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M ie lie ji ir  ge rb iam ie ji š ia u lie č ia i!

Šv. Velykų proga sveikinu Jus visus - senus, jaunus 
ir visai mažus. Šventas Prisikėlimo rytmetis tenubraukia 
nuo Jūsų kaktų bent vieną kitą rūpesčių raukšlę, o širdyje 
te įž iebia vis dėlto ateinančio pavasario  ir geresnės 
ateities viltj.

Šiaulių miesto meras 
A. Lan kauskas

Pajusk, žmogau, Velykų džiaugsmą,
Išgirski Kristaus tu kvietimą.
Atvėręs širdj ir akis,
P ažve lk i raudančią Tėvynę,
Apsaugok ją  nuo prapulties.

Su. šv. Velykom, su atbudimu gamtoje ir sieloje visus 
šiauliečius sveikina TS(LK) Šiaulių m. Saulės skyrius.

Kun. Pranciškus MASILIONIS S. J. 

VIE&PAT1E& .&VENTĖ&

Puikiosiom žaviosios
Viešpaties šventės,

Jūs guodžia te  mus!

šviesios ar liūdnos,
&ird v jūs gaivinat

Gelmių šaltinius!

Kažkas ten keliasi.
Kažkas nubunda. -

Švelniausiu giesmė.

Miela ir graudu! -
Pro debesis šviečia

Aušrinė žvaigždė!

Veriasi rytmečiai,
Kilnūs, didingi

Pritvinę vilties!

Kuriasi šviesriiarės.
Keliasi saulės,

Po tamsios nakties!

(... )ėwulės pritvinusioj
<5ielo je šauksmas -

Darbų ir aukos!

Viešpaties žygdarbis 
Alpstančias širdis

G yvent išvaduosi (...)

Iš P. Masilionio rankraščių parengė 
E. PRĖSKIENIENĖ

M ie lie ji Š ia u lių  m iesto ir ra jono  gyven to ja i!

Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Linkiu visiems maloniai praleisti šventes ir su nauja 

sveikata bei kantrybe imtis viltingų pavasario darbų.

Šiaulių rajono meras 
V. G irn ius

M ie lie ji,

Velykos ateina j Lietuvą kaip nesunaikinamo gyven
imo, laisvės ir geresnės ateities šventė.

Linkėdami tikėjimo, vilties ir meilės, dar šiais metais 
kviečiame j visų mūsų prisikėlimą.

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Miesto tarybos TS(LK) frakcija 
TS(LK) Šiaulių miesto skyriai

AKTUALI INFORMACIJA
Balandžio  '2 d. su spaudos 

atstovais savivaldybėje susitiko 
1 įvairių jos tarnybų vadovai.

GATVIŲ PRIEŽIŪRAI LĖŠŲ 
I NEPAKAKS

K om una lin io  ūkio  sky ria u s  
1 viršininkas A. Alūzas pranešė, 

kad suderinus su Savivaldybių 
reikalų ir Susisiekim o ministeri- 
dmis, iš 55 mln. Kelių fondo lėšų

lo ilgi.
P. A. Alūzas apgailestavo, kad 

nebuvo atsižvelgta nei į miesto 
p o re ik iu s , nei | sav iva ldybės 
parengtus siūlymus. Todėl visai 
Saliai svarbūs Siaurinio aplinkke
lio tiesimo, viadukų statybos dar
bai, sumanyti ir pradėti finansuoti 
centralizuotai, dabar užkraunami 
miesto biudžetui.

ko A. Alūzo duomenimis, m ik
roautobusų vairuotojai buriasi į 
UAB, vengia įsigyti patentus, tok
iu būdu miesto biudžetas neten
ka dalies įplaukų. Komunalinio 
ūkio skyrius bando šį dalyką reg
uliuoti įstatymų numatyta tvarka. 
Siūloma mikroautobusų vairuo
tojams visiškai atiduoti kai kuri
uos maršrutus; siūloma atiduoti 
visą  keleivių pervežimą po 22 
val. Tačiau šie verslininkai nori 
konkuruoti su didžiaisiais auto
busais populiariuose maršrutu-

Ire n a  B IJ E IK IE N Ė

Antradienį miesto savivaldybėje 
buvo  p a s ira š y to s  su ta rtys  su 
Švedija ir Suomija dėl šių valsty
bių paramos Šiaulių vandenvalos 
projektui. Liko pasirašyti sutarti su 
Norvegija. Prim enam e skaityto
jams, kad minėtos Šiaurės šalys 
skiria apie 8 mln. dolerių negrąži
namą dovaną Šiaulių vandenų pro
jektui. Jos taip elgiasi, kaip spau
dos konferencijoje sakė Švedijos 
am basadorius L ietuvoje Stellan 
Ottoson, dėl dviejų priežasčių: dėl 
draugystės su artimais kaimynais 
ir iš egoistinių sumetimų išsaugoti 
kuo švaresnę Baltijos jūrą kitoms 
6 šalims, o tuo pačiu ir sau. Am
basadorius pažymėjo, kad svarbi
ausias šio  p ro jek to  dalyvis yra 
Š iaulių m iesto gyventoja i, kurie 
moka už vandenį, o švarus vanduo 
yra gyvybiškai svarbus kiekvienam 
ir vertas mūsų pastangų ir didesnių 
pinigų. Stellan Ottoson sakė žinąs 
apie Lietuvoje esančius finansin
ius, biudžeto sunkumus ir žavėjosi 
lietuvių pasiryžimu dirbti pagal šj 
projektą.

Suom ijos ap linkos apsaugos 
ministro pavaduotojas Ollė Oįala 
sakė esąs laimingas, kad jo šalis 
teikia Lietuvai finansinę paramą.

L e n g v a tin ė s  pa sko lo s  ir 
neg rąž in am o s dova nos yra tik 
postūmis, kad būtų įgyvendinti van
denvalos projektai. “Taip bendra
d a rb ia u ja n t įm a n o m a  išspręsti 
aplinkosaugos klausimus", - sakė

Ollė Ojala.
Lietuvos Aplinkos apsaugos min

istras Bronius Bradauskas pabrėžė, 
kad iš Lietuvos pusės būtų didžiulė 
klaida nedalyvauti vandens Svarin
imo pro jektuose ir to liau teršti 
daugeliui šalių bendrą Baltijos jūrą. 
Šiaurės valstybės savo mokesčių 
mokėtojų sąskaita padeda mums 
spręsti mūsų problemas, kad vėliau 
galėtume išvengti didelių teršėjams 
skirtų baudų.

Pasaulio banko atstovas Karė 
Homanen minėjo, kad Pasaulio 
bankas yra patenkintas bendru 
savivaldybės ir “Šiaulių, vandenų” 
bendrovės darbu, rengiant šj projek
tą. “Savivaldybė visuomet buvo 
geranoriška, o tai reiškia, kad tie, 
kurie daro politiką, remia projektą,"
- sakė Karė Homanen. Laiku ir teis
ingai buvo stengiamasi apie šj pro
jektą informuoti visuomenę, todėl 
vandens kainos pad idė jim as 
nesukėlė nei visuomenės, nei poli
tikų tarpe aistrų.

Šiaulių vandenvalos projektą 
planuojama įgyvendinti dar šiame 
tūkstantmetyje. Pagrindiniai valymo 
įrenginiai kainuos apie 92 mln. litų. 
Daugiau nei pusė reikalingos sumos 
susidarys sudėjus lengvatinę 6,2 
mln. dolerių Pasaulio banko paskolą 
ir apie 8 mln. dolerių Šiaurės val
stybių negrąžinėmą dovaną, liku
sios lėšos bus paimtos iš valstybės 
ir savivaldybės biudžetų. Pasaulio 
bankas žada griežtai kontroliuoti, 
kad vandens Svarinimui skirti pini
gai būtų panaudoti pagal paskirtį.

G E R B IA M IE J I  ŠIAULIEČIAI  
IR  M IESTO SVEČIAI!

I Šiaulius atvyksta Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) Valdybos 
pirmininkas, Kovo 11-osios Akto signataras, Seimo narys

G E D IM IN A S  VA G N O R IU S ,

Kovo 11-osios Akto signatarė. Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) Valdybos narė

R A S A  R A S T A U S K IE N Ė ,

ir Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) Sveikatos apsaugos ko- 
miteto pirm ininkas

JU O Z A S  G A LD IK A S .

Susitikimas su visuomene įvyks šių metų balandžio 12 d. (penktadienį)
18 val. "Saulės " kino teatre.

Prieš susitikimą Jūsų lauks m u z ika n ta i,r dainininkai. Kartu pasiklau- 
sysime m uzikos, padainuosime.
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AKTUALI INFORMACIJA
atkelta iš 1 p.

ose sau palankiomis sąlygomis 
intensyvaus keleivių judėjim o 
metu. Jų paslaugos, be tam tik 
ros naudos, turi ir trūkumų: yra 
nereguliarios, nepatenkinamos, 
neteikia lengvatų moksleiviams 
ir pensininkams.

Balandžio 4 dieną savivaldy
bėje jvyko pasitarimas dėl m ik
roau tobusų  paslaugų m iesto  
gyventojams finansinio regulia
vimo.

ČIA KAUPIAMOS ŽINIOS APIE 
MIESTĄ IR JO GYVENTOJUS

Informatikos skyriaus vedėjas 
Jonas Bartkus supažindino su 
Šios savivaldybės tarnybos dar
bo specifika.

P. Jono Bartkaus nuomone, 
bankų, energetikos ir kitokio cha
oso valstybėje šaknys - valdymo 
(informacijos) dalykuose. Mano
ma, kad savivaldybių kompiuter
iz a v im o  ko n ce p c ija , ku rio s  
sudarym o, ta ip  pat techninės 
užduoties rengimo konkurse da
lyvavo ir šiauliečiai, realizuoja
ma nepatenkinamai. Valstybinė 
jmonė “ Infostruktūra" prie Ryšių 
ir informatikos ministerijos nuo

1994 metų tam tikslui yra finan
suojama, bet jos darbo rezultatų 
nematyti. Tai ir turėtų būti kon
statuota Vilniuje, Savivaldybių 
asociacijos rengiamame infor
m atikos ir  kom piuterizavim o 
skyrių vedėjų pasitarime.

Šios savivaldybės tarnybos 
darbą sunkina tai, kad dalis žiny
bų (Migracijos tarnyba, Inventor
iz a c ijo s  b iu ras, "S o d ra ” , 
M o kesč ių  inspekcija , Darbo 
birža ir kt.) nepavaldžios saviv
aldybei. Pagrindinė problema - 
kad informacija pasiektų saviv
aldybe.

Pavyzdžiui, 1992 m. pagal 
G yve n to jų  reg is tro  (statym ą 
pradėta kaupti duomenų bazė 
“G yventojai". Keičiant pasus, 
buvo ideali proga surinkti infor-

pake itim ai fiksuojam i.
G yvento jų  reg is tro  korim ui iš 

valstybės b iudžeto liz ingo būdu 
(išsim okėtinai per ke tverius m e
tus) įgyti 4 galing iausi kom piu
teriai. V ienas iš jų  s a vo jė g o m is  
atgabentas j Š iaulius. Technika 
yra, bet da rbas  nevyks ta , nes 
t rū k s ta  d a rb o  jė g o s  ir p ro 
gram inės jrangos.

maciją. Siūlyta (ir buvo reali gal
im yb ė ) š ia u lie č ia m s  pas

SAVIVALDYBEI PAVALDŽIOS 
GYDYMO ĮSTAIGOS

Vykstant sveikatos apsaugos 
sistemos reformai, Šiaulių Res
publikinė ligoninė ir specializuo
ti dispanseriai pereina apskrities 
žinion ir bus finansuojami iš bi
udžeto.

Savivaldybės vyr. gydytojas 
Pranas Nainys informavo, kad 
nuo balandžio 1 dienos saviv
a ld yb e i p rik la u so  ir y ra  jos 
išlaikomos suaugusiųjų ir vaikų 
poliklinikos miesto centre ir Dain-

įm yb e ) š ia u lie č ia m s  pasus 
išrašyti vietoje. Pasiūlymas at
mestas. Visos Lietuvos pasai ėjo 
per v ieną kompiuterių centrą. 
V ie n k a rtin ė  duom enų bazė 
sukaupta, o jos aktualizavimo 
nėra, duomenys likę tokie, kok
ie buvo pasų išdavimo metu. 
Savivaldybės informatikos skyri
us duomenų baze aktualizuoja,

uose, Stomatologijos poliklinika, 
Rėkyvos, Gubernijos ambuleįlator-
i jo s j M o te rų  k o n s u lta c i ja  ir  
G reitosios pagalbos stotis. Taip 
pat buvo  pranešta , kad nebus 
im tasi Sve ika tos apsaugos m in
istro žadė tų jų  ekstrem alių  p rie 
m onių. M okėti už lovą  ir m aistą 
ligoninėje kol kas nere ikės.

(“ A.al.”  inf.)

ŠIAULIŲ KRAŠTO KULTŪROS 
PASIUNTINIAI VILNIUJE

Leonija MALAKAUSKIENĖ

Kovo 29-oji L ietuvos kultūros 
fonde Vilniuje, Jakšto gatvėje, buvo 
Šiaulių diena.

Kultūros fondo darbuotojams, is
torikams, architektams ir kitiems 
besidom intiem s buvo pristatytas 
Š ia u lių  (S a u lė s ) m ūšio  v ie to s  
Joniškio rajono Jauniūnų kaim e 
(ten, ku r Tautinys jteka  j Mūšą) 
jamžinimo idėjos projektas.

Kaip sakė Šiaulių miesto saviv
aldybės Kultūros skyriaus vedėjas 
Hubertas Smilgys, šio visai Lietuvai 
reikšmingo jvykio jamžinimo idėja 
gimė prieš penkerius metus, jos 
krikštatėviai - Romas Batūra ir Na
palys Kitkauskas. Lietuvos kultūros 
fondo prezidiumas idėją palaikė, 
buvo paske lbtas idėjos projekto 
konkursas, kurj laimėjo architektė 
Virginija Taujanskienė.

Vilniečiai galėjo susipažinti su 
projektu, išklausė autorės ir jamžin- 
imo komisijos pirmininko inžinieri
aus projektuotojo Kazimiero Šavin- 
io paa išk in im us, ta ip  pa t pa tys 
pateikė pastabų ir pasiūlymų.

Prof. R. Batūra, teigiamai vertin
damas sumanymą, vadino jj “žaliu 
paminėjimu” , kalbėjo apie reikalą 
pakasinėti ir pažym ėti kapinyną, 
paieškoti kūlgrindos likučių, o jubilie
jaus proga atnaujinti aplinkinių pil
iakalnių riboženklius.

Parkotyros specialistas Kęstutis 
Lab a n a u ska s  " įve rtin o  m edžių  
grupių, kurios turės sim bolizuoti 
kalavijuočius ir lietuvių genčių kari
us, parinkimą.

Muzikologas Arvydas Karaška, 
kuris pastaruoju metu itin domisi 
d iza inu , įsp ė jo , kad is to riš k a i, 
akustiškai ir gamtiškai tvarkytina 
vie to vė  neto lim oje  a te ity je  ga li 
sudaryti problemų. Jis pasiūlė jvairių 

Jrįdom ių idėjų: išsaugoti arba sukurti 
tekančio vandens muziką; pamėty
ti rąstų, akmenų, su kuriais buvo 
atremti šarvuoti ateiviai, ta ip pat 
pasagų ar ietigalių, kad lankytojai

turėtų tam tikrų iliuzinių išgyvenimų; 
išleisti meninį voką, pašto ženklą, 
sukurti specialų pašto žymeklj ir ju
biliejaus dieną juo antspauduoti 
la išku s  a rtim ia u s ia m e  pašte ; 
paskelbti konkursą ar bent kvietimą 
sukurti dainų, baladžių, maršų, ku
rie tiks ir  kitiems Šiaulių krašto 
ren g in ia m s. Šventės nuo ta ika i 
sukurti pasitelkti dainų, šokių, folk
loro ansamblius, visas žinias apie 
žirgo aprangą ir žygio muziką. Be 
vėliavų irgi neapsieisime.

Lietuvos kultūros fondo prezidi
umo narei, "Knygnešio" draugijos 
pirmininkei Irenai Kubilienei rūpėjo 
g re tim o s  sodybos gyven to jų  
požiūris j būsimą memorialą.

Prof. Vytenis Rimkus priminė, 
kad Saulės mūšio metu pagrindinis 
faktorius buvo žemė (gal pelkė?). Jo 
nuomone, gerai, kad memoriale 
nėra monumentalumo. Žmones ir jų 
laisvę gina pati žemė. Architekas V. 
Čekanauskas sumanyme įžvelgė 
namoviško mąstymo bruožų.

Šiaulių krašto sambūrio atstovas 
Albertas Laurinčiukas prisiminė, kad 
praėjusio kraštiečių susitikimo metu 
m inė tos  sodybos gyven to ja s  
svečius priėmė ir vaišino taip, tarsi 
jie ką tik būtų laimėję Saulės mūšj. 
Joniškio rajono meras Juozas Sper- 
auskas žadėjo pagalbą. Archeologė 
Birutė Šalatkienė neatsisakė atlikti 
re ik a lin g ą  žva lgybą. P ro jek tą  
palankiai jvertino architektai Algi
mantas ir Vytautas Nasvyčiai, Vy
ta u ta s  Č ekanauskas, Vytautas 
Brėdikis.

Žemėtvarkininkų numatyta me
morialui skirti 4-6 ha žemės, aplinkui 
jj esančioje griežto režimo teritori
jo je bus draudžiami bet kokie staty
bos ir žemės ūkio darbai, išskyrus 
šienavimą, o likusioje dalyje bus 
leidžiama dirbti žemę, bet kitus pro
jektus reikės derinti su paminklo
saugos tarnybomis.

Lietuvos kultūros fondo patal
po se  buvo  eksponuojam os dvi 
šiauliečių atvežtos parodos. Meno-

tyrininkas prof. V. Rimkus pristatė 
S. Daukanto ir M. Valančiaus atmin
imui skirtų ekslibrių parodą. Tai yra 
dviejų teisininko Jono Nekrašiaus 
iniciatyva organizuotų tarptautinių 
konkursų ataskaita. Ekslibriai padė
jo Lietuvai pelnyti pripažinimą dar 
anais laikais, propagavo jos meną 
ir žmones. Ir dabar labai jdomu 
pažvelgti j  mūsų kultūrą, istoriją iš 
Argentinos ar Australijos. Techniš
kai brandžiuose ir mėgėjiškuose 
darbuose Lietuva matoma kartais iš 
visai neįsivaizduojamos pusės.

P. Jadvyg a  K a uneck ien ė  
pristatė, o humanitarinių mokslų 
daktarė Dalia Striogaitė apibūdino 
Šiaulių kultūros fondo le idyklos 
“Saulės defta" produkciją. Prof. 
Vytenis Rimkus šios leidyklos darbe 
jžvelgė prieškarinės "Kultūros" ben
drovės tradicijų tąsą, teigiamai ver
tino Pedagoginio instituto, “Aušros" 
muziejaus leidybinę veiklą.

A. L au rinč iukas  d ž ia u g ė s i, 
galėdamas šio “jvykio, kuris neturi 
šešėlių', proga perduoti p. Huber
tui Smilgiui laišką su Santa Moni
koje gyvenančio Simono Daukanto 
ainio Antano Daukanto laišką ir as
meniškų linkėjimų nuo tautiečių ki
tiems renginio dalyviams.

Seimo narys Romualdas Ozolas 
ne prašė, o reikalavo neleisti, kad 
tau rum ą b ru ta lia i u žde ng tų  
nekultūra. Šiauliečių, panevėžiečių 
ir kitų miestiečių veikla turi atskleis
ti, kas yra didysis miestas, pakeisti 
praėjusias kaimo kultūros vertybes.

Vakarui artėjant, vienoje iš ne
d id e lių , be t p u ik io s  a ku s tiko s  
kultūros fondo salių jvyko šiauliečių 
ko n ce rta s . S m u ika vo  M arija  
Streikutė ir karalienės Mortos prem
ijos laureatė Ramunė Grakauskaitė, 
soliste i Loretai Lukošienei ako
m panavo jo s  vy ra s  Rom as 
Lukošius, grojo pučiamųjų kvinte
tas. Koncertą vedė ir lietuvių poetų 
eiles skaitė Potencijos Pinkaus- 
kaitės premijos laureatė aktorė Oli- 
ta Dautartaitė.

PASTATŲ, KURIŲ 
STOGAI PLOKŠTI 

(M A ŽO  NUOLYDŽIO), 
SAVININKAI,

DĖMESIO!
Kad išvengtumėte galimos 

pastatų griūties, pašalinkite 
nuo stogų sniegą, pasirūpin
kite, kad nebūtų užšalę van

dens nutekėjimo vamzdžiai. 
Neatidėiiokite šitų darbų!
Šiaulių apskrities valdytojo admin
istracija
Valstybinė statybos inspekcija 
Inspektorius Šiaulių mieste 
Zigmas KAVALIAUSKAS

Tėvynės Sąjungos (L ie tu v o s  K o n s e rv a to r ių )  

V a ld y b a  š. m. b a la n d ž io  12 d. (p e n k ta d ie n j)  o rg a n izu o ja

TĖVYNĖS SĄJUNGOS DIENĄ 
ŠIAULIŲ MIESTE IR RAJONE

Taip kaip dabar, toliau gyventi 
neįmanoma, netgi pavojinga. Mums 
gali padėti kitos demokratiškos val
stybės, tarptautinės organizacijos, 
tačiau keisti savo šalj turime patys.

Tėvyn ės S ą junga siū lo  
ko n k re č iu s  būdus, num atytus 
rinkimų programoje ir kviečia dis
kusijai tema “NAUJAS LIETUVOS 
KELIAS".

Susitikimuose su miesto ir rajono 
gyventojais dalyvaus Seimo nariai 
TS(LK) Valdybos pirmininkas G. 
Vagnorius, TS(LK) frakcijos pirmin
inkas A. Kubilius, Švietimo mokslo 
ir kultūros komiteto narys J. A. Kat
kus, Agrarinio komiteto narys V. 
Lapė, Gamtos apsaugos komiteto 
narys A. Vaišnoras, Ekonomikos 
kom ite to  narys K. D irgė la  bei 
TS(LK) Valdybos vicepirmininkas A. 
Bartkus, Valdybos narė R. Rast- 
auskienė, TS(LK) Sveikatos ap 
saugos komiteto, p irm ininkas J 
Galdikas, TS(LK) Agrarinio komite

to nariai V. Paulikas, V. Vilimas.
Diskusijoje “Verslas, ekonomika 

ir finansai” 14 val. Biznio ir informaci
jos namuose (Vilniaus 88) dalyvaus 
Gediminas Vagnorius.

Diskusijoje “Sveikatos apsauga”
14 val. Suaugusiųjų poliklinikos 
salėje (Vytauto 99) dalyvaus Juozas 
Galdikas.

Kviečiame dalyvauti kitų partijų 
atstovus, norinčius oponuoti ar 
išsaky ti savo nuom ones, p ro 
gramines nuostatas; vadovus, spe
cialistus ir visus, besidominčius š i
omis problemomis.

TS(LK) rinkimų programos met
menis rasite 1996 03 30 “Lietuvos v 
aido" la ikraštyje  arba atsakingo 
sekretoriaus kabinete (Vilniaus 153) 
darbo dienomis nuo 14 iki 18 val.
(tel. 424466).

Maloniai kviečiame dalyvauti dis
kusijose!

Šiaulių m. tarybos TS(LK) frakcija

TEISINANTIS IR PRISIPAŽĮSTANT
Vytautas VOLERTAS

Išeivijoje esą lietuvių, kurie nemėg
sta Lietuvos, - yra tekę išgirsti tokių ir 
panašių aimanų. Dieve mano, Lietuvos 
nemėgsta, nemyli, negerbia lietuviai... 
Negali būti! Kurie jau suskubo nutautė
ti, jiems Lietuva rūpi tiek pat, kaip 
Hondūrai ar Brazilija. Tai iš kur juose 
galėtų kilti nemėgimas? Kurie neišmo
ko lietuviškai kalbėti, bet gerbia savo 
kilmę, šie buvę nutolėliai yra dideli Li
etuvos gynėjai, nors juos, tėvų kraštan 
nuvykusius ir lietuviškai nesusikal
bančius, viešuose autobusuose kartais 
net apmuša. Mat jie nežino, kur bilietą 
nusipirkti.

O kurie vaikus lietuviškai išaugino? 
Kurių vaikaičiai lanko lietuviškas 
mokyklas? Kurie dirbo ir dirba gimto ar 
tėvų krašto naudai? Kurie nuolat auko
jo ir aukoja centą ar kelis centus Lietu
vos reikalams? Kodėl šie gali veidmai
niauti ir nemėgti Lietuvos? Tai būtų 
panieka sau pačiam. Tai būtų baisaus 
žmogaus, psichinio ligonio neapykan
ta gyvenimui.

Kas mano, kad išeivijoje yra Lietu
vos nemėgstančių lietuvių, tasai nem
okšiškai maišo dvi skirtingas sąvokas: 
kraštą ir jo administracijos elgesį. Nem
ėgsta administracijos, kuri “už nuopel
nus tarybų įtvirtinimui" moka trigubai 
didesnes pensijas kaip “už dešimt
mečius, praleistus Sibire". Negerbia 
prezidento, kuris rinkiminėse kalbose 
žadėjo nubausti (bent parodymu pirš
to) visus genocido vykdytojus, bet ke
lerių metų laikotarpy dar nė vieno 
nesurado. Ir net atbulomis keliauja: iš 
kalėjimo be teismo paleido I. Kučerovą. 
įtartą dalyvavimu sausio 13-osios žu
dynėse. Paleido ir perdavė Gudijai. Iš
garsėjusioje Maišiagaloje prezidentas 
pasirašęs kažkokį, paslapty laikomą, 
susitarimą, kuriuo pažeidęs Lietuvos 
teises į savą teritoriją. Išeivijoje pakank
amai daug lietuvių nemėgsta Uetuvos 
valdžios, kuri nesirūpina žmogaus, bet 
tik valdančiųjų interesais. Nemėgsta už 
Lietuvos įstūmimą tokion gėdingon 
būklėn, kuroje tik su atsilikusiomis tau
tomis giminiuojamasi. Beteisiškumas, 
skurdas, korupcija, biurokratija, egoiz
mas auga nepažabojami. O dabartinė 
administracija yra vienpartinė. Tad kokie 
nors taisinėjimai, korektūros, krypties 
pasukinėjimai yra nejmanomi, kol pati 
valdančioji partija neapsispręs. Tai Li
etuvos nemėgsta šiandieninė jos 
valdžia, kuri jaukia žmonių gyvenimą, 
toleruoja beteisiškumą ir esą pildosi 
savas kišenes.

Štai kas nemėgsta Lietuvos. Žino
ma, jos nemėgsta ir užsispyrę komun
istai Lietuvoje bei užsienyje. Nemėgs
ta - gal nesusiorientuodami - visi tie, 
kurie Lietuvoje ir išeivijoje padeda da

bartinei partijai valdžioje sėdėti. Kam ir 
kaip jie padės, jei LDDP kada nors 
nusilps? Ar susigaudys, kad pagalbą 
partijai galima keisti j pagalbą Lietuvai?

Ir štai, prisipažinsiu, kad ir aš šiandi
eninės Lietuvos administracijos neger
biu. Ne todėl, kad ji susideda beveik tik 
iš buvusių komunistų. Juk ir komunistų 
partijoje laikėsi žmonių su sąžine. Nem
ėgstu todėl, kad ši administracija neat
pažįstamai sužalojo kraštą ir žmones. 
Kartais net pagalvoju (o tai sunku tikė
ti), jog valdžia seka kažkieno nurody
mus, kuriais siekiama Lietuvą visiškai 
sunaikinti. Gal tada, desperacijos skati
nama, ji vėl pateks Rusijos pažastin.

Jau prieš dvejus metus ministras 
pirmininkas ir jo ambasadoriai, esą 
užsieniuose, kalbėjo ape pasiektą pas
tovumą ir prasidedančią pažangą. Bet 
iki dabar 'tobulai viskas eina atbulai”. 
Kai didelėje krizėje valdanti partija nėr- • 
odo pastangų padėti taisyti, ką turime 
galvoti ir kaip elgtis? Vėl prisipažinsiu - 
dabartinės valdžios negalėdamas gerb
ti, visada gelbėčiau tiems, kurie rimtai 
bandytų ją pašalinti. Ne apie revoliuc' 
jas ar perversmus, net ir ne apie prie šia. 
kinius rinkimus kalbu. Ateis laikas nau
jam Seimui, ateis laikas kitam preziden
tui. Tada reikės Lietuvoje stengtis, kad 
šiandieniniai pavargėliai išsikraustytų iš 
ten, kur nemokėjo elgtis. Gal ir išeivija 
mažu trupinėliu ką lems.

Krašto administravimą LDDP kuni
gaikščiai perėmė sunkiu laiku. Bet jie iš 
pat pradžių, turtu nepasižyminčiame 
krašte skubėdami pralobti, nustojo 
žmonių pasitikėjimo. Netaupė valstybės 
išlaidų, metėsi į prabangų vakarietiš- 
kumą. sviedė milijoną dolerių šen. 
sviedė kitą ten, steigė bankus ir, gyven
tojų vargo indėliukus susirinkę, tuos 
pačius bankus stūmė j bankrotus, biči
uliavosi su įtartinais vertelgomis. Užuot 
progreso Lietuvoje jsime.tė didelio 
greičio (su greitėjimu!) regresas. Iš 
vakariečių ateidinėdavo mažesnės ir 
didesnės pagalbos, bet elgetų krepšiu
ose veisėsi žiurkės, ėdė viską, kas buvo 
įdedama, sunaikino ir Krepšius. Elgeta 
neatsigavo, bet įklimpo skolose.

Tiesa, Lietuvoje yra daug 
pensininkų. Mokslas nemokamas, dau
guma studentų gauna stipendijas. Nem
okamas ir labai neribotas gydymas. (Dėl 
voties dvi savaitės ligoninėjel) Išlaidų 
daug. Bet ir bereikalingų išleidinėjimų 
daug. (Prezidento lėktuvas; pareigūnų 
kelionės į užsienius didelėmis grupėmis; 
ir 1.1.) Nebuvo šeimininko, tik buvo pa
kankamai teisėtų ir neteisėtų grobsty
t ų .

LDDP turėjo gerą progą parodyi, 
sugebėjimus, gerus norus ir sąžinę.Ų_ 
Deja, žiūrime, žiūrime ir šių dorybių nem
atome. Arba esame akli, arba tas do
rybes laiko kažkur paslėpę...

v\
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Palikdavo t ik  nagus ir  
ragus

TELŠIAI. Apylinkės teismas išna- 
grinėjo baudžiamąją bylą, kurioje 
telšiškiai Algis Raudys (g. 1960 m.), 
Jonas Bagužas (g. 1960 m.) Kazys 
Merliūnas (g. 1955 m.), Petras Bid- 
va (g. 1962 m.) ir Rimantas Strakšas 
(g. 1957 m.) buvo kaltinami, kad 
1993-1995 m etais iš gyven to jų  
tvartų ir ganyklų vogdavę gyvulius.

Vagys teisme teigė, jog gyvulius 
vogė dė lto , kad nė v ie n a s  jų, 
išskyrus K. Merliūną, neturėjo dar
bo ir negalėjo išlaikyti savo šeimų. 
Nudobę pavogtą gyvulį.vagys grobj 
išmėsinėdavo ir pasidalydavo. Še
imininkams nusikaltėliai palikdavo 
tik ragus ir kanopas.

Teisiamieji neneigė savo kaltės 
ir prisipažino pavogę 6 karves ir 
telyčias, 1 kiaulę ir 19 vištų. Gyvu
lius jie vogdavo pasiskirstę grupė
mis.

Du iš šių teisiamųjų - Rimantas 
Strakšas ir Petras Bidva už gyvulių 
vagystes jau buvo teisti anksčiau.

Teismas nute isė A. Raudį, J. 
Bagužą ir R. Strakšą 2 metams ir 1 
mėnesiui, P. Bidvą - 2 metams ir 9 
mėnesiams. K. Merliūnui paskirta 2 
metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo 
bausmė, jos vykdymą atidedant 3

SULAIKYTA 10 TONU 
KONTRABANDINĖS 

BELGIŠKOS DEGTINĖS
Kovo 25 d., maždaug 22.50 val., 

Š iau liuose , ne to li Kuršėnų p e r
va ž o s , s u s ta b d y ta s  k ro v in in is  
“KAMAZ'as. Patrulinės kuopos po
licininkai, patikrinę vežam ą krovinį, 
nustatė, kad gabemama 10 t bel
giškos degtinės “Aslanov”. Vairuo
to ja s  š io  k ro v in io  d o k u m e n tų  
neturėjo. Krovinys sulaikytas.

Krovininio automobilio vairuoto
jas Jonas Stankus paaiškino polici
jai, kad jam  nuvykus į dega linę  
prisipilti kuro, prie jo privažiavo au
tomobilis, kurio savininkas pasiūlė 
užsid irbti. Kokias prekes re ikės 
vežti, pasakyta nebuvo. T iesiog 
įteiktas 100 dolerių avansas ir lie p 
ta važiuoti Žagarėn Atvykus nuro- 
dyton vieton iš "Audi" iš lipo tie 
patys nepažįstamieji, jie paprašė 
tr im s  v a la n d o m s  p a s k o lin ti 
"KAMAZ'ą". Po trijų valandų auto
mobilis. jau su kroviniu, buvo su g 
rąžintas ir duotas naujas nurody
mas: vykti į Šiaulius, prie Kuršėnų 
geležinkelio pervažos, ten jį pas it
iks ir atiduos antrą uždarbio dalį - 
dar 100 dolerių.

Visai netoli tikslo, likus tik ke li
ems š im ta m s  m etrų , p rie  “ Ž e 
maičio" restorano J. Stankų sust
abdė policija. Autom obilis ne tik 
buvo perkrautas, bet ir nuleista v i
ena padanga , v a iru o to ja s  p o li
cininkams pasirodė išgėręs, vėliau 
paaiškėjo, kad jis tik pervargęs. | 
žurnalisto klausimą, kodėl vis d ė l
to n e p a b a n d y ta  n u v a ž iu o ti iki

metams.

Byla atidėta
AKMENĖ. Š iaulių apygardos 

teisme pirm adienį buvo atversta 
R a im undo V in cke v ič ia u s
baudžiamoji byla, kurioje jis kaltina
m as dėl N eringos G eru lskytės 
nužudymo. Priminsime, kad praeitų 
metų lapkrič io  26-ąją R. Vinck- 
evičius ir N. Gerulskytė buvo jauni
mo diskotekoje. Čia jie susipyko, 
Raimundas šoko Neringą mušti, 
bendraamžiai užsistojo, Raimundą

išginė iš salės. Raimundas, grįžęs į 
butą Respublikos gatvės 14 name, 
nesitraukdamas nuo lango, laukė 
grįžtančios Neringos, kuri gyveno 
tame pat įėjime. Pakvietė ją pasikal
bėti ir tą pačią akimirką jai smogė 
peiliu. Neringos gyvybė bematant 
užgeso.

) teismo posėdį vyko būrelis liu
dininkų - Neringos bendraklasiai, 
klasės vadovė.

Neatvykus vienam iš advokatų, 
byla atidėta iki balandžio vidurio.

Kuršėnų pervažos ir ten luktelėti 
krovinio šeimininkų, atsakyta, kad 
buvo nuleista padanga ir vairuoto
jas pavargęs. Šiauliuose “Aslanov" 
degtine dar nė karto neprekiauta. 
Jos pagaminimo data - kovo 6-7 d. 
Manoma, kad tai importinė degtinė, 
ne fa ls if ik a ta s . D ė žėse  jo s  
m aždaug 200 tūkst. litrų . Š ia is 
metais toks didelis kontrabandinės 
degtinės kiekis sulaikytas pirmą 
kartą.

NUSKRIAUDĖ 
BALTARUSIJOS PILIETI
B a lta rus ijo s  p ilie tis  Sergejus 

B ogdanionokas iš š ia u lie č io  V. 
Jankausko buvo nusipirkęs auto
mobilį “VW Passat", kuriuo pasta
rasis naudojosi pagal įgaliojim ą. 
Kai S. Bogdanionokas atvyko į L i
e tu vą  su tva rky ti p irk in io  d o k u 
mentų, V. Jankauskas pasakė, kad 
tikrasis automobilio “VW Passat” 
savininkas gyvena Radviliškyje ir 
pažadėjo atvykėlį ten nuvežti. Bal
ta ru s is ,  V. J a n k a u s k a s  ir N. 
Nosevičius išsiruošė į Radviliškį. 
Lietuviai dar nusipirko dujinį p is
toletą. Kai visi pravažiavo Radvil
iš k į ir  a ts id ū rė  p rie  k a ž k o k ių  
d u rp y n ų , įv y k o  in c id e n ta s . 
Š ia u lie č ia i ba lta ru s iu i į  nugarą  
įrėm ė pistoletą ir liepė nešdintis. 
Iš n u k e n tė ju s io jo  buvo a tim ta  
m a š in a , 3 0 0  d o le r ių ,  p a sa s , 
įgaliojim as naudotis automobiliu, 
užrašų knygutė. Apie užpuolim ą 
B a lta ru s ijo s  p ilie tis  in fo rm a vo  
policiją, kuri ir sulaikė užpuolikus.

ĮTARIAMI SPROGMENŲ 
GAMYBA

Šiaulių miesto vyriausiojo polici
jo s  k o m is a r ia to  o rg a n iz u o to  
nusikalstam um o tyrim o skyriaus 
pareigūnai Radviliškio rajone su
laikė keturis asmenis, kurie įtariami 
sprogmenų ir šaudmenų prekyba. 
Kratų metu pas V. Č. (g. 1972 m.), 
S. A. (g. 1972 m ), G. A. (g. 1968 
m.) ir O. P. (g. 1976 m.) buvo rasta 
keliasdešimt pistoleto “Makarov" ir 
smulkaus kalibro šovinių bei 25 ki
lo g ra m a i įv a ir ių  sp rg s ta m ų jų  
medžiagų.

Nepatikrintais duomenimis, po
licininkai aptiko tik nedidelę dalį to, 
ką tikėjosi rasti. Per “sandėrį" tarp 
nusikaltėlius imitavusių policininkų 
ir įtariam ų jų buvo kalbama apie 
d id e s n iu s  ša u d m e n ų ,
sprogstamųjų medžiagų bei ginklų 
kiekius. Pasak pareigūnų, ši grupė 
turėjo ryšių su kelių Lietuvos miestų 
nusikaltėliais, įvykis tiriamas.

Paslauga - 96
AKMENĖ. Nuo kovo 25 d. iki 

balandžio 25 d. policija rengia ko
mpleksinę priemonę prieš prosti- 

.tuciją “Paslauga-96".

KULTŪRA
Svečiai iš Bocholto

AKMENĖ. | rajoną atvyko grupė 
Vokietijos Bocholto miesto atstovų: 
kultūros skyriaus vedėjas Johanas 
Holsas, Raudonojo kryžiaus orga
nizacijos narių grupė. J. Holsas

aptarė, kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimus - netrukus į Vokietiją turi 
išvykti 3-osios vidurinės mokyklos 
krepšin inkų grupė, num atyta ir 
mokytojų etnografinio ansamblio 
viešnagė Vokietijoje. Bocholto at
stovai atvežė nemažą knygų siuntą.

KITI ĮVYKIAI
Maitinami varguolia i

TELŠIAI. Socialinės paramos ir 
globos skyriuje savivaldybės valdy

bos nutarimu sudaryta komisija 
skirstė maisto talonus socialiai rem
tiniem s žm onėms. Tokių piliečių 
są rašas  d id ė ja , tačiau lėšų 
nedaugėja. Talonai maitintis valgyk
loje skiriami vienišiems seneliams, 
invalidams, sugrįžusiems iš įkalini
mo vietų ir neturintiems lėšų pramis
ti. Kartais sušelpiami ir bedarbiai, 
negaunantys socialinių pašalpų 
Labdaros valgykla savivaldybės 
nutarimu įsteigta Vaikų su negalia 
centre (“Vaivorykštės" vaikų lopše 
ly je -d a rže ly je ). Čia paruošiami

maisto paketai ir tiems, kurie neturi 
sveikatos ateiti į valgyklą Talonai 
skiriami trims mėnesiams Kol kas 
dėl maitinimo kreipėsi 160 žmonių.

M onsinjoras vadovavo 
rekolekcijom s

RADVILIŠKIS. Praėjusį šeštadi 
enį ir sekm ad ien į Šeduvos šv. 
kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyko 
reko lekcijos, kuriom s vadovavo 
monsinjoras A. Svarinskas. Sekma

dienį po rekolekcijų vietos Krikščion
ių demokratų kuopa suorganizavo 
susitikimą su miesto visuomene. 
Monsinjoras, Lietuvos kariuomensė 
vyr. kapelionas kalbėjo apie politinę, 
ekonominę ir dvasinę situaciją, a t
sakė į klausimus.

Tą pačią dieną vyko ir Lietuvos 
krikšč ion ių  dem okratų p a rtijo s  
Šeduvos kuopos susirink im as. 
Jame irgi dalyvavo monsinjoras A. 
Svarinskas ( jis  - ir L ie tuvos  
krikščionių demokratų partijos tary
bos bei valdybos narys). Į Šeduvos 
kuopą įstojo keturi nauji nariai.

Kam parduoti kontora?
RADVILIŠKIS. Kai Baisogalos 

žemės ūkio bendrovės ataskaitin
iame susirinkime pirmininkas R. 
Volskis pasiūlė bendrovės nariams 
parduoti pirmąjį kontoros aukštą 
polic ija i, žmonės pasip riešino. 
Užuot perleidus patalpas svetimi
ems, geriau parduoti ligoninei, už 
pastatą apmokant iš bendrovės pa
jininkų sąskaitos.

Baisogalos ligoninės vyriausias 
gydytojas V. Ramanauskas jau se
niai varsto įstaigų duris. Visiems 
aiškina, kad ligoninėje antisani
tarinės sąlygos, nei ligoniai, nei 
medicinos darbuotojai neturi ele
mentariausių darbo sąlygų.

Parengė Vida Simonaitienė

džiaugsmas to, kas tik suktybių būdu 
įsigijo daug pinigų, pasistatė pilaitę, 
kuri ne vienam atnešė tik liūdesį ir 
nusivylimą. Dorai dirbę žmonės, da
bar jau tapę pensininkais, jiems 
patogiu laiku tevyksta Anapilin, nes 
sutaupyti pinigai keitimo metu pražu
vo, o pensijų nė maistui nepakanka. 
Tokia anarchija atnešė vien nesutari
mus, nes nebuvo susimąstyta, kuris 
iš turtuolių bus pirmas, kas turės at
sakyti už netesėtus pažadus.

Laikas eina gana greitai. Artėja 
diena, kai žmonės su didele atsako
mybe privalės išsirinkti savo atstovus 
į naująjį Seimą. Jaučiamas rinkiminis 
pagyvėjimas, tik yra pavojus, kad 
žmonės patikės ką tik susikūrusiomis 
naujomis LDDP dukterinėmis partijo
mis. Dar prisimenu savo buvusį ben
dradarbį Antaną, kuris bijojo, jog, iš
sirinkęs prezidentu S. Lozoraitį, nebe
galėsiąs pasivogti, o prie Brazausko 
jis dar gerai pagyvensiąs...

Vis dėlto ateinantys rinkimai 
daugeliu atžvilgių yra vieni iš atsak
ingiausių. Istorija kartojasi, ir politinių 
klaidų mums neatleis mūsų pačių 
vaikai. Šiuose rinkimuose reikalinga 
mūsų visų vienybė, sąžinės ir doros 
tolerancija, tik taip sudarysime sąly
gas krašto ekonominiam ir dvasiniam 
atgaivinimui, teisingumo atstatymui.

Lietuvai. Deja, ten jau šnekama 
slaviškai.

Kaip kitaip, jei ne begėdišku, 
grobuonišku melu reikia laikyti tą 
faktą, kad rusai Prūsiją (Kaliningra
do sritį) vadina istorine slavų žeme. 
Absurdas, daugiau nieko! Vokieči
ai, okupavę Prūsiją, ją nutautino: li
etuviškiems vietovardžiams prirašė 
galūnę -en. Pavyzdžiui, Gumbinen, 
Kristapilen. O rusai tuos vietovard
žius visiškai sunaikino. Pavyzdžiui, 
iš Gumbinės padarė Nieman. Įsrut
is, Stalupėnai, Lazdynėliai - kurgi jie 
dingo?

Beje, Prūsijoje mažai beliko lietu
vių. O buvo jų daug.

Ką tik minėjau, kad inteligentiš
ka rusė scenoje kalbėjo apie įvair
aus rango rusiškas mokyklas Lietu
voje. Išties žavu! O kur lietuviškos 
mokyklos Rusijoje, Gudijoje, Kalin
ingrade? Tik viena mokykla, berods, 
lietuvių jėgomis renčiama Gudijoje. 
O kitur? Tesimoko lietuvių vaikai 
rusiškose Gudijos mokyklose, teg
ul nutautėja, asimiliuojasi!

Kur gi teisingumas, ar jau visai 
pamintas po kojomis?

PR IE B R A ZA U S K O  BEN T PA G YV EN S IU ...
A n ta n a s  S T E B ė NAS

Su nuoširdžiu pritarimu gretinuosi 
prie išspausdinto “Aušros alėjoje" 
straipsnio apie dabartinį žemės ūkio 
bendrovių bekompromisinį saulėlydį 
autoriaus.

Man teko stebėti, kaip sąmoningai 
buvo griaunama mūsų krašto pra
monė, kurią komunistai kažkada or
ganizavo, puoselėjo ir dalijosi pelną 
tarp savęs. Dorai dirbę žmonės nu
jautė apie nuo jų slepiamus atlygini
mus, žaliavas ir visa kita. Melas tęsėsi 
ištisus dešimtmečius. Tuometiniai 
sovietinės sistemos rinkimų įstatymai 
buvo tik pasityčiojimas iš žmonių, va
dinamų liaudies masėmis, balsavimo 
rezultatai buvo iš anksto žinomi.

Naujai susiklosčiusiomis istorinė
mis aplinkybėmis žmonės ryžtingai 
įrodė savo valią naujoviškai tvarkyti 
šalies ūkį, atgauti skolas iš Rusijos. 
Svetimos valstybės kariai išvyko iš 
mūsų šalies gana nenoriai, bet vis 
dėlto apdovanoti gėlėmis. Mūsų tau
ta įrodė, jog myli savo kraštą ne 
m ažiau, kaip kitos. M ąstantys 
žmonės žinojo, kaip tarybinė armija 
buvo išprašyta iš Austrijos, kiek gyvy
bių atiduota dėl Suomijos nepriklau
somybės ir kaip buvo nejauku jų 
priešams, karą pralaim ėjusiems. 
Didysis Rytų kaimynas sunkiai prisi
pažįsta padaręs istorinių klaidų;

pralaimėjęs. Imperinių užmačių iki šių 
dienų dar neatsisakoma

Dabar yra visos galimybės mūsų 
kraštui tęsti savo taip sunkiai išsiko
votos nepriklausomybės įtvirtinimą. 
Jau v is iška i la isva i išsirinkta 
Aukščiausioji Taryba ėmėsi rengti kuo 
geresnius krašto valdymo įstatymus. 
Gal ir buvo juose viena kita nedidelė 
klaida, bet tarp jų kūrėjų dauguma 
buvo dorų žmonių. Buvo pasiūlyta 
priimti desovietizacijos jstatymą. Jis 
nebuvo priimtas, ir žemės ūkiui bei 
pramonei liko vadovauti tie patys 
žm onės. Š ito  ir pakako reformų 
priešininkams. Sutriko žaliavų tieki
mas, prasidėjo technikos. įrengimų 
“parceliavimas". Dingsčių ir priežasčių 
nė ieškoti nereikėjo. Trūksta žaliavų, 
pasivyti europinį ar pasaulinį stan
dartą esą neįmanoma, nes licenzijų 
įsigijimui reikia milžiniškų lėšų. O ir 
specialistai nesą tam paruošti. Pasiū
lytas krašto ekonominio atgaivinimo 
planas nepriimtas. O kai kas tuo tar
pu tapo vos ne milijonieriais, nes įvair
iausiais būdais įsigijo akcijų paketus, 
kitokio jiems taip geidžiamo turto 
ateičiai.

Neišmatuojamai išaugo nusikal
stamumas. O kas gi jį skatina? Jauni 
žmonės su pasipiktinimu mato, kaip 
sukčiai lengvai įsigyja turto nebūdami 
nei geri specialistai, nei pripažinti 
mokslininkai. Tik trumparegiškas

KUR TEIS IN G U M AS ?
A n ta n a s  JU R G A IT IS

Ne ta ip  senia i buvau apstu l
bintas, atėjęs Šiauliuose į kino filmą. 
Pilnutėlė salė sėdėjo pagyvenusių 
žmonių. Scenon pakilo aukšta dama 
ir be akcento prabilo lietuviškai: - 
mes - Lietuvos rusai. Ir nenorime 
asimiliuotis su lietuviais. Šičia su
sirinkome sukurti rusų emigrantų 
partiją, kuri rūpintųsi visais mūsų 
tautiniais reikalais. Nenorėdami nu
tautėti, pageidautume turėti ne tik 
pradines rusiškas mokyklas. Bet ir 
to dar mums maža. Mums reikia ir 
aukštojo mokslo. Vadinasi, norime 
ir universiteto ar politechnikos insti
tuto, o dar reikalingesnis mums ped
agoginis institutas, ruošiantis ped
agogus su aukštuoju išsilavinimu. 
Lietuvoje nūnai esama per 8 tūk
stančius rusakalbių. Negalima jiems 
nutautėti, užmiršti gimtąją kalbą.

Taip, nutautėti jokiai nacijai neva
lia. Bet kas rusus laiko Lietuvoje? 
Žinia, sentikius rusus caras atsiuntė 
Lietuvon, kad ją nutautintų, surus

intų. O kiek lietuvių buvo išžudyta 
per sukilimus? O kiek buvo surus
inta, asim iliavosi per trėmimus9 
Kiek mūsų tautiečių sušalo Sibiro 
sniegynuose? Kiek, savo genties 
nepratęsę, atgulė gulagų kapinyn
uose? Atsakyti nelengva

...Nutautinimas, asimiliacija. Ne 
per seniausiai televizija pranešė, 
kad Lietuvon grįžo per tūkstantį li
etuvių tremtinių ir politinių kalinių iš 
Sibiro tolių. O kiek jų dar ten pasili
ko dėl įvairių priežasčių? Kiek lietu
vių niekad nebesugrįš, nes nutau
tėjo, užmiršo esą lietuviai, nebemo
ka gimtosios kalbos.

N e re ik ia  nė S ib iro platumų. 
U ž te n ka  ka im yn inė s Gudijos. 
Kaimynai ją  surusino ir pakrikštijo 
Baltarusija . Tautų vadas Josifas 
Visarionovičius, norėdamas 1940 
m. įsiteikti lietuviams, nuo lenkų iš
vadavo Vilniaus kraštą, bet nurėžė 
trečdalį Lietuvos gudams. Gardinas, 
Lyda, Naugardukas, Smurgonys, 
Ašmena - tai stambiausieji lietuviš
ki miestai su apylinkėmis, priklausę

Š I A U R Ė S  L IE T U V O JE
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Leonija MALAKAUSKIENĖ

Pasitinkant 1996 metų pasaulinę 
sveikatos dieną  (balandžio 7-ąją), 
a n tra d ie n j, b a la n d ž io  2 d ie n ą , 
Šiaulių miesto valdybos Sveikatos 
ir socialinių reikalų komitetas ir prie 
jos suburta Bendruomenės sveika
tos taryba surengė teminę konfer
enciją “Sveikas miestas - geresnis 
gyvenimas".

Kaip pažymėjo pradėdamas kon
ferencijos darbą Bendruom enės 
sveikatos tarybos pirmininkas gydy
tojas Albertas Griganavičius, vien tik 
m okykla negali išauklėti piliečių, 
vien tik policija neišsaugos viešo
sios tavrkos, v ien tik gydytojai - 
sveikatos; vieni biurokratai negali 
miesto valdyti. Atgavus nepriklauso
mybę, kepti karvelia i iš dangaus 
nekrinta. Patys privalome burtis ir 
b en d ra i d a rb u o tis  savo p a č ių  
gerovei.

Ši konferencija  - visuom enės 
su s itik im a s  su  B e n d ru o m e n ė s  
sveikatos priežiūros taryba. Jos 
metu turėtų paaiškėti, kokie yra mi
esto  s v e ik a to s  re ik a la i, koks 
v isu o m e n ė s  p o ž iū r is  j sa vo  
s v e ik a tą , ka ip  g a li v is u o m e n ė  
prisidėti prie savo sveikatos gerini -

PRIVALOME ŽINOTI, 
KOKIAME MIESTE 

GYVENAME

Bendruomenės sveikatos tary
bos pirm ininko pavaduotojas, L i
gon ių  kasų vedė jas M indaugas 
K o nč ius  k a lb ė jo , k a d  B e n 
druomenės taryba turėtų aiškintis ir 
f ik s u o ti,  kas k e n k ia  g y v e n to jų  
sveikatai (dėl to ir pakviesti pranešė
jai). Yra žinoma, kad tik dešimčia  
procentų sve ika ta  prik lauso nuo 
gyventojų, 50  proc. lemia gyvense
na, 20 proc. - aplinka, 20 proc. - 
genetika. Kitaip  sakant, žmogus 
didžia dalimi pats renkasi, ar jam 
būti sveikam, a r sirgti, bet jis priva
lo  turėti galimybę būti sveikas, turė
ti tam pakankamas sąlygas. Kalbė
tojas kvietė konferencijos dalyvius 
ne tik konstatuoti esamą  padėtj, bet 
ir siū lyti būdus, priem ones ben
druomenės sveikatai gerinti. Iš tų 
siūlymų vėliau būtų galima susidary
ti veiklos planą.

SVEIKATA - FIZINĖ, DVASINĖ 
IR SOCIALINĖ ŽMOGAUS 

GEROVĖ

Šia tema kalbėjo dvi miesto Tary- 
bos narės: B. Paplauskienė ir V. 
Ladietienė.

Savivaldybės Tarybos Sveikatos 
ir socialinių reikalų komiteto pirmin
inkė gyd. B. Paplauskienė dėkojo 
neabejingiesiems, atėjusiems sus
ipažinti, sužinoti, garsiai pasakyti, 
kas jaudina.

- Jei tik 30 proc. abiturientų yra 
visiškai sveiki, o kas ketvirtas, pen
ktas, neretai ir kas antras šaukia
mas karo tarnybon jaunuo lis  yra 
netinkamas jai dėl sveikatos, tai gal 
ir priimtas Sveikatos sistemos įstaty- 
mas tėra vien deklaracija? - klausė 
pranešėja Ji pabrėžė, kad sveika
ta yra ne tik gerovės, o ir išlikimo 
laidas, sakė, kad valstybė, kuri ne 
sirūpina žmogumi, verta pražūties, 
ragino išklausyti problemas ir siūly
mus, kad sveikatos apsaugos būklė 
neblogėtg.

So cia linės globos darbuo to ja  
pedagogė Virginija Ladietienė kal
bėjo apie socia lines problem as, 
tačiau kvietė žvelgti j žmogų iš saka
lo skrydžio, ne tiek j jo buitj, kiek j 
b ū tj:  s to v i ž m o g e lis  b e jė g is , 
nušašęs, supančiotas, j rankas ir 
prie gerklės jduotas butelys; nusim
inęs ž iū ri j  va ldž ią , o ten - b e 
s ike ič ia n tys  šm ėklų  veidai. Štai 
Marijos Gimbutienės aprašyto vieno 
i§ gražiausių žmonijos tipų palikuo
nis! Bet anas žmogus stovėjo tvirtai 
ant žemės, žinojo, kaip turi gyventi. 
O  valstybė irgi stovi netvirtai, tarsi

su ramentais, ir žiūri j Europos Są
jungą... Reik ės ten eiti, nėra kitos 
išeities, bet privalo eiti graži ir išdidi 
- pasimokyli, o ne prašyti, maldauti 
pagalbos.

Kuriam a sveikatos apsaugos  
s istem a yra popierinė, panaši j 
mašiną be  tepalo ir benzino. Ji, 
aišku, neveikia.

Valstybinės socialinės apsaugos 
sistemos prioritetai teikiami sen
atvei. O kas varys gyvenimą j priekį, 
į ateitj? Pensijų skaičiavimo būdas 
ydingas, nepalankus dabartine i 
jaunimo kartai. Prieš kurj laiką 2,5 
darbingo žm ogaus išla ikė vieną  
pensininką, dabartiniu metu šis san
tykis sumažėjęs: 1,5 dirbančiojo -1 
pensininkas (Šiauliuose -1,8:1). Kai 
šis santykis yra 1:1, socialinio aprū
pinimo sistema darosi negyvybinga. 
Iš dviejų socialinei sferai skirtų mil
ijardų didžioji dalis skiriama šalpai, 
tik 8 proc. - gydymui. Šiauliuose - 
didžiulis skaičius invalidų, tarp jų  - 
518 vaikų.

Svarbi m oralinė-etinė reikalo 
pusė. Sirgti nėra garbė, reikalinga 
diegti idėją, kad kiekvienas turi savi
mi, savo sveikata rūpintis. Žmogus 
n e p a s itik i savim i, nes yra s k ri
audžiamas valdininko, bankininko,

Matome, kad mirusiųjų statistika 
svyruoja nežymiai, o  gimimų ir san
tuokų (t. y. g im im ų ga lim yb ių ) 
skaičius mažėja.

Iš kiekvieno šimto gimusių mer
gaičių 6 miršta vaikystėje, 8 neište
ka, 9 iš tekė jus ios nesu silauk ia  
vaikų,

Metrikacijos skyriaus duomeni
mis, nesantuokinių vaikų skaičius 
nedidėja. Kasmet jų  gim sta apie 
140.

iškai ir rengti Šeimos gyvenimui.

LYTINIU KELIU PLINTANTI 
GRĖSMĖ

PASAULIS PRASIDEDA NUO 
ŠEIMOS

Vaikų teisių apsaugos inspekci
jos viršininkas Jefstichijus Solovjo
vas kalbėjo, kad gimęs kūdikis nėra 
nei geras, nei blogas, nei darbštus, 
nei tinginys, nei myli, nei neap
kenčia... Visko jis išmoksta šeimoje. 
Kažin kokie išaugs 3315 vaikų iš 
619 Šiauliuose užregistruotų aso
c ia lių  še im ų?  Jų sm ukim o 
priežastys ^va irios: girta v im a s, 
ekonomikos nuosmukis, nedarbas 
ir 1.1. Vaikų teisių apsaugos tarny
ba  s te n g ia s i p a d ė ti š ių  še im ų 
atžaloms. 59 beglobiams suteikta 
pastogė. 25 vaikai rado naujus tė 
vus, 5 jvaikino užsieniečiai (visi į

Odos ir veneros ligų dispanserio 
vyr. gydytojas Vaclovas Vaitkevičius 
kalbėjo, kad venerinėmis ligomis 
serga daugiausia jauni žmonės. 
Šios ligos ne visos išgydomos. La
bai sparčiai daugėja sergančiųjų si
filiu. Kitų ligų statistika nepatikima. 
Apie 60 proc. sifilio šaltinių lieka 
než in om i, ta č ia u  p a ka nkam ai 
dažnai užsikrečiama Lietuvoje (80 
proc. atvejų - santykiaujant neblaivi
ems).

Tarp šių ligų plitimo priežasčių 
gyd. V. Vaitkevičius minėjo nedar
bą, neužimtumą, alkoholizmą, ko
m erc ines ke lio nes, a ts itik tin e s  
pažintis, erotinę ir pornografinę lit
eratūrą.

Šios problemos sprendimas būtų 
vienas - surasti ir išgydyti visus. 
P ro fila k tiška i tikrinam i donorai, 
kaliniai, policijos sulaikytieji, stacio
naro ligoniai, nėščiosios. Švietimo 
prasme daug galėtų prisidėti infor
macijos priemonės, tačiau alkohol
ikai ir degradavę asmenys nieko 
neklausys...

KOK I A ME  M I E S T E
IR KAIP G Y V E N A M E

darbdavio ir t. t., nėra tikras dėl 
ateities, nes ir dabartis neteisinga, 
negera.

Tokia ji ir senam, ir jaunam. Dau
giau kaip pusė šeimų skirasi, o iš 
pakartotinų vedybų - du trečdaliai. 
Skriauda gyventi vaikui su vienu iš 
tėvu uždeda antspaudą visam jo 
gyven im ui. O toji karta  valdybs 
mūsų valstybę, ves ją j priekį.

Bendruom enės gyven im as - 
mūsų pačių rankose. Mieste yra 11 
socialinės paskirties visuomeninių 
organizacijų. Jų įtaka turėtų būti 
didesnė. Tačiau kyla problema, kas 
yra  socialiai remtinas iš miesto so
cialinio biudžeto (4 milijonai 700 tūk
stančių litų). Tik 10 proc. gyventojų 
turi gerovę, gyvena prabangoje. Kas 
labiau reikalingas paramos - moti
na su trimis vaikais, kurie neturi ką 
valgyti, ar pensininkas, kuris varga
nai, bet šiaip taip dar verčiasi?

Labdaros gauta 15 didžiulių fur
gonų. Tačiau labdara žmogų žlug
do. Valstybė neprivalo mums nieko 
duoti. J i privalo sudaryti sąlygas 
mums patiems produktyviai veikti, 
susikurti gerovę.

B u s im u o s iu o s e  rink im uose  
neturėtų la im ėti tie. kurie žadės 
gėrybių, o tik tie, kas sakys teisybę, 
žadės laisvę gyventi ir dirbti. Dirbti 
visuomenės ir Tėvynės labui - tai ne 
patetika, o pats gražiausias dalykas.

DEMOGRAFINIAI 
DUOMENYS NEDŽIUGINA

Šiaulių krašto vyriausioji neona- 
tologė Birutė Almonaitytė pateikė 
statistinių gimstamumo ir mirštamu
mo duomenų ir juos komentavo. 
Gyventojų reprodukcija vis mažėja. 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
kasm et gim davo 44 kūdikiai tūk
stančiui gyventojų. 1920 metais šis 
rodiklis buvo 22,7, 1983 m. - 16,3, 
1995 - 10,35.

P a s ta rų jų  ke tve rių  m etų d e 
mografinių pokyčių Šiaulių mieste 
palyginimo duomenys yra tokie:

Metai Gimimų Mirusiųjų Sutuoktuvių sk.

1992 2271 1310 1852
1993 1950 1409 1463
1994 1729 1406 1046
1995 1565 1308 1023

užsienj išsivežti vaikai yra su nega
lia, Lietuvos Respublikos piliečiai jų 
atsisakė). Pranešėjas pažymėjo, 
kad n a š la ič ių , b e g lo b ių  va ikų  
daugėja, o norinčių juos  priimti še
imų - mažėja.

P. J. Solovjovo nuomone, vyri
ausybė šiems vaikams skiria per 
m ažai dėm esio  ir  lėšų. Trūksta 
m edikam entų, darbuoto jų , labai 
re ika lin g i so c ia lin ių  d a rb u o to jų  
etatai. Didėja socialiai remtinų še
imų skaičius. Savivaldybės  nem 
okamą maitinimą gauna 732 iš 1286 
jo reikalingų vaikų (57 proc.). Ypač 
aktualus yra vaikų užimtumas vasa
ros atostogų metu. Pagal paruoštą 
socializacijos ir poilsio programą il
sėjosi 320 vaikų (140 tūkst.litų šiam 
reikalui skyrė savivaldybė). Dar 10 
tūkst. litų skyrė Švietimo ir mokslo 
ministerija. Ilsėjosi 32 vaikai. Šiais 
metais tokios tikslinės lėšos neskir
tos. Tačiau tikimasi, kad savivaldy
bė jų suras. Pranešėjas papasako
jo apie planus organizuoti dieninę 
gabių vaikų vasaros stovyklą, su
pažindino su paauglių elgesio ir 
drausmės problem om is, pateikė 
duomenų: praėjusiais metais 891 
va iku i su rašyti a d m in is tra c in ia i 
teisės pažeidimo protokolai, užfik
suota 330 girtavimo, 91 chuliganiz
mo a tve jis , 20 va ikų  p a b u vo jo  
blaivykloje, užregistruoti 2 narko
manai, 3 prostitutės. 53 vaikai iki 16 
m etų nėra ba igę  p a g rin d in ė s  
mokyklos ir nesimoko (nevykdomas 
LR konstitucijos 41 straipsnis).

P rane šė jo  nuo m on e, re ik ia  
auklėti tėvus. Tėvystė ir motinystė - 
darbas be jokių poilsio dienų ir nak
tų.

1995 m. liepos mėnesj ratifikuo
ta Jungtinių Tautų Vaikų teisių kon
vencija, bet dėl to reikalai nė kiek 
nepagerėjo. Santuokos ir šeimos 
kodeksas pasenęs, neatitinka šių 
dienų reikalavirm  Seimas vis nega
li priim ti naujo Šeimos jstatym o. 
Vaikų teisių apsaugos jstatym as 
nors ir priimtas, bet niekas jo  nėra 
matęs - nežinia dėl ko nepaskelb
tas.

Vaikų teisių apsaugos tarnybos 
viršininkas laiko, kad vaikus, kurie 
yra mūsų ateitis, reikia mokyti svei
kos gyvensenos, auklėti krikščion

Valstybės mastu reikia spręsti 
porstitucijos klausimą - pripažinti 
legaliu verslu ar nepripažinti. Pros
titutės “darbą" dirba, o kas jas tikri
na? Bet kuriuo atveju pagalbos tin
klas turi išlikti visiems prieinamas ir 
nemokamas.

Vaikų ly tin is  a u k lė jim a s  tu ri 
prasidėti apie dešimtuosius gyven
imo metus.

DŽIOVA NESITRAUKIA

Tuberkuliozinio dispanserio vyr. 
gydytoja Vita Globytė aptarė nerimą 
k e lia n tį tu b e rk u lio z ė s  a tve jų  
daugėjimą pasaulyje, Lietuvoje ir 
Šiaulių mieste. 1995 metais Šiauli
uose išaiškinta 100 naujų ligonių, o 
tai yra 68,8 atvejo 100 tūkstančių 
gyventojų. Daugėja sergančių atvi
ra forma, taip pat ir vaikų. Laimei, 
tarp jų nebuvo mirčių. Išaiškinami 
įsisenėję ligoniai, mirtingumo rodik
lis išaugo 9 kartus: žmogus, atga
bentas j ligoninę, miršta trečią di
eną, nespėjus pradėti nė gydyti. Tik 
24 ligoniai iša iškė jo profilaktinio 
tikrinimo metu.

Yra tiesioginis ryšys tarp social- 
inių-ekonominių rodiklių ir sergamu
mo tuberkulioze. įtampa, nesuge
bėjimas atsipalaiduoti mažina imu 
nitetą. Antra vertus, nėra jstatymo, 
verčiančio gydytis iki galo. Apsigy- 
dę ligoniai išeina, sudaro grėsmę 
kiktiems. Kita vertus, šie ligoniai 
negali pasirinkti maisto ir oro, kuri
uo kvėpuoja, o džiovos bakterijos 
per kartų kartas yra tapusios atspar
ios mūsų vartojamiems vaistams.

Valstybė turėtų sudaryti sąlygas 
ne tik gdytis, bet ir sveikai gyventi.

Po itin geros reklamos per dvi 
sava ites nem okam ai pasitik rino  
apie 500 šiauliečių, išaiškinti 7 la
bai sunkūs ligoniai.

VĖŽIU SERGA IR SENI, IR 
JAUNI

Onkologinio dispanserio Poliklin
ikos skyriaus vedėja Augenija Žla- 
bienė sakė, jog vėžio atvejų skaičius 
ga li v irš y ti o n ko lo g in ių  ligo n ių  
skaičių, nes būna, kad liognis turi
2-3 vėžius...

Nors šių susirgimų skaičius Šiau-

liuose didėja (1981 m. -241, o 1995 
m. - 286,6 atvejo  100 tūkst. gyven
tojų), bet neviršija Lietuvos rodiklio, 
kuris lygus 315,1. Jis mažesnis, 
negu kitų didžiųjų miestų (371,5 - 
Kaune. 288,5 - Vilniuje). Vyrų ir 
moterų sergamumo rodikliai Šiaulių 
mieste yra panašūs, tačiau gerokai 
mažesni, negu viso Šiaulių krašto 
rodikliai.

Beveik 60 proc. atvejų randamas
3-4 stadijos vėžys (Šiaulių krašte 
tokių atvejų būna 67 proc.).

Dažniausiai serga 65-74 metų 
amžiaus žmonės.

Pernai metais susirgo 23 vaikai 
(tuberkulioze - tik 5). 1976 m. tokių 
atvejų buvo 13. •

D augiausia žm onių m irė nuo 
plaučių vėžio, iš 242 mirusiųjų 145 
mirė pirmaisiais metais, nustačius 
ligą (Šiaulių krašte - 560 iš 860 mi
rusiųjų).

Daugėja pag ijusių jų  skaičius. 
Penkerius metus ir ilgiau gyvena 
50,2 pro  c. onko io g in ių  ligon ių , 
krašte - 49 proc.

PRIKLAUSOMO ŽMOGAUS 
TRAGEDIJA

Psichoneurologinio dispanserio 
Priklausomybių skyriaus vedėjas 
E im antas Zevertas ka lbė jo  apie 
alkoholio ir narkomanijos pavojus, 
kurių dažnas neįtaria. A lkoholis 
pažeidžia smegenis, vidaus orga
nus, o daugelis iš viso negali jo var
toti, nes tampa priklausomi, kaip ir 
nuo kitų narkotikų. Alkoholikai gy
domi priklausomybių skyriuje, tačiau 
išsigydyti gali tik pats ryžtingai ap- jldl 
sisprendęs žmogus.

Gyd. E. Zevertas taip pat pateikė 
bandymų nusižudyti ir savižudybių 
statistiką iŠ Psichoneurologinio dis- * 
panserio, Traumatologinio ir Urolog
in io  skyrių  duom enų, ana lizavo  
savižudžių amžiaus, biologinius ir 
sočiaiinius-ekonominius faktorius. 
Daugum ą sa v iž u d ž ių  su d a ro  
nedirbantys žmonės, iš 49 atvejų 28 
buvo lengvai arba gana smarkiai 
apsvaigę nuo alkoholio.

j klausimą, ar nevertėtų, kaip 
užsienyje, legalizuoti narkotikus, 
gyd. E. Zevertas atsakė, kad prob
lema yra žymiai sudėtingesnė. Ne
gydomas narkomanas per 2, dau
giausia 6-7 metus numiršta. Jo  gy
dym as, s la u g ym a s  y ra  laba i 
sudėtingi. Pasaulyje žinomam  gy
dymui sintetiniu narkotiku metadonu 
reikalinga bazė: lėšos ir kadrai. Tam 
Šiauliuose nėra pasiruošta.

NE KIEKVIENAM 
GIRTUOKLIUI VELNIAS 

PAKIŠA PAGALVĘ

Šiaulių respublikinės ligoninės 
Neurochirurgijos skyriaus vedėjas 
gyd. Albertas Griganavičius priminė, 
kad Lietuvos Sveikatos sistemos 
jstatymas ir alkoholį laiko narkotiku.
Dar neseniai būdavo sakoma, kad 
girtavimas - buržuazinių laikų paliki
mas. Tačiau pranešėjas dar atsim
ena laikus, kai per šv. Jono atlaidus 
prie mažo buteliuko galėjai matyti 
b ū re lį lin ksm ų  vyrų  (d a b a r - 
atvirkščiai: prie vyro - pulką butelių).
Jei kas girtas sumušdavo žm oną - 
nuskambėdavo per kelias parapijas.

•Šių dienų žmogus nieko nebeturi 
nei danguje, nei žemėje. Dažnas * į j  
gyvenimą eina tarsi lažą ir bijo pra
siblaivyti, nes nežinos, ką veikti.

Skaudžiausia, kad daugelis iš tų, 
kas galėtų tą pražūtingą upę užtven
kti, nieko nedaro: ją dar gilina, plati
na arba apsimeta, kad jos nepaste
bi.

Šešiolikos metų ligonio klausi:
"Kiek išgėrei?" “ Normaliai", - atsa
ko, ir tai reiškia, kad mažiausiai 
pusę litro. Tuo tarpu 16-17 metų 
amžiuje nuo pirmojo gurkšnio iki lė
tinio alkoholizmo nereikia nė vien
erių metų. J

Traum ų (gam ybin ių , bu itin ių , 
tyčinių) skaičius yra visiškai pro
porcingas išgerto alkoholio kiekiui.
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Nam udin inkų m eistrės Albinos Butkutės-Naudužienės pasa ko ji
mas prim ena, kad mums yra brangi laisvės kovų ir kančių is torija . 
Žinoma, ne tokia, kokią parašė keistokai mąsčiusi mokslinė profesūra. 
Mes tą  is to riją  padedam e kurti, perteikdami, užrašydam i, skelbdami 
didesnius ar m ažesnius tautos genocidą patyrusių žm onių išgyven i
mus.

%ŪcTOS ŠR%!EL‘Ė

Nei darbe, nei namie, nei mokykloje 
nebemokame gyventi, bendrauti be 
a lk o h o lio . D raug e  su a te s ta tu  
jteikdami šampano taurę, braukte 
nubraukiam visą savo auklėjamąjj 
darbą. Namie nugirdome geriausią 
draugą, restorane - geriausią lanky
toją. Išstumiame j naktj. O kur jis 
dėsis? Kur nueis? Kur juridinė, mor
alinė atsakomybė? Jei padarei li- 
gonj - pasirūpink ir sveikata!

Praėjusiais metais užregistruota 
apie 600 girtavimo ligonių, bet jų yra 
bent 2-3 kartus daugiau. Daugelis 
susižaloja namie, net ir miršta be 
pagalbos. Alkoholio ligos - ne vien 
cirozė, bet ir infarktai, insultai, ir 1.1.

Baisiausios traum os - girtumo 
traumos. Per metus joms tenka 15- 
20 tūkstančių lovadienių, t. y. 50-60 
lovų skyriaus lovad ienių norma, 
600-800 tūkstančių litų išeikvojama 
vien tik pirminiam gydymui. O kokia 
kaina jvertinti tuos, kurie miršta? 
Apytikriais duomenimis, tokių per
nai buvo per 70, o per pastaruosius 
metus, atgavus nepriklausomybę - 
500-600. Pilna didelė salė! O kur dar 
jų negimę vaikai? Girtuokliai išsigim
sta, išmoko gerti vaikus, žūsta, lie
ka našlės ir našlaičiai...

Sako, kad iš prekybos alkoholiu 
per pusę metų miestas gavo pusę 
milijono litų. Visame pasaulyje laiko
ma, kad pajamos iš alkoholio bent 
4 kartus mažesnės už nuostolius. 
Tad ar reikia Šiauliams 149 svaigal
ais prekiaujančių viešojo maitinimo 
jmonių ir 42 parduotuvjų, dar 100 
alaus prekybos vietų? Žmogus, ž i
noma, ne arklys. Geria ne kiek nori, 
o kol pajėgia. Geria, kiek yra.

Sovietmečiu buvo skaičiuojama, 
kad 7 milijardų biudžete 1 milijardas 
litų yra iš prekybos degtine. Dabar 
sakoma, kad V ilnius iš prekybos 
alkoholiu gauną tik  2,5 proc. pa
jamų. Vadinasi, didelis kiekis alko
holio cirkuliuoja už biudžeto ribų. 
Lietuvos vyr. psichiatras dr.V. Mači
ulis yra apska ič iavęs, kad 1994 
metais kiekvienam mūsų piliečiui, 
jskaitant kūdikius, teko po 20 litrų 
absoliutaus spirito, arba po 50 litrų 
(po 5 kibirus!) degtinės. Manoma, 
kad nuolatos girtaujančių žmonių 
Lietuvoje yra apie 500000.

Gyd. A. G riganavičius siūlė iš 
milijardinių antikultūrai, antisveikatai 
e ikvojamų pinigų sumų bent dalj 
paifhti kultūrai, sveikatai. Tačiau tam 
reikalinga efektyvi valstybinė alko
holio gamybos ir prekybos kontrolė. 
Jstatymas priimtas, bet jo vykdymo 
tarnyba nesudaryta, Vyriausybė 
p a te ik ė  b en e  14 š io  js ta ty m o  
pataisų. Spirito, degtinės gamyba 
privatizuota, reklam a nevaržoma: 
“čia degtinė švariausia, čia geriau
sia..." O "Blaiviajai Lietuvai” leisti 
lėšų nėra...

UŽKREČIAMOS LIGOS IR JŲ 
PLITIMO SĄLYGOS

V isuom enės sve ika tos centro 
d ire k to ria u s  p a va d u o to ja s  gyd. 
Pranas Ainys supažindino klausy
to jus  su m ies to  ep id em io log ine  
būkle. Dvigubai išaugo sergam u
mas salmonelioze, dizenterija, hep
atitais. Šioms ligoms plisti turi įta- 
kos maisto produktų kokybė. Vidu
tiniškai 10 proc. pieno mėginių pa
gal bakteriologinj užterštumą nea
titinka reikalavimų. Netinkamo rūg
pienio būta 20 proc., užterštų ledų - 
15 proc. mėginių. Uždrausta reali
zuoti 87 tonas pieno produktų.

Tikrinant mėsą kombinate, ran
dama 1 proc. netinkamų gaminių, o 
prekyboje -1 5  proc. Pieno ir žuvies 
produktų kokybė ypač pablogėja 
parduotuvėse, laikant juos ten per 
ilgai ir netinkamomis sąlygomis.

Prelegentas kalbėjo ir apie geri
am o vandens kokybę  (54 proc. 
šachtinių šulinių, kuriais naudojasi 

,15 proc. gyventojų, yra užteršti).
Buvo kalbama apie viešųjų tu 

aletų problemą. Savivaldybė, priva
tizavusi m iesto centre esančius tu
aletus, turėtų rūpintis juos vėl atpirk

ti. Dabar, ištikus bėdai, patartina 
sės ti j au to b u są  ir važ iuo ti iki 
galinės stotelės. Ten - kad ir be 
patogumų, bet ir nemokamai...

E rk in io  e n c e fa lito  p litim ą  
p ra n e šė ja s  s ie jo  su m iškų 
purškimu insekticidais. Anksčiau 
miškai buvo purškiami no kenkėjų, 
tai ir erkių buvo bent kiek mažiau.

Trichineliozę platina graužikai, 
kurių nemažai yra tvartuose. Todėl 
būtina tirti ir savo kiaulės mėsą.

5,4 ka rto  p a d augė jo  n iežų , 
dažnėja utėlėtum as. Gerai, kad 
mūsų utėlės bent sveikos, - ironi
zavo kalbėtojas, šių  ligų profilakti
kai ypač svarbus reguliarus maudy
masis. Vanduo, kurio suvartojimas 
yra v iena s  iš ku ltū ros rodik lių , 
brangsta, pirtis beliko viena, ir jos 
paslaugų kaina nemaža. K re ip
damasis j deputatus, kurie žada 
didinti vandens kainą, gyd. P. Ainys 
jspėjo: monopolistams vistiek bus 
mažai.

Kasmet apie 400 žmonių ap
kandžioja valakataujantys šunys ir 
katės. Apkandžiotųjų skiepijimas 
nuo pasiutligės kainuoja labai bran
giai. Valkataujančių gyvūnų naikin
imas kainuotų žymiai pigiau.

GYVENAMOSIOS 
APLINKOS TYRIMAI

M unicipalinės aplinkos tyrimo 
laboratorijos vedėjas dr. Rimantas 
Krankalis papasakojo apie Šiauli
uose vykdom us oro, dirvožemio, 
vandens tyrimus.

Ilgą laiką pagal bendrą taršos 
indeksą Šiauliai pirmaudavo (20-30 
kartų būdavo viršijamos didžiau
sios leistinos normos). Sumažėjus 
gam ybos apim tims, sum ažėjo ir 
tarša. 1994-1995 metais galų gale 
pavyko sugretinti sergamumo ir 
a p lin k o s  b ū k lė s  jv e r tin im o  
žemėlapius j vieną.

Pranešėjas pademonstravo di
agram ų, žem ėlapių, len te lių  su 
duomenimis apie teršalų kiekj vaikų 
ir nėščių moterų kraujyje, šlapime 
ir plaukuose.

Kyla klausimas, kaip švinas ir 
kadmis patenka j kraują? Per orą, 
vandenj, daržoves? Kai kurie tyri
mai, ypač bioterpės, atliekami iš 
viso pirmą kartą. Ekologijos padė
tis, ko gero, dar blogesnė, negu 
sveikatos.

Kalbama apie faktus, kurie labai 
svarbūs profilaktikai, ekologiniam 
švietimui. Informacija skleidžiama 
visais įm anomais būdais.

KLAUSYTOJŲ NUOMONĖS

T u b e rku lio ze  se rgan ti II gr. 
iva lid ė  pen s in in kė  p. Š u lsky tė  
pasigedo konferencijo je  m iesto 
galvų. Tuberkuliozė - socialinė liga. 
Kaip gydytis  a lkanam  žm ogui? 
G a u d a m a  183 Lt p e n s ijo s  ir 
užsim okėjsui už butą, ji te išgali 
valgyti 2 kartus per dieną, tuo tar
pu , s irg d a m a  a n tin k s č ių  tu 
berkulioze, vartodama hormoninius 
preparatus, privalo pavalgyti-3 kar
tus iki pietų. Kreipdamasi j auditor
iją, ligonė klausė: kas pigiau - ar 
gydyti žmogų, ar pamaitinti? Jos 
nuomone, invalidai ne gyvena, o, 
kęsdami alkj ir ligą, tik egzistuoja. 
Iš invalido pensijos nejm anoma 
pragyventi, kambary - tik 9 laipsni
ai šilumos, o iš Šilumos tinklų iš
girsti patarimą: "Atsidaryk langą, 
lauke šilčiau!”

Laikrašty aprašytas ayvejis, kaip 
alkani žmonės pasipjovė šuniuką. 
Ž u rn a lis tu i g a ila  š u n iu k o  š e 
imininkės ir to šunelio, kur], beje, 
iš žmonių atėmė paolicininkai...

Kalbėtoja pasigedo salėje So
cialinės globos ir rūpybos skyriaus 
vedėjos.

Gydytoja p. Kiauleikienė sakė, 
kad konferencija gerai organizuo
ta, tik apgailestavo, kad nedaug su
sirinko klausytojų. Jos nuomone, 
pačią didžiausią žalą iš visų ken
ksmingų faktorių daro alkoholis. Ji

pageidavo, kad panašios konferen
cijos būtų rengiamos ir ateity, o tie 
patys pranešėjai siūlytų visuomenei, 
ką ji galėtų padaryti, kovojant su blo
gybėmis.

Savivaldybės tarybos narys B. 
Kurklietis konstatavo, kad konferen
cijoje išsakyti skaudūs, nemalonūs 
dalykai. Anot jo, valdžia kalta vien 
jau dėl to, kad yra valdžia, bet medi
kai konstatuoja faktus, prieš kuriuos 
valdžia bejėgė. Alkoholizmas, narko
manija plinta visame pasaulyje.

Į tai buvo atsakyta, kad Šiaulių 
miesto valdžia yra gyventojai (atsakė 
M. Končius), o gyd. A. Griganavičius 
pridūrė, kad švedai turi labai gerus 
alkoholio konrolės Įstatymus ir juos 
vykdo, yra institucijos, kurios prižiūri 
įs tatym ų vykdym ą. O mūsų v y ri
ausybė priešinasi kontrolės tarnybos 
įkūrimui, nes sėdi mafijos kišenėje.

VILTINGAS KREIPIMASIS

S a v iv a ld y b ė s  vyr. g y d y to ja s  
Pranas Nainys išreiškė viltį, kad Ben
druomenės sveikatos taryba padės 
kelti ir spręsti žm onėm s rūpimus 
klausimus. Tokia taryba yra pirmoji 
Lietuvoje: drauge su kitų miestų bei 
rajonų tarybomis ji turėtų sudaryti 
nacionalinę sveikatos tarybą. Kol jos 
nėra, žmonėms vengiama pasakyti, 
kaip jie gyvena, kuo serga ir 1.1.

Kalbėtojas pasidžiaugė, kad yra 
nemažai spaudos atstovų, bet sakė 
t ik ė ję s is  d id e s n io  v isu o m e n ė s, 
va ldžios, gam ybin inkų dėm esio. 
V isu o m e n ė s in fo rm a v im o  p r ie 
m onės, ano t jo , padės pranešti 
žmonėms, kaip yra iš tikrųjų. Sveika
ta - tai ne ligos gydymas, o preven
cija. Galima siekti, kad būtų daugiau 
diskutuojama, tariamasi su medikais. 
Konferencijos darbą įvertinęs kaip 
pašnekesį su savimi, gyd. P. Nainys 
pasiūlė priimti ir paskelbti spaudoje 
kreipimąsi į sprendimus priimančiu- 
osius ir jų vykdytojus, kad visais 
atvejais būtų teikiamas prioritetas 
žmonių sveikatai.

Šiaulių miesto savivaldybės 
Sveikatos ir socialinių reikalų 
komitetas

Šiaulių miesto savivaldybės 
Bendruomenės sveikatos 
taryba

1996 04 02 
Šiauliai

KREIPIM ASIS
Vykdydami Lietuvos Respublikos 

S ve ika to s s is tem o s įs ta tym ą  ir 
ve ikda m i paga l Bendruom enės 
s v e ik a to s  fa ry b o s  n u o s ta tu s , 
siekdami sudaryti sąlygas ir gal
imybes miesto gyventojams turėti 
kuo geresnę sveikatą ir gyventi kuo 
sveikesnėje aplinkoje, kurdami ir 
įgyvendindam i sveikatos ugdymo 
bei sveikatos saugos politiką, ken
ksmingų įtakų sveikatai kontrolės 
p o litik ą , kv ie č ia m e  v isu s  
v isuom enės a ts tovus, politikus, 
darbdavius, valdininkus, tarnauto
jus, visus, priimančius sprendimus 
ir juos vykdančius, laikyti žmogaus 
sve ika tą  d idž iausia  v isuom enės 
socialine ir ekonomine vertybe, bū
tina valstybės saugumo ir klestėji
mo prielaida.

K v ie č ia m e  m e is to  Tarybą  ir 
savivaldybės valdymo institucijas 
priimant nutarimus teikti prioritetą 
gyventojų sveikatai.

Šiaulių miesto savivaldybės 
Sveikatos ir socialinių reikalų 
komiteto pirmininkė 
B iru tė  Paplauskienė 

Šiaulių miesto savivaldybės 
Bendruomenės sveikatos tarybos 
pirmininkas
A lbertas G riganąvič ius

Darbinis jautis pamažu traukė 
girgždantį ir krypuojantį vežimą. 
D uobėtos p ro vė žo s , įspaustos 
molėtoje dirvoje, vingiavo statokais, 
niekaip nesibaigiančiais kalneliais. 
Šie pūpsojo tarsi kokie sargybiniai, 
n e n o ria i p ra le id ž ia n ty s  į savo 
karaliją atklydusius keleivius. Buvo 
aiškiai matyti, kad gamta pašykštė
jo  šiam  kraštu i žm ogui patogių 
lygumėlių.

Važiavome tylėdami. Iš abiejų 
kelio pusių niūriai žvelgė bekraštis 
miškas. Storokos pušys, viešpatau
jančios virš neperžengiamų daubų 
ir kalvų, la ikė aukštai iškėlusios 
savo žalias, tarpusavy persipynu
sias kepures. Jomis godžiai gėrė 
dienos šviesą, skleisdamos tamsą 
ja u n a i a u g m e n ija i.  | tankm ę 
įsispraudęs lieknas berželis buvo 
taip persilenkęs, kad viršūne rėmė 
žemę. Šitaip jis laukė stipresniųjų 
teismo ir neišvengiamos baigties. 
Spygliuočių milžinai tik vienišam 
pakelės beržui kol kas netrukdė 
sveikinti saulę. Jų šimtametės visaip 
susiraizgiusios šaknys, čia pakilda- 
mos, čia vėl leisdamosios žemyn, 
panėšėjo į besirangančius žalčius 
prie karalienės eglės kojų.

Miško tankmės tamsoje paklydu
s io s  m ano m in ty s  paklebeno 
gimtinės namų duris. Net nukrėtė 
šiurpas, kai į vidų įė jo ginkluoti ka
reiviai. Jie landžiojo po palėpes, 
trinksėjo, šūkavo ir vis labiau pyko. 
M es sė d ė jo m e  lo ve lė je  v ie n 
marškinės ir išpūtusios akis žiūrė
jome į tūkstančiais žėrinčio stiklo 
šukelių pabirusius ant grindų eg
lutės zuikučius, voveraites, varpe
lius... Tik paryčiui atvykėliai sumetė 
į sunkvežimį po ranka pakliuvusią 
mantą ir pasiėmę visus mus išvažia
vo...

Vežėjas užsidegė ilgą tabako 
suktinę, tvaikūs machorkos dūmai 
gniaužė kvapą. Tačiau tėtis, nepato
giai įsitaisęs vežimo gale, nejautė, 
kas dedasi aplinkui, ir kažką įtemp
tai mąstė. Kaip gerai, kad tada jis 
suskubo grįžti. Nusėdęs nuo dvi
račio, laukė, kol besiartinanti maši
na p a s u k s  į v ie ške lį. Mes 
apsidžiaugėm e ir iš nekantrumo 
sm arkiai pabeldėm e į vairuotojo 
kabiną.

P ra v irko  iš m iego pabudusi 
m ažiausio ji sesytė Liuda. O Di
evuliau, kaip ji norėjo valgyti! Bet 

. pintinėlėje gulėjo tik cukruje suvilgy
tas, kelionėje sumanytas skudurinis 
čiulptukas. Daug kas liko namuose 
nep a im ta, n esu ž iū rė ta . Vargšė 
mama negalėjo pasirūpinti, nes dar 
su tam sa buvo išėjusi sumokėti 
didelių m okesčių.už žemę Netoli 
Kurtuvėnų m ieste lio  ją  pasivijęs 
nepažįstam as žm ogus pranešė, 
kad tremiama šeima. Sugrįžusi rado 
svetima spyna užrakintas duris ir 
išdaužtą langą. Pakabintame dar
biniame švarke paslėptų pinigų jau 
nebebuvo. Pareigūnai suspėjo iš
tuštin ti klė tį ir tvartą. Nepamiršo 
pasiimti pirtyje džiovinamo salyklo. 
Mamai nebeliko nieko kito, kaip 
pasiekti Šiaulius ir įlipti į tremtinių 
vagoną.

Sulysęs darbų nukamuotas gy
vulėlis dar labiau sulėtino žingsnį. 
Prieš akis v ien skarotos pušys, į 
priekį bėgantis kelia ir virš jo pak
abintas bazlgano dangaus ruoželis. 
Net paukšteliai kažkur pasislėpę 
Bet kas tai? įsiklausau ir išgirstu, 
kaip rauda tyliai ošiantis miškas. 
Tikriausiai tą  verksmą kada nors iš
girs pravažiuojantys mano kaimo 
vaikai...

- Albinut, - sušnibždėjo sesutė 
Eugenija, kumštelėjusi į  pašonę, -

pastatai...
Pasirodė pakalnėje išsirikiavu

sios pirmosios trobelės. Nuo seno 
stogo spoksojo Kvitoko kaimo žvir
blis.

- Čia, - rusiškai pasakė vežėjas 
ir pirštu parodė į didelę daržinę su 
mažais langeliais.

- Tai štai kur mes visą savo 
amželį turėsime gyventi! - šūktelėjo 
mama ir, nepaisydama neapsako
mo nuovargio, kaip stirna stryktelė
jo iš vežimo.

Nuotaiką praskaidrino iš kažkur 
atklydęs šiltesnis saulės spindulė
lis.

Apgyvendino dvidešimt aštunta
jame barake. Pramintas takelis 
vedė tiesiai į rusų mokyklą. Sėdė
jau pirmame suole, nes iš toliau 
neįžiūrėjau, kas rašoma lentoje. 
Pamokas su Eugenija ruošėme prie 
mažytės spingsulės, kuriai gyvastį 
teikė į buteliuką įpiltas gazolis su 
įstatyta dagtimi. Kad šviesa būtų 
geresnė, buvo galima atidaryti 
nuolat besikūrenančios geležinės 
krosnelės duris. Gal dėl to mes, 
tremtinių vaikai, buvome stipresni ir 
pažangesni už kitus.

Naujasis gyvenimas nelepino. 
Trūko maisto, šiltos avalynės, pin
igų ir darbo rankų. Aš padėjau 
prižiūrėti mažąją Liudą, bėginėjau 
prie šaltinio skalauti drabužėlių, 
kaičiau viralą. Kartu su Eugenija 
rūpinomės kuru, kurį reikėdavo par
sigabenti iš geležinkelio pabėgių 
fabriko. į tėvelio padarytas rogutes 
vos įritindavome dideles, pramonei 
nenaudingas medžio nuopjovas. 
Paskui, atsispirdamos, skudurais, 
kad nenušaltume, aptutuluotomis 
kojomis, traukėme krovinį vis į kal
ną susilenkusios, kniubdamos, 
sunkiai pūškuodamos. Kartą, pam
atęs, kad mes esame paveiksluo
jamos, komendantas atėmė juostą 
ir g riežta i įspėjo, jog už tok ių  
nuotraukų darymą bei saugojimą 
galima susilaukti tolesnio pavėžėji
mo į Šiaurę. Per vasaros atostogas 
už menką atlyginim ą ravėjome 
daržus, ieškojomės kitų darbų. La
biausiai taikėmės į šieno grėbėjas, 
nes gaudavome nemokamus pei- 
tus: pusę kiaušinio ir dvidešimties 
gramų gabalėlį duonos.

Pirmaisiais metais mūsų sodin
tos bulvės beveik neužaugo, bet per 
mano devintąjį gimtadienį mama jų 
privirė iki soties. Gardžiai valgėme 
tuos riešutėlius su visomis lupenėlė- 
mis. Šįkart dažėme ne tik į druską, 
bet ir į pustuštį aliejaus indelį O kad 
ant stalo atsirastų duonos žiaub
erėlė, reikėjo antrą valandą nakties 
užsiimti eilę prie uždaros parduotu
vės. Je i p avė luos i, d u o ne lę  
pramiegosi.

Kalėdos! Kalėdos! Visi su ju
dome, sukrutome. Mama valė lan
gus, tėvelis statė eglutę, aš su se
sutėmis spalvinome popierėlius ir 
darėme karpinėlius. Iš Lietuvos 
gautus kelis obuoliukus pakabi
nome matomiausioje vietoje. Atėjusi 
šiaulietė Dumskienė pasidžiaugė 
mūsų vaikiškais darbeliais ir pakvi
etė pasimelsti prie jos prižiūrimo 
kaimo altorėlio.

Bėgo metai, nusinešdami į už
marštį iš džiaugsm o apraudotą 
Stalino paskutinę kelionę. Pradėjo 
daugiau mokėti už darbą, pagausė
jo prekių , ned ra u d ė  aug in ti 
daržovių. Tuo norėta bent kiek sust
abdyti tremtinių veržimąsi į Tėvynę. 
Juk reikėjo ką nors išgalvoti, kad 
prievarta apgyvendintos vietovės

nukelta į 6 p.
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vėl nevirstų nepageidautina dykyne.
Tik vėliau supratau, kad mūsų 

šeimą gelbėjo darbštumas. Tėvelis 
sugebėjo dirbti visus darbus. Dar 
savame krašte kaimynai juokavo, 
kad Sauginių Butkus laiko aitvarą, 
kuris iš kiekvieno grūdo pinigą pa
daro. Net kai valdžia pasiėmė visus 
v ie n u o lika  hek ta rų , ku lia m ą ją  
mašiną, zeim erj ir vėjo malūnėlj, 
duonos užteko ne tik šeimai, bet ir 
partizanams.

Tėveliai pasveikino su vidurinės 
mokyklos baigimu, ir aš išskubėjau 
j darbą. Kaip visada kurtinamai ūžė 
jrengimai, spjaudydami pjuvenom
is ir va ikyda m i du lk ių  debesis. 
Nespėjus pastumti j vietą apdirba

mo pabėgio, netikėtai mane sus
paudė ne laiku paduotas vagonė
lis. Nepaprastai sopėjo ištinusi ran
ka.

- Nereikės nupjauti, - pratarė li
goninės gydytoja, - per keletą gerų 
mėnesių turėtų sugyti.

Gavome liūdną žinią iš Lietuvos. 
Nelabojo apsėstas kolūkis per porą 
metų sulygino su žeme mūsų sody
bą. Neturėdamas kito pasirinkimo, 
tėvelis iš apmaudo ryžosi atstatyti 
ją  Sibire.

Nukrito j lauko dulkes paskutinis 
1962-ųjų metų kalendoriaus lapelis. 
Tėtis garsiai skaitė okulistų man 
išduotą pažymą, kad esu pripažin
ta III grupės regėjimo invalide ir 
negaliu sunkiau kelti bei dirbti nak

tinėje pamainoje.
- Ne bėda, pasakė jis, - važiuosi 

į Lietuvą, jsidarbinsi Šiaulių aklųjų 
jmonėje, o per atostogas atvažiuo
si mums padėti statybos darbuose. 
Manau, kad 1965-aisiais ir mes sug- 
rjšime. Man beliko pritarti ir savo 
žodj su kaupu ištesėti.

Grjžau su rūtos šakele. Jau tris 
dešimt trejus metus nešioju ją, j ak 
lųjų namus pristatydama namudini 
darbą. Ji man padeda žengti per 
aukščiausius gyvenimo slenksčius. 
Pusę šakelės palikau tėveliui ant jo 
kapo.

Oi rūtele žalioji, duok žinelę, ar ir 
ten, tolimiausiuose toliuose, pikti 
žmonės nenugriovė sodybėlės, kaip 
du vandens lašai panašios j gimto 
jo sodžiaus namelius.

Atsiminimus užrašė 
Algimantas VILEIKIS

LIETUVOS KARIUOMENES 
RŪPESČIAI

Henrikas KUDREIKIS

Kai kurie Amerikos kariniai žur
nalai, ypač š. m. sausio mėn. “Air 
Force", paskyrė po keletą straipsnių 
apie rytinių (buv. komunistinių) val
stybių priėm im ą j NATO. Beveik 
kiekvienas tvirtina, kad prieš Vakarų 
valstybes nusistatę rusų naciona
listai, net ir daugum a provakari- 
e tiškų -re fo rm u o to jų , nei g irdėti 
nenori apie NATO plėtimąsi j rytus. 
Tai jvyko, kai Vakarų valstybės 
pasiūlė kandidatūrą rytinės bei cen
trinės Europos valstybėms 1994 
metais.

Nei viename tų straipsnių nepam
inėtas rusų laikraščiuose Žirinovskio 
ir kitų fanatikų grasinimas Baltijos 
valstybėms, kad j NATO jstojim o 
atveju, Rusija j Baltijos valstybes 
jvestų savo karinius dalinius. Sen
ato karinio skyriaus p irm ininkas 
Sam Nunn kariniame seminare Nor
fo lk mieste, Virgin ia jspėjo, kad 
NATO plėtimąsi] rytus Kremlius lai
ko Amerikos stūmimusi j rusų gyvy- 
b inę  e rd vę , o tai g a li n u k irs ti 
svarbius ryšius su Rusija. Visi šie 
ženkla i rodo , kad L ie tuvos  ir 
apskritai Baltijos valstybių kelias | 
NATO yra labai duobėtas.

Šiandien žurnalai pilni, kaip ir 
prieš II pasaulin] karą, fantazuotojų 
s tra ip s n ių , ku rie  g ąsd ina , kad 
Trečiasis pasaulinis karas bus ties
iog naujasis armagedonas. Būsią 
pavartoti moderniausi ginklai iš 
kaitant cheminius, biologinius ir du
jas. Kiti spėliotojai eina toliau: pa
gal juos, jau išrasti antikompiuterin- 
iai ginklai, kurie niekais pavers visą 
karo techniką, valdomą kompiuterių 
pagalba

Tenka sutikti su kitų karinių ž i
novų pareiškimais, jog ir šiandien, 
ir rytoj, niekas neatstos pilko pės
tininko ir jo automatinių ginklų. Pas
kaičius keletą straipsnių paskutinėje 
Lietuvos spaudoje, matyti, kad, kaip 
tik šių priemonių trūksta dabartinei 
Lietuvos kariuomenei. Pagrindinė

priežastis - kariuomenės apginklavi
m as ru s iška is  g ink la is . G albūt 
pradžioje kitos išeities ir nebuvo. 
Šiandien nei automatiniams šautu
vams, nei kulkosvaidžiams rusai 
šovinių neparduoda. Tikimasi pirkti 
iš Lenkijos, jei lenkai ateityje pakeis 
rusiškus ginklus vakarietiškais.

K ę s tu tis  K. G irn ius “G arse " 
(1995 X11.12) rašo, kad, pagal laiki
nai einančio štabo viršininko parei
gas pik. Itn. Norgėlos pareiškimą, 
vienų tarnybos metų laiku kareivis 
iššauna tik 15-ka šovinių. Tuo tar
pu Vokietijos ar Danijos karys iššau
na ne mažiau kaip tūkstantį. Kaip 
minėtas pulkininkas rašo, dabar
tinės Lietuvos karių karinis parengi
mas panašus] skautų žaidimus. Li
etuvos kariuomenės batalionas pa
gal ugnies pajėgumą dešimt kartų 
s ilp n e sn is  už rusų bata lion ą . 
Padėčiai pagerinti laukiama dau
giau lėšų iš valdžios ir užsienio lab
daros.

Teisinamasi, kad lėšų stoka kal
ta už blogą karinį pasirengimą. 
Neatrodo, kad padėtis gerėtų. Iš 
penkių m ilijonų litų vyriausybės 
kreditų ginkluotei įsigyti kol kas ne
numatoma lėšų šaudmenims.

Nesutinku su K. Girniaus tvirtin
im u, kad L ie tuvos kariuom enė 
pala ipsniu i tampa nevykėlių pr
ieglauda. Šią vasarą asmeniškai 
ap la nkiau kunigaikščio Vaidoto 
batalioną prie Šiaulių, kalbėjau su 
kitų batalionų (Tauragės ir Kauno) 
v y ra is . S u tika u  daug šaun ia i 
a tro d a n č ių  ir p a trio tišką i 
nusiteikusių jaunų karių. Pagal “Kar
io" Nr. 12 (1995), Vilnijos SKAT 
manevruose dalyvavo didelis būrys 
Vilniaus universiteto ir kitų aukštųjų 
akademijų studentų. Deja, tiesa, kad 
Lietuvos jaunimo “grietinėlė" nepa
prastai sėkmingai išvengia karinės 
prievolės ir, be abejo, ne be savo 
tėvų pagalbos. Krašto vidaus min
is tro  gen . V a itekūno sūnaus, 
pašaukto karinėn tarnybon, policija 
nesurado iki šios dienos.

Iš mano sutiktų karinės tarnybos

amžiaus vyrų, nei vienas neketino 
stoti kariuomenėn: laikinai pasi
trauks ] užsienį, ar la ikinai stos 
policijon. Nepriklausomos Lietuvos 
(iki 1940 m.) priimdavo tik vyrus 
garbingai atlikusius tautos karinę 
tarnybą. G aila , kad dab artinė  
valdžia į tai nekreipia dėmesio.

Šiandieninės Lietuvos Seimo 
narių dlais, ir daug intelektualų pa
taria Lietuvai likti neutralia ir išfor
muoti karinius dalinius. Liūdni pa
tarimai ir dar liūdnesis būtų tautos 
likimas.

Siėnų, jūros ir vidaus apsauga, 
pagalba gamtos nelaimių atveju - 
pirmieji Lietuvos karinių pajėgų už
davin iai. Š iandien niekas nėra 
tikras, kad su užsienio pagalba tam 
tikros grupės nebandys išsprogdin
ti valstybės iš vidaus. Apie tokias 
jėgas šią vasarą girdėjau plačiai 
kalbant Lietuvoje, ypač Vilniuje. 
Kalbama apie naujus želigovskius 
ir “Armiją krajovą". Jie tik laukia kok
ios tarptautinės suirutės.

Šiandien, pagal karinius žinovus, 
Lietuvai reikia ne 4-5, bet mažiau
siai 10-15 batalionų, arba 3 lauko 
divizijų su pagalbiniais technikos 
da lin ia is. Vokiečių ir prancūzų 
karinėje spaudoje rašoma, kad ru
sai, ar tam tikri jų sluoksniai, nori 
susigrąžinti savo buvusią imperiją. 
Pagrindinė problema - galimas par
tizaninis karas Čečėnijos pavyzdžiu. 
Nei v iena  m ažesnė va ls tyb ė  
negalėtų atsispirti rusų karinėms 
grupuotėms. Tačiau laikas jau šian
dien pasirengti partizaniniam karui. 
Pagal kai kurių SKAT karininkų pa
reiškimus, Lietuvai jau dabar reikia 
tokio pasirengimo. Verta pirmiausia 
įs igyti rankines prieštankines ir 
priešlėktuvines raketas, apmokyti 
partizaninio karo dalyvius. Tai par
odo laimėtas partizanin is karas 
prieš Raudonąją armiją Afganis
tane. Prieš įsiverždami į Baltijos 
valstybes, jei grėstų partizaninis 
karas, rusai pagalvotų, ar verta 
įsivelti į šios rūšies bėdas.

VE LY K Ų  B O BU TĖ

Mirkymas ir dažymas

Vašku ar parafinu išmargintus 
kiaušinius dėsime į paruoštą au
galinių dažų nuovirą ir kelias valan
das palaikysime, kad dažai pamažu 
įsigertų į lukštą. Paskui statysime 
ant plytos ir labai iš lėto ant lengvos 
ugnies užvirinsime. Kiaušinius gali
ma išgriebti dažams vos tik užvirus, 
ir tikriausiai jie bus jau kieti.

Augaliniai dažai - tai visiems ži
nomas svogūnų lukštų ar kitokių 
žolių nuoviras. Jį paruošiame iš 
anksto: pavirinę atšaldome, skystį 
nukošiame, lukštus, žoles nus
paudžiame ir išmetame. Šis nuovi-

bus įvairių atspalvių. Paskui dažus 
galima dar sumaišyti - vėl bus ki
tokia spalva.

Jei margučiai verdami augalini
uose dažuose, tai vaškas ar parafi
nas ištirpsta ir lieka virale, o dažant , 
cheminiais dažais reikės vašką ar į i  
parafiną nuvalyti, gal būt net atsar
giai nuskusti. Karštus kiaušinius 
pablizginame lašinių skiautele.

Tegyvuoja išmonė ir fantazija!
Kai kas įsigudrina kiaušinį pap

uošti kelių spalvų raštais. Iš pradžių 
pamargina baltą kiaušinį, pamerkia 
į šviesios spalvos dažus, vėl pama
rgina, vėl merkia į tamsesnius ir 1.1. 
Tačiau tokiam darbui reikės ir dau
giau kantrybės, ir daugiau laiko, ir,

IKI VELYKŲ BELIKO TIK 
VIENAS ŠEŠTADIENIS!!!

ras dažys kiaušinius geltonai ar rau
donai ruda spalva. Švelniai geltona 
ar žalsva spalva dažo kmynų, ramu
nėlių arba šienulių, beržo lapinės 
šluotos ar vantos nuoviras. Švelni
ai geltoname ar žalsvame fone balti 
rašteliai labiau matomi, negu rudų 
kiaušinių rudi rašteliai; be to, baltą 
kiaušinį geltona spalva geriau kan
da.

Tik bėda su tais baltais kiaušini
ais, kad jie labai trūkinėja. Tad neu
žmirškime į augalinių dažų nuovirą 
įberti saują druskos - gal padės.

Jeigu kiaušiniai prieš tai buvo 
kelias valandas mirkyti juodalksnio 
arba ąžuolo žievės rauge, išvirę jie 
bus juodi arba tamsiai rudi.

Jeigu norime turėti įvairiaspalvių 
velykaičių ir juos dažysime pirktini
ais dažais, tada reikia kiaušinius 
išvirti, atvėsinti, išmarginti vašku ar 
parafinu, o į dažus tik pamerkti. 
Dažų tirpalo ruošiame nedaug - kad 
apsemtų 1-2 kiaušinius. Margučiai

be abejo, lakesnės fantazijos.
Jei neturite nei vieno, nei kito, 

anei trečio, o Velykos jau rytoj, išgel
bės tie patys svogūnų laiška i. 
Darželyje, panamėje gal jau išdygo 
vienas kitas žolynėlis. Ant kiaušinio 
dedamas petražolės, rūtos, jeroni- 
mo ar koks kitas dailiai karpytas la
pelis. Visa tai surišama skudurėliu į 
mazgelį. Tarp svogūnų lukštų į tą 
patį ryšelį įbėrus anilino dažų (visų 
pirma mėlynų ir žalių), kiaušinis išeis 
panašus į fizinį pasaulio žemėlapį. 
Netikėtą efektą galima gauti ir iš to 
paties skudurėlio - ypač, jei tai reto 
audinio ar mezginio gabalėlis... Pa
bandykime!

M amos, m očiu tės, te tu lė s , f ( J  
krikštamotės ir kitos mūsų gerosios! 
Mokykime to, ką pačios mokame, \
savo va ikus  ir anūkus. Pa- ^
sirūpinkime, kad prie to malonaus 
darbelio vaikai būtų saugūs: ne
apsidegintų, nenusiplikytų, kad ir 
pats mažiausias turėtų margą med
inį kiaušinį.
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1. K L A U S IA N T IE M S  k a d a  
pasieksim e duobės dugną.

Pagal marksistinės dialektikos 
dėsn ius skrie jančių Raudonųjų 
žvaigždžių išsidėstymas byloja, kad 
duobė - opozicijos išmislas. Jos 
dugno niekada nebuvo ir nebus, nes 
NEGALI BŪTI TAIP BLOGAI, KAD 
NEGALĖTŲ BŪTI DAR BLOGIAU. 
Tai patvirtina ne tik piatilietkų patyr
imas, bet ir abiejų LDDP vyriausybių 
programos.

2. ABEJOJANTIEMS, ar gerai 
pasie lgė Prezidentas, išvykda
mas šiltuosna kraštuosna.

Pasielgė tikrai blogai, bet ne 
todėl, kad išvyko, o todėl, kad neat 
laikė temperatūros svyravimų ir per- 
sišaldė. paliko valstybę be vairo. 
Ekspremjeras išvykdavo, ir - nieko, 
o Jo Ekscelencija per mažai ke- 
iaudam as neu žsigrūd ino  arba 

vartoja ne tas profilaktikos priemo
nes. Iki kadencijos pabaigos beliko 
mažai laiko užsigrūdinti, todėl RR 
horoskopas siūlo Jo Eskcelencijos 
daugiau niekur nebeišleisti, kad vi
sai neprarastų imuniteto. Reikalau

ti Prezidento atsakymų į sm ulk
meniškus klausimus tikrai neverta, 
j  juos turi atsakyti rinkėjai.

3. SVAR STAN TIEM S, kodėl 
ta ip  ilgai ne ištirpsta sniegas.

Per žiemą varguoliams nuolat 
varstant socrūpybos, “Sodros", la
bdaros įs ta ig ų , sav iva ldybės, 
apskrities ir kitų reikalingų ar visai xjč%  

nereikalingų įstaigų duris išeikvota *la* 
labai daug šilumos, todėl pritrūko i
energetinių resursų. Dėl politeko- <
nominės suirutės šilumos vartotojai 
įs iskolinę energetikam s, o šie - 
“G azprom u i", ku ris  žada v isa i 
nebeduoti dujų, o oremulsijonas 
sniegui tirpinti nbepritaikytas. Nusi
minti neverta, nes vasarą renkant 
mokesčius už šildymą ir nukėlus 
vasaros laiką vieną mėnesį rude
niop. sniegas tikrai ištirps.

4. N E AP S IS P R E N D ŽIA N T I- 
EMS, a r su sėbru išgerti dar po 
vieną.

Negerti ir  pirm os, nes galite  
prarasti neprik lausom ybę, kaip 
Lukašenka Maskvoje.

Astrologas Albertas GRIGANAVIČIUS

SAV AITG ALIO  P A M O K O S
Leonija  MALAKAUSKIENĖ

SEKM ADIENIS. VALANČIOJI 
RYŽIŲ MONODIETA

Organizmą išvalyti galima įvairi
ais būdais: badavimu, vegetarine 
mityba, įvairiomis dietomis. Gyd. D. 
Jakaitė-Šarkanienė siūlo vieną iš 
ryžių dietos modifikacijų: 10-14 di
enų valgyti vien tik be jokių priedų 
bet kokiu būdu išvirtus ryžius - kiek 
nori, bet ne mažiau kaip po porą 
lėkščių kas dieną. Galima išgerti 1- 
2 stiklines skysčių, iš jų viena galėtų

būti antistresinio Arakuliano kokteil
io. | s tik lin ę  vandens dedamas 
šaukštelis medaus, pipete įlašina
ma 4-5 mėtų lašai, pridedama šiek 
tiek  c itrin os sulčių arba citrinos 
rūgšties. Šiuo kokteiliu puikiai gali
ma atsigaivinti ir šiaip bet kurią di
eną po sunkaus darbo, žinoma, 
neužmirštant nusiprausti po šaltu 
dušu.

Šios dietos paslaptis ta, kad ryži
a i tu ri porų, į ku rias su traukia 
skysčius ir toksinus. Per 10-14 di
enų organizmas pakankamai išsiva
lo, atstatom as sutrikęs energijos

balansas.
Antrą ar trečią dieną patiriama 

krizė, paūmėja ligų simptomai. Po 
to e ina šv iesesn is  la iko ta rp is , 
maždaug po savaitės ištinka antroji 
krizė - smarkesnė,gilesnė, bet ne 
tokia, kad negalėtum pakelti. Ligos 
paūmėja, jaunų žmonių nuotaika 
pablogėja, ima miegas, norisi išsi
pasakoti. Iš krizės išėjęs žmogus 
jaučiasi energingas ir atjaunėjęs 
maždaug 10 metų.

Būtinas šios dietos elementas - 
kasrytinė klizma: 1,5-21 vandens su 
trupučiu citrinos rūgšties. Galima 
tam reikalui naudoti savo šlapimą - 
gryną arba atskiestą vandeniu.

Po to, kai organizmas išvalytas,

galima išsitirti, kokie produktai, prd- 
edant nuo namų vandens ir duonos, 
tau tinka arba netinka. Mėginių 
reakcijos išryškėja tik tada, kai krau
jas yra alkanas, todėl vis dar valgo
mi ryžiai ir per dieną daroma tik vie
nas ar du mėginiai. Kiekvienas žmo- 
gus yra  in d iv id u a lyb ė , maito 
produktus priima ar neprima skirt
ingai, todėl iš principo bendro šei
mos stalo neturėtų būti.

Po to, kai energetika atstatyta, 
kiekvienas tampąs ekstrasensu. 
Nebūtina esą gydyti šimtus. Kiekvi
enas galįs gydyti save ir savo vaiką. 
Po valymosi ryžiais gerai veikia en
ergetinė švytuoklė. Jai padaryti tiks, 
pvz., aukso žiedas, pakabintas ant

ilgo plauko ar lininio siūlo. O gal si
dabras, gal akmuo, gal varis, žal
varis, gintaras? Kiekvieno žmogaus 
laikoma švutuoklėgali svyruoti skirt
ingai, todėl verta jos parodymus už
sirašyti ir palyginti su ryžių dietos 
mėginių rezultatais. Švytuokle nus
tatomas ir prieskonių bei vaistažolių 
tinkamumas.

Gydytoja kalbėjo, kad kiekviena 
liga yra toksinų, taip pat ir dvasinių, 
išmetimo būdas. Plaučių ligos - 
liūdesio ligos. Pykčio ligos - kepenų 
ir tu lž ies pūslės sutrikim ai. Dėį j  
baimės kenčia inkstai.

b. d.



1996 04 06 7
P  O  N  t  O  M  (S  

I  D

P A N E L Ė M S

VELYKŲ VALGIAI

R IEST A IN IA I
“M A R G U Č IAI”

Duonos, aliejaus, 1-2 skiltelės 
česnako, 2 kiaušiniai, 100 g rūkytos 
dešros ar kumpio, svogūnų laiškelių 
ar petražolės šakelė (jei turite).

Iš duonos riekučių išspauskite 
stikline riestainiukus. Vidurėlj išspaus
kite mažesne formele. Riestainiukus 
iš abiejų pusių apkepinkite aliejuje ir 
Įtrinkite česnaku.

Kiaušinius išvirkite kietai. Baltymus 
ir trynius sukapokite atskirai. Dešrą 
ir kumpį sumalkite mėsmale. Žalumy
nus smulkiai supjaustykite. Riestain
ius apibarstykite paruoštais sus
mulkintais produktais. Turėsite bal
tų, geltonų, raudonų, žalių riestainių. 
Patiekite j stalą sudėtus ant lentelių.

B U R O K Ė L IŲ  IR 
Č E S N A K Ų  S A LO T O S

0,5 I paruoštų burokėlių, 2-3 
skiltelės česnako, 0,5 stiklinės alie
jaus, druskos, pipirų, keli lašeliai acto, 
0,5 I virtų pupelių.

Virtus burokėlius sutarkuokite 
stambia tarka. Česnakus supjausty
kite smulkiai. Įpilkite acto ir patiekite 
į stalą.

K IA U ŠIN IŲ  SA LO T O S  
KITAIP

5 kietai virti kiaušiniai, 2 svogūnai, 
pipirų, 3 šaukštai aliejaus, 200 g džio
vintų slyvų.

Kiaušinius susmulkinkite šakute. 
Nuvalytus ir žiedais supjaustytus 
svogūnus pakepinkite aliejuje. Slyvas 
išmirkykite, nusausinkite ir išimkite 
kauliukus. Supjaustykite juostelėmis.

Visus komponentus sudėkite į 
salotinę ir patiekite j stalą.

K A R P IS  S U  R Y Ž IA IS  IR 
R IE Š U T A IS

1 kg karpio (1 žuvis), 1 stiklinė 
ryžių, 1 stiklinė išgliaudytų lazdyno 
riešutų, 3 stiklinės obuolių sulčių, 
pipirų, 2 svogūnai, 1 šaukštas želat
inos, 2 stiklinės vandens, žalumynų 
(ž iupsne lis dž iovintų petražolių , 
krapų), druskos, 1-2 morkos.

Žuvį nuskuskite, išimkite vidurius, 
o iš galvos - žiaunas ir gerai išplau
kite. Dėkite į verdantį skystį (obuolių 
sultys ir vanduo) ir apie 1 val. virkite 
ant silpnos ugnies, pridėję į šj skystį 
svogūnų, pipirų, morkų, druskos. Po 
to supilkite ištirpintą želatiną (0,5 
stiklinės obuolių sulčių). Tada žuvį dar 
kartą užkaitinkite. Po to išimkite, sup
jaustykite gabalais, sudėkite į pailgą 
lėkštę, užpilkite sultiniu ir pabarsty

kite stambiai sutarkuotomis virtomis 
m orko m is . P a sta tyk ite  ša lto je  
patalpoje, kad sultinys sustingtų. 
Ryžius išvirkite, supilkite 0,5 stiklinės 
paruoštų drebučių, suberkite riešu
tus. Išmaišykite ir ta koše apdėliok- 
ite paruoštą žuvį.

A G U O N IN Ė  BO B A

1 kg miltų, 1,5 stiklinės pieno, 200 
g  sviesto, 4 kiaušiniai, 150 g cukraus, 
50 g m ielių, 1 pake lis vanilin io  
cukraus, 2 stiklinės džiovintų obuolių,
1 stiklinė aguonų, druskos.

Pieną pašildykite, sudėkite mieleę, 
truputį cukraus. Pakildykite. | persi
jotus miltus supilkite mieles, likusį 
pieną, tešlą išplakite; pabarstykite 
miltais ir palikite pakilti.

Po to kiaušinių trynius išsukite su 
cukrumi. Suberkite vanilinį cukrų. Visa 
tai įplakite į pakilusią tešlą, paskui 
supilkite ištirpintą, bet ne karštą svi
estą. Berkite susmulkintus obuolius 
ir aguonas. Tešlą gerai išplakite ir 
pastatykite šiltai, kad pakiltų.

Paruoškite skardą. Imkite aukštą 
apvalią metalinę dėžutę. J ją įstaty
kite apvalų tokio pat dydžio kartoną 
Kraštą susiūkite. Visą formą gerai 
ištepkite riebala is ir išbarstykite  
džiūvėsėliais.

Iškilusią tešlą pilkite į paruoštą 
formą. Tešla turi užimti 1/3 formos. 
Vėl pakildykite. Kepkite įkaitintoje 
orkaitėje. 1 kg svorio tešla kepa apie 
1 val. Iškeptą atšaldykite skardoje. 
Po to išimkite Puoškite baltu glajumi. 
Jam 1 kiaušinio baltymą, 1 stiklinę 
cukraus pudros, truputį rūgšties (cit
rinos sulčių, citrinos rūgšties, vitami
no C tabletę - ką turite) išsukite iki 
baltos masės. Užpilkite kepinio viršų, 
sulyginkite, o nuo kraštų tegul nubė
ga “varvekliai’'. Bus originalu ir gražu

Ponia RŪTA

kino ir kultūros centras
  T ilžės g. 140, Šiauliai, tel. 432753. 432783

^ ™ B š l № U 0  ŽV A IG Žm S
K e tv irta d ie n is -P a s a u lin io  k in o m e n o  m e istry  film a i 

N a u ja u si H o liv u d o  film a i!
K o m e d ijo s , v e s te rn a i, trile ria i, d e te k t y v a i, m e lo d ra m o s  

ir š ia ip  se n as, g e ra s, n e p a k e ič ia m a s k in a s !

IV. 0 8 -1 4  d.
"CINEMARKT* p ris ta to :

P INIG Ų  TR AUKINYS
(JAV , n u o ty k ių )  15, 17, 19 va l.

IV. 11 d.
P a sa u lio  k in o  m e is tra i: rež. T .A bu ladzės film as

TROŠKINIŲ  M E D IS
(A n tro ji  tr ilo g ijo s  da lis , G ru z ija  - film ) 19 va l.

SU RINKĘ 15  TOKIU BILIETU, N EM OKAM AI ŽIŪRĖSITE 
VIENA K IN O  SEANSĄ!

TELEVIZIJOS PROGRAMA VISAI SAVAITEI (RALANl)ŽIO U R. - RALANDŽIOJ4 p.)
BALTIJOS TV

P IR M AD IE N IS , 04.08
8.30 A m erik ieč ių  se ria la s  “Taip 
sukasi pasaulis"(584) 9.30-18.50 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
temoje) 18S50 Programa 19.00 Vaid
y b in is  f ilm a s  ."G ra ž io jo je  p a 
krantėje" (“Au Beau Rivage"). Ko
m e d ija  P ra n c ū z ija , 1993. Rež. 
Serge Korber. Vaidina: Jean Yanne, 
Genevieve Fontanel 20.30 Italų se
ria las "M anuela " (156) (rusų k.)
21.00 A m erik ieč ių  seria las “Taip 
sukasi pasaulis"(585) 22.00 Rytų 
kovos menas - BUSHIDO (12) 23.00 
NBA a p ž v a lg a  2 3 .3 0  S p o rto  
sensacijos 24.00-8.30 CNN progra
ma (PAL sistemoje)

AN TR A D IE N IS , 04.09
8.30 A m e rik ie č ių  se ria la s  “Taip 
sukasi pasa u lis”(585) 9.30-18.50 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas “Manuela" (156) (rusų k.)
19.30 Čempionų pasaulis “Slidinėji
mas Haut Bugey" 20.00 Muzikinė- 
informacinė laida “G intarinė nata"
20.30 Italų serialas "Manuela" (157) 
(rusų k.) 21.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis"(586) 21.55 
Baltijos naujienos 22.00 Vaidybinis 
film as."G eležin is e re lis  2" ("Iron 
Eagle 2"). Nuotykių JAV, 1988. Rež. 
Sidney J.Furie. Vaidina: Louis Gos- 
sett, Mark Humphrey 23.40 Čem pi
onų pasaulis “Burlentės Tarifoje" 
0.10-8.30 CNN programa (PAL sis
temoje)

T R E Č IA D IE N IS , 04.10
8.30 A m e rik ie č ių  se ria las  "Taip 
sukasi pasau lis”(586) 9.30-18.20 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
tem o je ) 18 .20  P rogram a 18.30 
Krepšinis. LK’ A ’ L čempionato pu*i- 
nalis. "LIETUVOS RYTAS" (Mari- 
jam polė )-"Ž IEM G ALA" (Joniškis)
20.00 Sveikatos kaina.Kas vyksta 
s ve ika to s  a p sa ugos  s is te m o je . 
(Tęsinys) 20.20 Jazz 20.30 Italų 
serialas “Manuela” (158) (rusų k.)
21.00 Am erik iečių seria las "Taip 
sukasi pasaulis" (587) 21.55 Balti

jo s  n a u jie n o s  22 .0 0  Va idyb in is  
f ilm a s."S te b ė to ja i” (“W atchers”). 
S ia u b o  J A V ,1988. R e ž.Jo n  
Hess.Vaidina: Corey Haim,Barbara 
W illiam s,M ichae l Ironside 23.30 
Čempionų pasaulis “S lidinėjim as 
Haut Bugey" 24.00-8.30 CNN pro
grama (PAL sistemoje)

KE TVIR TA D IEN IS , 04.11
8.30 A m e rik ie č ių  se ria las  “Taip 
sukasi pasaulis" (587) 9.30-18.50 
Deutsche Welle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas “Manuela” (158) (rusų k.)
19.30 NBA: Ž v ilg sn is  iš arčiau !
20.00 Kvailybių pasaulis 20.30 Italų 
serialas “Manuela” (159) (rusų k.)
21.00 Am erik iečių  serialas “Taip 
sukasi pasaulis"(588) 21.55 Baltijos 
n a u jie n o s  2 2 .0 0  V a id yb in is  
filmas."Tikroji damos su kamelijomis 
istorija” (“La Storia Vera Della Signo
ra Dalle Cam elie"). M elodram a. 
Prancūzija, 1980.Rež.Mauro Bolog- 
nini. Vaidina:lsabelle Huppert.Gian 
Maria Volonte, Bruno Ganz, Fabriz 
io Bentivoglio 23.50 Erotika. Vašing
tono merginos (1) 0.15-8.30 CNN 
programa (PAL sistemoje)

PENKTAD IEN IS , 04.12
8.30 A m erik ieč ių  se ria las  “Taip 
sukąsi pasaulis”(588) 9.30-18.20 
Deutsche Welle programa (PAL sis
temoje) 18.20 Programa 18.30 Vaid
ybinis film as."G inkluotas atkirtis”  
(“Armed Response”).Kovinis trielris 
JAV, 1986. Rež. Fred Olen Ray. 
Vaidina: David Caradine, Lee Van 
C leef 20.00 “Už kam po...” Senų 
anekdotų devintukas Laidos autori
us ir vedėjas R.Bingelis 20.30 Italų 
serialas "Manuela” (160) (rusų k.)
21.00 Am erikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis" (589) 21.55 Balti
jos naujienos 22.00 Vaidybinis fil
mas “Romo bulvaras" ("Boulevard 
Du Rhum "). Nuotykių Prancūzi- 
ja.1971. Rež. Robert Enrico. Vaidi
na: Brigitte Bordot, Lino Ventura, Bill 
Travers, Clive Revill 24.00 Erotika. 
Vašingtono merginos (2) 0.30-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

ŠEŠTADIENIS, 04.13
8.30-17.00 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistemoje) 17.00 Amerik
iečių serialas “Taip sukasi pasaulis” 
(589) 17.55 Ekorykštė. Priverstinės 
rugiapjūtės rūpesčiai 18.15 Vaidy
binis filmas. “Šauksmas nuo kalnų" 
(“Cry From The M ountain”) JAV, 
1985. Vaidina: James Cavan, Wes 
Parker, Rita W alters, Chris Kidd 
19.15 Vaidybinis filmas. "Beveik 
vyras” (“Almos1 A Man”) Rež. Stan 
L a th a n .V a id in a : Leva r B u rton , 
Madge Sinclair, Robert Doqui 20.00 
Krepšinis. NBA rungtynės 21.00 
Am erikiečių serialas “Taip sukasi 
pasaulis" (590) 22.00 Vaidybinis 
filmas."Gražuolis Džonis" (“Johny 
H andsom e").T rile ris  JAV, 1989. 
Rež. W alter H ill.Vaidina: M ickey 
R ourke, E llen B a rk in ,E liza b e th  
M cGovern,Forest W hitaker 23.30 
Erotika. Kovojančios merginos (2) 
24.00-8.30 CNN prograrpa (PAL sis
temoje)

SEKM AD IEN IS , 04.14
8.30-16.30 Deutsche Welle progra 
ma (PAL sistem oje) 16.30 Vaikų 
savaitgalis.”Ei,vaikučiai,surimtėkim!"
17.00 Am erikiečių seria las "Taip 
sukasi pasauliS”(590) 18.00 Religi
jos laida. Žingsniai 18.30 Italų seri
alas “Manuela" (159,160) (rusų k.)
19.30 LKL apžva lga 20.00 NBA 
apžvalga 20.30 Čempionų pašau 
lis "Rokas ir sportas" 21.00 Amerik
iečių serialas “Taip sukasi pasau
l i s " ^ ! )  22.00 Kinas-mano meilė. 
"D žiung lių  kn yg a ” ( “The  Jung le 
Book") 1942. Rež. Zoltan Kordą. 
Vaidina: S abu, Joseph Calle ia, 
Rosemary De Camp, Ralph Byrd
23.45 NBA: Žvilgsnis iš arčiau 0.15-
8.30 CNN program a (PAL s is te 
moje)

LNK  TV
Pirm adien is, ba la ndžio  8 d.
8.55 Programa. 9.00 Animaciniai fil
mai. 11.00 “Šeštadienio pokalbiai". 
11.50 "TAI P. N E". TV ža id im as.
12.45 “...prieštaraukf Diskusijų šou.
13.45 "Viskas“ 14.15 "Baltojo kati
no svetainė” 14.40 "Vienam gale

kablys...” Laida žvejams ir ne tik ji
ems. 15.00 “Dviračio šou’ . Humoro 
laida. 15.15 Kibir Tele Vibir. 16.30 
"Robin Hudas: kova dėl karūnos". 
Anglų nuotykių f. 18.00 “Komiškos 
is torijos” . Australų humoro laida.
18.30 “Kosminė princesė". Anglų 
fantastinis nuotykių f. Rež. Charles 
Crichtonas. Vaid. Martinas Landau.
20.00 Žinios. 20.25 “Benny Hillo 
šou”. Anglų humoro laida. 21.00 
“Vakarų Waikiki, 1", 16s. JAV seri
alas. 22 .00 Tangomanija. 22.25 
Kruvinasis sekmadienis pirmadienį.
23.00 “Dviračio šou".Humoro laida.

A n trad ien is , balandžio 9 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9 .00  T e le parduoruvė. 9.05 “Be 
namų negerai...” , 403 , 404 s. 15.55 
Programa. 16.00 Holivudo žinios.
16.30 “Pasimatymas". TV žaidimas.
17.00 Vrem ia. 17.20 “TAIP.NE".
18.10 “Pingvinai keršytojai", 19 s. 
A n im a c in is  se ria la s . 18.35/ "Be 
namų negerai...", 403. 404 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19 30 "Pragiedruli 
ai". Public istinė- poleminė laida
20.00 Žinios. "20.25 “Benny Hillo 
šou". Anglų humoro laida. 21.00 
“99-1” , 6 s. Anglų detektyvinis trile 
ris, 1994 m. 22.00 "...prieštarauk!" 
D isku s ijų  š o u .T iesioginė laida.
23.00 Žinios. 23.15 "Komiškos is
torijos". Hum oro serialas. 23.45 
Nakčia. "Sandėris žudyti" (Appoint
ment For Killing) JAV trileris, 1995 
m. Vaid. M arkie Post, Corbinas 
Bernsenas ir kt.

T re č ia d ie n is , balandžio 1 0  d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00  Te le parduo tuvė . 9.05 “Be 
namų negerai...", 405, 406 s. 16.05 
Programa. 16.10 “Vakarų Waikiki, 
1", 163 s. JAV serialas. 17.00 Vre- 
mia. 17.20 Tangomanija. 17.40 “Sou 
bulvaras". Humoro laida. 18.10  "Vol- 
tronas",24 s. Animacinis seria,as_ 
18.35 “Be namų negerai 405,406 
s. 19.25 Teleparduotuvė. 19 30 Ke
turi ratai. 20.00 Žinios. 20.25 “Pasi
matymas". TV žaidimas. 21.00 “Ro
botas policininkas"(Robocop( JAV
fantastinis serialas, 1994 m., 1
22.00 “Tarybinės kronikos j- Ltaida

apie praetj. 23.00 Žinios. 23.15 
“Benny Hillo šou". Anglų humoro 
laida. 23.45 Nakčia."A ntkaklis" 
(Wedlock) JAV trileris, 1991 m. Rež. 
Lewis Teague. Vaid. Rutgeris Hau- 
eris ir kt.

Ketvirtadienis, balandžio 1 1 d .
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “Be 
namų negerai... " , 407,408 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", 
20. s.Animacinis serialas 18.35 “Be 
namų negerai...", 407,408 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 “K itokia  
nuomonė". L ie tuvos s o c ia l
dem okratų laida. 20.00 Žin ios.
20.25 Šou bulvaras. Humoro laida.
21.00 “Atogrąžų karštis” (Tropical 
Heat).6s. JAV serialas. 22.00 "Tik
ro garso koncertas”- “Studija". 23.00 
Žinios 23.15 "Benny Hillo šou”. An
glų humoro laida. 23.45 Nakčia. 
“Ričardo daiktai”(Richards Things( 
Anglų psichodrama. 1981 m. Rež. 
Anthony Harvey. Vaid. Liv Ulmann 
ir kt.

Penktadienis, balandžio 12 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 "Be 
namų negerai...", 409, 410 s. 16.00 
Programa. 16.05 “Robotas policinin
kas" .,11.s. JAV fantastinis serialas,
1994 m. 17.00 Vremia. 17.20 “Tary
binės kronikos". Laida apie praeitį.
18.10 “Voltronas”, 25 s. Animacinis 
serialas. 18.35 “Be namų nege
rai...", 409, 410 s. 19.25 Teleparduo
tuvė. 19.30 2 x 8. 20.00 Žinios.
20.25 Radijo šou. Humoro laida.
21.00 “TAIP.NE". TV žaidim as.
21.55 “Frosto prisilietimas” (A Touch 
Of Frost)- "Nežinomi kareiviai” . An
glų detektyvinių trilerių ciklas, 1995 
m. 23.40 “Monstrai"- “Pasiūlymas".

Šeštadienis, balandžio 13 d.
8.55 Programa. 9.00 Ryto Ratas.
10.30 Gero apetito( 10.55 Progra 
ma. 11.00 ‘Tarybinės kronikos’ . Lai
da apie praetj. 11.55 “Šou bulvaras". 
Humoro laida. 12.20 2 x 8. 12.50

T



8 1996 04 06

"Europos mozaika’'. TV žurnalas.
13.20 Keturi ratai. 13.45 “Pasimaty
mas". TV žaidimas 14.15 "Tango- 
m a n ija ” . 14 .45  B a lto jo  ka tin o  
sveta inė. 15.15 K ib ir Tele Vibir. 
“Sapnų akmuo", 37 s. “Vėjas gluos
niuose", 53 s. 16.30 "Išlikimas", - 
“Hulos ežero mirtis ir gyvenimas". 
Anglų dok.f. apie gamtą. 17.00 “Ko
ralų pasaulis", 4 d. Dok.f. 18.00Tel- 
eretro. “Adamsų šeimynėlė”- “Din
go daiktas". 18.30 “Holivudo žinios’.
19.00 Viskas! 19.30 VRS kamera.
20.00 Žinios. 20.25 "Komiškos is
to rijos". A ustra lų  hum oro laida.
21.00 Šeštadienio poka lb ia i.. 21.55 
“Vaivorykštės alėja”(Rainbow Drive) 
JAV detektyvinis trileris, 1990 m. 
Rež.Bobby Rothas. Vaid. Peteris 
W elleris, Sela Ward ir kt. 23.40 
"Monstrai"- “Giliai po žeme”.

S ekm ad ienis, ba landžio  14 d.
8.55 Programa. 9.00 Animaciniai fil
mai. 11.00 “Šeštadienio pokalbiai. 
11.50 “TAIP.NE". TV  ža id im as.
12.45 “ .. .prieštarauk(“Diskusijų šou.
13.45 “Viskas(“ 14.15 VRS kamera.
14,40 “Trys su puse". Dzūkai Lietu
vai. 15.15 Kibir Tele Vibir. “Vėjas 
gluosniuose", 54 s. "Lobių sala".
16.00 “ Iš National Geographic kole
kcijos" - “Dramblys". 17.30 Auksinė 
Discovery kolekcija. “Archeologija"- 
"Dingęs miestas Egėjo jūroje” . 18.00 
“Flinstounai', 76 s. JAV animacinis 
seria las. 18.30 H olivudo žinios.
19.00 “Beverly Hills, 90210". JAV 
serialas, 2/18 s. 20.00 Žinios. 20.25 
TELELOTO ŠOU. TV žaidimas- lo
terija. 21.00 Savaitės horoskopas.
21.05 “Pamestos žmonos “(Throw
away Wives) JAV vaid.f., 1989 m. 
Rež. Richardas Michaelsas. Vaid. 
Stephanie Powers, Davidas Birneyir 
kt. 22.45 Kruvinasis sekmadienis.

LIETUVOS TV

Pirm adien is, ba la ndžio  8 d.
9.00 Programa. 9.05 Muzikinė-pra- 
moginė laida “Tele bim bam". 9.35 
‘M ano ka n k lė s  p a a u k s u o to s ". 
P.Mataičio folkloro teatro koncertas - 
spektaklis. 10.50 Muzikiniai pokal
biai. “Airija". 11.35 Kaukodromas.
12.15 Klasikos šedevrai. Gražiausi 
Dž.Verdžio operų puslapiai. 13.15 
Šiaulių dramos teatro spektaklis.
G.Mareckaitės “Eglės namai". Rež. 
S.Varnas, TV rež. B.Talačka. 15.10 
Sveikinimų koncertas. 15.50 Šedu 
vių ve s tu vė s. P irš lybo s. M e rg 
vakaris. Atlieka etnografinis ansam- 
b lis  “ Šeduva"' Va dovė  
E.Brajinskienė. 16.30 Jaunimo es
trada. jvairių metų grupės “Rondo" 
dainos. 17.00 TV vaid.f. “Velnio iš
varymas iš Mykolų kaim o”. Rež.
A.Puipa. 18.00 Žinios. 18.10 TV 
anonsas. 18.15 “ Dienos" mados 
savaitės kronika. 18.30 Gyvybės 
žalias medis. 19.00 Tele LIFE. 19.30 
Mūsų miesteliai. Vabalninkas. 1 d. 
Aut. N .Baužytė, R Jarašauskas.
20.30 Panoram a. 21 .0 5  Sporto  
studija. 21.15 Am erikiečių vaid.f. 
"Karalių karalius". 2 s. Rež. N.Rėjus.
22.20 “Tau, vien tik Tau...” Netradi

cinis E.Kaniavos koncertas LOBT.
23.15 Vakaro žinios.

An trad ien is , ba la ndž io  9 d.
7 00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Laidų lenkų k.
18.30 Anglų k. mokomoji programa 
“Look Ahead”. 53 d. 18.45 Žinios 
(rusų k.). 18.55 TV anonsas. 19.00 
Animac.f. “Gaidys ir spalvos". 19.15 
TV žurnalas "Tavo laikas". 19.40 
“Kryžminė ugnis” . Laidoje dalyvau
ja LLS pirm ininkas V.Šustauskas.
20.30 Panoram a. 21.05  S porto 
studija. 21.15 Anglų TV serialas 
“Kūnas ir siela". 2 s. 22.05 Vilniaus 
m. tautinių šokių ansamblių koncer
tas. 22.50 “Dienos" mados savaitės 
kronika. 23.05 TV anonsas. 23.10 
Vakaro žin ios. T rečad ie n is . b a 
landžio 10 d. 7.00 Labas rytas. 9.00

i Muzikos pamoka. 17.55 Programa,
t 18.00 Žinios. 18.10 Gyvoji prancūzų
I k. Francais en action. 9 d. 18.40
i Žinios (rusų k.), i 8.50 TV anonsas.
I 18.55 Animac.f. “Atkaklus asiliukas".
; 19.05 Laida moksleiviams "Gimna

zistai". 19.35 TV forumas. Energet
ikos tarifai: dabartis ir perspektyvos. 
Da lyvauja Energetikos ministras
S.Kutas. Vedėjas. K.Šiaulys. 20.30 
Panorama. 21.05 Sporto studija.
21.15 Loterija “Perlas". 21.20 Kran
tas, Autorius V, Matulevičius. 22,20 
TV anonsas. 22.25 Italų vaid.f. “Af- 
rikietiška orestėja" Rež. P.Pazolinis. 
Vaidina P.Pazolinis. 1972 m. Per
trau ko je  - 23.15 Vakaro žinios. 
Ketvirtadienis, balandžio 11 d. 7.00 
Labas rytas. 17.55 Programa. 18.00 
Žinios. 18.10 TV žaidimas‘‘Milijonie
rius ’’. 18.25 Vyriausybė nutarė... 
18 .40  Ž in ios  (rusų k .). 18.50 
Krikščionio žodis. 19.00 TV anon
sas. 19.05 Programa vaikams. Dži- 
mio Hensono gyvūnų spektaklis.
19.30 TV artelė (rusų k.). 20.10 
M ūsų namas. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 9 am
atai. Laidą veda B.Balynienė. 22.00 
Europa šou. 22.30 Teatras. Tas pats 
ir vis kitas Jonas Vaitkus. 23.15 TV 
a no nsas. 23.20 Vakaro žin ios.
23.35 “22". Sporto laida futbolo 
mėgėjams.

P e nktad ien is , balandžio 12 d.
7.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10"Trembita”. Lai
da ukrainiečiams. 18.40 Žinios (rusų 
k.). 18.50 TV anonsas. 18.55 Pro
grama vaikams. Senoji animacija. 
19.25 Mažesni už mus. Reportažas 
iš Respublikinės šunų parodos Vilni
uje. 19.35 Būtovės slėpiniai. Liubli
no unija. 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto  s tud ija . 21.15 Muzikinis 
viešbutis. 22.00 Laisvės alėja 22.20 
Madų videožurnalas. “Prancūziškos 
mados naujovės". 22.45 Country 
Lietuvoje. 23.15 TV anonsas. 23.20 
Vakaro žinios.

Še štad ien is , balandžio 13 d.
8.00 Labas rytas. 10.00 Sodų kraitė.
10.30 Šarka. 11.00 Mūsų kalba.
11.30 K e lia s . S u grjž im as prie 
M .M ažvydo. 12.00 TV anonsas.
12.05  P asaulio  sportas. 12.50 
Šachmatų klubas. 13.00 Kanadiečių 
serialas vaikams “Ūdros jlankėlė". 
24 s. 13.30 “Nakviša". Vyras ir mo
te ris . Kartojam a 04.03 d. laida.
14.30 “Mare Balticum". Baltijos šalių 
TV žurnalas. 15.00 Užeikit, svete
liai. Kas pirmiau: višta ar kiaušinis.
15.40 Vaid.f. “Dičiaus karjera”. Rež.
B.Bratkauskas. 16.45 Iš TV fondų. 
Operos veteranai. A.Lietuvninkas.
17.45 TV žaidimas "Mįlijonierius” .
18.00 Žinios. 18.10 TV anonsas.
18.15 Valstybė ir pilietis. Ar klaid
ž io ja  teism uose Berijos šešėlis?
18.55 Kurėnų vėtrungės. Tai vienas 
iš daugelio Neringos tautodailės 
ženklų . Aut. A .Ka linauskienė ir 
R.Jarašauskas. 19.25 Amerikiečių 
dok.f. ciklas “Žvilgsnis j ateiti”. 15 d. 
“Medicinos šou". 19.55 Kino pasau
lyje. 20.30 Panorama. 21.05 Sporto 
s tud ija . 21.15 Loterija  “ Perlas".
21.20 Likimai. Tomas Šernas. 21.50 
Australų TV  serialas “Nusikalsta
m as te is in g u m a s” . 19 s. 22.40 
M e ilė s  la ip ta i. D a inuoja 
E.Kučinskas. 23.05 TV anonsas.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Roko 
koncertas. Tina Turner.

S e km ad ien is , balandžio 14 d.
9 .00 Program a. 9.05 Liudykime 
Kristų. Santuokos sakramentas.
9.25 Sveikata. * Tęsiame pokalbj 
ap ie  tu b e rku lio zę . * Ve iklios il
gaamžystės akademijoje. * Higien
istų pavasarin ia i rūpesčiai. 9.50 
Laida vaikams "Vyturiams ir pelėdži
ukams". 10.30 Australų vaid. seri
alas vaikams “Slaptoji misija” . 32 s.
10.55 TV žaidimas “TV lėgo". 11.25 
“S e p ty n io s  Kauno d ie n o s ” .
Vi suomeninis-publicistinis žurnalas.
12.10 TV anonsas. 12.15 Krepšin
io pasaulyje. Autorius V. Mačiulis.
12.45 D a inuoja V ilniaus lietuvių 
namų vyrų choras "Vytis” . 13.10 
Azimutai. Anglų serialas "Prarastos 
civilizacijos". 1 d. "Mesopotamija".
14.00 Sveikinimų koncertas. 15.00 
Žinios. 15.05 Lietuvos vaikų ir mok
s le iv ių  T V  k o n ku rsa s  “ Dainų 
da ine lė-96”. Dalyvauja Jurbarko, 
Raseinių, Šilalės, Šilutės r. bei Pa
langos ir Vilniaus m. Pertraukoje - 
A n im ac.f. "R iki Tiki Tavi". 17.25

Amintis. Lietuvos kariuomenės va
dai. Generolas S.Žukauskas. 17.55 
Žinios. 18.05 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.40 TV anonsas. 18.45 
Gyvybės žalias medis. 19.20 Kal
bos viktorina "Moki žodj - žinai 
kelią". 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto studija. 21.15 Pirmasis 
kanalas. 21.35 Videokaukas. Vaid.f. 
“Andromedos štamas". Pertraukoje 
- 23.15 Vakaro žinios.

TELE 3

Pirm adienis, 96 04 08
7.55 Programa. 8.00 “CNN" žinios 
(a). 8.30 TV serialas “Santa Bar
bara". 932 s. 9.20 Pertrauka. 15.25 
Programa. 15.30 Vaidybinis filmas 
“Grizlio Adamso legenda" (“The 
Legend Grizzly Adams", 1989, nuo
tykinis; rež. Ken Kennedy, akt.
G. Edwards, L.Wyler ir kt.). 17.00 
Medicinos laida ‘‘Sveikatos ap
saugos reforma". 17.30 Pasaulio 
sportas. 18.00 TV serialas "Maria 
Celeste". 140 s. 19.05 Madų laida 
“Stilius". 19.30 TV serialas “Santa 
Barbara". 933 s. 20.30 Lėlinis filmas 
“Seklio Trupinio nuotykiai”. 12 s.
21.00 Muzika. 21.30 TV serialas 
“Akapulko karštis" (“Acapulco
H.E.A.T.", JAV nuotykinis, 1993). 7 
s. 22.20 Poleminė laida "Detektori
us". 23.00 Pabaiga.

Antradienis, 96 04 09
7.55 Programa. 8.00 "CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%". 8 40 TV serialas "Santa Bar
bara”. 933 s. 9.30 TV serialas “Maria 
Celeste". 136 s. 10.20 Pertrauka.
17.55 Programa. 18.00 Muzikos lai
da “POP TV”. 18.55 Reklaminė in
formacija “ 100 %". 19.05 Laida 
“Mokslas ir technologija" (“Science 
and Technology", a, titr.). 19.30 TV 
serialas “Santa Barbara”. 934 s.
20.30 Lėlinis filmas “Seklio Trupin
io nuotykiai". 13 s. 21.00 Žinios. 
21/15 Sporto naujienos. 21.30 Vaid
ybinis filmas "Kanzaso miestas. 
Slaptai.” (“Kansas City Confiden
tial", JAV, rež. Phil Karlson, akt. 
J.Payne, C.Gray ir kt.). 23.10 Žin
ios. 23.25 Reklaminė informacija 
"100 %". 23.35 Sporto naujienos.
23.45 Muzika. 0.00 Pabaiga.

Trečiadienis, 96 04 10
7.55 Programa. 8.00 “CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%". 8.40 TV serialas “Santa Bar
bara”. 934 s. 9.30 TV serialas “Maria 
Celeste". 137 s. 10.20 Pertrauka.
17.55 Programa. 18.00 Informacinė 
analitinė laida “Naujienos. 
Nuomonės". 18.30 TV žurnalas “Eu
ropos kaleidoskopas ". 18.55 Rek
laminė informacija “100 %". 19.05 
TV žurnalas “Kelionių vadovas" 
(“Travel Guide", a, titr.). 19.30 TV 
serialas “Santa Barbara". 935 s.
20.30 Animacinis filmas “Transform- 
eriai” . 19 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 TV serialas 
“Kelias j dangų" (“Highway To Heav
en", JAV fantastinė drama). 7 s. 
"Sugauk krintančią žvaigždę". 22.25 
Muzikos laida “Bombonešis". 23.00 
Žinios. 23.15 Reklaminė informaci
ja “ 100 %". 23.25 Sporto naujienos.
23.35 Muzika. 0.00 Pabaiga.

Ketvirtadienis, 96 04 11
7.55 Programa. 8.00 “CNN” žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija ‘T 00 
%". 8.40 TV serialas "Santa Bar
bara". 935 s, 9.30 TV serialas “Maria 
Celeste". 138 s. 10.20 Pertrauka.
17.55 Programa. 18.00 Dok. ciklas 
apie Europos kultūrą. “ Europos 
meno istorija". 1 d. “Nuo Davido iki 
Manėt" (a, titr,). 18.30 Laida “Lan
gas j gamtą”. 18.45 Dokumentinis 
ciklas “Šveicarija" (a, titr.). 18.55 
Reklaminė informacija "100 %".
19.05 Dokumentinis ciklas ‘‘Centrinė 
gatvė" (“Center Street", a, titr.) 19.30 
TV serialas “Santa Barbara". 936 s.
20.30 Animacinis filmas “Transform- 
eriai". 20 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 Vaidybinis 
filmas “Vasaros miestas” (“Summer 
City ", JAV, nuotykinis, rež. Christo
pher Fraser, akt. M.Gibson,
P.Avalon ir kt.). 23.00 Žinios. 23.15

Reklaminė informacija “ 100 %".
23.25 Sporto naujienos. 23.35 Lau
kiniai Pietūs. Dok. filmas "Laukiniai 
Pietūs" keliauja j šiaurę". 1 d. 0.05 
Pabaiga.

Penktadienis, 96 04 12
7.55 Programa. 8.00 “CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%”. 8.40 TV serialas „Santa Bar
bara”. 936 s. 9.30 TV serialas “Mar
ia Celeste”. 139, 140 s. 11.10 Per
trauka. 17.55 Programa. 18.00 Muz
ika. 18.30 TV žurnalas “ Rinka".
18.55 Reklaminė informacija “100 
%”. 19.05 Poleminė laida "Detekto
rius” . 19.30 TV serialas “Santa Bar
bara”. 937 s. 20.30 Animacinis fil
mas “Dži Ai Džo - nepaprastų karių 
būrys" (“G.I.Joe"). 10 s. 21.00 Žin
ios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
TV serialas “Kalnietis” ("The High
lander”, fantastinis). III. 7 s. 22.25 
Muzika. 23.00 Žinios. 23.15 Rek
laminė informacija “100 % ”. 23.25 
Sporto naujienos. 23.35 Pabaiga.

Šeštadienis, 96 04 13
9.00 Programa. 9 05 Lėlinis filmas 
"Seklio Trupinio nuotykiai". 12 s. 
A n im a c in is  film as “M ažučiukų  
gyvūnėlių parduotuvė". 10 s. 10.00 
Medicinos laida “Mano širdis". 10.30 
Vaidybinis filmas “Vasaros miestas” 
(“Summer City", JAV, nuotykinis, 
rež. C h ris to p h e r Fraser, akt. 
M.Gibson, P.Avalon ir kt.). 12.00 TV 
serialas "Kalnietis” (“The Highland
er", fantastinis). I I I .  7 s. 13.00 Muz
ikos laida “POP TV". 14.00 Muzikos 
maratonas. 15.00 Animaciniai filmai 
"Transformeriai". 19,20 s. 16.00 TV 
serialas “Akapulko karštis” (“Acap
ulco H.E.A.T.", JAV nuotykin is, 
1993). 7 s. 17.00 Dokumentinis 
ciklas “Centrinė gatvė” ("Center 
Street” , a, titr.). 17.30 TV žurnalas 
"Nr. 1” . 18.00 TV serialas “Maria 
Celeste” . 141,142 s. 19.35 Madų ir 
dizaino laida “Nuo... iki...”. 20.00 
Laida “M okslas ir techno log ija" 
("Science and Technology", a, titr.).
20.30 Anim acinis film as “ Mano 
mažojo ponio pasakos". 11 s. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 Vaidy
binis filmas “Kerėpla" ("The Klutz", 
komedija; rež. Edward Hunt, akt.
B.Clark, P.Saunders ir kt.). 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 23.30 Pa
baiga.

Sekm adienis, 96  04 14
9.00 Programa. 9.05 Lėlinis filmas 
“Seklio Trupinio nuotykiai”. 13 s. 
Animacinis filmas “Mano mažojo 
ponio pasakos". 11 s. 10.00 Laida 
“Langas j gamtą". 10.15 Dokumen
tinis ciklas “Šveicarija" (a, titr.). 10.30 
Vaidybinis filmas “Kanzaso miestas 
Slaptai." ("Kansas City Confiden
t ia l”, JAV, rež. Phil Karlson, akt. 
J.Payne, C.Gray ir kt.). 12.10 Muz
ika. 12.30 M uzikos laida "Bom
bonešis”. 13.00 Politinė apžvalga 
“Pasaulio pranešimai" (“World Re
port", a.). 14.00 Muzikos maratonas.
15.30 Animacinis filmas “Dži Ai Džo 
- n e p a p ra s tų  ka rių  būrys" 
("G.I.Joe"). 10 s. 16.00 Dok. ciklas

apie Europos kultūrą. "Europos 
meno istorija". 2 d. "Nuo Monet iki 
Muncho" (a, titr ). 16.30 TV serialas 
“Kelias j dangų" (“Highway To Heav
en”, JAV fantastinė drama). 7 s. 
“Sugauk krintančią žvaigždę". 17.30 
TV žurnalas "Europos kaleidosko- i 
pas”. 18.00 TV serialas “Maria Ce
leste". 143, 144 s. 19.35 TV žur
nalas “Kelionių vadovas" (“Travel 
Guide", a, titr.) 20.00 Laida "Pa
saulio sportas". 20.30 Animacinis 
filmas “Mažučiukų gyvūnėlių par
duotuvė”. 11 s. 21.00 Politinė laida 
“Žvelkime atidžiau". 21.30 Vaidybi
nis filmas “Voltos lankas” (“The Arc", 
1991, rež. Rob T regen za, akt.
J.Adams, K.Kelley ir kt.). 23.10 Pa
baiga.

ŠIAULIŲ TV  
2-uoju tv kanalu

Šeštadienis, balandžio 6 d.
19.00 Sveikinimų koncertas. 19.30 
"Puodeli, virk”. 19.40 Muzika. 20.00-
21.00 BTV. 21.00 M a n a ”Mana.
21.30 Rockijada VAU. 22.00 “įsijun
kite T V ” . 22.30 POP be ROCK.
23.00 Krim inalinės istorijos. ‘Tyli 
naktis”.

Sekm adienis, ba la ndžio  7 d.
16.30-24.00 Baltijos TV 
Pirmadienis, balandžio 8 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 19.00-24.00 
Baltijos TV.

Antradien is, ba landžio 9 d.
6.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja". 10 .15 R a ganiukė s G udrės 
pokštai. 19.00 Pirk, parduok, infor
muok. 19.10 Žinios. 19.30 “Sodžius”. 
20.00-22.00 Baltijos TV. 22.00 Kar
tojama “Pirk, parduok, informuok". 
Ž in ios. 22 .30 S a nkryža . 22 .40 
“Kerėtoja".

T rečiadienis, ba landžio 10 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja". 10.15 Žinios. 19.00 Pirk, par
duok, in form uok. 19.10 Žinios.
19.30 Ilgoji pertrauka. 20.00-22.00 
BTV. 22.00 Kartojama “Pirk, par
duok, inform uok". Ž in ios. 22.30 
“Kerėtoja”.

K e tvirtadienis, balandžio 11 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Kerėto
ja ” . 10.15 Žinios. 10.35 POP be 
ROCK. 19.00 “Pirk, parduok, infor
muok”. 19.10 Žinios. 19.30 TV fo- |
rūmas. 20.00-22.00 BTV. 22.00 '
“Pirk, parduok, informuok”. Žinios.
22.30 Rodo “ARGOS".

Penktad ienis, ba la ndžio  12 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Paga
liau skambutis". 10.15 Žinios. 10.35 
Pasakų svetainė. 19.00 “Pirk, par
duok, inform uok". 19.10 Žinios.
19.30 Atspindžiai. 20.00-22.00 BTV.
22.00 Kartojama “Pirk, parduok, in
formuok". Žinios. 22.30 Aktualijos.
23.00 "Kerėtoja".
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