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PAGERBTAS AKTORĖS POTENCIJOS 
PINKAUSKAITĖS ATMINIMAS

Vincas DANIELIUS
Ketvirtadienj Šiaulių miesto centre, 

prie namo (Vilniaus g. 213), kuriame 
1959-1974 metais gyveno aktorė 
Potencija Pinkauskaitė, pirmojo 
Šiaulių dramos teatro spektaklio 
dalyvė, buvo atidengta atminimo lenta

ir skulptoriaus A. Toleikio sukurtas 
biustas. Aktorė Šiaulių dramos teatrui 
atidavė net 43 kūrybos metus. Tad j 
atidarymo ceremoniją susirinko 
gausus aktorės gerbėjų, kolegų 
aktorių būrys. Iškilmėse dalyvavo 
svečiai - Seimo narys R. Ozolas, 
Lietuvos kultūros fondo prezidentas 
J. Dvarionas, architektė A. Nistelienė. 
Vakare dramos teatre buvo pristatyta 
R. Vaitiekūno sudaryta knyga "Sakmė 
apie aktorę". (Knygą išleido Šiaulių 
krašto kultūros fondo leidykla “Saulės 
delta".) Vakaro metu buvo jteikta 
Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto 
skyriaus Potencijos Pinkauskaitės 
vardo premija režisieriui, teatro

muziejaus jkūrėjui, daug davusiam 
miesto kultūrai aktoriui Kazimierui 
Tumkevlčiui. Taip pat buvo jteiktl 
atminimo diplomai ankstesniųjų metų 
teatrinės premijos laureatams akt. O. 
Dautartaitei, F. Laurinaitytei, N. 
Mirončikaitei.

Aktorės Potencijos Pinkauskaitės 
atminimui skirtas renginys buvo 
užbaigtas S. Čiurlionienės-Kyman
taitės spektakliu “ Pinigėliai". Šiame 
spektaklyje (pastatytas 1953.03.15; 
režisierius J. Šeinas) aktorė sukūrė 
jspūdingą Marcelės Normantienės 
vaidmenį.

Aleksandro OSTAŠENKOVO 
nuotrauka

KIEK IŠTVERS NAUJASIS

Irena BIJEIKIENE
Visame pasaulyje tiltų eksploa

tavimui yra skiriamas didelis dėmesys. 
Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose tiltų apžiūros rengiamos 
kas du metai, o vienąkart per penkerius 
metus atliekami bandymai. Buvusioje 
Tarybų Sąjungoje tokie bandymai 
buvo atliekami vienąkart per dešimt 

, metų. Šiaulių naujasis viadukas 
pradėtas eksploatuoti 1980 metais. 
Statybos darbus atliko buvusios TSRS 
transporto ir statybos ministerijos 
penktojo statybos tresto dvidešimt 
ketvirtasis tiltų statybos būrys, kuris 

'  yra Latvijoje, Jakapilėje. Šj tiltą 
/  projektavo specialistai iš Sankt 

Peterburgo. Šiuo metu yra apribotas 
sunkiųjų krovinių per naująjj viaduką 
pervežimas. Per tiltą negali būti 
gabenami kroviniai, sveriantys 
daugiau nei 30 tonų. Kaip "Aušros 
alėjos”  korespondentei paaiškino 
Šiaulių komunalinio ūkio skyriaus 
viršininko pavaduotojas P. Uleckas, 
šis apribojimas jvestas po to, kai

VIADUKAS?
buvo pastebėti 0,2-0,4 milimetrų 
plyšeliai tilto gembinių antšulų 
viršutinėse dalyse. Jie galėjo atsirasti 
dėl projektavimo, statybos klaidų arba 
dėl to, kad yra per didelis laikinasis 
apkrovimas. Neseniai viena Šiaulių 
organizacija norėjo pervežti per tiltą 
negabaritinius krovinius, sveriančius 
per 70 tonų. Paklaustas, ar negali 
atsitikti taip, kad tiltą teks visiškai 
uždaryti, P. Uleckas paaiškino, kad

antšulus galima remontuoti ir 
eksploatuojant tiltą. Visuomeninio 
miesto transporto srautas taip pat 
nebus ribojamas. Artimiausiu metu j 
Šiaulius planuojama pakviesti Vilniaus 
Technikos universiteto profesorių Z. 
Kamaitj, vieną geriausių tiltų specialistų 
Lietuvoje. Jis padės atlikti naujojo 
viaduko tyrimus.

Algirdo ŠVOBOS nuotr.

SŲ
ATGAL Į RUSIJĄ. JAV atstovų 

rūmų užsienio reikalų komitetas iŠ 
Nacionalinio saugumo akto išbraukė 
Baltijos valstybes, kaip būsimuosius 
kandidatus j NATO. Seimo nariai 
Gediminas Kirkilas ir Algirdas 
Saudargas nuvyko j JAV ir mėgino 
aiškintis, kodėl taip atsitiko. Seimo 
nariai įsitikino, kad amerikiečiai 
nepasitiki Lietuvos valdžia ir mano, 
kad Lietuva žaidžia dvigubą žaidimą. 
Amerika jtaria Lietuvą Ir mano, kad ji 
norinti stoti ne j NATO, o sugrįžti 
atgal j motinos Rusijos glėbj.

"LUKOIL” KĖSLAI. Vasario 24 
d. ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius Maskvoje susitiks su 
Rusijos premjeru Viktoru Černomyr
dinu. A. Šleževičius norėtų sužinoti 
Rusijos vyriausybės poziciją dėl jos

kompanijų dalyvavimo Būtingės ter
minalo statyboje. Rusijos koncernas 
"LUKOIL" reikalauja kontrolinio akcijų 
paketo. Terminalo finansavimas būtų 
įmanomas tik leidus Rusijos vyriaus
ybei. Nors Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklaturisusitarimąsu‘‘LUKOIL" 
net iki 1997 m., bet naftos vis tiek ne
gauna Gamyklos vadovas B. Vainora 
jau seniai reikalauja tarpvalstybinės 
sutarties dėl naftos tiekimo. Rusijos 
meška moka apglėbti tvirtai - ištrūkti 
iš jos glėbio sugebės tik tvirtieji savo 
dvasia Kol kas Lietuva vykdė visas 
Rusijos užgaidas, tad netenka 
stebėtis, kad Amerika nebepasitiki.

GARBĖ. Trečiadienj teismas iš 
dalies patenkino premjero A. Šlež
evičiaus reikalavimą prof. Vyt. Lan
dsbergiui: įpareigojo paneigti spaudos

konferencijoje pasakytą sakinj ir 
sumokėti 6 tūkstančius litų. Prof. Vyt. 
Landsbergis per spaudos konfer
enciją pasakė šiuos žodžius, už 
kuriuos p. A. Šleževičius ir įsižeidė: 
"Pagalvokite, jei premjeras pasirašo 
parduoti "Literatų svetainę" už 4 tūkst. 
litų, tai kas gali paneigti galimybę, 
kad jis porą šimtų tūkstančių litų turi 
kišenėje už tai". Premjeras jsižeidė, 
nutaręs, kad vyriausybės vadovas 
be garbės negali vadovauti vyriau
sybei. Deja, pats premjeras nežino, 
kaip turėtų atrodyti paneigimas.

ATSISTATYDINIMAS. Pirmadienj 
a ts is ta tyd ino Lietuvos finansų 
ministras Eduardas Vilkelis. Naujuoju 
ministru bus paskirtas dabartinis 
Biudžeto departamento direktorius 
R. Šarkinas.

BAIMĖ. Ketvirtadienį Prezidentas 
A lg irdas Brazauskas priėm ė 
rezistencijos kovų dalyvius St. 
Pancerną, J. Petrašką J. Čeponį ir 
P. Gatavecką. Partizanai priekaištavo, 
kad visuomenėje liko nepastebėtas 
rezistencijos pradžios 50-metis. 
Valdžios jis net nebuvo niekur 
paminėtas. Gal bijoma Rusijos?

MOTERYS 
TVARKINGESNĖS

Irena VASINAUSKAITĖ
Trečiadienio pavakary Šiaulių 

miesto moterys sugužėjo į "Laiptų" 
galeriją. Čia viešėjo simpatiška ir daly
kiška Lietuvos moteris - ponia Dalia 
Teišerskytė. Gundanti reklama kvietė 
j šj renginį, pranešdama, kad nemo
kamai bus galima pamatyti “ Gabijos" 
grožio teatro madų šou. Ponia D. 
Teišerskytė yra žinoma poetė, Kauno 
miesto verslininkų asociacijos pirmi
ninkė, UAB "Gabija" viceprezidentė 
ir Lietuvos moterų partijos jkūrimo 
iniciatorė.

Beje, apie moterų organizacijas. 
Pakilus atgimimo bangai, Lietuvoje 
baigėsi Vandos Klikūnienės Moterų 
tarybų viešpatavimo era. jsikūrė Mo
terų Sąjunga (vadovė Vidmantė Jasu- 
kaitytė), Moterų Sąjūdis (vadovė Nijolė 
Oželytė), Lietuvos moterų asociacija 
(vadovė Kazimiera Prunskienė) ir 1.1.

Moterys būrėsi pagal veiklos sritis 
(verslininkių struktūriniai dariniai, vaikų 
teisių gynimo - SOS - Lietuvos vaikai, 
tarptautinė organizacija "Gelbėkite 
vaikus", "Pieno lašas" irt. t ) 0  Šiau
liuose atsirado net veikliųjų moterų 
būrelis; sako, vienijasi moterys 
optimistės...

Tačiau moterų partijos užuomazgų 
Šiauliuose nebuvo. Todėl p. Dalios 
Teišerskytės misija trečiadienio 
pavakarę ją įkurti buvo atlikta.

Patikėję viešnios teiginiais, kad 
moterys tvarkingesnės, todėl jas 
valdžios vyrai stengiasi nušalinti nuo 
valdžios, Šiaulietės pildė įstojimo į 
Lietuvos moterų partiją anketas. Kol 
vakaro dalyvės stojo į besikuriančią 
politinę organizaciją p. D. Teišerskytė 
bėrė argumentus, kodėl Lietuvos 
moterų partija gimsta.

Nukelta | 2 p.

GERBIAMIEJI POLITINIAI 
KALINIAI, TREMTINIAI, 

PARTIZANAI, SAVANORIAI
Š. m . vasario 12 d. 17 val.

Pedagoginio instituto 225 auditorijoje (Višinskio 25, II aukštas) įvyks 
susitikimas su LR Seimo nare, Lietuvos politinių kalinių Ir tremtinių 

bendrijos iniciatyvinės grupės nare

ELVYRA KUNEVIČIENE

KALENDORIUS
ŠIANDIEN - 42 - J I  METŲ DIENA

SAULĖ  

M Ė N U L I S

Teka 7.52. Leldžlasl17.16 
Dienos ilgumas 9.24

Priešpilnis nuo vasario 7 d. 
Leidžiasi 4.59. Teka 13.20

VARDADIENIS: Teodora, Liucijus, Adolfas, Algirdas

RYTOJ - 43-ji  METŲ DIENA

C A f  T T p 1 Teka 7.50. Leidžiasi 17.18 
Dienos ilgumas 9.28

Y/f I? M  T T T ¥  Q Priešpilnis nuo vasario 7 d.
Í V I J I í I n U L l d  Leidžiasi 5.38. Teka 14.20

VARDADIENIS: Benediktas, Reginaldas, Deimantė, Eulalija 

Į £  RYTOJ- 4 4 - j i  METŲ DIENA

S A U L Ė  "" 

M ĖNULIS
VARDADIENIS: Benignas, Kotryna, Algaudas, Ugnė

Teka 7.48. Leidžiasi 17.20 
Dienos ilgumas 9.32

Priešpilnis nuo vasario 7 d. 
Leidžiasi 6.12. Teka 15.26
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NUSIRAMINU PADĖDAMA 
VARGSTANTIESIEMS

Petras KUDRICKIS
'Kai jsikūrė Švento Jurgio baž

nyčios "Caritas", netrukus tapau |o 
pirmininke. | šią organizaciją atėjau 
dėl to, kad rasčiau nusiraminimą po 
sūnaus mirties. Padedu vargstan
tiesiems - ir, rodos, palengvėja, - 
sako Švento Jurgio bažnyčios para

pijos “Carito" pirmininkė Stefa Andriu
lienė. • Mūsų veiklos tikslas - telkti 
vargstantiems žmonėms dvasinę ir 
materialinę paramą. Turime vieną 
moterj, kurj rūpinasi dvasiniais rei
kalais. Tai nenuilstančioj! Teresė Ščiu- 
kienė. Ji slaugo ligonius, pakviečia 
kunigą tiems, kuriais nėra kam

pasirūpinti. Kitas nepavargstantis 
pagalbininkas organizaciniuose reika
luose yra 8ernardas Nakas. Mano 
darbas-rūpintis vargstančiųjų vaikų 
materialine padėtimi. Klebonijos 
įsteigtoje labdaros virtuvėje kasdien 
gaminame valgi 68 v o 
kams, 5 seneliams ir vie
nam kitam atsitiktiniam 
vargšui. Mūsų globotiniai 
- tai daugiausia daugiav
aikių šeimų, nebesu
duriančių galo su galu, 
valkai. Sąraše - šeimos, 
kuriose auga 3-7 vaikai.
Vienos šeimos, kurioje - 
šešetas valkų, mama 
atvažiuoja maisto pa
siimti net iš Kairių. Skau
džiausia, kad daugelio 
nelaimingų vaikų tėvai - 
girtuokliai, kad girtuo
klystė - tiesiog propor
cinga dauginimuisi.

Nelaimingiesiems val
gį gamina net šešios dar
bščios ir nuoširdžios mo
terys. Tai T. Ščluklenė,
D. Velaničienė, J. Naudu- 
žienė, J. Vitkauskienė, J.
Šmatlenė, J, Paškaus- 

kienė. Visos jos pen SI ninkės ir dirba 
be atlyginimo, Maistą gauname iš 
daug kur. Mums padeda parapi|os 
klebonas Prosperas Bubnys. Klebo
nijai nemokame nei už patalpas, nei 
už komunalinius patarnavimus.

Maistu šiek tiek remia "Šiaulių pienas", 
"Maistas" ir kki Neseniai dėl paramos 
maisto produktais per Šiaulių rajono 
ūkininkų sąjungą kreipėmės j rajono 
sodiečius. Tikimės, kad padės, nes 
eilute prie labdaringų pietų, mokyklose

pasibaigus pamokoms, kasdien vis
ilgėja".

A lg ird o  ŠVO B O S nuo
traukose: “Carito" darbuotojos 
S. Andriulienė, J. Paškausklenė 
Ir J. Šmatlenė; alkis - ne brolis.

TUOS
AŠTUO

BOSNIJA. Sostinėje Sarajeve 
buvo paskelbtas pavojus. Ketvirtadienj 
miesto centre jvyko keli sprogimai. 
Vėl šaudyta jvykius tiria JTO atstovai. 
Manoma, kad tai rimtas nuo sausio*! 
d. besitęsiančių paliaubų pažeidimas. 
Teigiama, jog šaudyta netoli žydų 
kapinių. Čia kaip tik eina Bosnijos 
serbų ir m usu lm onų fron tas. 
K o responden tų  pranešim uose  
sakoma, jog gyvenamuosiuose 
rajonuose jokių netikėtumų nejvyko. 
JTO atstovai teigia, kad šiandien prie 
Bihačo miesto įvyko nauji susirėmimai. 
Manoma, jog šaudyti pradėjo serbai.

RUSIJA. Prezidentas B. Jelcinas 
paskelbė, jog  kovos Čečėnijoje 
baigtos. Toks Kremliaus vadovo 
pareiškimas prieštarauja iš Šiaurės 
Kaukazo pasiekiančioms žinioms.

Prezidentas iš pareigų atleido du 
gynybos ministro pavaduotojus: 
generolą pulkininką G. Kondratjevą 
ir generolą pulkininką M. Burlakovą. 
Anksčiau buvusiem s Vokietijos 
Rusijos daliniams vadovavęs M. 
Burlakovas jau anksčiau buvo 
nušalintas nuo pareigų. Prezidento 
jsake generolo atleidimo priežastys 
neminimos. G. Kondratjevas buvo 
vienas iš tų aukštų karininkų, kurie 
viešai kritikavo karinės jėgos 
panaudojimą Rusijos viduje.

Rusijos prezidentas mano, jog 
Čečėnijos karas nesutrukdys NVS 
stiprėjimui. Tokias mintis Rusijos 
vadovas išsakė prieš išvykdamas j 
A lm aAtą kur jvyks sandraugos šalių 
vadovų susirinkimas.

ČEČĖNIJA Pranešama, jog rusų 
daliniai puola pietinėje Grozno dalyje 
įsitvirtinusius čečėnus. “ ITARTASS" 
ir “ InterFaks" naujienų agentūros 
pranešė ir apie susirėmimus prie 
Arguno bei Šalio miestų. "InterFaks’* 
teigia, jo g  rusų artilerija ir raketos 
apšaudė sostinės Černorečje rajoną 
Trečiadienį Čečėnijos vadovybė 
pranešė, kad vyriausioji vadavietė

pasitraukė iš Grozno, tačiau sostinėje _  
liks specialūs kariniai daliniai. Rusija ■  
teigia, kad armija savo uždavinį I 
Čečėnijoje įvykdė ir netrukus ją pakeis Щ 
vidaus kariuomenė. m

VOKIETIJA. Užsienio reikalų ■ 
ministras K. Kinkelis paragino Rusiją i  
nedelsiant nutraukti kovas Čečėnijoje |  
ir pradėti derybas. K. Kinkelis paneigė ■  
garsaus rusų žmogaus teisių gynėjo — 
S. Kovaliovo pareiškimą esą Vokietija ■  
nieko nepadarė, siekdama sustabdyti I 
Maskvos agresiją Kaukaze. K. Kinkelis Jjį 
mano, jog Vakarų valstybes visą laiką ■  
kritikavo ir "spau dė" Kremlių. J  
Ketvirtadienio Vokietijos užsienio 1  
reikalų ministro pareiškime Čečėnijos |  
prezidentas D. Dudajevas taip pat ■  
raginamas prisidėti prie taikios išeities -  
ieškojimo. ®

LENKIJA. Po susitikim o su I 
prezidentu L  Valensa Lenkijos seimo |  
pirmininkas J. Oleksis pareiškė, jog ■ 
dar neapsisprendė, ar jis sutiks užimti J  
ministro pirmininko postą. Prezidento 1  
ir seimo pirmininko susitikimas truko |  
valandą Pasak J. Oleksio, L  Valensa ■  
gana rezervuotai remia jo kandidatūrą _  
Galutinį žodj dėl savo paskyrimo ® 
vyriausybės vadovu J. Oleksis žada I 
tani ateinančią savaitę. Prieš tai jis |  
dar tarsis su valdančiąja koalicija; ■  
Seimo pirmininkas norėtų dar kartą J  
susitikti su prezidentu L  Valensa. ■  

PALESTINA Prancūzijos užsienio |  
reikalų ministras A. Žiupė mano, kad ■  
A rtim ų jų  Rytų ta ika  a ts id ū rė -  
grėsmingoje padėtyje. Ketvirtadienj J  
įvykęs Izraelio ministro pirmininko I. I 
Rabino ir Palestinos išsivadavimo |  
organizacijos vadovo J. Arafato ■ 
susitkimas baigėsi be rezultatų. J  
P rancūz ijos  užsienio p o lit ik o s  1  
vadovas mano, jog pertrūkiai Artimųjų |  
Rytų taikos įgyvendinime kelia grėsmę ■  
viso pasaulio pastovumui. A. Žiupė -  
vadovavo ES delegacijai, kuri ■  
ketvirtadienj kalbėjosi su J. Arafatu. I

Byla atnaujinta
Šiauliečiai gerai atsimena, kaip 

sprogo Bakučių čalmos namas 
(Pramones 53) 1993 metų gegužės 
7 dieną. Kelios savaitės prieš tai, 
pas Bakučius buvo apsilankęs V. 
Stecenka ir reikalavo, kad šie sutiktų 
nugriauti savo namelį Stalupėnų 
gatvėje (namelis trukdė kooperatyvo 
namo statybai). Bakučiai atsisakė. 
Tada V. Stecenka pareiškė, kad toks 
namelis dega tik keliolika minučių. 
Po sprogimo Pramonės gatvėje 
Šiaulių miesto prokuratūra iškėlė V. 
Stecenkai baudžiamąją bylą, paskui 
ją nutraukė. Bylą atnaujino Generalinė 
prokuratūra, bet vėl nutraukė. 
Dabartinėje byloje V. Stecenka 
kabinamas turto prievartavimu ir 
grasinimais. Byla anksčiau buvo 
nagrinėta Aukščiausiajame teisme, 
bet birželio mėnesj grąžinta Tardymo 
departamentui - papildyti. Po 
papildymo iš Aukščiausiojo Teismo 
persiųsta j Šiaulių apygardos teismą

Dingo auksas
Iš "Nuklono" gamyklos 350-ojo 

cecho dingo nemažas kiekis aukso. 
Auksas (paauksuoti kontaktai) buvo 
naudojami valdymo pultuose. Ceche

V » l * /* M *A — Ł  - -  ■

4»jjbN
INFORMUOJA

yra 18 tokių pusautomačių. Prieš 
Naujuosius metus 15 pusautomačių 
buvo išnešti j užrakinamą patalpą. 
Vasario 9-ąją darbuotojai pamatė, kad 
dingo pultai. Juose visuose buvo 
beveik kilogramas aukso. Manomą 
kad paimti pultus galėjo gamyklos 
darbuotojai.

Vėl vagiamos 
iškabos

Vagys, matyt, nenurims, kol 
nepavogs visų iškabų mieste. Pavogta 
nuo psichoneurologinio dispanserio 
(Čiurlionio 12) numerio rėmas ir 
dispanserio kieme esančio šulinio 
dangtis. Nuo mokyklos pastato 
(Daukanto 71) pavogta metalinė

MOTERYS 
TVARKINGESNĖS

Atkelta iš 1 p.
- Vyrai dabar sujudo. Siūlo mums 

vietas savo partijų sąrašuose O kur 
jie anksčiau buvo. kai j valdžią buvo 
siūloma tik kas penkta moteris. Ir 
dabar Seime • tik 7 proc. moterų, o 
vyriausybėje jų išviso nėra, - kalbėjo 
viešnia.

Gal todėl Lietuvoje klesti nusikals
tamumas. veši korupcija, melas, ne* 
mokšiškai vykdomos reformos, švais
tomos biudžeto lėšos, t. y. mokesčių 
mokėtojų pinigai. Niekas už nieką 
neatsiskaito ir neatsako. Milžiniškus 
kreditus gauna nusikalstamos struk
tūros, jau iš anksto žinodamos, kad 
jų  negrąžins. Viešnia iš Kauno stebė
josi Lietuvių valdininkų išlaidavimu, 
telefonais "praplepant" mokesčių 
mokėtojų centus, be saiko perkant 
prabangius limuzinus, begėdiškai 
didinant sau algas.

Ponia D. Teišerskytė papasakojo 
apie praėjusią savaitę jvykusj susiti
kimą su premjeru A. Šleževičiumi.

- įsivaizduokite, jis  nesupranta, 
kodėl O. Teišerskytė bruzdą kurdama 
kažkokią partiją. Premjeras sako: 
"Nesuprantu, ko jūs norite. Jūs taip 
gerai gyvenate?" O aš noriu, kad ne 
tik aš ir premjeras gera! gyventų, bet 
ir kiti žmonės neskurstų.

Todėl ponia "Gabijos" vicepre
zidentė ir agituoja stoti j Lietuvos 
moterų partiją,kurioje jau yra per 400 
narių Ir kuri neskuba registruotis rin
kimams, tačiau ketina savo nares 
mokyti viską daryti gražiai: ir rengtis, 
ir politikuoti. -f

Susitikimo metu viešnia prisiminė, 
kad "žaidžia poezija", kai neužsiima 
politika, ir perskaitė eilėraščių iš nau
jausių savo lyrikos knygelių. Beto, p.
D. Teišerskytė supažindino su savo 
verslu bei pasiūlė kai kuriuos ben
dradarbiavimo variantus savo biznyje. 
Naujosios partijos fundatora mano, 
kad Šiauliuose galėtų rastis talkininkų 
jos grožio mokyklai, teatrui. Verslininkė 
įsitikinusi, kad jau pribrendo sąlygos 
jos firmos filialui Šiauliuose jslkurti. 
“Gabija”  užsiima leidybine veikla, todėl 
p. D. Teišerskytė siūlo kai kurioms 
mūsų miesto bedarbėms darbo.

Oficialioji renginio dalis baigėsi 
Lietuvos moterų partijos steigėjos p.
D. Teišerskytės pranešimų, kad orga
nizacijos nario mokestis bus 100 litų 
(per metus), o steigiamasis suvažiavi
mas jvyks š, m, vasario 25 d, 10 val. 
Vilniuje (manoma, "Pergalės" kino 
teatre).

Teatro "Gabija" madų šou pradėjo 
buvęs šiauliškis, firmos pramogų 
centro direktorius Gintautas Ūzas. 
Valandą Šiaulių miesto moteiys - 
busimosios partietės, ir ne - gėrėjosi . 
jaunyste, grožiu bei elegancija 
dvelkiančiais mielais ir originaliais 
modeliais. Nors kalbėdama apie 
moterų partijos veiklą p. D. Telšeiskytė 
sakė, jog  “ buriamės ne puotauti", 
tačiau renginys buvo labai mielas, 
nuoširdus, tiesiog moteriškas...

iškaba Policijai pavyko sulaikyti vieną 
iš grupių, kuri nusiaubė beveik visą 
miesto centrą. Sulaikytieji prisipažino 
užsiėmę šiuo "verslu". Metalo vagys 
turėjo pravardes "Baronas", “ Peilis".

Paruošė 
Vida MISIŪNAITĖ

MIESTO VALDYBOJE

Beglobiai 
vaikai

Šiaulių miesto valdyba šią savaitę 
perdavė tris beglobius valkus j miesto 
globos namus. Dviejų mažylių tėvai 
išsituokę, motinos girtauja. Vieno 
vaikotėvas miręs, o motina, naujoje 
santuokoje suradusi sugėrovą, 
nesirūpina savo atžala.

Leidimas
Valdyba leido žolės riedulio klubui 

"Šiauliai" remontuoti miesto sav

ivaldybės išnuomotas sportininkėms 
paatalpas (Tilžės g. 107).

Iš balanso
j balansą

Miesto valdyba pritarė komunalinio 
ūkio skyriaus siūlymui iš jo  balanso j 
Šiaulių Vyriausiojo policijos komi
sariato balansą perduoti pastatą esantj 
A. Mickevičiaus 11. Lemiamą žodj 
šiuo klausimu tars miesto deputatai, 
susirinkę j sesiją, nes tik jie turi teisę 
"dalinti" savivaldybės turtą. Savi
valdybės kontrolės tarnybos viršininko

Jono Zolubo manymu, Šiauliai - 
vienintelis miestas respublikoje, 
atidavęs tiek patalpų policijai.

Šiaulių centrinis paštas irgi turėtų 
praturtėti 51,7 kv. m ploto patalpomis, 
jeigu deputatai pritars šiam valdybos 
siūlymui.

Eilė
Šiaulių mieste yra 53 bendrabučių 

gyventojai, pageidaujantys pagerinti 
gyvenim o sąlygas savivaldybei 
priklausančiuose bendrabučiuose. 
Valdyba pkmą kartą šią eilę patvirtino, 
atsižvelgdama j tai, kiek laiko žmogus 
bendrabutyje Išgyveno.

AUSROS ALMA



1995-IEJI IR... KIAULĖS
Petras KUDR IC KIS

Kiaulės yra laukinės ir naminės 
Laukinė kiaulė (Europoje viena rūšis 
- šernas) gyvena drėgnuose praret 
ėjusiuose miškuose nuo Šiaurės Euro 
pos iki Pietryčių Azijos, šernas yra 
mėsėdis gyvūnas, surenkantis vis 
okias atliekas. Pasak išlikusių doku
mentų, kiaulės prijaukintos prieš šešis 
su puse tūkstančio metų. Jau kuris 
laikas selekcininkai stengiasi išvesti 
veisles, kurių gyvuliai turėtų daug 
mėsos ir mažai riebalų, o patelės 
vestų vienu metu kuo daugiau palikuo
nių. Pagerintosios veisiės paršaveoės 
6-8 mėnesių amžiaus jau esti subren
dusios ir vienu kartu gali atvesti dešimt 
ir daugiau paršelių. Sveika ir gerai 
prižiūrima paršavedė per metus gali 
atvesti avioešimt ir daugiau paršelių.

Paršeliai yra penimi, kol užauga 
iki reikalingos masės. Kiek kiaulę 
penėti, priklauso nuo to, kokią numa 
tomą gauti galutinę produkciją: šviežią 
kiaulieną, bekoną ir kumpius ar 
perdirbtus produktus.

Labai daug kas klysta, manydami, 
jog posakis “ Nešvarus kaip kiaulė" 
yra teisingas. Gerai įrengtuose tvar
tuose kiaulės yra švarios ir švaresnės 
už daugel] gyvulių. Kiaulė savo garde 
visada turi valgomąjj, miegamąjį ir 
tualetą. Ji niekada nesituština prie 
lovio ar savo guolyje. Pakreikus kiaulės 
gardą šiaudais, ji juos iškart išstumia 
arba neša į savo guolį.

Galoūt ne visi žino, kad kiaulė 
savo anatominiais ir fiziologiniais 
ypatumais gerokai artimesnė žmogui 
negu beždžionė. Žmogaus širdis 
plaka 60-90 tvinksnių per minutę, o 
kiaulės - 62-80. Kiaulės širdies vožtuvai 
sėkminga persodinami žmogui. Tokių 
operacijų atlikta dešimtys tūkstančių. 
Profesoriaus Bernardo, atlikusio 
pirmąją širdies persodinimo operaciją, 
nuomone, šio šimtmečio pabaigoje 
kiaulių širdys bus persodinamos 
žmonėms. Kiaulių arterijos nesiskiria 
nuo žmonių, kraujuje beveik tiek pat 
baltymų, hemoglobino, eritrocitų; labai 
panašūs ir vidaus organai. Kiaulių 
dantys didesni negu žmonių, tačiau 
kramtymo procesas toks pat. Labai 
panaši odos sandara. Kiaulė - vienin
telis gyvulys, kuris, kaip ir žmogus, 
gali įdegti saulėje. Iš specialiai paruoš
tos kiaulių odos daromi tvarsčiai 
žmonėms nuo nudegimų gydyti.

Kiaulės naudojamos laborato
riniams tyrimams. Jau išvestos mini 
kiaulių veislės, skirtos bandymams.

Kartais supykę ar pasipiktinę kiaule 
vadiname girtuokj ar perėjūną. Tačiau 
kiaulė ne tokia kvaila, kaip įsivai
zduojame. Mokslininkai kiaules pris
kiria protingiausių gyvūnų pirmajam 
dešimtukui. Tai įrodyta ne tik moks
liniais tyrimais, bet ir daugeliu pavyz
džių. Tolimojo plaukiojimo jūreiviai 
pasiėmė j laivą kiaulę ir šunj. Gyvuliai 
draugiškai sugyveno ir ėdė iš vieno 
indo, tačiau šuo neleido kiaulės j 
savo būdą. Kartą, kilus audrai, šuo iš

anksto įsitaisė būdoje, o kiaulė liko 
denyje. Ji ėmė gudrauti: atsitempė 
prie būdos lovį ir, atsistojusi įugara 
į ją, ėmė čepsėti. Šuo puolė iš būdos, 
tikėdamasis gardaus kąsnio. Tuo laiku 
kiaulė įlindo į jo būstą, palikdama 
apgautą šunį prie tuščię lovio.

Kiaulės turi ir neblogą atmintj. 
Viename laikraštyje buvo parašyta, 
kaip valstietis pirktą kiaulę parsivežė 
į tvartą ir jau kitą dieną jos nerado. 
Vėliau paaiškėjo, kad kiaulė po kelių 
dienų, įveikusi 70 km atstumą, grįžo 
pas savo šeimininką.

kad išvengiama net dviejų tarpininkų 
- mėsos kombinato ir prekybininkų 
Apeinant tarpininkus, gyvenimas 
privertė bendrovę įsirengti savo mėsos 
perdirbimo cechą. Jame čia kasdien 
paskerdžiama po keturiasdešimt 
kiaulių ir po vieną galviją. Kad nereikėtų 
pirkti jautienos, Kužių agro«r tonė iš 
kaimynines bendroves įsigijo šimto 
vietų galvijų fermą. Šiuo metu mėsos 
perdirbimo ceche gaminamos ir 
rūkomos dešros, kumpiai, lašiniai 
Kužių agrojmonė turi net keturiolika 
parduotuvių. Apeidama tarpininkus,

peiliu ar nukerpami sodo žirklėmis. 
Renkami ir žiedynai. Jie nupjaunami 
su ne ilgesniu kaip 2 cm Žiedynkočiu. 
Augimvietei atkurti reikia palikti 
apatinius šoninius žiedynus. Stiebus 
ir žiedynus toje pačioie augimvietėje 
galima rimai kas oveji metai. Noriu 
priminti, kad juos galima rinkti ne 
arčiau kaip už 300 m nuo auto
transporto ar geležinKelio magistralių, 
gyvuiininKystės kompleKsų, technikos 
kiemų, šiukšlynų, sąvartynų.

Džiovinama palepeje ar gerai 
vėdinamoje patalpoje, paskleidus ant 
popieriaus, bet ne storesniu kaip 5-7 
cm sluoksniu, vanant ir apsaugant 
nuo tiesioginių saules spindulių. Iš
džiūvę žiedai turi būti gelsvai bartos 
aroa gelsvai rožinės spalvos, lapai - 
pilkai žali, aromatingi, kartūs. Žolė 
tinka vartoti dvejus metus, žiedynai - 
penkerius.

Kraujažolėje yra eterinio aliejaus, 
kurio pagrindinę oalj sudaro azuienai 
(iki 40%), taip pat barneolis, cineolis, 
kamparas. Be to, yra asparagino, 
dervų, inulino, tanidų, karčiųjų ir mine
ralinių medžiagų, alkoloidų, organinių 
rūgščių (acto, izovalerijono, skruz
džių), vitamino C, karotino ir kt.

Kraujažolė nuo seno vartojama 
kaip vaistas Dar Dioskaridas ją vadino 
žaizdos žole, nes ja buvo gydomos 
žaizdos ir kraujavimai.

Kraujažolės pavadinimas kilęs nuo 
to, kad ji turi kraujavimą stabdančių 
savybių: nuo jos preparatų daugėja 
kraujyje trombocitų. Poilsiaujant 
gamtoje ir netikėtai įsipjovus, papras
tosios kraujažolės švarius lapus reikia 
sutrinti, kad išsiskirtų sultys ir uždėti 
ant žaizdos: kraujuojant iš nosies - 
sutrintos žolės įkišti j šnerves.

Paprastai kraujažole ir jos pre
paratais žadinamas apetitas, gerinama 
skrandžio liaukų veikla, gydoma su
mažėjusio rūgštingumo gastritas, 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa
ligė, kolitas, hemorojus, stabdomi 
vidiniai ir išoriniai kraujavimai, didi
namas trombocitų kiekis kraujuje, 
greitinamas kraujo krešamumas. Be 
to, kraujažolė stabdo mikrobų vys
tymąsi, slopina uždegimus, mažina 
alergiją, Ji padeda gyti žaizdoms, 
kepenų ir tulžies latakams, trauktis 
gimdai, o kartu mažina jos kraujavimą.

šviežiomis kraujažolių sultimis

prisimintų šią žolę. Sergančioms 
kiaušidžių uždegimu jau po pirmų 
sėdimųjų vonių sumažėja SKausmas, 
pamažu išnyksta ir uždegimas Tokios 
vonios padeda nevalingai besišlapi
nantiems žmonėms ar vaikams. Šiuo 
atveju reikia dar geni kasaién po 2 
puodelius kraujažolių arbatos. Voniai 
100 g žolės užpilama Šaltu vandeniu 
nakčiai, kitą dieną pakaitinama iki 
virimo ir supilama į vonią. Užpilui 15 
g smulkios augalinės žaliavos užniko
me stiKline vandens, kaitinama 15 
min. verdančio vandens vonelėje, 
aušinama*5  min., perkośiama J gautą 
užpilą įpilama iki 200 ml (1 stiklinės 
tūrio) virinto vandens. Geriama po 1/ 
3-1/2 stiklinės 3 kartus per oieną pusė 
valandos prieš valgį arba po jo. 
Patariama skalauti burnos ertmę 
kraujažolės užpilu arba praskiesiomis 
surrimis - jei kraujuoja gleivinė, sergant 
stomatitu.

Kraujažolė yra sudedamoji dalis 
vaistinių augalų mišinių apetitui gerinti, 
virškinamojo trakto, urologinėms 
ligoms gydyti ir medžiagų apykaitai 
normalizuoti. Pvz., viduriuojant pade
da mišinys iš jonažolės (30 g), 
kraujažolės (30 g), erškėtrožės vaisių 
(50 g) ir ąžuolo žievės (30 g). Valgo
masis šaukštas mišinio užplikomas 
stikline vandens ir virinama vandens 
vonelėje 15 min., aušinam ais min., 
perkošiama, pasaldinama medumi 
ir geriama po 1 valgomąjį šaukštą 5
6 kartus per dieną,

Kraujažolės žiedų arbatos geria
mos po 3 stiklines per dieną - nuo 
gimdos kraujavimo, kosėjimo krauju. 
Arbatai pagaminti pakanka arbatinio 
šaukštelio žaliavos.

Išoriniam kraujavimui stabdyti 
imame džiovintų paprastosios krauja
žolės ir vaistinės ramunės graižų, 
apiplikiname verdančiu vandeniu, 
atvėsiname. Padaryti kompresai 
klojami ant blogai gyjančių arba 
kraujuojančių žaizdų.

Norint gydytis kraujažole, reikia 
pasitarti su gydytoju, nes ji gali pakenkti 
asmenims su padidėjusiu kraujo 
krešumu.

P a ruo šė  G ražina 
JA K N IŪ N AITĖ  

“ V a le r ijo n o ”  va is ta žo lių  
a rba tinė s  fa rm a ko te ch n ikė

KAS? KUR? KADA?

Dailės galerija (Vilniaus g. 245). 
Laima Kuzmienė. Dizainas. Šiaulių 
pedagoginio instituto magistrantų 
kūrybos paroda.

"A ušros" muziejus, I rūmai 
(Aušros ai. 47). Šiaulių pedagoginio 
instituto dailės ir pedagogikos fakulteto 
studenčių rankdarbių paroda.

II rūmai (Vytauto g. 89). "Pietos ir 
skaros". Iš muziejaus fondų.

Fotografijos muziejus (Vilniaus 
g. 140). Tarptautinės meninės 
fotografijos federacijos (FIAP) 
fotografų darbų paroda, skirta Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos 25-mečiui.

P. Višinskio viešoji biblioteka. 
Vasario 13-15 d. nuo 11 iki 19 val. 
muzikos svetainėje veiks spaudinių 
paroda "Lietuva, žemės žodis 
švenčiausias”, skirta Vasario 16-osios 
akto signatarams.
"Laiptų”  galerija (Žemaitės g. 83). 
Ričardas Garbačiauskas. Tapyba ir 
pastelės.

LTV, TELE-3 TELEVIZIJOS PROGRAMA SAVAITGALIUI
šeštadienis, vasario 11 d.
LIETUVOS TV
9 .0 0  P ro g ra m a . 9 .05  

P rog ram a  va ikam s. 10.00 
Šarka. 10.30 TV artelė. 11.20 
M ūsų kalba. 11.55 Sveika, 
Prancūzija. 12.25 F. va ikam s 
"Degrasi g im nazija ". 12.55 
Pasaulio sportas. 13.25 Lėlių 
TV spektaklis "T rys  pašė lę 
triuš ia i". 14.25 Svečiuose pas 
A. Raičinskj. 15.15 Užeikit, 
sveteliai. 16.15 Svečiuose pas 
aktorių  V. Petkevičių. 16.40 
Koncertas "R igas Doma'L 17.20 
D okum entin is f. 17.50 Ž inios.
18.00 Koncertas. 18.50 TV 
spektaklis. I. H a g e rup "S tik linė  
arbatos". 20.00 Atgarsiai. 20.30 
Panorama 21.05 Po savo stogu.
21.50 F. "Motina ir sūnus” . 22.20

Koncertas. 22.30 F. "Sensacija” .
23.20 Vakaro žinios. 23.35 Roko 
legendos.

TELE-3
9.00 A n im acin ia i filmai. 10.30 

V a idyb in is  filmas. 12.00 TV 
seria las "G ražu o lė ” . 13.00 JAV 
T a ik o s  k o rp u s o  a n g ių  k. 
pam okos. 13.30 Muzika. 14.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 VIVA 
Charts. 17.00 Pasaulio fu tbo lo  
taurė. 10 d. 17.30 V iskas juokui.
18.00 TV serialas "Jo h n  R oss” . 
4 d. 18.30 M uzika. 19.00 Ž in ios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 TV 
seria las "M a ištin inkas” . 20.30 
An im acin is film as. 21.00 Ž inios.
21.15 M uzika. 21.30 Va idyb in is 
filmas “Jane ir prarastas miestas".
23.05 Žinios. 23.20 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Sekm adienis, vasario 12 d.
LIETUVOS TV
8 .5 5  P ro g ra m a . 9 .00  

Liudykim e Kristų. 9.30 A ng lų  k. 
m okom oji laida. 10.00 Svetimo 
skausm o nebūna. 11.00 Lietuviai 
svetur. 11.30 F. vaikam s "Tvistų 
še im ynė lė” . 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Štai ta ip . 13.30 
Azimutai. 14.00 Koncertas. 15.00 
Sveikin im ų koncertas. 16.00 F. 
"N eono  raite lis". 16.50 Katalikų 
TV studija. 17.20 Laida apie 
NASCAR ir kitas autolenktynes.
17.45 Koncertas. 18.20 Žinios.
18.25 Šalia mūsų. 18.45 Gyvybės 
ža lias m edis . 19.25 K a lbos 
vik torina  "M o k ižo d į -ž ina i ke lią” .
20.30 Panorama. 21.05 Pirmasis 
kanalas. 21.25 F. "G eležinia i 
vyruka i” . 22.40 Etalonas. 23.10

V akaro žinios. 23.
TELE-3

9.00 An im acin ia i filmai.
10.15 Langas j gam tą. 10.30 
V a idyb in is  film as "Ja n e  ir 
p rarastas m iestas” . 12.00 TV 
serialas "G ražuo lė". 13.00 
Muzika. 13.30 POP TV. 14.00 
K e lio n ių  žu rn a la s . 16 .00
Deutsche Welle. 16.30 D idie ji 
autom obilia i. 17.00 Laukiniai 
Pietūs. 17.30 Įdom ūs žm onės.
18.00 TV serialas "W estgate  
III” . 19.00 Ž in ios  (VESTI). 19.20 
Muzika 19.30 Gineso šou. 20.00 
P a sa u lio  s p o rta s . 2 0 .3 0
A n im a c in is  film a s . 2 1 .0 0
Naujienos. N uom onės. 21.30 
V a idyb in is  film as “ Ranča” . 
23.10 Tam sos citadelė. 00.00 
Pabaiga.

- O d abar išgerkim  u ž  m ano “g im ines”...

Na, o ar apsimoka kiaules auginti? 
Dabartinės valdžios žemės ūkio 
politikos sąlygomis nieko auginti 
neapsimoka, tame tarpe Ir kiaulių,

Pasakytų kiekvienas ūkininkas, 
mogus, pardavęs kiaulę į mė-sos 

kombinatą ir už ją tik po pusmečio 
gavęs pinigus, paršelį už juos beišgali 
nusipirkti, nes infliacija per pusę metų 
pusę kiaulės kainos suryja. Per 
pastaruosius dvejus metus dėl val
džios kruvinosios gyvulių naikinimo 
politikos ne tik galvijų bandos suma
žėjo, bet ir kiaulių gardai ištuš-tėjo. 
Tačiau, nežiūrint visų negandų, 
dažniausiai savo reikmėms kiaules 
dar augina ir kaimo, ir miesto žmonės. 
Kas turi nuosavą gyvenamą namą, 
jas laiko tvartelyje prie namų, o kai 
kas - netgi kolektyviniuose soduose. 
Žinoma, ne iš gero gyvenimo ir ne iŠ 
meilės kiaulei miesto žmonės priversti 
kiau lin inkyste užsiim inėti. Juk 
kiaulienos kilogramas parduotuvėje 
8-10 litų kainuoja. Augindami kiaules, 
žmonės sušeria maisto atliekas, o, 
beto, ir pašarinius grūdus jau kelinti 
metai ūkininkai pusvelčiui pardavinėja 

Kiaulininkyste verstis apsimoka tik 
tiems, kurie kiaulieną sugeba realizuoti 
be tarpininkų, štai Kužiuose esanti 
UAB "Kužių agrojmonė” , kurios 
pajėgumas - apie dešimt tūkstančių 
bekonų, ne tik nesumažino kiaulienos 
gamybos, bet dar ją ir padidino, nes 
kiaulieną gaminti apsimoka. Todėl,

M. GIMŽAUSKO pieš.

ši UAB sugebėjo sukurti šešiasdešimt 
papildomų darbo vietų. Na, o ar atei
nančiais metais ūkininkams apsimo
kės gaminti kiaulieną, priklausys nuo 
to, kaip jie sugebės kooperuotis ir 
apeiti tarpininkus.

Nuo šių metų vidurio jvedami nauji 
kiaulių įvertinimo standartai. Kiaulės 
bus superkamos pagal dešimt kate
gorijų, Jos nustatomos, remiantis Va
karų Europos šalių standartų nuos
tatais. Kiekvienai kiaulių kategorijai 
nustatoma ir atitinkama kaina. Ska
tinant augintojus kuo daugiau parducrti 
aukščiausios ir pirmos kategorijų 
kiaulių, rekomenduoti tokie atsiskai
tomųjų kainų perskaičiavimo koefi
cientai: aukščiausiosios kategorijos 
- 1,35, pirmos -1,20, antros (jų bus 
dauguma) prilyginta vienetui.

Gyvulininkystės instituto mokslo 
darbuotojų ir standarto ruošimo 
komisijos nustatyta, kad labai geru 
mėsingumu pasižymi ne tik importinės 
danų, suomių, vokiečių bekoninių- 
mėsinių veislių kiaulės, bet ir Lietuvos 
baltosios.

Peršasi išvada, kad perdirbimo 
jmonių darbuotojams nėra būtinybės 
pirkti iš Europos ar Kanados sąlyginai 
pigią, ilgą laiką šaldytuvuose 
išlaikytą brokuotų paršavedžių 
skerdieną. Gal vėl sugrjš geras 
lietuviškojo bekono vardas?

BUKIME SVEIKI(5)
Paprastoji kraujažolė yra daugia

metis žolinis augalas, turintis šliaužiantį 
šakniastiebį, storą, briaunuotą, 
plaukuotą, viršūnėje šakotą, statų 
stiebą Lapai piunksmškai suskaldyti; 
apatiniai - karuoti, viršutiniai bekočiai. 
Augalas žydi lieoos-rugpjūčio men. 
baitais, gelsvais aroa rausvais žiedais, 
susitelkusiais Zieoynais - siuoteiemis.

Paprastoji kraujažolė Lietuvoje 
labai oažna Auga pamiškėse, sau
sose pievose, ganyklose, pakelėse, 
grioviuose. Nepakenčia pavėsio.

i^aip vaistas, ruošiama viršutinė 
augalo aalis per žydėjimą. 15 cm 
ilgio stiebai su žiedynais nupjaunami

stiprinamos kraujagyslės, ypač vertus 
jei jos išsiplėtusios, gerinamas širdies 
darbas, savijauta klimakteriniu laiko 
tarpiu, reguliuojamas menstruacijų 
ciklas. Didelis biologiškai veikliųjų 
kraujažolės medžiagų kompleKS*.; 
gerina organizmo medžiagų apykaita, 
padeda ligoniams, linkusiems j акте 
nligę. Patariama geni évjwzias augalo 
sultis lygiomis dalimis su medumi 
po arbatinį šaukštelį 3 kartus per 
dieną. (Paruoštų kraujažolių sulčių 
galima įsigyti mūsų vaistinėje.)

Kai kurių autorių nuomone, krau
jažolė - tai moterų vaistažolė. Jos 
aaug bėaų išvengtų, jei rotkarčiais

PAPRASTOJI KRAUJAŽOLE

AUSROS ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA VASARIO 13 • 19 D.
Pirmadienis, vasario 13 d. 
LIETUVOS TV

7.45 Labas rylas. 8.25 Pirmasis 
kanalas. 16.50 Programa. 16.55 
S tiliu s .17.30 In form acin is  
videožumalas "Didžioji Britanija 
šiandien” . 18.00 Žinios. 18.10 
Vaikams. 18.50 Žinios. 19.00; 22.40 
TV anonsas. 19.05 Baltarusių 
programa. 19.15 Ispanų dainas 
dainuoja G. Kaukaitė. 19.40Sporto 
Studija. 20.05 01, 02, 03. 20.30 
Panorama. 21.05 F. "Nuostabi 
epocha". 22.45 Pasaulio koncertų 
salėse. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
Pasaulio koncertų salėse.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara" 640 d. 930  TV serialas 
"M aištin inkas". 24 d. 10.30 
Vaidybinis filmas "Ranča". 12.15 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.20 
Vaidybinis filmas "Coliukė". 13,20 
Muzika. 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Laukiniai 
pietos. 16.30 POP TV. 17.00 
Vaidybinis filmas "Ruslanas ir 
Liudmila” . 1 d. 18.30 Animacinis 
film as.. 18.55 A ng lų  ka lbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI).
19.20 Muzika. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 641 d. 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas
Kaskadininkė". 23.05 Žinios. 23.15 

Muzika. 24.00 Pabaiga.

Antradienis, vasario 14 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV 

anonsas. 8.30 Sveika, Prancūzija
16.50 Programa. 16.55 Kalbos 
viktorina "Moki žodj - žinai kelią".
18.00 Žinios 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 TV 
anonsas. 19.05 Laida lenkų k. 19.35 
Nėra to blogo, kas neišeitų j gera. 
19.45 Valstybė Ir pilietis. 20.30 
Panorama, 21.05 F. "Nekantrūs 
piršteliai". 22.30TV anonsas. 22.35 
Brydė. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 
Šv. Valentino dienai. ‘T u  man buvai, 
tu man esi".

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 641 d. 9.30 TV serialas 
"Džonas Rosas". 4 d. 10.00 Muzika
10.30 V a idyb in is  film as 
"Kaskadininkė". 12.05 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.10 Vaidybinis filmas ' 
"Ruslanas Ir Liudmila". 1 d. 13.25 
Muzika. 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Pasaulio 
sportas. 16.30 Muzika. 17.00 
Vaidybinis filmas “ Ruslanas ir 
Liudmila". 2 d. 18.30 Animacinis 
filmas 18.55 Anglų kalbos pamokėlė
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Muzika.
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 
642 d.‘ 20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.30 Vadybinis filmas. 23.05 
Žinios. 23.15 Muzika 00.15 Pabaiga

Trečiadienis, vasario 15 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV

anonsas. 8.30 Inform acin is 
videožumalas "Didžiojoje Britanijoje".
17.00 Programa 17.05 Dailininkas 
A. Kmieliauskas. 17.45 Dok. f. "Nojaus 
laivas". 17.55 TV anonsas. 18.00 
Iškilm ingas Vasario 16-osios - 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos - 
minėjimas ir koncertas Lietuvos 
operos ir baleto teatre. Pertraukoje - 
Žinios. 19.35 9 amatai. 20.30 
Panorama. 21.05 Kino meno 
šimtmečiui F. "Mūsų svetingumas".
22.35 Country vakarėlis. 23.05 Vakaro 
žinios. 23.20 Beprotiškoji loterija.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara" 642 
d. 9.30 TV serialas "Westgate" III, 1 
d. fT). 10.30 Vaidybinis filmas. 12.05 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.10 
Vaidybinis filmas "Ruslanas Ir 
Liudmila". 2 d. 13.15 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 DEUTSCHE WELLE. 16.30 
Jdomús žmonės. 17.00 Vaidybinis 
film as "S partakas ir dešim t 
gladiatorių". 18.30 Animacinis filmas.
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žnbs. 21.15 Muzika
21.30 Va idybinis film as 
"Išpardavimas". 23.00 Žinios. 23.30 
Muzika. 24.00 Pabaiga.

Ketvirtadienis, vasario 16 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Koncertas vaikams. 9.30 TV 

spektaklis "Raganiukė". 11.00 
Koncertas. 11.15 Kauno dramos teatro 
spektaklis "Penki stulpai turgaus 
aikštėje". 13.10 Rūmų didybės aidai.
13.35 "22". 14.05 Reportažas iš 1994 
m. Nacionalinių premijų jteiklmo 
iškilmių Vilniaus Rotušėje. 14.55 
"Jaunimo bangoje" - jaunieji politikai. 
15.52 Spektaklis "Skirgaila". 17.45 
TV anonsas. 17.50 Žinios. 18.00 
Likimai. 18.30 Sodų kraitė. 19.00 
Vilniaus miesto tautinių šokių 
ansamblių jungtinis koncertas 
Lietuvos valstybiniame akademiniame 
dramos'tealre. 2030 Panorama. 21.00 
TV dok. f. "Diplomatijos patriarchas".
21.30 TV anonsas. 21.35 Europa šou.
22.05 Kompozitoriaus A. Raudonikio 
kūrybos vakaras.

TELE3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
643 d. 9.30 Viskas juokui, 23 d. 10.00 
Alles Gute, 24 d. 10.30 Vaidybinis 
film as "Išpa rdav im as". 12.00 
Vaidybinis filmas "Spartakas ir dešimt 
gladiatorių". 13.45 Muzika. 14.10 
Dokumentinisfilmas. 16.00 Lietuviai.
18.00 Tremties kančios. 18.30 
Animaciniai filmai. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Vasario 16-oji ir 
pirmasis Lietuvos Prezidentas. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 644 d.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.15 Karo žygis Europoje. 5 d. (T). 
Vaidybinis filmas "Kelionė kartu".
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Penktadienis, vasario 17 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Šeimos albumas. 8.55 F. "Lėlių 
slėnis". 17.00 Programa. 17.05 
Tarptautinio teisininkų TV konkurso 
"Arnica Veritas" finalas. 17.50 Dok. f. 
"Darbas". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.00 TV anonsas. 19.05 6 kontinentai.
19.35 Reportažai iš regiono. 20.00 
Madų videožum alas. 20.30 
Panorama. 21.05 F. "Lėlių slėnis". 
11-12 s. 21.50 Laisvės alėja. 22.10 
TV anonsas. 22.15 Nakviša. 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 F. "Ir kuo aš tau 
nusikaltau, gerasis Dieve..."

TELE 3
7.Э0 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara".
644 d. 9.30 Gineso šou. 23 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas. 
"Kelionė kariu". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Muzika. 16.20 Vokiečių kalbos 
pamokėlė. 16.35 Langas j gamtą.
16.50 Vaidybinis filmas "Gyvačių 
slėnio užkeikimas". 18.30 Animaciniai 
filmai. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Muzika.
19.30 TV serialas "Santa Barbara".
645 d. 20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Robinzono Kruzo nuotykiai". 23.00 
Žinios. 23.15 M uzika. 24.00 Pabaiga.

šeštadienis, vasario 18 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 šarka 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba 11.50 TV anonsas.
11.55 Sveiką Prancūzija 12.25 Kelias. 
1245 F. vaikams "Degrasi gimnazija".
5 s. 13.15 Pasaulio sportas. 14.15 
Krepšinis. ‘'Maistas"-"Universitetas” .
14.45 Sceninis liaudies kostiumas.
15.25 Panevėžio dramos teatro 
spektaklis "Mirties šokis". 17.35 
Sveikinimai. 18.35 TV anonsas. 18.40 
Žinios. 18.50 Jupiteris. 19.20TVdok. 
f. "Karalius Antracitas". 19.50 
Muzikinis viešbutis. 20.30 Panorama.
21.05 Po savo stogu. 21.45 TV 
anonsas. 21.50 F. "Motina ir sūnus". 
11 s. 22.20 Muzika 22.30 F. 
“Sensacija” . 15 & 23.20 Vakaro žinios,
23.35 Roko legendos.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas "Robinzono Kruzo 
nuotykiai". 12.00 TV serialas 
"Undinėlė". 13.20 JAV Taikos korpuso 
anglų k. pamokos, 4 d. 13.50 Muzika
14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 VIVA 
Charts. 17.00 Muzika 17.30 Viskas 
juokui, 24 d. 18.00 TV serialas "Džonas 
Rosas". 5 d. 18.30 Muzika. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika 19.30 
TV serialas "Maištininkas". 25 d. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas "Vėl 
aštuoniolikmetis". 23.05 Žinios. 23.20 
Muzika 00.15 Pabaiga.

Sekmadienis, vasario 19 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Anglų k. mokomoji 
programa 10.00 Šveikata 10.40 
Gestas. 11.00 Atmintis. 11.30 F. 
"Soltis". 1 s. 11.55 TV anonsas. 1200 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Aukštis

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT II. 11 - 17 D.
šeštadienis, vasario 11d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 Pros
pektas. 9.50 Muzika. 10.00 "Už 
kampo..." 10.30 Vaikų savaitgalis.
11.30 Rutina. 12.15 Rodo "Worl- 
dnet". 19.00 Sveikinimų koncertas.
20.00 NBA rungtynės. 21.00 Mana- 
Mana 21.30 Rockijada 22.00 Alter
natyvaus Meno Studija. 22.30 
įsijunkite TV. 23.00 "Vakaro 
spindulio" programa

Sekmadienis, vasario 12 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai. 10.00 Susitikimai. 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11.30 Dešimt 
geriausiųjų. 18.15 Jazz-94. 18.45 
TV novelė "Auksinis medaus mė
nuo". 20.00 LKL apžvalga 20.30 
NBA apžvalga. 21.00 Baltijos nau
jienos. 0.10 Siaurės Atėnų teatras.
1.00 NBA visų žvaigždžių savaitgalis. 

Pirmadienis, vasario 13 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

‘Taip sukasi pasaulis". 8 30 ' Nakties

riba". 9.00 "Rupūs miltai..." 9.30 Jazz- 
94. 10.00 LKL apžvalga. 19.00 Mada 
ir muzika. Susitikimas su D. Tei
šerskyte. 19,55 Spaudos apžvalga.
20.00 NBA visų žvaigždžių savaitgalis.
22.00 "Mozaika". 22.30 F. "Jie 
tebevadina mane Triniti..."

Antradienis, vasario 14 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN va
landa. 9.55 TV žurnalas "Contact". 
19.00; 22.00 "Pirk, parduok, infor
muok” , Žinios. 19.30 Spaudos apžva
lga. 19.35 “ Sodžius". 20.00 "Pros
pektas". 2020 Tautininkų žinios. 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Kelių policija 
informuoja. 22.40 F. "Pelenė". 5,6 d.

Trečiadienis, vasario 15 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis” . 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN va
landa. 9.55 "Juoda-balta". 19.00;
22.00 "Pirk, parduok, informuok” . 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
Būkite sveiki. 20.00 Dok. filmas. 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 F. "Pelenė"

7,8 d.
Ketvirtadienis, vasario 16 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8,35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 9.30;
20.30 “Nakties riba". 10.00 Dok. 
filmas. 10.30 CNN valanda 11.20 
Dok. filmas. 12.00 F. "Iš meilės, 
vien tik iš meilės..." 13.40 Kelionė j 
gamtą. 14.10 F. "Balius". 19.00;
22.00 "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga
19.35 Keliai keleliai. 20.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.30 Rodo "ARGOS".

Penktadienis, vasario 17 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 9.30 TV novelė 
"Beveik vyras". 19.00^22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 " Vaivos" 
studija. 20.10 NBA: nykštukai 
milžinai. 21.00 Baltijos naujienos.
22.30 F. "Mūsų svajonių žiema".
24.00 Dešimt geriausiųjų.

18/17. 13.15 TV spektaklis vaikams 
"Spindulėlis". 14.00 Azimutai. 14.30 
Toks gyvenimas. 15.00 Sveikinimų 
koncertas. 16.00 F. “ Neono raitelis".
16.50 Katalikų TV studija. 17.20 
"Europos aikštė". 17.50 Laida apie 
NASCAR ir kitas autolenktynes. 18.25 
"Prometėjas, Judas ir kiti lietuviai".
18.55 TV anonsas. 19.00 Žinios. 19.10 
Gyvybes žalias medis". 19.35 Būtovės 
slėpiniai. 20.30 Panorama. 21.05 
Pirmasis kanalas. 21.25 Italų serialas 
"Geležiniai vyrukai". 7 s. "Didieji 
manevrai". 22.40 Miražas. 23.10 
Vakaro ž in ios. 23.25 Roko 
savbaitgalis.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.00 

Muzika 13.30 POP TV. 14.00 Turtinga 
tradicija. 14.30 Svajonių okeanas.
15.00 Žvilgsnis j keliones. 15.30 Golfas 
Amerikoje ir pasaulyje. 16.00 Teniso 
pasaulis. 16.30 Povandeniniai 
nuotykiai. 17.00 Kelionių žurnalas.
17.30 Europos geriausieji. 18.00 
Kelionė po Italiją. 18.30 Megalopoiiniai 
miestai. 19.00 Kelio pabaiga. 19.30 
Žvilgsnis j keliones. 20.00 Kelionių 
užrašai. 20.30 Turtinga tradicija 21.00 
Italijos vynai. 21.30 Svajonių okeanas
22.00 Kelionių žurnalas. 22.30 
Europos geriausieji. 23.00 Pabaiga.

P.S. Sekmadienio programa yra 
pasikeitusi, nes techninė (ranga 
keliama | naujas patalpas.

© TAIKINYS

Šeštadienis, vasario 11 d.
LTV
12.55 val.
"Pasaulio sportas"
Laidoje pasakosim e apie 

autolenktynininkų Valdo ir Dariaus 
Jonušių treniruotes Prancūzijoje, 
Lietuvos teakvando sportininkų 
viešnagę Amerikoje, apie pasirengimą 
masinės gimnastikos šventei Berlyne.

Laidos autorius A. Žvinakevičius.
Sekmadienis, vasario 12 d.
12.00 va l.
‘‘Krepšinio pasaulyje"
LK "A"L- ir LKL lygų naujienos, 

krepšin io k lubo "Š ia u lia i"  
viceprezidento A. Klimavičiaus 
pasakojimas apie tai, kaip šiauliečiai 
rengiasi supermačui "Legionieriai - 
Lietuvos rinktinė", V. Garasto ir J. 
Kazlausko - apie "Atleto" ir "Žalgirio" 
dvikovą, dainininko S. Povilaičio - 
apie krepšinj, o krepšininko Š. 
Marčiulionio - apie savo traumeles ir 
tik "Krepšinio pasaulyje" žurnalisto 
A. Pakulos Europos klubinių komandų 
čempionato apžvalga Laidos autorius 
ir vedėjas V. Mačiulis.

14.00 val.
Muzikų rėmimo fondo 150-asls 

labdaros renginių ciklo "Atgaiva" 
koncertas.

Dalyvauja Lietuvos meno meistrai, 
Operos ir baleto teatro kolektyvai. 2 
d.

17.45 val.
Latvijos TV savaitė Lietuvos 

televizijoje.
Koncertinė šou program a

“ Reveransas".

NUSISYPSOK, 
ŽMOGAU

Tėvas klausia dukros:
- Grėtlke, kas lau atsitiko? Ko tu 

tokia susivėlusi, pasišiaušusi, 
apdraskyta ir susijaudinusi?

Duktė:
- Turėjau baisią sceną su tavo 

žmona.
*  •  *

Pamokoje mokytojas klausia:
- Rimuti, kodėl žuvys negali gyventi 

ant kranto?
- Dėl to, tamsta mokytojau, - atsako 

Rimutis, - kad jos tuojau nudvesia.

- Tėveli, - klausia Mindaugas, - 
kaip vadinasi arklio tėvas?

- Eržilas, - atsako jis.
- O arklio mama?
- Kumelė.
- O arklio vaikas?
- Kumeliukas.
Mindaugas nieko nesupranta:
- Tai kas tada yra arklys?..

Antrajame pasauliniame kare 
sovietų armijos leitenanto Sinlčklno 
būrys gavo naujokų Kartą apkasuose, 
atm ušinėjant vok ieč ių  ataką, 
leitenantas pastebėjo, kad vienas 
jaunas kareivis nešaudo.

- Eilini Sidorenka, kodėl nešaudai? 
- klausia leitenantas.

- Valau šautuvą, draugas vade.
- Valai, kai reikia šaudyti! - suriko 

leitenantas. - Dvi paras areštinės už 
tokj darbą.

- Klausau, dvi paras areštinės, - 
atsakė kareivis. - Galima vykdyti? 
Šliaužiu j užnugarį

parinko
Rasvyda KATELYNAITÉ

LIAUDIES 
MEDICINOS
KERTELĖ

Norint pašalinti iš organizmo 
nereikalingas medžiagas, gydyti 
audinių ląsteles ir visus žmogaus 
organus, reikia naudoti seną paprastą 
gydymo būdą - aliejaus čiulpimą. 
Naudoti aliejų tol, kol atsiras žvalumas, 
jėga, ramus m iegas. Žm ogui 
atsibudus, jam niekas neturi skaudėti.
Jis turi jaustis gerai pailsėjęs. *  

Gydantis šiuo metodu, galimas 
paūmėjimas, ypač žm onėm s, 
sergantiems daugybe jvairių ligų. Tai 
reiškia, kad pradėjo irti ligų židiniai. 
Paūmėjimo metu nereikia nutraukti 
gydymo: vienas valgomasis šaukštas 
augalinio aliejaus (saulėgrąžų, 
arachisų) supilamas j bumą ir 
čiulpiamas kaip saldainis. Čiulpti reikia 
apie 15-20 minučių, iš pradžių aliejus 
pasidaro tirštas, paskui suskystėja 
kaip vanduo. Tada jj reikia išspjauti. 
Išspjautas skystis turi būti baltas kaip 
pienas. Išspjauti reikia j klozetą, 
kadangi jis yra užkrečiamas. Praryti 
aliejų jokiu būdu negalima.

AUSROS ALEJA
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