
3000 Lt.

Ar visada su gyven to ja is  ra n 
di bendrą ka lbą? Tu, V idm an
tai, v ie tin is , iš m ieste lio , ga l tau 
lengviau?

Iš dalies taip. Remiuosi vie tin i
ais, bet svarbu, kad žmonių sąžinė 
būtų švari.

Mūsų konse rvatorių  pa rtijos  
šūkis: pirmiausia padorumas! Per 
pirmąją miestelio sueigą birželio 
p radžio je  iš s ia išk in o m e , kas 
padaryta: sutvarkyti šiukšlynai, nu
sausinta "Kairių Venecija", atvež
ta smėlio, žemių į kapines, jos sut
varkytos.

Žmonės pamatė, kad darbai a t
likti, ir kita sueiga vyko ramiai, jok
ių reikalavimų, erzelynių, nes pati 
gyvenvietė kuriasi, gražėja.

Mirusiųjų pagerbimo dieną pa
kabinome prožektorius, ir pirmą 
kartą kapinės buvo apšviestos.

Pasipylė klausimai: kodėl ank 
sčiau to nedarė? Kur dėdavosi p in
igai? Bet tai ir suprantama, nes 
anksčiau niekas gyven to jam s 
neatsiskaitydavo.

Kiek valandų trunka seniūno 
darbo diena?

Pradėjęs dirbti, iš karto susi 
pažinau su polic ijos nuovada, 
mokykla, bažnyčios atstovais. Ši 
andien esu administracinės ko
misijos valdybos pirmininkas. Da 
lyvauju komiteto “Stabdyk nusikal 
stmamumą", kolektyvinių sodų, 
namų bendrijos darbe. Visur reikia 
tartis, spręsti. O kur dar rajono or
g a n iza c in ia i p as ita rim a i?  
Pavyzdžiui, elementarus sumany
mas: autobusų paviljonas. Kai lie 
pos m ėnesį p radė jau  tva rky ti 
reikalus, paaiškėjo kuriozas, kad 
dar 1986 m. balandžio m ėn. 16

nukelta į 6 p.

Rezonansas
“ A ušros a lė jo s " p u s lap iuose  

nem ažai v ie to s  sk ir iam a nese 
nos mūsų tau to s  is to r ijo s  liu d iji
m am s - a ts im in im a m s. “Vox au 
d ita  la te t, li tte ra  scrip ta  m anėt",

- sako senovės rom ėnų išm in tis : 
iš g irs ta s  ž o d is  p a m irš ta m a s , 
p a ra š y ta  ra id ė  lie k a . Tai yra  
m edžiaga is torija i, būsim iesiem s 
rom anam s, poem om s, dram os 
ve ika lam s... Kad ši tau tos ža iz 
da ana ip to l nėra užg ijusi, tebėra 
opi, pa tv irtina  netikė ta, skaudži
ai iron iška  v ieno  mūsų ska ity to 

jo  reakc ija  į nesen ia i spau sd in 
tus p. A ldono s B a ltu tienės a t
sim inim us.

D ėkojam e p. A. Ba ltu tiene i ir 
k itiem s mūsų korespondentam s.

D ė k o ja m e  n e a b e jin g ie m s  
ska ity to jam s.

"Aušros a lė jos" redakcija

PAMINĖTI ŽUVUSIEJI UŽ TĖVYNĘ

A P L A N r r r i T E  SAULĖTĄJĮ \ l l  II Ą!
Pastaruoju metu gausu rašinių 

apie lietuvius prie Laptevų jūros: apie 
prišalusius prie gultų plaukus, ištinu
sius iš bado tremtinių vaikus, kūju į 
galvą patikrinamus kalinių lavonus ir 
kitas baisybes. Visa tai yra konku
ruojančių turizmo firmų propaganda, 
šmeižianti mūsų organizacijos veiką. 
Geriau ska ityk ite  A ldonos Baltu 
tienės kelionės ir poilsio įspūdžius 
“Aušros alėjoje" (1996 03 16), ir jums 
akys atsivers.

Drg. Baltutienė, kaip viena iš pen
kiolikos broliškų respublikų atstovių, 
su mūsų kelialapiu, keliavo vaizdin
gom is Ba ikalo pakrantėm is tarp 
snieguotų kalnų, žydinčių gėlių ir 
laibakojų ožkų] žavų Buriat-Mongoli- 
jos kampelį. Jai teko gėrėtis nuosta
bia gamta, lankytis puikiuose tos 
šalies sostinės teatruose, muzieju
ose ir parodų salėse, susitikinėti su 
garsiais kino artistais, stebėti įdomių 
žmonių gyvenimo būdą ir papročius. 
"Kaip gi visa tai būčiau pamačiusi?"
- susižąvėjusi klausia mūsų viešnia 
ir pati sau atsako: “Yra dalykų, dėl 
kurių verta pagyventi net ir Sibire". 
Gaila tik, kad svetingajame Sibire 
galėjo pabuvoti vos keletas tūk
stančių išrinktųjų Tarybų Lietuvos 
atstovų. Tiesa, kažkoks daktaras 
Adolfas Damušis savo darbe “Lietu
vos gyventojų aukos ir nuostoliai” 
m in i ke lis  š im tus  tū ks ta n č ių

išvežtųjų, bet mūsų klientė A. Baltu
tienė kategoriškai užtikrina: “taip 
nebuvo". Ji yra visiškai teisi. Nejau 
gi neorganizuotas turistas, nematęs 
Sibiro net akies krašteliu, galėjo ži
noti ką nors geriau, negu tikroji mūsų 
organizuotų kelionių dalyvė? Aišku, 
jog už to Damušio nugaros kyšo 
melagingos konkurentų ausys. O ir 
ką gero jie gali pasiūlyti turistams 
savo išgirtosiose Vakarų šalyse? Net 
įsidarbinti ten neleidžiama. Tuo tar
pu mūsų svečiai galėjo dirbti iki 
soties. Žinoma, kartais jie šiek tiek 
pavargdavo, bet: “Ar vertė kas? Ne. 
Norėdavo daugiau uždirbti. Net su
sipešdavo, kad kuo daugiau galėtų 
pakrauti", - liudija A. Baltutienė kvailų 
lietuvių, nesaugančių savo sveika 
tos, gobšumą. Užtat į kokį gražų kal
nelį jie galėdavo eiti amžino poilsio!

Tiesa, mūsų klientai ilgėdavosi 
Lietuvos. “Kai leisdavosi saulė, žiūrė
davome į vakarus", - prisimena drg. 
Baltutienė, tačiau ta silpnybė būdin
ga visiems turistams. Juk ir žinomas 
estrados dainininkas Algis Franko- 
nis, sėdėdamas su žmona Liuda prie 
baseino ant nuosavo viešbučio Ka
narų salose stogo, turbūt kartais 
žvelgia į tekančią saulę, ir Didžiosios 
Tėvynės ilgesio ašara gal kapteli j 
kok te ilio  tau rę . Tad nekre ipkite  
dėm esio į pavydžių  konkurentų 
šmeižtus, balsuokite tik už mūsų fir

mos atstovus - Paleckio, Sniečkaus, 
Gudaičio-Guzevičiaus bei kitų turiz
mo organizatorių palikuonis. Jie 
parūpins jums nemokamus kelial
apius į gražiausias Sibiro, Tolimosios 
Šiaurės, Belomorkanalo ir kitas viet
oves, kurias galite pasirinkti iš mūsų 
kata logo v ilio janč iu  pavadin im u 
“Tremties ir kalinimo vietos" (360 
puslap ių , su žem ė la p ia is  ir 
nuotraukomis).

Maloniai dėkojame drg. A. Baltu
tienei ir jai padėjusiai “Aušros alėjos" 
redakto re i už nuo š irdž ią  mūsų 
kuklios veiklos reklamą.

Kelionių ir viešbučių firma - UAB 
GULAG

P. S. Nieko blpgo, kad kai kurie 
tremtiniai, kaip p. A. Baltutienė, turėjo 
kiek palankesnes gyvenimo sąlygas, 
geriau prie jų prisitaikė ir sugebėjo 
neprarasti optimizmo, netgi galėjo 
pasidžiaugti tremties krašto gamta, 
pažinti tenykščių žmonių papras
tumą ir nuoširdumą, baigti kad ir 
rusiškus mokslus, susitaupyti šiek 
tiek pinigų ir laimingai grįžti į Tėvynę. 
Žymiai blogiau yra didžiuotis ta savo 
vargana sėkme prieš mažiau laimin
gus b ro liu s , ken tus ius  d idž ias  
kančias ir netekusius vilties, sveika
tos ir gyvybės. Todėl ir parašiau šį 
“reklaminį" straipsnelį.

Antanas ŠERNIUS

B iru tė  STUMBRIENĖ

Vasario 24 d ieną Joniškėlyje 
(Pasvalio raj.) iškilmingai buvo pam
inėtos partizanų būrio, kuriam va
dovavo kapitonas P Paltarokas - 
Algimantas, 50-osios žuvimo met
inės. M inėjime dalyvavo Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio pirmininkas p. 
Č e pon is . G ie d o jo  Panevėžio, 
Šiaulių ir Pasvalio tremtinių chorai. 
Iš Linkuvos valsčiaus kilęs kapito
nas P. Paltarokas 1944 metų rug
sėjį sutelkė 47 vyrų būrį iš aplinkinių 
kaimų eiti į mišką, nepasiduoti oku
pantams. Bunkerius buvo įsiruošę 
Girelėje, Gailionmiškyje (Pakruojo 
r.) ir prie Joniškėlio Valdeikiuose. 
Kartu su Linkuvos gimnazijos mok 
sleiviais leido laikrašti “Nepavergtos 
mintys” . Dvi moksleivės, turėjusios 
atsišaukimų, buvo areštuotos, bet 
jos, atlaikiusios tardymus, neišdavė 
partizanų ir kitų laikraštyje bendra
darbiavusių moksleivių. Algimanto 
būrys veikė neilgai, nes buvo išduo

tas. 1946 m. vasario 22 dieną Pak
ruojo r. Oniūnų kaime partizanų 
laukė iki dantų apsiginklavę en- 
kavėdistai. L inkuviečiai s triba i 
pasalą buvo įs iruošę neto li 
Smilgelių ir laukė pairodant būrio. 
Po nuožmių kautynių į Špakauskų 
kiemą enkavėdistai atvežė pilnas 
roges žuvusiųjų. Kazimiera špa 
kauskienė atpažino kelis partiza
nus, tarp jų savo klasės draugą 
Baltrų Plūką, bet neišsidavė. Vėliau 
enkavėdistai vežiojo žuvusiuosius iš 
kaimo į kaimą, laukdami, kad gim
inės ir artimieji juos atpažintų. Po 
savaitės Joniškėlyje, apdėję šiauda
is, padegė. Jarašiūnas užkasė ap
degusius lavonus, jis ir papasakojo 
tą faktą Joniškėlio kapinėse per
laidotas 31 partizanas. Anksčiau 
žuvęs Janis Skuja užkastas Linku 
voje už kapinių. Dabar ten asfaltu 
otas kelias.

NUOTRAUKOJE: Partizanų ka
pai Joniškėlyje.

AUŠROS ALĖJA
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Vitalija MONKIENĖ

Noriu jums papasakoti apie porą 
nuostabių žmonių, kurie dabar gyve
na Kuršėnų Vaikų globos namuose ir 
dirba tai. ką reikia - remontuoja patal
pas. tvarko sodą, prižiūri vaikus ir 
visus norinčius moko anglų kalbos. 
Tai Heidi ir George Reimeriai iš Ka
nados. Gražiai atrodantys penkias
dešimtmečiai atostogas pašventė 
krikščioniškai misijai - padėti varg
stantiems vaikams. Kartu su jais atvy
ko didelė grupė Edeno koledžo mok
sleivių ir du mokytojai - Jake ir Marg- 
aret Jantzenai. Jake Jantzen ir buvo 
pagrindinis šios kelionės organizato
rius. Išgirdęs apie Lietuvą iš čia jau 
buvusio misionieriaus, Jake nus
prendė pats organizuoti kelionę j Li-

mas ir paslaugumas.
Heidi ir George Reimeriai gyvena 

mažame Virgil miestelyje Ontario pro
vincijoje. pačiuose Kanados pietuose. 
Šis miestelis yra apie 15 km nuo gar
siojo Niagaros krioklio, ir kartais Heidi 
iš savo namų mato virš krioklio ky
lant] rūką. Virgil miestelyje nėra pra
monės jmonių. Čia yra senų žmonių 
globos namai, taip pat gydomi po 
sunkių galvos traumų sveikstantys li
goniai. Senelių namus pastatė ir išlai
ko menonitų protestantų bažnyčia, 
kuriai priklauso visi iš Kanados atvykę 
svečiai. Menonitų bažnyčia turi Hava 
juose savo universitetą, kuriame 
mokėsi Reimerių vaikai Christy ir 
Robertas, ten ketina studijuoti ir 
Kuršėnuose viešintys moksleiviai.

Svečiai džiaugėsi, kad ir Lietuvos

būsimos mamos gyvybė.
Heidi sako. kad norėjo būti svetimų 

vaikų globėja. Tačiau turėjo rūpintis 
savo šeima, ūkiu, vėliau susirgo, o 
pasveikusi ėmė vykdyti jžadą. duotą 
Dievui už gyvybės išgelbėjimą. Da
bar ji jaučiasi laiminga, galėdama 
padėti Lietuvos našlaičiams.

Svajonę dirbti su vaikais Heidi 
saugojo širdyje nuo pat jaunystės, kai 
tre jus metus dirbo sesele vaikų 
ištaigoje. Po vestuvių su George šei
ma ėmėsi savo verslo - augino iš 
sėklų vaismedžių sodinukus ir par
duodavo ūkininkams. Per metus Re- 
imeriai savo 20 akrų (apie 80 ha) 
žemės plote užaugindavo ir parduo
davo iki 70 tūkstančių jvairių rūšių 
medelių, daugiausia persikų, kuriems 
tinka švelnus tarp Erio ir Ontario ežerų

VELYKŲ BOBUTĖ

Rašymo jrankiai ir būdas
Kiaušinių marginimo meistrai turi 

jrankj: į kotelj jstatytą smeigtuką, 
kurio galvute rašo savo nuostabiai 
gražius ir dar visokios ypatingos 
reikšmės kupinus raštus. Tačiau 
neblogai pradėti darbą ir degtuku. 
Galima jo plikąjj galiuką dar padrožti 
iš visų kampų, suapvalinti - rašys ne 
taip storai.

Rašyti ant šilto kiaušinio galima 
tik trumpais, gerai apskaičiuotais tik
sliais judesiais. Reikėtų rasti atramą 
kairiajai alkūnei (palangė, stalo, 
spintelės, plytelės kampas, kraš
tas).

laiko nykštys ir smilius, o didysis vis 
atsiremia j kiaušinj, ir todėl jūsų ran 
kos neklajoja ore, ieškodamos vie 
na kitos, o dirba tiksliai ir sutartinai: 
dešinioji rašo, o kairioji vis pasuka, 
pakreipia kiaušinj reikiamu šonu ar 
galu (Kairiarankiams, matyt, viską 
reikės daryti atbulai).

Raštų komponavimas
Marginti kiaušinj dažniausiai ir 

pradėsime nuo tos saulutės. Para 
finas ar vaškas jau gerai jkaito. ran 
ka išmoko lieti taškelius ir braukyti 
lapelius. Aplinkui saulutę paišysime 
vainikėlj, žvaigždę, keturkampi - vis 
to k ia is  pat g re ita is , tik s lia is  
brūkštelėjimais ar prisilylėjimais, 
ta ške lia is . V ienų a tve ju  p ieš ti

IKI VELYKŲ BELIKO TIK DU 
ŠEŠTADIENIAI!!!NUO NIAGAROS PRIE VENTOS

etuvą savo mokiniams. Prie jų prisi
jungė ir George su Heidi.

Si šeima turi priežasčių rūpintis 
vargstančiais Prieš aštuonerius me
tus Heidi susirgo krūties vėžiu. Sep
tynis mėnesius ji gydėsi vaistais ir 
radiacija (spinduliavimu). Turėdama 
vis mažiau vilties pasveikti, Heidi 
meldėsi Dievui, prašydama padaryti 
stebuklą. Ji turėjo medicinos sesers 
išsilavinimą, bet jau daugel) metų 
nedirbo pagal profesiją. Heidi padarė 
jžadą, jei pasveiks vėl imtis šio dar
bo. Už ją meldėsi ir kiti žmonės. Ste
buklas jvyko! Heidi pasveiko ir, me
tus pasimokiusi, pradėjo darbuotis 
senelių namuose medicinos seseri
mi. Tokioje pat ištaigoje dirba ir jos 
duktė Christy.

Atvykėliams iš Kanados daug kas 
Lietuvoje kelia nuostabą. Jie nesitikė
jo čia rasti tiek.daug sniego. Negalė
jo įsivaizduoti gyvenimo šaltuose ka
mbariuose. be karšto vandens, auto
matinių šeimininkės pagalbininkių - 
indų plovimo, skalbimo mašinų, mik- 
robangių krosnelių, be automobilio 
kiekvienam šeimos nariui ir t. t. Jų 
nuomone, visi mes, net paaugliai, 
atrodome keleriais metais vyresni, nei 
esame, nes nuolat turime rūpintis, 
kaip išgyventi šiomis visuotinio skur
do sąlygomis. Tuo labiau juos stebi
na Lietuvoje sutiktų žmonių nuoširdu-

jaummas lanko bažnyčias. Laikosi 
katalikiškų tradicijų. Nors jų paproči
ai ir  sk irting i, Kanadoje jva irios 
bažnyčios draugiškai sugyvena tar
pusavyje. Heidi ir George džiaugėsi, 
kad mes tikime j tą patj Dievą, pri- 
pažjstame tas pačias pagrindines 
tikėjimo tiesas.

Svečių gyvenime religinės tradici
jos vaidina didelj vaidmenį. Jie kasdi
en meldžiasi (nors nesižegnoja, kaip 
katalikai), prieš valgį, sudėję rankas, 
prašo Dievo palaiminimo. Tikintieji 
nevartoja stiprių alkoholinių gėrimų, 
nerūko, jaunimas nevaikšto j diskote
kas. S ekm ad ienia is, susirinkę 
bažnyčioje, meldžiasi , gieda giesmes, 
kurias atlieka su įvairiais judesiais. 
Menonitų bažnyčiose nėra šventųjų 
paveikslų bei klauptų meldžiamasi 
sėdint arba stovint.

Heidi dėkoja Dievui, kad atsiuntė 
ją į Kuršėnų vaikų lobos namus Ka 
nadoje panašios jstaigos išnyko gal 
prieš trisdešim t metų. Dabar ne
laimėje atsidūrusius vaikus augina 
globėjai, kuriems valstybė skiria pa
kankamai pinigų vaikams išlaikyti. 
Populiarus įvaikinimas, tuo rūpinasi 
specialios agentūros. Kanadoje daug 
paauglių mamų pagimdo ir atiduoda 
savo kūdikius įvaikinti. Nėštumo nu
traukimas leidžiamas tik išprievartavi
mo atveju arba kai pavojuje atsiduria

įsiterpusio slėnio klimatas. Dėl Heidi 
ligos jie buvo priversti parduoti savo 
medelyną, tačiau George ir toliau ten 
dirba samdomu direktoriumi. Mede
lyne nuo kovo iki rugsėjo dirba 15-18 
darbininkų, daugiausia moksleivių ir 
studentų. Minimalus darbo užmokes
tis Kanadoje - 6 doleriai ir 20 centų 
(apie 18 Lt) už valandą. (Turbūt Ka-. 
nados moksleiviams pavydėtų ne vi
enas Lietuvos specialistas su aukš
tuoju išsilavinimu, išskyrus gal tik ban
kininkus).

Antra vertus, mokestis už mokslą 
aukštosiose mokyklose kainuoja 6-8 
tūkst. Kanados dolerių per metus...

Kaip ten bebūtų, Kuršėnuose 
visus darbus kanadiečiai atlieka nem
okamai. Kanados ambasada netgi 
padėjo gauti iš Kanados kooperaci
jos fondo lėšų patalpų remontui. Re
montas jau prasidėjo sporto komple 
kso sienas tuoj papuoš Kanados 
moksleivių sieninė tapyba. Laukiame 
orų atšilimo: George ruošiasi pamoky
ti visus norinčius vaismedžių genėji
mo meno. Po to bus sodinamas nau
jas sodas, kuriam sodinukus užaugi
no George Reimeris.

NUOTRAUKOJE: Reimerių šeima 
savo namuose Kanadoje: viršuje - žentas 
Brian, sūnus Robert. George, apačioje - 
duktė Christy, Heidi su 6 mėn. anūke 
Chelsea ir Heidi mama.

Pamerkime degtuką j įka itintą 
parafiną ir kiek palaikykime, kol ge
rai Įšils. Nusižiūrėkime tašką, nuo 
kurio pradėsime marginti. Greitu 
judesiu neškime degtuką prie k i
aušinio ir dėkime tašką. Jei kiauši
nis šiltas, o vaškas (parafinas) ge 
rai įkaitęs, taškelis šiek tiek pa- 
siskleis, bus gražiai apvalus; jei ne 
- parafino trupinėlis bus netaisyklin
gas. nenorės prikibti. Turite gėlytės 
(saulutės) viduriuką. Nusižiūrėkite, 
kokio ilgio darysite žiedlapius. Dė
kite taškelį tolimajame gale, bet tuoj 
pat braukite centro link. Gausite 
gražiai smailėjantj lapelį. Jei brauk
site nuo centro, jūsų saulutės spin
du lia i bus sm a ilė jan tys . V ienu 
brūkštelėjimu galima nubrėžti tik vi
eną žiedlapį, lapelį. Jeigu norite 
nupiešti rūtos ar eglės šakelę, kotelj 
re ikės  p ie š ti ke lia is  ju d e s ia is , 
brūkšnelj jungiant prie brūkšnelio, o 
iš šonų tokiais pat judesiais priduri
ant spyglius, lapelius ir pan. Darbas 
bus ilgas: reikės daugelio mažų tik 
sfių judesių, todėl ir reikėtų alkūnei 
atramos - ir dėl didesnio tikslumo, ir 
kad m ažiau ranka pavargtų. Ar 
pastebėjote, kad panašiai atramą 
(tik  nen uo la tin ę ) jau susfrado 
dešinės rankos didysis pirštas? 
Degtuką (ar smeigtuką su koteliu)

pradėsime nuo galo, kitu - nuo šono, 
nelygu, koks kiaušinis: apvalainas, 
bukais galiukais ar pailgas, smail- 
iagalis. Skersinė ar iš ilg inė ko 
mpozicija tą įvairovę dar paryškins. 
Jeigu šiemet ir nesuspėsite išmokti 
marginti kiaušinius puikiais, turtin 
gaiš raštais, nenusiminkite: gražus 
bus ir pap ras tas  (d idesn ia is  u 
mažesniais) taškeliais kanapėtas! 
Jei atsibos badyti degtuku, paimkite 
pieštuką ir padėkite nepadrožtuoju 
galu keletą didesnių skritu liukų. 
Padažykite visą kiaušinio galą ar 
šoną ir šiek tiek palaikykite virš in 
delio, kad labas, jei kris, nukristų j 
indelį, o ne ant plytos: jei nekris, tai 
sustings, o ne nutekės per kiaušini'. 
Paskui galima aplink tą baltą gali 
ūką kom ponuo ti sau lu tę , 
žvaigždelę, vainikėlį...

Jei vis dėlto parafinas nutekėjo 
ar brūkšnelis, taškelis atsirado ne 
ten, kur reikia, parafiną atsargiai 
nuskuskite peiliuku ir tą vietą pava 
lyk ite  sausu sku d u rė liu . Be i 
dažniausiai tokie taisymai nebūna, 
sėkmingi^ tad neverta labai ir steng 
tis. Juk jūs dar tik mokotės! Kitą ki 
aušinį išrašyti pasiseks jau geriau, 
nes ranka bus labiau įgudusi.

(b. d.)

atkelta iš 5 p.

POKALBIS SU KAIRIŲ SENIŪNU 
VIDMANTU ŠULČIUMI

d. gyventojų sueigoje buvo žadė
ta 'išs ia išk in ti su atitinkam om is 
organizacijomis ir duoti atsakymą” 
j gyventojų klausimą, ar bus kada 
nors pastatytas Kairiuose au to 
busų laukimo paviljonas.

Jvairūs susitikimai su valdžios 
atstovais. įrodinėjimai, projekto tik 
stirninas ir derinimas, pinigų reika 
lavimas - užtruko iki Kalėdų, nes 
reikėjo eiti j  kiekvieną kabinetą ir 
“stumti popieriuką" j priekj, antraip 
jis  ir gulės tarnauto jo stalčiuje. 
Visą la iką reikia judinti, nes kitaip 
musų darbai stovės vietoje. Jeigu 
sėdėsi kabinete, tai nieko ir neat 
liksi, visą laiką - ant ratų...

S usidūrus su b iurokra ta is , ar 
nea p lanko m intis viską m esti ir

pe re iti j k itą  darbą?
Ne! Man patinka, kad kiekvieną 

d ieną re ik ia  spręsti v is  nau jus 
klausimus. Tai įdomu.

Tu išm a ine i pe ln in gą , pa lyg i 
nūs su dab a rtin iu , ram ų darbą  
banke j sen iūn iją . Ar n e s ig a ili?

Norisi daryti žm onėms gera. 
kad tikrai pasijustų šios žemės še 
im ininkais. O čia yra daug ga lim y
bių išbandyti save. Malonu visa tai 
daryti pačiam.

Kaip še im a reaguo ja  j  tavo  
užim tum ą?

Dar pakenčia, lyg ir apsiprato, 
stengiasi suprasti. Atsiradus la is
vai minutei, būname visi drauge.

Ačiū  už p oka lb į ir lin k iu  s ė k 
mės.

SAVAITGALIO PAMOKOS
Leonija MALAKAUSKIENĖ

ŠEŠTADIENIS. MAISTAS TURI 
BŪTI SKANUS

Trumpai supažindinusi su maisto 
produktų derinimo (diferencijuotos mi
tybos) principais, gyd. D. Jakaitė-šar- 
kaniene kalbėjo apie maisto produk
tų energetines savybes, akcen
tuodama, kad ši samprata eina iš 
Rytu Bet kuris produktas turi savyje 
daugiau ar mažiau dviejų pradų - jan 
ir in energijos Pavyzdžiui, daug jan

energijos turi cikorijos, o in - bulves 
Todėl pavasariop, kai esame pasiilgę 
saulės, verčiau valgyti ne cepelinus, 
o cikorijų salotas. Cikorijų salotoms 
nereikia jokio uždaro, užtenka pridėti 
morkų, o vaikams - dar ir obuolių.

Iš visų valgomų žolių, sumalus jas 
mėsmalė, galima išspausti sultis Tai 
bus gyvybės eleksyras. Gerkite kas
dien po taurelę. Galima kubeliais sus- 
įšaldyti jo žiemai ir laikyti, kaip ir uo 
gas, daržoves, šaldiklyje

Iš saulėgrąžų, sumalus jas su vi

sais lukštais kavamale, verdamas ska
nus sultinys | litrą ar pusantro litro van
dens dedamas dviejų malimų turinys 
Verdama 2-3 minutes, nukošiama; 
šiame sultinyje galima virti daržoves 
Tirščius nebūtina išmesti. Kai kas 
sako, kad, suvalgę šaukštą tos mases, 
turėsime neblogą žarnyno šluotą.

Vaisiai valgomi vieni pusę valan
dos prieš valgj arba 2-3 val. po val
gio Po mėsos - lik po 5 valandų, 
antraip jie sukels skrandyje bereikal
ingą rūgimą, pilvo pūtimą

Dėl los pačios priežasties parduo 
luveje pirkta duoną reikia pakaitinti or
kaitėje. kad žūtų joje esančios termo

filinės mielės Dėl to ir naminis jogui 
tas gaminamas iš užvirinto pieno 
Nepageidaujami mikroorganizmai 
žūva Pienui atvėsus iki 42-48-laipsnių 
C, įdedama 2-3 Šaukštai Biržų jogur 
to be priedų Geriausia jogurtą raug
inti paprastoje molio puodynėje. - 

Dar kartą akcentavusi, kad butų 
nedovanotina klaida sveikatos ar tau 
pumo sumetimais specialiai gaminti 
neskanius patiekalus, idant šeimos 
nariai mažiau valgytų, lektorė nemaža 
dėmesio skyrė vaikų vegetariškam 
maitinimui. Buvo galima įsigyti "Še 
imininkės" laikraštyje spausdinto jos 
straipsnio šia tema kopiją.

■ Lietuvos esperantininkų sąjunga ■ 
.  kviečia j vieno mėnesio specialius !
■ intensyvius nemokamus esperan- ■ 
I  to kalbos kursus Kursų piadžia Š. I  
|  m. balandžio 2 d. 14, 16 ir 18 val. |  
|  Užsiėmimai, kuriuos ves dėstyto- |
■ jas profesionalas iš Brazilijos Aris- ■ 
J tophio Andrade Alves Filtro vyks !
■ kasdien Šiaulių pedagfKjiman »e in- ■ 
I  stitute (P. Višinskio 25) I 
|  K anksto užsiregistruoti ir gauti |
■ išsamesnę inlormaclją gatimaloi 493126 ■
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D Ė M E S IO ! 
S k e lb ia m a s  k o n ku rsa s  L ie tu vos  ja u n ų jų  

k o n s e rv a to rių  lyg o s  (JK L ) e m b le m a i su ku rti.

Emblemoje būtinai turi būti raidės JKL. Prašome pateikti spalvotą 
emblemos projektą bei jos elementų paaiškinimą.
Konkurso nugalėtojo laukia 400 Lt prizas, tad skubėkite, nes konkursas 
tęsis tik iki š. m. balandžio 15 d.
Darbus prašytume atnešti antradieniais nuo 18 iki 20 val. į Sąjūdžio 
būstinę (Vilniaus 153, II a.). Smulkesnė informacija teikiama tel. 435558. 
JKL Šiaulių m. skyrius

I i yyo m. uaiai i u z i u  \*l u .  11 val. iš viešųjų varžytinių bus > 
parduodamas:

I  A  kambarių butas, esantis Šiauliuose, Vytauto g. 125-23.
|  Pradinė pardavimo kaina - 60000 litų.
■ Norintieji dalyvauti varžytinėse registruojami anlstolių kontoroje (Vytauto ■
■ g. 149, 9 kabinetas) ir įmoka 10 proc. pradinės buto kainos.
I  Teirautis tel. 42-35-54.
I  Janina SKRICKIENĖ Teismo antstolė I

I  Š ių  m e tų  b a la n d ž io  15 d . 14 va l. iš  v ie š ų jų  v a rž y tin ių  
b u s  p a rd u o d a m a s :

|  2 kambarių butas, esantis Radviliškio g. 78-13.
|  Pradinė kaina - 18135 Lt.

Teirautis tel. 428627. 

. JATAUTIENĖ Vyr. teismo antstolė

kino Ir kultūros centras

B alandžio  01 d . 19 va l. - Juokų Dienos koncertas 

B a landžio  13 d. 15 va l. - kavinėje "Saulės Raite- 
  liai" - Pasakų popietė patiems mažiausiems _

ĮDOMYBĖS
JAPO NIJO S 

PIRKĖJAI VĖL 
“ATR AN D A” 
PATEFO NĄ

J a p o n ijo s  r in k o je ,  k u r io je  
vyrau ja  kom paktin ių  d iskų  g ro tu 
vai, 1992 m eta is  pa rduo ta  tik  50 
tū k s ta n č ių  v ie n e tų  p a te fo n ų , 
ta č ia u  ja u  tre t i m e ta i iš  e ilės  
pasteb im as d idesn is  sus idom ė ji
m as ja is.

Vis daug iau vyresn io  am žiaus 
žm onių  nori k lausytis  savo  senų 
p lokšte lių , pa te fona is  dom is i vis 
d a u g ia u  ja u n e s n io  a m ž ia u s  
p irk ė jų .  T o d ė l 1 9 9 5  m e ta is  
Japon ijo je  pa rduo ta  net 140 tū k 
stanč ių  pate fonų , karta is ne t la
bai brang ių . Tai yra  14 procen tų  
daugiau negu 1994 m eta is. G eri
aus i m e ta i p a te fo n ų  g a m in to 
ja m s buvo  1987-ieji, kai pavyko  
parduoti net 1,58 m ilijono šių p ri
etaisų.

J a p o n ijo je  nuo  1993 m e tų  
gam inam i nau ji, pagerinti pa te 
fo n a i. A tg iję s  s u s id o m ė jim a s  
p aska tin o  firm as  “M a tsu sh ita ” , 
JV C , “A iv a " ir  k ita s  a tn a u jin ti 
p a te fo n ų  g a m y b ą . P a rd u o ti 
pavyks ta  ir p raban g ius  pa te fo 
n u s  s u  n a u ja ,  p lo k š te le s  
saug anč ia  techno log ija . “Se iko- 
E pson” gam in ia i ka inuoja a titink 
am ai 1,4 ir 3 ,2  m ilijono je nų . 2,1 
m ilijonų je nų  kainuoja “Elp Corp.” 
pate fonas, kuriam e v ie to je  ada
tos Įta isy tas  lazeris.

kino ir kultūros c e n t r a s ^
_  T llžės 9- 140, Šiauliai, tel. 432753, 432783
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K i l O  ZVAIGŽI 
шкшиш

Ketvirtadienis-Pasaulinio kinomeno meistru filmai 
Naujausi Holivudo filmai! 

Komedijos, vesternai, trileriai, detektyvai, melodramos 
ir šiaip senas, geras, nepakeičiamas kinas!

IV. 0 1 -0 7  d.

JAUKAS
(Rež. B .T ave rn je , n u o ty k iy , Prancūzija) 15, 17, 19 va l. 

IV. 04  d.
P a sa u lio  k in o  m e is tra i: rež. T .A buladzės film as

MELDIMAS
(G ru z ija  - film ) 19 va l.

SURINKĘ 15 TO KIU  BILIETU, NEM OKAM AI ŽIŪRĖSITE 
VIENA KIMO SEANSAI

B A LTIJO S T V

P IR M AD IE N IS , 04.01
8.30 A m erik ieč ių  se ria las  “Taip 
sukasi pasaulis”(578) 9.30-18.15 
Deutsche Welle programa (PAL Sis
tem o je) 18.15 P rogram a 18.25 
Krepšinis. LKL čempionato ketvirt- 
f in a lis  “ S A K A LA I" (V iln iu s )-”ŠI- 
LUTĖ" (Šilutė) 20 00 Italų serialas 
“Manuela” (150,151) (rusų k.) 21.00 
Am erikiečių serialas “Taip sukasi 
p a s a u lis ’’(5 79 ) 21 .5 5  B a lt ijo s  
naujienos 22.00 Rytų kovos menas 
- BUSHIDO (11) 23.00 NBA apžval
ga 23.30 Sporto sensacijos 24.00-
8.30 CNN program a (PAL s is te 
moje)

AN TR A D IE N IS , 04.02
8.30 A m erik ieč ių  se ria las  “Taip 
sukasi pasau lis”(579) 9.30-18.15 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
tem o je ) 18.15 P rogram a 18.25 
Krepšinis. LKL čempionato ketvirt
fina lis  “ NE PTŪ N A S” (K la ipėda) 
"ŽALGIRIS” (Kaunas) 20.00 Muz- 
ikinė-inform acinė la ida “G intarinė 
nata” 20.30 Italų serialas "Manue
la'' (152) (rusų k.) 21.00 Amerikiečių 
serialas “Taip sukasi pasaulis”(580)
21.55 Baltijos naujienos 22.00 Vaid
ybinis filmas.”F... kaip Ferbenksas” 
(“F... Comme Fairbanks”). Drama 
P ra n c ū z ija , 1 9 7 5 .R e ž .M a u r ic e  
Dugowson.Vaidina: Patric Devvaere, 
M iou-M iou ,M iche l P icco li 23 .50  
Č e m p io n ų  p a s a u lis  “ N a u jie ji 
romėnų gladiatohai” 0.20-8.30 CNN 
programa (PAL sistemoje) TREČIA
DIENIS,04.03 8.30 Amerikiečių se
rialas “Taip sukasi pasaulis”(580)
9.30-18.15 Deutsche VVelle progra
ma (PAL sistemoje) 18.15 Progra
ma 18.25 Krepšinis. LKL čem pi
onato ketvirtfinalis "ATLETAS” (Kau- 
n a s )-"Š IA U L IA r (Š iau lia i) 20.00 
Sveikatos kaina. Kas vyksta sveika
tos apsaugos sistem oje 20.20 Jazz
20.30 Italų serialas “Manuela” (153) 
(rusų k.) 21 .00 NBA fan ta s tika !
21.20 Futbolas. UEFA Čempionų 
Lygos pusfinalis. “JUVENTUS" (Tu
rinas) - "NANTES” (Nantas) Tiesi

oginė rungtynių transliacija iš Turi
no Pertraukoje Baltijos naujienos
23.30 UEFA Čempionų Lygos pus
finalio rungtynių “AFC AJAX" (Am1 
sterdam as) - "PANATHINAIKOS 
FC” (Atėnai) apžvalga. 24.00-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

KE TVIR TA D IEN IS , 04.04
8.30-18.15 Deutsche VVelle progra
ma (PAL sistemoje) 18.15 Progra
ma 18.20 Jėzus Kristus.Didžiausia 
visų laikų istorija. Plakimas prie stul
po. Erškėčių vainikas 19.00 Italų 
serialas “Manuela" (154) (rusų k.)
19.30 Krepšinis. LKL Čempionato 
ketv irtfina lis ”OLIMPAS"(Plungė)- 
"STATYBA” (Vilnius) 21.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasau- 
lis ”(581) 21.55 Baltijos naujienos
22.00 Vaidybinis filmas. “Evangeli
ja  pagal Matą" (“llvangelo Secondo 
Matteo”) Rež. Pier Paolo Pasolini. 
Vaidina: Enrique Irazoqui, Susanna 
Pasolini, Margherita Caruso 0.20-
8.30 CNN program a (PAL s is te 
moje)

P E N K TAD IEN IS , 04.05
8 .30  A m erik ieč ių  se ria las “Taip 
sukasi pasaulis” (581) 9.30-17.50 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
tem o je ) 17.50 P rogram a 18.00 
Krepšinis. LKL čempionato ketvirt
finalis. Numatoma rungtynių trans
liacija  19.30 Čempionų pasaulis. 
"Žiurasjeno trasa” (2) 20.00 NBA: 
Žvilgsnis iš arčiau! 20.30 Italų seri
alas “Manuela” (155) (rusų k.) 21.00 
Am erikiečių serialas “Taip sukasi 
p a s a u lis ” (582) 21 .5 5  B a ltijo s  
naujienos 22.00 Vaidybinis filmas 
“Apsiaustas" Rež. Henry Koster. 
Vaidina: Richard Barton, Jeon Sim
m ons 0 .10-8 .30 CNN program a 
(PAL sistemoje)

ŠE ŠTA D IEN IS , 04.06
8.30-17.00 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistemoje) 17.00 Amerik
iečių serialas “Taip sukasi pasaulis" 
(582) 18.00 Vaikų savaitgalis. Ani
macinių filmų programa 18.30 Jė
zus Kristus. Didžiausia visų laikų 
is to r ija .  K ryž ia u s  neš im as.

Nukryžiavimas. Prisikėlimas. Žengi
mas Dangun. 20.00 Krepšinis. 
NBA rungtynės 21.00 Amerikiečių 
serialas ‘Taip sukasi pasaulis” (583)
22.00 Vaidybinis filmas “Jėzus” Rež. 
Peter Sykes, John Kirsh. Vaidina. 
Brian Deacon 24.00-8.30 CNN pro
grama (PAL sistemoje)

SEKM AD IEN IS , 04.07
8.30-16.30 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistem oje) 16.30 Vaikų 
savaitgalis.Animacinių filmų progra
ma 17.00 Amerikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis"(583) 18.00 Religi
jos la ida. Ž ingsniai 18.25 Jėzus 
Kristus. Didžiausia visų laikų istori
ja. Šventosios Dvasios nusile id i
m a s .M a rijo s  ėm im as D angun. 
Karūnavimas 19.30 LKL apžvalga
20.00 NBA apžvalga 20.30 Čempi
onų pasaulis "Burlentės Tarifoje”
21.00 Am erikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis”(584) 22.00 Doku
mentinio filmo premjera. “Baladė 
apie Daumantą" Autorius Vytautas 
V.Landsbergis 23.30 NBA: Žvilgsnis 
iš arčiau 24.00- 8.30 CNN progra 
ma (PAL sistemoje).

L N K  T V

Pirm adienis, ba landžio  1 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Te leparduo tuvė . 9.05 “Be 
namų negerai...” , 393, 394 s. 15.55 
Programa. 16.00 “ ...p riešta raukf 
Diskusijų šou. 17.00 Vremia. 17.20 
Monitorius. 18.10 “Voltronas” ,20 s. 
A n im ac in is  seria las. 18.35 “ Be 
namų negerai...”, 393, 394s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 “Kruvinajam 
sekmadieniui atminti..." 20.00 Žin
ios. 20.25 “Benny Hillo šou". Anglų 
humoro laida. 21.00 “Vakarų Waiki
ki, 1” , 15s. JAV seria las. 22.00 
Tangomanija. 22.25 “T ivs su puse". 
Dzūkai Lietuvai. 23.00 Žinios. 23.15 
“Radijo šou".Humoro laida. 23.45 
N akčia. “N u s ika ltė lių  m ak le ris " 
(Crimebroker) Anglų trileris, 1993 m. 
Rež. Ian Barry. Vaid. Jacqueline Bis- 
set ir kt.

An trad ien is, ba landžio  2 d.

7.25 Programa. 7.30 Ryto Ra
tas. 9.00 Teleparduoruvė. 9.05 
"Be namų negerai..." , 395, 396 
s. 15.55 Programa. 16.00 Holi
vudo žinios. 16.30 “Pasimaty
mas” . TV žaidimas. 17.00 Vre
mia. 17.20 "TAIP.NE". 18.10 
“Pingvinai keršytojai” , 17 s. An
im acin is  seria las. 18.35 “Be 
namų negerai...” , 395, 396 s.
19.25 Teleparduotuvė. 19.30 
“Pragiedruliai ". Publicistinė- po
leminė laida. 20.00 Žinios. 20.25 
“Benny Hillo šou”. Anglų humoro 
laida. 21.00 “99-1", 5 s. Anglų 
detek tyv in is  trileris, 1994 m.
22.00 “ ...prieštarauk!" Diskusijų 
šou. 23.00 Žinios. 23.15 “Komiš
kos istorijos". Humoro serialas.
23.45 Nakčia. “ Iš meilės Aivi" 
(For Love Of Ivy) JAV komedija. 
Rež. Danie lis Mannas Vaid. 
Sidney Poitier, Beau Bridges ir 
kt.

T reč ia d ien is , balandžio 3 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ra
tas. 9.00 Teleparduotuvė. 9.05 
"Be namų negerai...", 397, 398 
s. 16.05 P rogram a. 16.10 
“Vakarų Waikiki, 1", 15 s. JAV 
serialas 17.00 Vremia. 17.20 
Tangomanija. 17.40 “Šou bulva
ras". Humoro laida. 18.10 “Volt- 
ronas”,21 s. Animacinis serialas. 
18.35 “ Be nam ų negerai...", 
397,398 s. 19.25 Teleparduotu
vė. 19.30 Keturi ratai. 20.00 Žin
ios. 20.25 “Pasimatymas’. TV 
ž a id im a s . 21 .00  "Robotas 
policininkas”(Robocop( JAV fan
tastinis serialas, 1994 m , 10 s.
22.00 “Tarybinės kronikos”. Lai
da apie praetj. 23.00 Žinios.
23.15 “Benny Hillo šou”. Anglų 
h um oro  la ida . 23 43 
N a kč ia ."Š e rvu d o  kelionės" 
(Sherwood’s Travel) JAV nuo
tykių detektyvas. 1994 m. Rež. 
S teve M ineris . Vaid. Jamey 
Sheridanas , Serena Scott Tho
mas ir  kt.

Ke tv irtad ien is , balandžio 4 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ra-

tas. 9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “Be 
namų negerai....” , 399, 400 s. 16.00 
Programa. 16.05 “99-1". Anglų de
tektyvinis trileris. 17.00 Vremia. 
17.20 Holivudo žinios. 17.50 Vis- 
kas( 18.10 “Pingvinai keršytojai", 
18. s. Animacinis serialas 18.35 “Be 
namų negerai...", 399, 400 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 "Vienam 
gale kablys...". Laida žvejams ir ne 
tik jiems. 20.00 Žinios. 20.25 Šou 
bulvaras. Humoro la ida. 21.00 
“A togrąžų ka rš tis ” (T ropica l 
Heat).5s. JAV serialas. 22.00 1 -sis 
Lietuvos kirpėjų konkursas. 23.00 
Žinios 23.15 “Benny Hillo šou". Ari 
glų humoro laida. 23.45 Nakčia. 
“Klasiškas vaikinas”(A Touch Of 
Class( JAV komedija Rež. Melvinas 
Frankas Vaid. George Segalas, 
Glenda Jackson ir kt.
Penktadienis, balandžio 5 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “Be 
namų negerai...", 401, 402 s. 16.00 
Programa. 16.05 “Robotas policinin
kas" ., 10 s. JAV fantastinis serialas, 
1994 m. 17.00 Vremia. 17.20 “Tary 
binės kronikos". Laida apie praeit],
18.10 “Voltronas", 22 s. Animacinis 
serialas. 18.35 “Be namų nege
rai...", 401,402 s. 19.25 Teleparduo
tuvė. 19.30 2 x 8. 20.00 Žinios.
20.25 Dviračio šou. Humoro laida.
21.00 "TAIP.NE". TV žaidim as.
21.55 “Frosto prisilietimas" (A Touch 
Of Frost)- “Sumokėti kainą”. Anglų 
detektyvinių trilerių ciklas. 1995 m 
23.40 “Monstrai”- "Užmigti ir gal būl 
sapnuoti".

Šeštadienis, balandžio 6 d.
8.55 Programa. 9.00 Ryto Ratas.
10.30 Gero apetito( 10.55 Progra
ma. 11.00 Tarybinės kronikos'. Lai
da apie praet]. 11.55 “Šou bulvaras”. 
Humoro laida. 12.20 2 x 8. 12.50 
“Europos scena” . TV žurnalas.
13.20 Keturi ratai. 13.45 “Pasimaty 
mas". TV žaidimas. 14.15 “Tango 
manija". 14.45 VRS kamera. 15.15 
Kibir Tele Vibir. “Sapnų akmuo”, 36 
s. “Vėjas gluosniuose ”, 51 s. 16.30 
“Išlikimas", - “Baltųjų lokių takas". 
Anglų dok.f. apie gamtą. 17,00

AUŠROS ALĖJA
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“Robin Hudas". Anglų nuotykių f. 18.00Žinios. 18.10 Rikiuotė. 18.30
Vaid. Richardas Greene ir kt. 18.30 Vyriausybė nutarė... 18.45 Žinios
Holivudo žin ios '. 19.00 V iskas! (rusų k.). 18.55 TV anonsas. 19.00

[9.30 Baltojo katino svetainė. 20.00 Programa vaikams. Animacinis f.
Žinios. 20.25 “Žmogus su geležine "Bremeno muzikantai” . 19.25 Te-
kauke". Anglų nuotykių f. Rež. Mike leartelė (rusų k.). 20.10 Nėra to Ы-
Nevvellas Vaid. Richardas Cham- ogo, kas neišeitų j gerą. 20.20 Rek-
berlainas ir kt. 22.10 “Kvietimas j lama. 20.30 Panorama. 20.55 Rek-
pragarą”(lnvitationToHell) JAV nuo- lama 21.05 Sporto studija. 21.15
tykių f., 1984 m. Rež.Wes Cravenas. TV vaidybinis f. "Žmogaus balsas".
Vaid. Robertas Urichas, Susan Luc- Rež. J. Janulevičiūtė. 21.50 TVžai-
ci ir kt. 23.50 "M onstrai"-“Vieno vii- dimas "Paskutinis šansas". 22.15
ko šeima”. “Anapus ugnies". 2 dalis. Iš ciklo

“Savęs link” . 22.55 “22". Sporto pro 
Sekm adienis, ba landžio  7 d. grama futbolo mėgėjams. 23.15 TV
8.55 Programa. 9.00 Velykų Kibir anonsas. 23 .20 Vakaro ž in ios.
Tele Vibir 11.30 Iš "National Geo- 23.35 (Pabaiga)
graphic kolekcijos”- “Atočos paieš
kos". 12.30 "Koralų pasaulis” . 3 d. Penktad ienis, balandžio 5 d.
Dok.f. 13.30 “Užgintojo miesto didy- 07.00 Labas rytas. 17.55 Programa,
bė". Dok.f. (JAV-Kinija), 1995 m. 18.00 Žinios 18.10 Baltarusių pro-
14.30 "Šauniausi Robin Hudo nuo- grama. 18.20 Anglų kalbos moko
tykiai”. Anglų nuotykių f. 16.00 “Ke- moji programa “Look ahead". 52 d.
lionė per Juodąją Saulę"( Journey 18.35 Žinios (rusų k.). 18.45 TV
Through The Black Sun) JAV fan- anonsas. 18.50 Programa vaikams,
tastinis nuotykių f. Vaid. Martinas Senoji animacija. 19.20 Dokumen-
Landau ir Kt. 17.30 Teleretro. “Ad- tinis f. “Garibaldžio tyla". Rež. J.
amsų šeimynėlė- "Adamsų šeimos Sabolius. 20.20 Reklama. 20.30
sk le rozė " JAV hum oro seria las, Panorama. 20.55 Reklama. 21.05
1964 m. 18.00 “Flinstounai", 75 s. Sporto studija. 21.15 TV dokumen-
JAV animacinis serialas. 18.30 Но- tinio filmo "Juozas Miltinis - atom-
livudo žinios. 19.00 “Beverly Hills, inės akim irkos" premjera. Seen.
90210". JAV serialas, 2/17 s. 20.00 autorius ir režisierius P. Savickis.
Žinios. 20.25 “Benny Hillo šou". JAV 22.15 Kryžiaus kelias. Transliacija
hum oro  la id a . 21 .00  S a v a itė s  iš Romos,
horoskopas
21.05 Velykiniai šeštadienio pokal- Š eštad ien is, balandžio 6 d. 
biai 22.00 "Amžinas m iegas”(The 08.00 Labas rytas. 10.00 Svetimo
Big Sleep) Anglų detektyvin is f.- skausm o nebūna. 10.30 Šarka.
Raymondo Chandlerio romano ek- 11.00 Mūsų kalba. 11.30 Sveika,
ranizacija. Rež. Michaelas Winner- P rancūzija . Bonjour la France,
is. Vaid. Robertas Mitchumas ir kt. 12.00 TV anonsas. 12.05 Pasaulio
23 40 "Rožinės panteros sugrjži- sportas. 12.55 Šachmatų klubas,
mas” (Return Of The Pink Panther). 13.05 Užeikit, sveteliai. Kas pirmi-
Anglų komedija, 1976m. Rež. Blake au: višta ar kiaušinis? 13.45 Ka
Edwardsas. Vaid. Peteris Sellersas nadiečių serialas vaikams “Ūdros
ir kt jlankėlė”. 23 s. 14.15 Mare Balticum.

Baltijos šalių TV žurnalas. 14.45 
L IE TU V O S  T V  Akademinio dramos teatro spektak

lis. V. Šekspyro “Vindzoro šmaikš- 
P irm adien is , ba landžjo  1 d. tuolės". Rež. H. Vancevičius, TV rež.
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa. B. Talačka. 16.40 TV žaidimas “Mil-
18.00 Žinios. 18.10 Pasaulio ledo ijonierius". 17.00 Amerikiečių doku-
ritulio čempionato finalas. Vaizdo mentinis ciklas "Žvilgsnis j ateitį". 14
įrašas iš Elektrėnų. 18.50 Žinios d. “Robotų šou”. 17.30 Kino pašau
(rusų k.). 19.00 Programa vaikams. lyje. 18.00 Žinios. 18.10 TV anon-
' Profosoriaus Knyslio palėpėje * sas. 18.15 Europos Šou. 18.45 A.
Animacinis f. “Don Kichotas” . 19.30 Šenderovo "Mano širdis pasirengu-
Svarstymai. Laidą veda R. Baubi- si” premjera. 19.25 Dokumentinis f.
nas. 20 00 01.02,03. 20.20 Rekla^ “ Iš dar nebaigtų Jeruzalės pasakų",
ma. 20.30 Panorama. 20.55 Rėkia- 19.50 Stilius Gyvenimo būdo ir
ma. 21.05 Sporto studija . 21 .15 madų žurnalas. 20.20 Reklama.
Prancūzų kino vakaras. Vaidybinis 20.30 Panorama. 20.55 Reklama
f "Dienos gim imas". Rež. Žakas 2 1 .05 Sporto studija. 21.15 Loterija
Demi. 22 .40  Sa tyros ir hum oro “ P e rlas” . 21.20 Po savo stogu,
šventė "Juokis". Pertraukoje - 23.10 22.00 Australų TV serialas “Nusikal-
TV anonsas ir 23.15 Vakaro žinios. stamas teisingumas". 18 s. 22.50
23.50 (Pabaiga) TV anonsas. 22.55 Vakaro žinios.

23.10 Roko koncertas - Tina Turn- 
An trad ien is , ba landžio  2 d. er. 00.05 (Pabaiga)
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00Žinios. 18.10Laidalenkų kai- Sekm ad ien is, balandžio 7 d.
ba. 18.30 Anglų kalbos mokomoji 07.55 Programa 08.00 Prisikėlimo
programa "Lookahead". 51 d. 18.45 mišių transliacija iš Arkikatedros.
Žinios (rusų k.). 18.55 TV anonsas. 09.40 Aleliuja. Velykines giesmes
19.00 Animacinis f. “Agurkėlio nuo- atlieka L. Lapkauskaitė. 10.00 Pro
tykiai". 19.10 Laida m oksleiviams g ram a va ikam s V ytu riam s ir
"Ant palangės". 19.30 Partijų studi- pelėdžiukams ". 10.55 Australų vaid.
ja. 20.20 Reklama 20.30 Panora- serialas vaikams "Slaptoji misija".31
ma. 20.55 Reklama. 21.05 Sporto s 11.20 TV žaidim as “Konrado
studija. 21.15 Anglų TV  seria las kavinės ruletė". 11.50 TV anonsas.
“Kūnas ir sie la” . 1 s. 22.05 Brydė. 11.55 S eptyn ios Kauno dienos.
Vanda Juknaitė. 22.35 “LAB'as-96" V isuom enin is  - pub licjstin is žur-
videoklipų-konkurso finalas. Per- nalas. 12.30 Krepšinio pasaulyje,
traukoje-23.10 TV anonsas ir 23.15 Autorius V. Mačiulis. 12.55 Urbi et
Vakaro žinios. 23.55 (Pabaiga) Orbi. Velykinis Popiežiaus žodis ir

Palaim inimas. Transliacija iš Vati- 
T re č ia d ie r is , ba landž io  3 d . kano. 13.40 Azimutai. Anglų seri-
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa. alas “Prarastos civilizacijos' . 1d.
18 00 Žinios. 18.10 Gyvoji prancūzų “ M esopotam ija". 14.40 Kas nor
kalba. Francais enaction. 8d . 18.40 da inuo tie ... 15.00 Ž inios. 15.05
Krikščionio žodis. 18.50Žinios (rusų S v e ik in im ų  konce rtas . 16.00
k ). 19.00 Programa vaikams. Ani- Am erikiečių TV serialas "Namelis
macinis f. “Gyveno kartą žiurkėnas". prerijose". 18 s. 16.50 Europos mot-
19.25 Sveikata kasdien. 19.45 TV  erų rankinio čempionato atrankos
forumas. Ar vien Kelių policija turi turnyras. Lietuva-lspanija. Tiesiog-
rūpintis saugiu eismu? 20.20 Rėk- inė II kėlinio transliacija iš Kauno
lama. 20.30 Panorama. 20.55 Rėk- sporto halės. 17.20 Žurnalas ‘Tavo
lama. 21.05 Sporto studija. 21.15 la ik a s " . K a ta likų  bažn yč ios
Loterija “Perlas". 21.20 TV anonsas. naujienos. 17.50 TV anonsas. 17.55
21.25 Nakviša. Vyras ir m oteris. Žinios. 18.05 TV žaidimas “Sėkmės
22.25 Ispanų vaidybinis f. "In išfri” keliai". 18.50 “Formulės-1 Argenti-
(Innisfree). Rež. Jose Luis Guerin. nos Grand Prix. Transliacija iš Ar-
1990 m. Pertraukoje - 23.15 Vaka- gentinos. 21.00 Panorama. 21.25
ro žinios. 00.45 (Pabaiga) R eklam a. 21.35 Sporto studija.

21 .45  P irm as is  kana las. 22.05 
K e tv irtad ien is , ba landžio 4 d. Am erikiečių vaidybinis f. "Karalių
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa. karalius" (King of Kings). 1 s. Rež.

Samuelis Bronstonas, vaidina Dž. 
Hanteris, S. Makena. Pertraukoje -
23.15 Vakaro žinios. 23.55 (Pa
baiga)

T E LE  3

Pirm adienis, 96 04 01
8.00 Techninė profilaktika. 17.40 
Programa. 17.45 Teletekstas. 18.00 
Dok. filmas iš serijos “Britanija iš 
arčiau". 18.30 Pasaulio sportas.
18.55 Reklaminė informacija “ 100 
%". 19.05 Madų ir d iza ino laida 
"Nuo... ik i...". 19.30 TV serialas 
“Santa Barbara". 928 s. 20.30 Lėti
nis filmas “Seklio Trupinio nuotyki
ai". 10 s. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
nau jie nos. 21 .30  TV  se ria la s  
"A kapu lko  ka rš tis " ( “A capu lco
H.E.A.T.” , JAV nuotykinis, 1993). 6 
s. 22.20 Poleminė laida "Detektori
us". 23.00 Žinios. 23.15 Reklaminė 
informacija “100 %". 23.25 Sporto 
naujienos. 23.35 Vaidybinis filmas 
"Bonevilis, A rizona” ("Bonneville, 
Arizona” , 1988, JAV mistinė drama; 
rež. A .R u ffie r, akt. T .D urbin, 
M.E.Ross ir kt.). 2 s. 0.30 Pabaiga.

Antradienis, 96 04  02
7.25 Programa. 8.00 “CNN" Žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “ 100 
%". 8.40 TV serialas “Santa Bar
bara” . 927,928 s. 10.20 TV serialas 
“Maria Celeste". 132 s, 11.10 Per
trauka. 17.40 P rogram a. 17.45 
Teletekstas. 18.00 Muzikos laida 
“POP TV". 18.55 Reklaminė infor
macija “ 100 % ”. 19.05 Laida "Mok
slas ir technologija" (“Science and 
Technology", a, titr.). 19.30 TV seri
alas “Santa Barbara". 929 s. 20.30 
Lėlinis filmas "Seklio Trupinio nuo
tykiai". 11 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 Vaidybinis 
filmas Tartu nuotykiai" ('The Adven
tures Of Tartu", nuotykin is; rež. 
Harold S. Bucquet, akt. R.Donat. 
V.Hobson ir kt.). 23.10 Žinios. 23.25 
Reklam inė in form acija  “ 100 %".
23.35 Sporto naujienos. 23.45 Pa
baiga.

T rečiad ien is, 96 04 03
7.25 Programa. 8.00 "CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%". 8.40 TV serialas "Santa Bar
bara". 929 s. 9.39 TV serialas "Maria 
Celeste". 133 s. 10.20 Pertrauka.
17.40 Programa. 17.45 Teletekstas.
18.00 P o lit in ė  la ida  "Žve lk im e 
atidžiau”. 18.30 TV žurnalas “Euro
pos kaleidoskopas". 18.55 Rek
laminė informacija “ 100 %". 19.05 
TV žurnalas "Ke lionio vadovas” 
(Travel Guide", a, titr.). 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 930 s.
20.30 Animacinis filmas "Transform- 
eria i” . 17 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 TV serialas 
“Kelias j dangų" (“Highway To Heav
en”, JAV fantastinė drama). 6 s. “Dar 
viena stiklinė sulčių". 2 d. 22.25 
Muzikos laida “Bombonešis”. 23.00 
Žinios. 23.15 Reklaminė informaci
ja "100 %". 23.25 Sporto naujienos.
23.35 Vaidybinis filmas "Turtingi 
klientai nežudomi" ("Reiche Kunden 
Killt Man N icht”, Vokietija, 1991 
detektyvas; rež. Frank Guthke, akt. 
G.M.Halmer, F. von Thum ir kt.).
I.05  Pabaiga.

K e tv irtad ien is , 96 04 05
7.25 Programa. 8.00 “CNN” Žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%". 8.40 TV serialas “Santa Bar
bara". 930 s. 9.30 TV serialas “Maria 
Celeste”. 134 s. 10.20 Pertrauka.
17.40 Programa. 17.45 Teletekstas.
18.00 “Muzika ir šventas žodis” (r, 
titr.). 18.30 Laida “Langas j gamtą”.
18.45 Dokumentinis ciklas “Šveicar
ija” (a, titr.). 18.55 Reklaminė infor
macija "100 %". 19.05 Dokumenti
nis ciklas "Centrinė gatvė" (“Center 
Street", a, titr.) 19.30 TV serialas 
“Santa Barbara". 931 s. 20.3 0  Ani
macinis filmas “Transformeriai". 18 
s. 21 .0 0  Ž in io s . 21 .1 5  S porto  
naujienos. 21.30 Vaidybinis filmas 
“Gimęs nugalėti" (“ Born To Win , 
d ram a, rež. Ivan  P asser, akt. 
G .Segal, PPrentiss, R. De Niro ir 
kt.). 23.00 Žinios. 23.15 Reklaminė 
informacija “ 100 %". 23-25 Sporto

naujienos. 23.35 Laukiniai Pietūs. 
Dok. film as “Kiro miestas". 0.05 
Pabaiga.

Penktad ienis, 96 04 06
7.25 Programa. 8.00 "CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “ 100 
%". 8.40 TV serialas “Santa Bar
bara". 931 s. 9.30 TV serialas “Mar
ia Celeste". 135 s. 10.20 Pertrau
ka. 17.40 Programa. 17.45 Teletek
stas. 18.00 Muzika. 18.30 TV žur
nalas "Pasaulio aidas". 18.55 Rek
laminė informacija “ 100 %". 19.05 
Poleminė laida "Detektorius". 19.30 
TV serialas “Santa Barbara". 932 s.
20.30 Animacinis filmas "Dži Ai Džo 

nepapras tų  ka rių  būrys"
("G.I.Joe"). 9 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 TV serialas 
“Kalnietis” ( ‘The Highlander", fan 
tastinis). III. 6 s. 22 25 LKL Čempi
onato ketvirtfinalio numatoma rung- 
tynio transliacija . 0.00 Žinios. 0.15 
Reklam inė in form acija "100 %". 
0.25 Sporto naujienos. 0.35 Pa 
baiga.

Š eštad ien is, 96 04 07
9.00 Programa. 9.05 Lėlinis filmas 
'Seklio Trupinio nuotykiai". 10 s. 
A n im a c in is  film a s  “ M ažučiukų  
gyvūnėlių parduotuvė". 9s. 10.00 
M edicinos la ida "Sve ikatos ap 
saugos reforma". 10.30 Vaidybinis 
filmas “Gimęs nugalėti" ("Born To 
Win”, drama, rež. Ivan Passer, akt. 
G.Segal, P.Prentiss, R. De Niro ir 
kt.). 12.00 TV serialas Kalnietis" 
(“The Highlander", fantastinis). III. 6 
s. 13.00 Muzikos laida “POP TV".
14.00 Muzikos maratonas. 15.00 
Animaciniai filmai “Transformeriai". 
17,18 s. 16.00 TV serialas “Akapul 
ko karštis" ( “Acapulco H.E.A.T.", 
JAV nuotykinis, 1993). 6 s. 17 00 
D o kum e n tin is  c ik la s  "C en trinė  
gatvė” (“Center Street", a, titr.).
17.30 TV žurnalas "Rinka". 18.00 
TV serialas “Maria Celeste". 136, 
137 s. 19.35 Mado laida "Stilius"
20.00 Laida “Mokslas ir technology 
ja" (“Science and Technology", a, 
titr.). 20.30 Animacinis filmas “Mano 
mažojo ponio pasakos". 10 s. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 Vaidy
binis filmas "Grizlio Adamso legen 
da" ("The Legend Grizzly Adams", 
1989, nuotykinis; rež. Ken Kennedy, 
akt. G.Edwards. L.W yler ir kt.).
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 23.30 
Pabaiga.

Sekm adienis, 96 03 31
9.00 Programa. 9.05 Lėlinis filmas 
“Seklio Trupinio nuotykiai". 11 s. 
Animacinis filmas “Mano mažojo 
ponio pasakos". 10 s. 10.00 Laida 
“Langas ągamlą". 10.15Dokumen 
tinis ciklas "Šveicarija" (a, titr.). 10.30 
Vaidybinis filmas "Tartu nuotykiai" 
(“The Adventures Of Tartu", nuoty
kinis; rež. Harold S.Bucquet, akt. 
R.Donat, V.Hobson ir kt ). 12.10 
Muzika. 12.30 Muzikos laida “Bom 
bonešis” . 13.00 Politinė apžvalga 
"Pasaulio pranešimai” ("World Re 
port ", a ). 14.00 Muzikos maratonas.
15.30 Animacinis filmas "Dži Ai Džo 
- nep a p ra s tų  ka rių  bū rys"

(“G.I.Joe"). 9 s. 16.00 Dok. ciklas 
apie Europos kultūrą. “Europos is 
torija". 1 d. “Nuo Davido iki Manėt 
(a, titr.). 16 30 TV serialas “Kelias j 
dangų” (“Highway To Heaven” . JAV 
fantastinė drama). 6 s. "Dar viena 
stiklinė sulčių” . 2 d. 17.30 TV žur
nalas "Europos kale idoskopas", v
18.00 TV serialas "Maria Celeste". w  
138, 139 s 19.35 TV žurnalas "Ke 
lionio vadovas" (“Travel Guide", a, 
titr.) 20 ,00Laida "Pasaulio sportas".
20.30 Animacinis filmas "'Mažučiukų 
gyvūnėliu parduotuvė". 10 s. 21.00 
In fo rm ac in ė  a n a lit in ė  la ida 
“N au jienos. Nuom onės". 21.30 
Vaidybinis filmas “Trys geriausi pa
saulio dalykai" (“De Drie Beste Din 
gen In Pet l.even", nuotykio; rež.
Ger Poppelaars, akt L.Wouterson,
V.Low ir kt.). 23.10 Pabaiga.

Š IA U L IŲ  T V  
2-uoju tv kanalu

Šešladiem s, kovo 30 d.
18.00 Šou program a "C entrinė 
gatvė". 19.00 Sveikinimų koncertas.
19.30 "Mana Mana". 20.00-21.00 
BTV. 21.00 “Šekit slieką"'. 21.30 
Rockijada VAU. 22.00 “Naminės 
salotos". 22,30 POP be ROCK.
23.00 Krim inalinės istorijos. "Tyli 
naktis”.

Sekm adienis, kovo 31 d.
16 30-0.10 Baltijos TV.

P irm adienis, ba landžio 1 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Kerėto 
ja". 10.15 Žinios. 10.35 Šou progra 
ma “Centrinė gatvė” . 19.00-22.00 r 
Baltijos TV. 22.00 Taip yra. 22.30 |  
Mozaika. 23.00 “Kerėtoja” .

A n tradienis, ba landžio  2 d.
8.30-9.30 Baltijos TV 9.30 “Kerėto 
ja" 10 15 Mozaika. 10.45 “Būkite 
sveiki” 19.00 P irk-parduok, infor 
m uok. 19.10 Ž in io s . 19 .30 
"Sodžius". 20.00-22.00 Baltijos TV
22.00 Kartojama “Pirk, parduok, in 
formuok". Žinios. 22.30 Sankryža.
22.40 “Kerėtoja” .

T rečiad ien is, ba landžio 3 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Kerėto 
ja". 10.15 Žinios. 10.35 Teatronas.
11.00 "Puodeli, virk” . 19.00-20.00 
BTV. 20.00 “Pirk, parduok, infor 
muok”. 20.10 Žinios. 20.30-21.00 
BTV. 21.00 Raganiukės G udrės 
pokštai. 21.30 Kartojama “Pirk, par 
duok, in form uok". Ž in ios. 22.00 
"Kerėtoja". 22.50 24.00 BTV.

Ketv irtad ien is , ba landžio 4 d. s i
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 " Kerėto
ja". 10.15 Žinios, 10.35 POP be 
ROCK. 19.00 22.00 BTV. 22.00 
“Pirk, parduok, informuok". 22.10 
Žinios. 22.30 Rodo “Argos". ,

' V
Penktad ienis, ba landžio 5 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Paga
liau skambutis” . 10.15 Žinios. 10.35 
"Naminės salotos" 19.00 19.30 
Baltijos TV. 19.30 TV forumas.
20.00 Pirk, pardugk. in form uok.
20.10 Ž inios. 20.30 22 00 BTV.
22 00 Kart. PP lir Žinios. 22.30 ŠPI 
studijos laida. 23.00 "Kerėtoja"
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