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ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO SAVAITRAŠTIS

MIESTO VALDYBOJE
Irena B IJE IK IEN Ė

PATVIRTINTI 
KVALIFIKACINIAI 

REIKALAVIMAI
SAVIVALDYBĖS

VALDININKAMS
Šiaulių miesto valdyba, vadovau

damasi Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu, patvirtino 
kvalifikacinius reikalavimus savival
dybės valdininkams.

Nuo šiol į savivaldybės institucijas 
galės būti priimami Lietuvos 
Respublikos piliečiai, mokantys 
valstybinę kalbą. Valdininkas turės 
būti ne žemesnio kaip aukštesniojo 
išsilavinimo, išmanyti Lietuvos 
Respublikos įstatymus, susijusius su 
valdininko veikla ir specialybe bei 
kitus teisės aktus, mokėti dirbti 
kompiuteriu, turėti raštvedybos 
įgūdžių ir kt.

Savivaldybės valdininkas turės 
pasižymėti pareigingumu, darbštu
mu, kūrybiškumu, sugebėjimu  
bendrauti.

PRITARTA VIEŠŲJŲ 
DARBŲ PROGRAMAI

Vadovaudamasi Lietuvos Res
publikos gyventojų užimtumo įstaty
mais, Šiaulių miesto valdyba pritarė 
1996 metų Komunalinio ūkio sky
riaus organizacijų viešųjų darbų 
, ogramai. šiemet Komunalinio ūkio

skyriaus įmonėse dirbs 124 asme
nys: akcinėje bendrovėje "Specia
lizuotas transportas’ numatyta 
įdarbinti 30 žmonių, "Šiaulių apžel
dinime" dirbs 54 darbo ieškantys 
šiauliečiai, UAB "Šiaulių kelias” - 
24, o “Šiaulių autobusų parke" - 16. 
J viešuosius darbus bus įdarbinama 
ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

Iš viso miesto tvarkymo darbams 
numatyta skirti 260 tūkst. litų. Pusę 
viešuosiuose darbuose dirbančių 
žmonių atlyginimo mokės Darbo 
birža ir tam skirs 49 tūkst. litų. Likusią 
atlyginimo dalį ir socialinio draudimo 
įmokas mokės savivaldybė.

SPORTO 
KOMPLEKSAS 

PERDUOTAS KŪNO 
KULTŪROS 

IR SPORTO SKYRIUI
1995 m. lapkričio 14 dieną  

įvykusių varžytinių metu Šiaulių 
miesto savivaldybė už 1470 tūkst. 
litų įsigijo sporto kompleksą su 
aikštynu (Pramonės g. 15). Vaidybos 
posėdyje buvo nuspręsta perduoti 
šį sporto kompleksą į miesto Kūno 
kultūros ir sporto skyriaus balansą. 
Moras buvo įpareigotas sudaryti 
komisiją nupirktam komplekso turtui 
perduoti. Kūno kultūros ir sporto 
skyriui pavesta kreiptis į Šiaulių 
inventorizavimo biurą dėl sportinio 
komplekso teisinės registracijos.

Petras K U D R IC K IS
Kai 1989 metais vasario mėnesį 

Šiaulių pedagoginio instituto 
didžiojoje auditorijoje į Lietuvos 
ūkininkų sąjungos Šiaulių skyriaus 
steigiamąjį susirinkimą rinkosi 
būsimieji rajono ūkininkai, tarp jų 
buvo ir Petras šonta. Tada jie beveik 
visi buvo tik "būsimieji", nes į sąjungą 
susibūrusiųjų pagrindinis tikslas 
buvo žemė. Net du metus Petras

kariavo, tikrąja to žodžio prasme, su 
rajono valdžia, kol pagaliau  
šapnagių kaime jam buvo atmatuoti 
jo uošviui priklausantys 20 ha.

Šiandien jo kieme - jau du 
traktoriai ("Bolorusas” ir vikšrinis), 
daug inventoriaus, sunkvežimis, 
pastatytas arkinis sandėlis ir 
švediškas grūdų kombainas. 
Džiaugiasi Petras šiuo kombainu. 
Nedidukas, jo pjaunamosios 
užgriebis - tik 2,4 metro, tačiau per 
dieną įveikia šešetą hektarų javų. 
Hektarai hektarais, bet svarbiausia, 
kad grūdų nelieka nei varpose, nei 
pradalgėse, o ir j bunkerį jie subyra 
švarutėliai, nes kombainas atlieka

Jonas VA IŠNO RA S
Nor3 gamta nelepino kuršėniečių 

ir sniego privertė iki kelių, tačiau 
prie Laisvės paminklo žmonių 
prisirinko nemažai.

10 val. perrišta gedulo kaspinu 
buvo iškelta mūsų trispalvė. Vėliava 
sustojo stiebo viduryje... Skambėjo 
tautos giesmė. Kalbėjo Kuršėnų 
skyriaus tremtinys R. Fabijonavi- 
čius. Po eilių, menančių tos skau
džios nakties tragiškuosius įvykius, 
nuvilnijo "Oi, neverk, motušėle", 
"Lietuva brangi”, "Marija, Marija". 
Bažnyčioje buvo aukojamos mišios 
už trylikos tą naktį kritusių didvyrių 
sielas.

14 val. Kuršėnų kino teatro

Sausio 13-oslos b ro lija i p rik lau
santys Š iaulių  m. nariai, vykuslejl 
i .  m. sausio 13 d. j  Vilnių pagerb ti 
žuvusiųjų, nuoširdžiai dėkingi Šiau
lių  m iesto  savivaldybei, pasam- 
d žiu s la i autobusą, Ir jo  vairuotojui, 
nuoširdžiam  Ir geram  žmogui.

Išvykome 1996 01 13 8 val. Kai 
pasiekėme Vilnių, pirmininkė J. 
Bi eliauskienė nustebo, kodėl ne 
dvyliktą, o 13 d. atvykome. "Tai ką, 
“Lietuvos aido" neskaitote?” Mes 
suglumę aiškinomės, kad “Lietuvos 
aidą" ne visi galime skaityti, nes 
brangiai kainuoja. O Šiaulių m. bei 
rajono laikraščiai nerašė, kada į 
Vilnių kviečia...

12 val. Nepriklausomybės aikš
tėje vyko ceremonija. Visų rūšių ka
riuomenė buvo išrikiuota aikštės 
pakraščiuose, grojant dūdų orkestrui

dar ir pirminį valymą. Praėjusiais 
metais, be savo keliolikos hektarų, 
dar apie 60 ha iškūlė ir kitiems 
ūkininkams. Nors šiuo kombainu ne 
vienus metus naudojosi Švedijos 
ūkininkas, tačiau per tuos du derliaus 
nuėmimo sezonus, per kuriuos 
Petras kombainą naudojo gana 
intensyviai, mechanizmas jo nė karto 
nepavedė. Dar vienas didelis 
kombaino privalumas: pavarų

diržus, pjaunamojo aparato 
segmentus ir daugelį kitų elementų 
galima pakeisti Rusijos gamybos 
detalėmis.

Petrui 20 ha ūkyje darbo pakanka. 
Praėjusiais metais augino 4 ha 
žieminių, 2,5 ha bulvių, apie 3 ha 
žalienų; likęs plotas buvo užsėtas 
vasarinėmis kultūromis. Javų 
derlingumas gerokai viršijo rajono 
vidurkį. Iš hektaro prikasė net po 23 
tonas bulvių. Su šių kultūrų derliaus 
realizacija ir atsiskaitymu jokio vargo 
neturėjo. Vargas būdavo dėl cukrinių 
runkelių. Juos užaugini, pristatai 
fabrikui, pasiskaičiuoji, kad už 
runkelius pagal žadėtas kainas vos

“Ventos" salėje vyko renginys, 
skirtas šiai tragiškai mūsų tautos 
datai paminėti.

Programoje dalyvavo Kuršėnų 
kultūros namų religinis ansamblis 
ir skyriaus et oras, vadovaujami B. 
Jaroš ien«-. Repertuaro dainos 
buvo parinktos šiai gedulingai datai: 
“Ne vilkas gūdžią naktį staugė", 
"Partizanų motinai", "Ypatingai, 
ypatingai".

šios partizanų ir tremtinių dainos 
susilaukė gausių plojimų.

Po Kuršėnų miesto seniūno V. Ja
kučio ir Sausio 13-osio3 nakties dal
yvio mokytojo p. Versecko žodžių 
visi salėje dalyvavę Vilniaus televi
zijos bokšto ir Aukščiausiosios

buvo pakeltos 3 vėliavos. Preziden
tas pasakė trumpą kalbą, padėkojo 
kariams už sunkią ir garbingą 
tarnybą, ir vi3i nuvykome į Katedrą.

12.30 val. arkivyskupas Audrius 
Juozas Bačkis aukojo šv. Mišias už 
kritusius ginant Lietuvos Nepriklau
somybę. 14 val., lydimi autoins
pekcijos, žygiavome padėti gėlių ir 
uždegti žvakes ant kiekvieno did
vyrio kapo. Seimo ir Vyriausybes po
zicijos atstovai su Prezidentu prie
šakyje padėjo vainikus, gėles, už
degė žvakutes, tyliai parymojo prie 
paminklo. Dešimt karabinierių tris 
kartus saliutavo, dūdų orkestras 
pagrojo Lietuvos himną, ir pozicijos 
atstovai apleido kapines.

Po to žuvusiuosius pagerbė 
opozicijos atstovai. Ponas Vytautas 
Landsbergis pasakė trumpą, bet

ne traktorius išeina, o kol gauni 
pinigus, Žiūrėk, kad ir plūgui įsigyti 
nelabai beužtenka. Pelninga kultūra, 
tačiau kai toks atsiskaitymas...

Pagal dabartines pieno supirkimo 
kainas dabar jau ir karves apsimo
kėtų laikyti. Tik bėda, kad tvartas per 
ankštas, vos trys išsitenka. Reikėtų 
naujo, bet pinigų vis trūksta.

- Paskolos imti nenoriu, nes 
žinote, kaip su tomis paskolomis

būna... Laiku negrąžinsi, paskutinį 
kailį nulups; tik skolų ūkininkui 
atiduoti niekas neskuba. Stengsiuosi 
kaip nors savomis lėšomis išsiversti,
- sako Petras.

Penkeri ūkininkavimo metai - tai 
palyginti trumpas laiko tarpas, nes 
ūkininko kelio rožėmis niekas 
neklojo, o basą ir nuogą tarsi kokį 
padegėlį varė per dygliuotus 
brūzgynus.

Petras, paklaustas, ar nepavargo,
- o gal norėtų grįžti į kolūkį? - atsakė, 
jog ne tam 2 metus kovojo dėl žemės 
ir penkerius kaupė priemones žemei 
įdirbti ir derliui nuimti, kad grįžtų į 
kolūkį.

tarybos gynėjai buvo pakviesti į sce
ną ir apdovanoti atminimo kny
gelėmis.

Deja, nė vienas iš tuo metu 
Kuršėnų merijoje buvusių valdžios 
vyrų nepasirodė salėje. Tai pui
kiausiai asocijuojasi su dabartine 
LDDP ir vyriausybės politika. Ko gi 
iš jų ir laukti? Jiems nė motais tą 
naktį žuvusiųjų mūsų sūnų ir dukte
rų kraujas. Jiems, matote, daug 
svarbiau išsaugoti "draugo Kučero- 
vo sveikatą ir paleisti jį iš Lukiškių 
kalėjimo, o vidaus reikalų ministrui 
- "neištremti iš Lietuvos draugo V. 
Ivanovo, nes kas be jo “sugebės 
dėstyti Lietuvos istoriją?"

Tad nieko nuostabaus, kad visi 
dabartiniai LDD partijos šulai ir 
"stabilizatoriai" skuba prisipildyti 
savo kišenes mūsų žmonių pavogtų 
indėlių.

Juk artėja rinkimai į Seimą, kurie, 
manau, privers pakelti storus, 
nupenėtus mūsų vadų ir vadukų 
užpakalius nuo kėdžių. Ne amžinai 
gi bus mulkinamas lietuvis...

reikšmingą kalbą Lietuvos žmonėms 
apie tai, kad mes greitai pamirštame 
džiaugsmą, skausmą ir kritusiuosius 
už laisvę. Kaimuose, bažnytkai
miuose susirenkame mažais būre
liais arba visai nesusirenkame 
reikšmingoms Lietuvai datoms 
paminėti. Priėjęs prie kiekvieno 
kritusiojo kapo, nulenkė galvą, po 
minutę parymojo. Taip baigėme 
minėjimą.

Nuvykę prie bokšto, pastovėjome 
ten, kur tą šiurpią naktį suklupo mūsų 
broliai. Uždegėme žvakes.prie  
Rūpintojėlio ir po įjjjįia is , 
bėjome p o t e r i u ^ y Q|Qs.

Važtoygfųjų vardu už. 
£ n a s  GANUSAUSKAS

PETRAS ŠONTA Į  KOLŪKĮ JAU NEBEGRĮŠ

SAUSIO 13-ĄJĄ PRISIMINUS
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA 

KURŠĖNUOSE

PAGERBĖ ŽUVUSIUOSIUS
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GRASINO
SUSPROGDINTI

Gruodžio 29-ąją miesto policijos 
kom isariate buvo iškelta  
baudžiamoji byla pagal LR BK 226- 
1 straipsnį (melagingas pranešimas 
apie visuomenei gresiant ar ištikusj 
pavojų) 54-erių metų R. K., 
gyvenančiam kitame miesto rajone. 
Įvykio detalės dar tikslinam os, 
tačiau jau žinoma, kad 54-erių metų 
vyriškis tą vakarą pasiėmęs telefonų 
knygą skambino nepažįstamiems 
žm onėm s ir sveikino juos su 
Kalėdomis. Kol kas nežinoma, ko R. 
K. jiems linkėjo, tačiau Dainų 47-ojo 
namo gyventojas V. T. sulaukė  
grasinimo susprogdinti. Akistatos 
metu V. T. atpažino skambinusiojo 
R. K. baJsą. R. K. negali paaiškinti, 
kodėl taip pasielgė ir labai gailisi.

KEISTAS 
LAISVALAIKIO LEIDIMO 

BŪDAS
Sausio 11 dieną Tilžės-Aukšto- 

sios gatvių sankryžoje 13-15 metų 
vaikinai j pravažiuojančius automo
bilius mėtė sniego gniūžtes. Vienas 
iš jų išdaužė pravažiuojančio auto
buso langą. Žmonės nenukentėjo. 
Policija sulaikė penkis įtariamuo
sius, keturi iš jų prisipažino.

MIRTINAS
KONFLIKTAS

Sausio 11 dieną Šiaulių apygar
dos teisme baigta nagrinėti 
baudžiamoji byla, kurioje itin žiauriu 
nužudym u buvo kaltinam as  
anksčiau neteistas Joniškio rajono 
gyventojas Vytautas Rocys (g. 1959 
m.) Teismas V. Rocį nuteisė 10 metų 
laisvės atėmimo.

Praėjusių metų rugpjūčio 12 d. V. 
Rocys ir dar du girtuokliavo. Tarp V. 
Rocio ir S. Norvaišo kilo konfliktas, 
nes V. Rocys apkaltino S. Norvaišą 
vagyste. V. Rocys ėm ė mušti S. 
Norvaišą. S. Norvaišui padaryta 62 
kūno sužalojimai. V. Rocy3 neigė 
padarytą nusikaltimą.

IEŠKOMI 
V. KARALEVIČIUS IR 

I. BŪDVYTIENĖ
Šiaulių Vyriausiojo policijos  

komisariato kriminalinės policijos 
paieškos poskyrio pareigūnai ieško 
buvusio Šiaulių sporto klubo  
"Žalgiris* prezidento Vytauto  
Karabvičiaus, gimusio 1952 metais, 
bei buvusios Šiaulių centrinio pašto 
direktorės Laimos Būdvytienės,

gimusios 1955 m.
1994 metais V. Karalevičiui buvo 

iškelta baudžiam oji byla už 
sukčiavimą. Nustatyta, jog 1993 
metais, suklastojęs garantijos  
raštus, V. Karalevičius iš "Šiaulių 
banko" paėmė kreditą už 139000 
JAV dolerių ir 25600 Vokietijos 
m arkių. V. KaraleviČiaus 
teisėsaugos organai ieško nuo 
1994 metų lapkričio 21 dienos, jam 
paskirta kardomoji priem onė - 
suėmimas. Policijos duomenimis V. 
Karalevičius šiuo metu gyvena  
Lietuvoje, ir yra įsidarbinęs viename 
Lietuvos mieste.

L a im a i Būdvytienei iškelta 
baudžiamoji byla už sukčiavimą, 
piktnaudžiavim ą tarnybine 
padėtimi bei tarnybinj suklastojimą. 
1993 m. dirbdama Šiaulių Centrinio 
pašto direktore L. Būdvytienė  
suklastojo jvairius dokumentus. Tų 
pačių metų lapkričio mėnesį L. 
Būdvytienė p iktnaudžiaudam a  
tarnybine padėtimi sudarė sutartį 
dėl vaistų pirkimo ir padarė  
centriniam paštui 23437 litų žalą. 
Be to, 1993 metų gruodžio mėnesį 
L. Būdvytienė iš kom panijos  
"Barden Finance LTD" pasiskolino 
12000 JAV dolerių, o iš "Kredito 
banko" Šiaulių filialo paėm ė 200 
tūkstančių litų kred itą. L. 
Būdvytienės paieška paskelbta  
nuo 1994 metų lapkričio 9 dienos, 
tačiau jos surasti nepavyko iki šiol. 
Vidaus reikalų m inisterijos 
duomenimis, L. Būdvytienė 1995 
metų vasario m ėensį buvo 
sulaikyta Ukrainos teisėsaugos 
organų, nes ten nusikalstam a 
veikla padarė žalą už 1,5 milijardo 
rublių. Ukrainos milicija L. Būdvy
tienę kažkodėl paleido, ir j i netru
kus išskrido į Prahą. Policijos 
žiniomis, L. Būdvytienė palaiko ry
šius su įtartinais Rusijos bei Ukrai
nos verslininkais, kurie pas ją atvyk
davo. Manoma, kad L. Būdvytienė 
šiuo metu gyvena užsienyje, 
paskelbta jos paieška Interpolo 
nacionalinio biuro kanalais.

TEISIAMAS TRIJŲ 
ŽMONIŲ ŽUDIKAS

Sausio 16 dieną Šiaulių apygar
dos teism as pradėjo nagrinėti 
Pakruojo rajono Linkuvos miestelio 
gyventojo Roberto Jemeljanovo (g. 
1975 m .) baudžiamąją bylą. Jis 
kaltinam as Pakruojo rajone 
išžaginęs ir nužudęs Teodorą  
Židonytę (g. 1941 m.), nužudęs 
Valeriją Braziūnaitę (g. 1962 m.) bei 
Vytautą Povilą Keršį (g. 1949 m.) ir 
pasikėsinęs nužudyti O ną 
Baltaitytę (g. 1926 m.)

Pirm ąjį šių nusikaltimų R.

Jemeljanovas įvykdė 1994 metų 
liepos 18 dieną, k itus  tris - 1995 
metų kovo pabaigoje.

1994 metų lapkričio 11 dieną už 
pasipriešinim ą policininkui R. 
Jem eljanovą Pakruojo rajono  
apylinkės teismas nuteisė 1 
metams laisvės atėmimo, bausmę 
atidedant ketveriems metams. R. 
Jemeljanovas buvo kaltinamas tuo, 
kad 1994 metų liepos 15 dieną  
sutrukdė policininkams sulaikyti 
vagyste įtariamą asmenį.

1994 metų liepbs 18 dieną R. 
Jemeljanovas nužudė savo pirmąją 
auką - V. Braziūnaitę. Jos jau 
pradėjusį irti lavoną liepos 26 dieną 
Linkuvoje, apleisto namo palėpėje, 
rado netoliese gyvenantis žmogus. 
Ekspertizė tada tiksliai nenustatė 
mirties priežasties, ir kelti 
baudžiam ąją bylą dėl šio fakto 
Pakruojo rajono apylinkės  
prokuratūra atsisakė. Paaiškėjo  
vėliau, kad R. Jem eljanovas ją  
lytinio akto metu pasmaugė.

1995 metų kovo 26  dieną R. 
Jemeljanovas mirtinai sužalojo V. R 
Keršj. Surišęs jam rankas ir kojas, 
apvyniojęs galvą paklode, žudikas

reikalavo pinigų ir kapojo kirviu.
Praėjus dviem dienoms po šio 

nusikaltimo, R. Jemeljanovo bute 
buvo girtaujama. Jo motinai su 
sugyventiniu nuėjus miegoti, R. 
Jemeljanovas virtuvėje griebė T. 
Židonytę, išžagino ir m irtinai 
subadė. Kitą dieną R. Jemeljanovas 
jsiveržė į O. Baltaitytės butą, 
3umušė ją ir dūrė tris kartus peiliu. 
Medikai išgelbėjo O. Baltaitytės 
gyvybę. 1995 metais policija žudiką 
rado besislapstantį Linkuvos 
miškuose. Jis prisipažino padaras 
nusikaltimus. R. Jemeljanovui buvo 
pripažintas lengvas jgimto 
debilumo laipsnis. Kitas teismo 
posėdis įvyks vasario 7 dieną.

ĮVYKIAI SAUSIO 
13-ĄJĄ

Sausio 13-ąją apie 9 valandą 
valstybinė vėliava buvo pagrobta 
nuo Aido g. 37-ojo namo. O vėlai 
vakare trispalvės pasigedo ir Tilžės 
g. 26-ojo nam o gyventojai. Mano
ma , kad vėliavų buvo pavogta ir 
daugiau , bet ne visi kreipiasi j 
policiją.

I Ą ja R M lI O M

Sausio 13-ąją apie antrą  
valandą nakties miesto ugniage
siams pranešta, kad Aušros at. 54- 
ojo namo kieme dega automobilis 
"VW Passat". Nuostolių padaryta 
daug. Išdegė salonas, nuo karščio 
deformavosi stogas. Automobilis 
priklauso AB "Šiaulių melioracija". 
M anom a, kad m ašina buvo 
padegta tyčia, automobilio salone 
rastas akmuo ir stiklų. Į automobilį 
galėjo būti jmestas stiklainis su 
padegamuoju skysčiu.

Teisme už fa i, kad dirba savo darbą
Irena BIJEIKIENĖ
Mūsų laikraštyje jau buvo rašyta 

apie nemalonią situaciją, j kurią 
pateko tiek miesto Valdybos nariai, 
tiek Vyriausybės atstovas Šiaulių 
apskrityje V. Volkovas, savo 
potvarkiu neteisėtai sustabdęs  
miesto Tarybos 1995 m. balandžio 
1 1 d .  sprendimo Nr. 6 3 punkto 
vykdym ą. Po š io  V. Volkovo 
“sustabdymo" miesto Taryba buvo 
priversta p r iim li d a r  vieną  
sprendim ą, kuriuo patvirtino 
ankstesnio 3avo sprendim o  
teisėtumą.

Trečiadienį Šiaulių apylinkės  
teisme buvo nagrinėjam as  
Vyriausybės atstovo skundas. V. 
V o lkovas te ism e ned a lyvavo . 
Vyriausybės atstovo padėjėjas R. 
Janušas taip ir nesurado rimtesnių 
argumentų, stengdamasis įrodyti, 
kad Valdybos nariai atlyginimus už 
savo darbą gauna neteisėtai. 
Priminsime savo skaitytojams, jog 
V. Volkovas savo potvarkyje rėmėsi 
Valdininkų įstatymu, kuris neleidžia 
valdininkams gauti kitą atlyginimą. 
Tačiau valdybos nariai ne 
valdininkai, jie nepriskiriami nei "A”,

nei “B" lygio valdininkams, o yra 
savivaldybės politikai • m iesto  
Tarybos nariai, todėl jiem s  
atlyginimas gali būti mokamas iš 
savivaldybės biudžeto.

Teismas atsisakė tenkinti V. 
Volkovo skundą. Šis teismo  
sprendim as gali būti apskųstas 
Apygardos teismui per 20 dienų.

Valdybos narė, gydyto ja B. 
Paplauskienė po teismo sakė, kad 
skaudu atsidurti teisme už tai, kad 
sąžiningai stengiasi atlikti savo 
darbą, galbūt net prarasdam as 
profesinę kvalifikaciją.

Šiaulių miesto tarybos narių ir komitetų pirmininkų 
pilieėių priėmimo grafikas

M e ra s
A . L an kau ska s  a n tra d ie n ia is  

1 5 -1 8  va l.

M e ro  p a v a d u o to ja s  
A . S ė jū n a s  tre č ia d ie n ia is  

1 5 -1 8  va l.

MIESTO TARYBOJE
K etvirtad ien i Š iau lių  sav ivaldyb ės posėdžių  

salėjo įvyko m iesto Tarybos sesija. Darbotvarkę  
sudarė 17 klausimų.

Sesijos pradžioje deputatam s buvo pristatytas 
naujas Tarybos narys V. Navickas. Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) rinkimų sąraše esantis 
Respublikinės Šiaulių ligoninės chirurgas V. Navickas 
Taryboje dirbs vietoj atsistatydinusio J. Masėno.

PATVIRTINTAS 1996-ŲJŲ 
MIESTO BIUDŽETAS

Po ilgų svarstymų ir diskusijų Tarybos komitetuose, 
29  d e p u ta ta m s  balsavus už ir 1 - prieš, buvo 
patvirtintas 1996 metų Šiaulių miesto biudžetas: 118 
mln. 691 tūkst. Lt pajamų ir  tiek pat išlaidų bei 500 
tūkst. Lt kasos apyvartos lėšų. Taip pat patvirtintos iš 
b iudžeto  finansuojam ų jstaigų nebiudžetinės  
(specialiosios) lėšos: pajamų - 4 mln. 627 tūkst. Lt, 
išlaidų - 4 mln. 553 tūkst. Lt.

Valdybai suteikta teisė, Vyriausybei didinant darbo 
užmokestį biudžetinių įstaigų darbuotojams, tikslinti 
biudžete patvirtintus darbo užmokesčio asignavimus.

Svarstymui klausimą pristatė Finansų skyriaus 
vedėja K. Daujotiene. Didžiausią 1996 metų miesto 
pajamų dalį sudarys fizinių asmenų pajamų mokestis 
(85 mln. 139 tūkst. Lt), antroje vietoje - juridinių asmenų 
pelno mokestis (15 mln. 847 tūkst. Lt), trečioje - žemės 
nuomos mokestis (6 mln. 320 tūkst. Lt). Šiemet 
numatoma gauti j miesto biudžetą 37 mln. Lt daugiau 
nei pernai. Didžiausios 1996 m. biudžeto išlaidos 
numatytos švietimui (34 mln. 639 tūkst. Lt), butų ir 
komunaliniam ūkiui (19 mln. 173 tūkst. Lt), sveikatos 
ir socialinei apsaugai (12 mln. 644 tūkst. Lt bei 12 mln. 
248 tūkst. Lt). 13 mln. Lt numatoma skirti UAB “Šiaulių 
a e ^ įų ostas" statybos darbams.

Kafp*s5l(jLf'nansi* skyriaus vedėja K. Daujotienė,

rengiant biudžeto projektą, buvo atsižvelgta į Tarybos 
komitetų pasiūlymus, padaryti kai kurie pakeitimai. 
Pavyzdžiui, sumažintos lėšos sportui ir sveikatos 
apsaugai, papildomai 200 tukt. Lt skirta Švietimo skyriui, 
100 tūkst. Lt - Komunaliniam ūkiui (sniego valymo ir 
išvežimo išlaidoms padengti), 100 tūkst. Lt numatoma 
skirti Savivaldybės ateityje užsakomoms lakioms Šiaulių 
radijuje ir televizijoje finansuoti, nes nuo šių metų liepos 
1 dienos šios organizacijos nebus išlaikomos biudžeto.

Baigdam a 1996 m. m iesto biudžeto projekto  
pristatymą, K. Daujotienė konstatavo, kad "daug žadėti 
negalima, vos išgyvensime".

Frakcijos "Mūsų m iestas - mūsų nam ai" vardu 
kalbėjęs Tarybos narys A. Saida pastebėjo, kad biudžeto 
projektas parengtas gana profesionaliai, numatytos 
realios pajamos. V. Ladietienė, pasisakiusi nuo Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatoriai) frakcijos, pasigedo 
gilesnės iš biudžeto išlaikomų įstaigų išlaidų analizės: 
“Gali būti taip, kad daugiau gavo atkakliau prašantieji, o 
ne tie, kam labiausiai reikia”.

PATVIRTINTAS ZOKNIŲ 
PLĖTROS KOMITETO 

PIRMININKAS
Atsistatydinus J. Masonui, be vadovo liko Zoknių 

plėtros komitetas, pasižymintis ypač svarbia Šiaulių 
miestui veikla, nuo kurio darbo priklauso strateginių 
miesto objektų kūrimas.

Šiaulių miesto tarybos sesijoje merui A. Lankauskui 
pasiūlius, Zoknių plėtros komiteto pirmininku patvirtintas 
mero pavaduotojas A. Sėjūnas. Su šiuo pasiūlymu 
susijęs ir tarybos 1995 m. balandžio 11 dienos  
sprendimo pakeitimas, skambantis taip: "Sudaryti 
savivaldybės valdybų iš 7 narių" (buvo 8).

Valdybos narių skaičius sumažėjo, nes A. Sėjūnas eis 
ir mero pavaduotojo, ir komiteto pirmininko pareigas.

I. B .

Sveikatos ir socialinių 
reikalą komiteto 
pirmininkė
B. Paplauskienė trečiadieniais
Švietimo ir kultūros 
komiteto pirmininkas 
J. Geny3 pirmadieniais
Biudžeto, finansų ir vietos 
ūkio plėtojimo komi
teto pirmininkas
V. Mikelaitis  ̂ ketvirtadieniais
Komunalinio ūkio ir urba
nistikos komiteto

Sirmininkas
. Meiženis ketvirtadieniais

Asmens ir turto apsaugos, 
ekologijos bei savivaldos 
komiteto pirmininkė 
K. Janavičienė antradieniais
Zoknių plėtros 
komiteto pirmininkas 
A. Sėjūnas pirmadieniais

11-13 val. 

16-18 val.

14-16 val. 

16-18 val.

9-13 val.

15-16 val.

Piliečiai priimami savivaldybės priimamajame (I a., 129 kab.)
| priėmimą užrašomi Iš anksto 129 kab. Tel. 43-16-74.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBES TELEFONAI
Meras A. Lankauskas 
Mero pavaduotojas A. Sėjūnas 
Komitetų pirmininkai:
K. Janavičienė 
V. Mikelaitis 
S. Meiženis 
B. Paplauskienė 
J. Genys 
A. Sėjūnas
Kontrolierius J. Zolubas 
Kontrolieriaus pavad. E. C/vilka 
Administratorius J. Ulianskas 
Bendrojo departamento vadovas J. Bartkus

fendrojo skyriaus vedėja G. Slavinskienė 
iaulių m. kalbos tvarkytoja A. Rinkevičienė 

Savivaldybės spaudos atstovas V. Tavoras 
Ryšių su visuomene sekt. vedėja V. Pelenienė 
Organizacinio sekt. vedėja V. Stukaitė 
Užsienio ryšių sekt. vedėja V. Garbačiauskienė 
Civilinės metrikacijos skyrius 
Architektūros ir urbanistikos skyrius 
Ekologinių problemų ir gamtinių išteklių naudojimo skyrius 
Ekonomikos skyrius 
įmonių veiklos ir vystymo sektorius 
įmonių rejestro sektorius 
Privatizavimo komisija 
Butų skyrius
Civilinės saugos sektorius
Kapitalinės statybos skyrius
Komunalinio ūkto skyrius
Nekilnojamojo turto eksploatavimo skyrius
Nekilnojamojo turto grąžinimo sektorius
Kultūros skyrius
Kūno kultūros ir sporto skyrius
Socialinės rūpybos skyrius
Socialinės rūpybos sk. Dainų filialas
švietimo skyrius
Vaikų teisių apsaugos tarnyba

433555
433444

437543
431442
436483
431422
431422
433444
433654
437366
421500
435798
431572
432851
438340
426611
439242
423434
438662
431544
421722
434677
426623
439478
420525
433443
433520
426493
434600
431524
435778
432934
435764
422401
416059
420642
438542

A U S R O S  A L E  [A



1996 . 01 . 20 . 3

SIAURĖS LIETUVOJE

Sunkus pienininkų  
darbas

TELŠIAI. Gili žiema daug sunku- 
mų sudarė akcinei bendrovei “Že
maitijos pienas”. Kelius užvertus 
sniegui, neįmanoma privažiuoti prie 
ūkininkų sodybų, netgi atskirų 
kaimų. Pieno surinkėjų darbas tapo 
labai sudėtingas. Važinėjant nevaly
tais keliais, lūžta automašinos, todėl 
jų remontininkai dirba dabar visą 
parą.

Vis dėlto didelėmis pastangomis 
minimalus žaliavų kiekis parveža
mas į bendrovės cechus. Nors dėl 
žaliavos stygiaus dabar negami
nami sauso pieno milteliai, sūriai, 
tačiau retkarčiais mušamas svies
tas, tenkinami pirkėjų poreikiai ne
nugriebto pieno produkcijai. Visi 
pagam inti produktai šiuo metu 
realizuojami tik Lietuvoje. O pieno 
perdirbėjų didžiausias pageida
vimas, kad kelininkai geriau valytų 
sniegą.

į kompiuterinių žaidimų salę. A. 
Sysinas dėl neaiškių priežasčių 
trenkė kumščiu j veidą čia dirban
čiam asmeniui ir išsitraukė 
pistoletą.

Darbuotojas išmetė chuliganus 
į gatvę, kur juos sulaikė atsitiktinai 
netoli įvykio vietos ne darbo metu 
buvęs Šiaulių viešosios policijos 
vyresnysis policininkas K. Einulaitis. 
Pas A. Sysiną rastas “Makarov” 
markės pistoletas su vienu šoviniu 
apkaboje.

KITI ĮVYI*

Bėgdam i paliko  
pistoletą

AKMENE. į 50 metų Ramučių 
kaimo gyventojo namus apie 17 val. 
įsibrovė keturi kaukėti vyriškiai. Jie 
sumušė šeimininką, šaudė iš pis
toleto į viršų ir reikalavo pinigų bei 
brangenybių. Plėšikai pagrobė  
fakso aparatą , televizorių, kitų 
daiktų, juos sukrovė į nukentėju
siojo automobilį “Audi-80" ir nuva
žiavo. Vėliau vogta mašina sulaikyta 
Akmenės rajone. Pareigūnai sulai
kė ja važiavusį žmogų, kuris pasiva
dino J. Petrausku (g. 1972 m.) Ki
tiems įtariamiesiems pavyko pa
bėgti. Autom obilyje rasti vogti 
daiktai, o nukentėjusiojo nam uo^,, 
- pistoletas, kurį bėgdami paliko 
plėšikai.

Sulaikė atsitiktinai
ŠIAULIŲ RAJ. Kuršėnų 

gyventojas Aleksandras Sysinas (g. 
1975 m.) su savo draugu, taip pat 
kuršėniškiu, E. Graždanu (g. 1976 
m.), gėrė kavinėje, po to abu nuėjo

Lankėsi monsinjoras 
A. Svarinskas

KELMĖ. Sausio 6 dieną, per Trijų 
Karalių šventę, LKDP Kelmės sky
riaus pakviestas, Kelmėje lankėsi 
monsinjoras Alfonsas Svarinskas. 
Kelmės parapijos bažnyčioje 10 
valandą jis pasakė pamokslą, o 12 
valandą aukojo šv. Mišias, kuriose 
pasakė ir kitą pamokslą.

Pamoksluose monsinjoras A. 
Svarinskas išreiškė susirūpinimą, 
kad dabar daugiau kalbama apie 
ekonomiką, o ne apie žmogaus 
dvasią, kad šiandien lietuvis nori 
dirbti sovietiškai, o gyventi ame
rikoniškai, todėl Lietuvos vardą že
mina šiais laikais į užsienį nuvykę ir 
apsivogę lietuviai.

Monsinjoras A. Svarinskas pasa
kė, kad dabar būtina lietuviams 
susigrąžinti gyvąjį tėvų tikėjimą, nes 
griaunami ne tik ekonominiai pama
tai, bet ir dorovė. O juk tik doras 
žmogus gali daryti gera ir sąžiningai 
atlikti pareigas.

Po pietų Kelmės kultūros rūmuo
se monsinjoras A. Svarinskas 
susitiko su Kelmės gyventojais. Jis 
prisiminė ir papasakojo apie lage
riuose ir kalėjimuose praleistas die
nas, padrąsino kelmiškius, pasaky
damas, kad žemaičiai niekada ne
pražuvo, kad ne viskas taip jau yra 
blogai, tik reikią visiems eiti išvien ir 
sąžiningai nešti kiekvienam Dievo 
duotą pareigų naštą. O į klausimą, 
ką jis mano apie politiką ir joje 
dalyvaujančius kunigus, monsin
joras A. Svarinskas atsakė, kad po
litika - tai artimo meilė ir kiekvienas 
joje turi dalyvauti.

Viktorina apie Lietuvos 
kariuom enę

TELŠIAI. Penktojoje vidurinėje 
mokykloje įvyko moksleivių vikto
rinos “Ką žinai apie Lietuvos kariuo
m enę” antrasis etapas, skirtas 
penktosioms SKAT įkūrimo meti
nėms. Jame dalyvavo po du geriau
sius rezultatus pirmajame etape 
parodę Telšių apskrities moksleiviai.

Pirmąją vietą iškovojo 5-osios 
vidurinės mokyklos 12 klasės mo
kinė Ligita Butvilaitė, antroji atiteko 
plungiškiui Dovydui Vitkauskui, o 
trečiąją užėmė Valdas Žukauskas iš 
Mažeikių. Antrojo etapo nugalėtoja 
L. Butvilaitė dalyvavo ir trečiajame 
baigiam ajame viktorinos etape, 
kuris įvyko sausio 7 dieną Vilniuje, 
SKAT štabe. | finalinį susitikimą 
suvažiavo apskričių nugalėtojai, 
lydimi tėvelių, mokytojų bei draugų. 
Visi moksleiviai gerai pasiruošė, 
todėl komisijai, kurios nariais buvo 
kariuomenės vadas generolas J. 
Andriškevičius, Krašto apsaugos 
ministras L. Linkevičius, SKAT vadas 
pulkininkas leitenantas A. Pocius, jo 
pavaduotojas L. Bakaitis bei kiti 
pareigūnai, sunkiai sekėsi išrinkti 
geriausią. Telšių apskrities atstovė 
R. Butvilaitė iškovojo antrąją vietą.

KULTUF

Skirta sausio 13-ajai
RADVILIŠKIS. Sausio 9 dieną 

centrinėje bibliotekoje atidaryta  
literatūros, spaudinių paroda “Sau
sio nakties tragedija”. Ji, veiksianti 
iki šio mėnesio 20 dienos, pradėjo 
mieste renginių, skirtų Laisvės gy
nėjų dienai, ciklą. Pastarąjį sausio 
12-ąją 17 valandą 30 minučių šioje 
bibliotekoje pratęs Vaižganto vidu
rinės mokyklos moksleivių poetinė- 
muzikinė kompozicija “j sušaudytą 
tylą prabyla sušaudyta paukščio 
daina”. Sausio 13 dieną 15 ir 18 va
landomis laisvalaikio studijoje 
“Lituanika” buvo demonstruojamas 
dokumentinis videofilmas “Sušau
dytas himnas". Sausio 14 dieną, 10 
valandą, Radviliškio parapijos baž
nyčioje - šventosios Mišios už žuvu
sius laisvės gynėjus. Po to ten pat - 
susikaupimo valandėlė. Vėliau prie 
Trijų kryžių buvo uždegtas atminimo 
laužas.

AR TAI ATSITIKTINUMAS?
Nuo pat įsikūrimo Politinių 

kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 
visaip menkinama, šmeižiama ir 
skaldoma. Jos narius stengiamasi 
supriešinti, išardyti jų vienybę ir iš 
politinės veiklos eliminuoti.

Tai daroma pagal buvusiojo KGB 
generolo G. R. Vaigausko paruoštą 
metodiką (“Lietuvių nacionalistų 
kenkėjiška veikla ir kova su ja”. 
Spec. biblioteka Nr. 1245. Maskva. 
1986 m.), kai apšmeižus patriotines 
organizacijas, vadovus sutrikdoma 
jos politinė veikla...

Politinių kalinių ir tremtinių inte
resų negynė nei politinės partijos, 
organizacijos, nei buvusi Aukščiau
sioji Taryba, nei dabartinis Lietuvos 
Seim as. Jie, kaip ir buvusieji 
partizanai, žeminami, niekinami, su 
jais nesiskaitom a (“Tremtinys". 
1995 m. Nr. 47. Stasys Žukas).

Kodėl dalis mūsų organizacijos 
narių, nuo pat Atgimimo pradžios 
bendravusiu ir dirbusių bendrajam 
tikslui, pakluso skaldomajai jėgai ir 
toliau tęsia ardomąją veiklą, visaip 
bandydami pateisinti 3avo atsisky
rimą ir kaltinti sąjungą bei jos vado
vus nebūtais nusikaltimais. Tarsi ne 
jie, o mes, sąjunga, atsiskyrėme 
nuo dar Šiauliuose neegzistavusios 
bendrijos.

Nustebino bendrijos pirmininko 
J. Mociaus titulas, išspausdintas po

naujametiniu sveikinimu “Aušros 
alėjoje”: “Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių Šiaulių skyriaus valdy
bos pirmininkas”. Ar sąmoningai 
žmonės klaidinami? Kodėl vengia
ma pasivadinti tuo, kas esi? Jei ne
drįstame save vadinti politiniais (tik 
vargu ar bus galima šį vardą ištrinti), 
kodėl įsiterpiame į radijo laidas, 
skiriamas politinėm s organiza
cijoms?

Nežinia pagal kieno užsakymą 
Šiaulių televizijos laidoje A. 
Kulikauskas bandė teisinti 
Bendrijos atsiradimą.

Mums gaila, kad atskilusi šaka, 
norėdama išlaikyti savo gyvybin
gumą, tai daro tarsi netyčia sąjun
gos sąskaita, analogiškai atskilusiai 
nuo Bažnyčios sektai, besinaudo
jančiai tuo pačiu šventuoju Raštu.

Norisi tikėti, jog Naujieji metai 
įpils daugiau šviesos į politinių 
kalinių, tremtinių, partizanų širdis, 
kad suprastume: vienybė - tai ne 
skaidymasis, o pečių suglaudimas 
vardan tos Lietuvos, kurios visi 
vaikai esame.

...Nulaužta obels šaka nebepriauga, 
Nukirsti pakluonėje sodybų uosiai 
Su mumis kartu nebedejuos. 
Raugiam vėl kasdienės duonos naują 

raugą,
Mūsų mirusius ir gyvus mus dangaus

RAŠO
“AUŠROS
ALĖJAI”

malonė
VĖL j VIENĄ MEILĖS GUBĄ JUOS.

B.BrazdžIonis 
Vladas RAVKA 

LPKTS Šiaulių skyriaus 
pirm ininko pavaduotojas

S K A T  - 5  M E T A I
V ILN IU S. Savanoriškosios penktosioms įkūrimo metinėms

krašto apsaugos tarnybos (SKAT) paminėti.
štabe sekmadienį buvo surengta 11 val. į štabą gausiai
"Bendravimo su visuomene diena”. susirinkusiems vilniečiams ir
Prasidėjo renginiai, skirti SKAT sostinės svečiams meninę

Laukiu pastabų, 
papildymų, fotografijų

Romualdas BALTUTIS
Dėkoju Jums, kad

išspausdinote mano
prisiminimus “Septyniolika metų 
be tėvynės" (vaiko akimis).

Sudėtingą gyvenimą
padovanojo mūsų šeimai 
likimas, panašų į tūkstančių 
lietuvių. Kiekvienas iš jų galėtų 
papasakoti apie savo
pergyvenimus ir kančias, ir turbūt 
sunku būtų pastebėti labai 
išsiskiriančius akcentus 
kiekvieno tremtinio gyvenime. 
Nes iš pažiūros jie tokie vienodi. 
Tačiau visi yra svarbūs ir verti 
prisiminimo. Manau, ateis laikas 
ir atsiras žmonių, kurie parašys 
istorinį romaną, atskleisiantį ne 
tik lietuvių kančias ir tremčių 
beprasm iškumą, bet ir jų 
dvasinio bei kultūrinio stiprumo 
priežastis ir kitas neįkainojamas 
žmogaus vertybes.

Kiekvieno žmogaus, tremtinio 
prisim inimai bus ypatingai 
reikalingi. Iš tokių prisiminimų 
kaip manasis beliks vos kelios 
romano eilutės. Tačiau kokios jos 
bus turiningos. Iš būsimųjų 
istorinių ir grožinių knygų mūsų 
palikuonys semsis išminties ir 
stiprybės. Tam tikslui ir aš rašau 
savo gyvenimo tremtyje 
prisiminimus. Didžiausia vertybė

mano gyvenime buvo tai, kad 
tokiose sąlygose TĖVAI išmokė 
surasti išeitį iš bet kokios 
situacijos, išsaugojant doros 
supratimą ir išliekant žmogumi...

Tik po daugelio metų 
supratau, kokia miela man 
Lietuva ir kad šią meilę tėvynei 
taip paprastai po kruopelytę 
įnešdavo į mano širdį MAMA.

Skaitytojų pastabos ir 
nuolatiniai skambučiai verčia 
atkreipti dėmesį, kad 
prisiminimuose yra netikslumų, 
kad reikalingas papildymas, kad 
yra norinčiųjų padaryti taip, jog 
panašūs prisiminimai nebūtų 
rašomi ir spausdinami... Tačiau 
dažniausiai jutau skaitytojų 
palankumą ir pritarimą. Todėl 
stengsiuosi prisiminimus 
papildyti, iliusiruoti
nuotraukomis ir dokumentais.

įvertindamas tai, kad baigiami 
ruošti prisiminimai “Gyvenimas 
Tėvynėje po tremties" 
(suaugusiojo akimis), labai 
norėčiau gauti pastabų, 
papildymų, fotografijų ir kitos 
medžiagos Iš mielųjų skaitytojų. 
Dėl šio reikalo galėtume susitikti 
“Aušros alėjos” redakcijoje š. m. 
sausio mėn. 25 d. 15 val. Turėsiu 
fotografijų ir skaidrių apie Kalnų 
Altajų ir kt. Laukiu Jūsų.

Petras KUDRICKIS
U žpraeitą trečiadienį Šiaulių 

rajono savivaldybės salėje vyko 
eilinis Lietuvos ūkininkų sąjungos 
rajono skyriaus susirinkimas. Jame 
kaip ir visuomet dalyvavo rajono 
žemės ūkio specialistai, žemės ūkio 
aptarnavim o ir žemės ūkio 
produkcijos perdirbimo įmonių 
atstovai. Be jų, šį kartą dalyvavo ir 
Šiaulių “Tauro” mechanikos 
gamyklos atstovas, š i įmonė, be 
įprastinės produkcijos, šiuo metu 
nem ažai gam ina to, kas gali 
praversti ir žemdirbiams. 
Mechaninė gamykla gali gaminti 
metalo konstrukcijas, įrengimus, 
detales, prekiauja guoliais, 
hidrosiurbliais, pavarų diržais. 
Ūkininkas Jonas Liutninas 
m echanikos gamyklos atstovui 
siūlė gam inti ūkininkams labai

nebrangsta superfosfatas, tačiau 
jo iki vasario 10 d. niekas 
neparduoda. O kas žino, kiek jis 
kainuos, kai bus pardavinėjamas? 
Kalio druska šiuo metu kainuoja 
270 Irtų, kalio chloridas - nuo 365 
iki 400 litų.

Genutė Krištanavičienė kritikavo 
Pavenčių cukraus fabriką už tai, 
kad jis, išėmęs pinigus iš Žemės 
ūkio banko, atidarė savo sąskaitą 
“Snore”, kurio likimas taip pat 
neaiškus. Kalbėdama apie 
kreditus, priminė, kad jie 
pirmiausia bus skiriami 
kooperatyvams ir agroservisams, 
jeigu jie teisiškai įregistruoti. 
Priminė, kad visose seniūnijų 
agrarinės reformos tarnybose dar /  
daug laisvos žemės, kurią 
ūkininkai galėtų nuomotis.

Praėjusį trečiadienį Lietuvos

NEPRALEISKIME PROGOS
reikalingus šiaudų smulkintuvus. 
Jie žem ės ūkyje turėtų didelę 
paklausą. J. Liutninas, 
lankydam asis pas Danijos 
fermerius, matė, kaip tokiais 
smulkintuvais šiaudai smulkinami 
tiesiog pradalgėse ir tolygiai 
paskleidžiami dirvos paviršiuje.

Rajono žem ės ūkio skyriaus 
vyriausiasis agronomas Julius 
Tomašas ūkininkams priminė, kad 
pavasarį gali pritrūkti grūdinių 
kultūrų sėklos. Šiuo metu, anot J. 
Tomašo, sukauptos sėklos lyg ir 
pakaktų, tačiau, trūkstant pašarinių 
grūdų, daugelis bendrovių ir 
ūkininkų sėklinius grūdus gali 
panaudoti pašarui. Taigi, 
atsižvelgiant į tai, ūkininkams 
reikėtų paskubėti apsirūpinti 
sėkliniais grūdais. Sėklų įsigyti 
ragino ir Valstybinės įmonės 
“S ėklos” (tel. 441393, 441367) 
specialistai, nes kainos didėja nebe 
dienomis, o valandomis. Sparčiai 
auga ir mineralinių trąšų kainos. 
Salietra jau kainuoja 650 litų, 
karbamidas - 872 litus. Kol kas

žemės ūkio ministras V. Einoris, 
kalbėdamas Kaune vykusiame 
LŪS pasitarime, pasakė, jog 
Lietuvoje jau yra per 20 proc. 
dirvonuojančių žemių. Jis priminė, 
jog dabar yra originalios sąlygos 
ūkininkams išgyventi, nes Lietuvai 
šiuo metu reikia daug grūdų. Kitais 
metais bus supirktas kiekvienas 
grūdas. Šiais metais Vyriausybė 
jau yra paskyrusi 50 mln. litų 
grūdams užsienyje pirkti, vietoj to, 
kad tuos pinigus vienokia ar kitokia 
forma skirtų saviesiems 
ūkininkams paremti. V. Einoris 
pažadėjo, kad ateinančiais metais 
nemaža pinigų skirs technikai 
įsigyti. Svarbiausia steigti 
agroservisus ir kooperatyvus, nes 
lėšos bus skiriamos tik jiems.

LŪS Šiaulių skyriaus 
pirmininkas Kazimieras Vaišvilas 
priminė, kad reikėtų mokėti 
pasinaudoti bent jau tuo, kas 
duodama. Dar ūkininkai gali gauti 
miško medžiagos su 50 proc. 
nuolaida. Kol galima, reikia 
naudotis.

programą parodė SKAT choras, 
orkestras, jaunimo mišrus choras 
bei svečiai iš Anykščių - SKAT 
bataliono ansamblis.

Po koncerto susirinkusieji 
susipažino su SKAT štabu, 
apžiūrėjo ginklų, amunicijos ir ryšio 
priemonių ekspoziciją, fotoparodą 
apie šalies kariuomenę ir SKAT,

Lietuvos gyventojų genocido tyrimo 
centro memorialinių dirbtuvių 
sukurtų paminklų eskizų parodą, 
skirtą “Algimanto" apygardos 
partizanams prisiminti. Aikštėje prie 
SKAT štabo buvo demonstruojama 
kovos technika, savanorių žvalgų 
būrys surengė parodomąją 
program ą. Visi buvo jrakviesti 
paragauti kareiviškos košės.

1991 m. sausio 17 d. buvo 
priimtas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos įstatymas 
“Dėl Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos”. Ši diena

laikoma SKAT įkūrimo data. šiuo 
metu yra 127 kuopo3 ir 34 
batalionai. SKAT gretose - apie 10 
tūkstančių žmonių. SKAT 
vadovauja vadas per respublikinį 
štabą, kuriame tarnauja 45 
karininkai ir 95 liktiniai. Per 
penkerius metus 3 savanoriai 
(vienas po mirties) apdovanoti 
Vyčio kryžiaus ordinais, 306 - 
Sausio 13-osios medaliais, 79 - 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš 
Uetuvos atminimo ženklu. Garbės 
savanorio vardas suteiktas 9 
žmonėms.

TAUSROS ALE I-A



4 1996 . 01 . 20 .

Dr. d o c . Juo zapas  TO M  KUS
Prezidentas savo kadencijos 

pusiaukelėje teigė, kad Lietuvos 
valstietis dar niekada taip gerai 
negyveno, kaip kolūkinės 
santvarkos metais. Kuo Preizdentas 
grindžia savo teiginį?

Užgrobus valdžią Rusijoje, 
bolševikai apiplėšė ne tik 
bankininkus, pramonininkus, 
smulkius verslininkus, bet ir 
valstiečius. Leninas stengėsi ne tik 
apiplėšti, bet svarbiausia atimti 
žmonių savarankiškumą. Jis teigė, 
kad “viskas, nuo ko priklauso 
žmogaus egzistavimas, turi būti

pavedim u, 1981-1989 m. teko 
detaliai susipažinti su Pasvalio, 
Kėdainių, Radviliškio, Trakų, 
Tauragės, Šilutės, Šakių, Vilkaviškio 
rajonų kolūkių gamtos aplinkos, 
gamybinių centrų, fermų, technikos 
kiemų ir juose dirbančių kolūkiečių 
darbo sąlygomis.

Kaip žinoma, kolūkiai, tarybiniai 
ūkiai, juose esantys gamybiniai 
centrai, stambūs kiaulių auginimo 
susivienijimai buvo kuriami ne 
žmonių gyvenimo sąlygoms gerinti, 
bet žemės ūkio produkcijos 
gamybos monopolijai jsigyti. Kaimo 
žm onių likimas partinei

miestuose. Jaunimas, baigęs 
Žemt^ ūkio technikumus, dažniau
siai vengdavo kaimo. Visi, kas tik 
galėjo, bėgo iš kaimo j miestus, kur 
"didžiosioms komunizmo
statyboms” buvo reikalinga pigi 
darbo jėga. Nuvyti žemdirbius nuo 
žemės labai “padėjo” vienkiemių 
sodybų nukėlimas, prisidengiant 
melioracijos ir didelių žemės 
masyvų formavimu Pastarosios 
akcijos iniciatorius A. Būdvytis, 
intensyviai naikinęs vienkiemius, 
dabar vėl ”čiulba” Lietuvos 
agronomų seklyčioje.

Kaime liko tik senyvo amžiaus

valiuta, kuria žemdirbys atsipilda
vo nuo įvairaus plauko rajono 
tikrintojų ir partinių darbuotojų bei 
atsilygindavo kaimo mechanizato
riams už atliktą darbą. Jeigu tar
pukario Lietuvos kaime buvo vienas 
kitas žinomas girtuoklis, tai dabar 
reikia su žiburiu ieškoti negerian
čiojo. Šiame savęs naikinimo darbe 
nuo vyrų neatsilieka ir daugelis 
moterų. Apie tai labai gerai parašyta 
R. Granausko apysakoje 
“Gyvenimas po klevu”.

Šiuolaikinio kaimo negalima 
palyginti su tarpukario Lietuvos 
kaimu. Nenoromis tenka prisiminti,

gyvenantys žmonės. To meto 
kaimas buvo ta terpė, kurioje 
išaugo daugelis Lietuvai 
nusipelniusių religijos, mokslo, 
meno, krašto apsaugos, žemės 
ūkio srityje žmonių.

Dabartiniame kaime padėtis 
visiškai kita. Daugum a kaimo 
žmonių šeimų, išvytų nuo žemės, 
persikėlė į miestus, kurie senyvo 
am žiaus žmonėms tapo tikrais 
kalėjimais. Jie ilgėdavosi savo 
žemės, namų, tos aplinkos, kurioje 
gimė, užaugo, visą gyvenimą dirbo. 
Miosto sąlygos jiems gyvenimo 
trukmės neprailgindavo. Dauguma

KOKIA BUVO KOLŪKINIO KAIMO “GEROVĖ”
skirstoma taip, jog už vieną duonos 
kortelę išbadėjęs žmogus eitų dirbti 
ir darytų viską, ką jam įsakys 
bolševikai; reikalauti paklusnumo, 
besąlygiško paklusnumo”

Ši bolševikų nuostata nuo 1940 
m. buvo taikoma Lietuvos 
žemdirbiams. Nepaisant šūkio “visa 
žemė priklauso valstiečiam s”, 
bolševikams okupavus Lietuvą, 
žemė buvo nacionalizuota. Lietuvos 
žemdirbiai neteko teisės į savo 
žemę, kurią dirbo jų proseneliai, 
seneliai, tėvai. Jau 1940 m. Lietuvos 
žemdirbiai buvo pradėti varyti j 
kolūkius. Suprantama, jie visa savo 
esybe priešinosi naujai prievartos 
formai. Žemdirbių valiai palaužti 
buvo taikomos įvairios priemonės, 
kaip didžiulės grūdų prievolės 
valstybei (lenininis ‘ grūdų
pertekliaus“ nusavinimas), 
piniginiai mokesčiai, miško 
m edienos išvežimas j valstybės 
sandėlius (suprantama, veltui) ir t.t.

Atvykę j kaimus iš rajonų centrų, 
kolūkių organizatoriai su naganais 
rankose grasino žemdirbiams ir 
vežė į Sibirą. Taip komunistai išvežė 
geriausius Lietuvos ūkininkus su 
šeimomis į Sibirą. Apie 1950 m.

V  Lietuvos žem dirbių valia buvo 
palaužta. Be atimtos žemės, jie 
buvo priversti j kolūkius atiduoti 
galvijus, padargus, ūkio pastatus. 
Prasidėjo intensyvus kaimo 
naikinim as, kuris truko 50  
komunistinės okupacijos metų.

Suprantama, Prezidentas apie 
tai nutyli, nors, 1959 m. tapęs 
komunistų partijos nariu, turėjo 
žinoti kaip “kolūkinį ro jų” kūrė 
komunistai. Prezidento teiginys 
apie gerą valstiečių gyvenimą  
kolūkinės santvarkos metais, matyt, 
grindžiam as jo, kaip CK 
sekretoriaus, įspūdžiais pabuvojus 
pavyzdiniuose Juknaičių, Žalsvelės, 
Ėriškių ir kituose panašiuose į juos 
kolūkiuose. Reikia pasakyti, kad 
tokių pavyzdinių-parodom ųjų  
kolūkių buvo po vieną kiekviename 
rajone. Jie buvo dotuojam i iš 
valstybės biudžeto. | juos buvo 
vežami svečiai, atvykę iš užsienio ir, 
žinom a, juose apsilankydavo  
Respublikos aukščiausioji partinė 
nomenklatūra. Užsienio svečiai, 
atvykę j pavyzdinius kolūkius, 
3tebėdavosi kolūkinės santvarkos 
pranašum ais, o Respublikos 
partinė nomenklatūra
didžiuodavosi sugebėjusi sukurti 
tokį "kolūkinį rojų".

1976 m. Lietuvoje buvo 27320 
kolūkių. Turint omenyje tai, kad 
Lietuva buvo suskirstyta į 44 
administracinius rajonus, o 
kiekviename jų buvo pb vieną 
pavyzdinį kolūkį, lieka 27276  
kolūkiai, kurių valstybė nerėmė. Tad 
apie kuriuos kolūkius Prezidentas 
kalba? Buvęs CK sekretorius ir 
aukščiausieji Respublikos partiniai 
nom enklatūrininkai dabar
nostalgiškai kalba ne apie tuos 
27276 kolūkius, v

Gamtos apsau&os komiteto

nomenklatūrai rūpėjo tiek, kiek jie 
buvo reikalingi kaip pigi darbo jėga, 
kuri pagamintų kiek galima daugiau 
produkcijos. Pastarąją išveždavo į 
niekuomet nepasotinamą Rusiją. 
Už pagamintą produkciją ordinais 
ir medaliais buvo apdovanojami 
partiniai nomenklatūrininkai, o 
kolūkiečiams likdavo mažai 
apmokami darbadieniai. Kaimo 
žm ones gelbėdavo pagalbiniai 
sodybiniai sklypai, kurie neišnyko 
ir kolūkinės “gerovės" metais.

Karvių ir kiaulių fermose 
daugiausiai dirbo moterys, kurioms 
padėdavo vaikai, ne3 vyrai 
dažniausiai buvo fermų vedėjai, 
brigadininkai. “Baltosios kolūkių 
vergės" braidė neišbrendamą  
purvą ir mėšlą fermose. Jos dirbo 
sunkiausius darbus, nes Sovietų 
Sąjungos konstitucija joms 
garantavo lygias teises su vyrais. 
Nuo sunkaus darbo ir karvių 
melžimo rankomis jos susirgdavo 
profesinėmis ligomis. Baisu ir liūdna 
buvo žiūrėti į vargo bei nepakeliamo 
darbo fermose iškankintas moteris. 
Ar tokios lygybės jos buvo 
nusipelniusios? Anksčiausiai 
atsikėlusios ir vėliausiai grįžusios iš 
fermų į namus, jos dar turėjo 
padaryti visus darbus šeimoje ir 
pagalbiniuose sklypuose. Moterų 
kėlimas ant garbės pjedestalo ir 
Kovo 8-osios šventimas buvo lyg 
pasityčiojimas iš moters garbės ir 
orumo.

Liūdnas vaizdas atsiverdavo ir 
technikos kiemuose, kurių 
teritorijos dažniausiai buvo 
nesutvarkytos: purvynas su
traktorių ir sunkvežimių išmaltomis 
duobėm is. Daugumoje kiemų 
patalpos buvo nešildomos, todėl 
žiem ą, remontuojant techniką, 
darbo sąlygos buvo 
nepavydėtinos, o patys 
mechanizatoriai praradę žmogiškąjį 
pavidalą: purvini, permirkę
dyzeliniu kuru ir tepalais, labai 
dažnai neblaivūs.

Gamtosauginiu požiūriu, esant 
kolūkiams, labai nukentėjo 
vandens telkiniai, nes švariausių ir 
gražiausių upelių, ežerų pakrantėse 
buvo pastatytos karvių ir kiaulių 
fermos, iš kurių tekančios srutos ir 
mėšlas jas teršė. Gamybinių centrų, 
technikos kiemų taršalai (naftos 
produktai, ištirpusios trąšos) pro 
viršutinį dirvos sluoksnį patekdavo 
į gruntinius vandenis ir juos 
apnuodydavo. Besaikis trąšų kiekis 
su lietaus vandenimis tik 
padidindavo vandens baseinų 
užterštumą, (vairūs pesticidai ir 
herbicidai, neteisingai naudojant, 
pakenkė faunai.

Baisiausia kolūkio kaimo 
nelaimė ta, kad jame sąmoningai 
buvo naikinam as žmogus. 
Vergiškas, neturintis perspektyvos 
gyvenimas kaime vertė iš jo bėgti. 
Pirmiausiai pradėjo trauktis 
jaunimas, nes jaunuoliai, atitarnavę 
okupacinėje kariuomenėje, j kaimą 
negrįždavo, o įsidarbindavo

žmonės, kurie be kolūkio pagalbos 
jau negalėjo įdirbti savo pagalbinio 
sodybinio sklypelio. Nepaisant to, 
kolūkiuose buvo statomi kultūros 
namai, kuriuose pagyvenusių 
žmonių saviveiklos kolektyvai turėjo 
apdainuoti ”kolūkinio rojaus 
gerovę". "Geradarių" kolūkio 
pirmininkų leidimu, senyvo amžiaus 
žmonėms vasarojų sėdavo ir bulves 
sodindavo bendrame žemė3 plote. 
Tuo pirmininkai iš žmonių 
nusipelnydavo didžiausią padėką. 
(Tai vėlgi lenininės-stalininės 
partijos gyvenimo normos 
pavyzdys: pirma atimk, o po to 
truputį duok, kad žmogus už tai 
būtų dėkingas ir laimingas.)

Baisi kaimo nelaimė - besaikis 
alkoholio vartojimas, kuris, trukęs 
50 metų, neišnyko ir šiandieną. Po 
karo kaime valstybinė, o dažniausiai 
savo darbo, degtinė tapo tvirta

kaip tada prasidėdavo kaimo 
rugiapjūtė, j laukus vyrai išeidavo 
pasipuošę baltais namų darbo 
baltiniais, persijuosę tautinėmis 
juostomis. Paskui juos 
išsirikiuodavo moterys - pėdų 
rišėjos. Prie rugių lauko 
pasimelsdavo ir pradėdavo šventą 
rudens darbą • rugiapjūtę. Nenoriu 
įteigti, kad dabar žemdirbys 
pradėtų laukų darbus tų laikų 
priemonėmis. Noriu tik pasakyti, 
kad to meto žemdirbys laukų 
darbus dirbo dvasiškai įprasminęs, 
su ateities viltimi. Tokiose stipriose 
moraline dvasia kaimo šeimose 
užaugę vaikai išmokdavo dirbti 
visu3 žemės darbus. Nereikėjo jokių 
darbinio auklėjimo ir profesinio 
orientavimo paskaitų, šeimose  
ramiai savo amžių nugyvendavo 
seneliai. Tarpukario Lietuvos kaime 
gyveno laisvi, sąžiningu darbu

išvarytų nuo žemės šeimų norėtų 
grįžti j kaimą, tačiau neturi kur: 
sodybos nugriautos, iškirsti sodai, 
želdiniai, užversti šuliniai. 
Ištuštėjusiuose, be šeimininkų 
žemės plotuose auga tik piktžolės, 
kurias žmonės jau spėjo pavadinti 
dabartinio praeities garbintojo M. 
Pronckaus “kultūra".

Kaimuose atsirado visiškai 
svetimi žmonės, kurie jame 
niekada negyveno. Tai 50 metų 
komunistinės okupacijos
pagimdyti benamiai, kurie migruoja 
iš vienos vietos į kitą, nes jiems 
nebrangi ta žemė, kurioje jie gimė, 
nei ta, į kurią jie atsikraustė.

Ar tai ne tas Prezidento 
pagarbintas kolūkinės santvarkos 
“gero gyvenimo" penkiasdešimt
metis atvedė mūsų kaimą prie 
pražūties slenksčio?

Iš "Draugo”

Eg idijus BO RKYS
Taip jau nutiko, kad kalėdiniame 

"Dienovidžio" komentare,
vardydami svarbesniuosius 1995 
m. Lietuvos įvykius, nepaminėjome 
bankų krizės - savaitraščiai 
paprastai ruošiami iš anksto, o tuo 
metu prieššventiniai kvapai dar 
neleido pajusti nesprogusių bankų 
parako. Tačiau kur kas keblesnėje 
situacijoje atsidūrė Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, pačiame 
skandalo sūkuryje per televiziją 
parodęs spalvotą, nuotaikingą 1995 
metų savo ekscelenciškų kelionių 
montažą ir ramiai išvykęs pajūrin 
kalėdinių atostogų. Argi dabar 
gadinsi sau šventes dėl tų 
besiblaškančių paprastų žmonelių
- patys kalti, kad šiais sunkiais 
laikais vis dar turi pinigų ir laiko juos 
bankuose. Tiesa, jau po paros, 
įspėtas dėl "neramios padėties”, 
Prezidentas atvyko į skubiai 
sušauktą neeilinį Seimo posėdį, kur 
dvi dienas susirūpinusiu veidu 
mąstė apie nenuspėjamas  
gyvenimo kiaulystes. Tad tokios 
netikėtos, sproginėjančios nuo 
įtampos, ašarų ir.keiksmų, buvo 
paskutinės metų dienos. Būtent 
šia3 dienas, tiksliau, šią bankų krizę, 
ir reikėtų vertinti kaip vieną iš 
reikšmingiausių 1995-ųjų įvykių. 
Juolab kad tai gali būti didelių 
šiųmetinių įvykių preliudija.

Iš kur atsirado ir ką reiškia tas 
visai nešventiškas fejerverkas, 
sudrebinęs mūsų valstybingumo 
pamatus, sukėlęs valdančiosios 
partijos ir Vyriausybės krizę bei 
ryškiai nušvietęs kertinių valstybės 
ramsčių - finansų ir teisėtvarkos - 
butaforiją? Suprantam a, kad 
visapusiškai išanalizuoti šios 
problemos negalima dėl daugybės 
klaustukų, į kuriuos, ko gero, 
neatsakys ir parlamentinė komisija
- prisiminkime, kad metų pabaigoje 
Latvijos prezidentas G. Ulmanis 
pareiškė iki šiol nesuprantąs visų 
praėjusią vasarą įvykusios latvių

bankininkystės krizės priežasčių. Ir 
vis dėlto, mėgindami bent iš dalies 
suvokti minimaliųjų įvykių esmę, 
p ė d ž io je  turime pažymėti tris 
dalykus. Pirmiausia turime 
atsisakyti iliuzijos, kad bankų krizė 
Lietuvoje prasidėjo tik dabar, šiuo 
metu ji tik pasiekė (jeigu tikrai 
pasiekė?) kulminaciją. Antra, 
pripažindami tai, kad dauguma 
pasaulio valstybių ir lengvesniais 
pereinamaisiais laikotarpiais 
neišvengė finansinio "drugio”, 
negalime nepastebėti specifinių, 
arba subjektyvių, šios krizės bruožų 
posovietinėse valstybėse. Ir trečia, 
daugelis Šios problemos vertinimų 
yra gana supaprastinti ir neatsako į 
kai kuriuos esminius klausimus. 
Pavyzdžiui, teiginys, kad šį finansinį 
"drugį" sukėlė savanaudiška ir 
nekompetentinga DDP politika, yra 
ne visai teisingas, nes panašaus 
likimo anksčiau neišvengė ir Estija 
(tuo metu valdžioje ten buvo 
dešinieji), Latvija (mūsų terminais - 
centristų vyriausybė), Rusija 
(d e m o k r a tų -n e o k o m u n is tų  
valdžia). Todėl, norėdami 
objektyviau vertinti posovietinėje 
teritorijoje vykstančius procesus, 
turėtume išsiaiškinti šiuo atžvilgiu 
visoms valstybėms bendrus 
dėsningumus ir pradėti nuo 
“pere3troikos" pradžios.

“N au jo ji ekonom inė refo rm a - 
ta i, ko  g e ro , d id ž ia u s ia  Ir  
ra d ik a lia u s ia  m ū s ų  š a lie s  
ekonom inių pokyčių program a po  
1 9 2 1 -ų jų  m e tų  L e n in o  
ekonom inės po litikos, - 1988 m. 
savo knygoje “Pertvarka ir naujasis 
mąstymas’ rašė M. Gorbačiovas. • 
Klek ta i truks ■ sunku pasakyti. Bet 
tai, žinoma, ne dveji tre ji metai, o 
ku r kas daugiau. M es nus ite ikę  
rim tam , Įtem ptam  Ir kruopščiam  
d a rb u i,  kad  Ik i XX a m ž ia u s  
pabaigos Išvestume savo tėvynę 
I naujas platumas

Kol kas, atrodo, istorikai nėra 
ištyrę, kuo panašūs ir kuo skiriasi

Lenino NEP nuo M. Gorbačiovo 
"perestroikos” ir teoriniu, ir 
praktiniu požiūriu, kiek 
“perestroika", "procesams 
pajudėjus”, nukrypo nuo numatyto 
kurso. Aišku viena - M. Gorbačiovui 
kelrodė žvaigždė buvo Lenino NEP 
(jis net pavadinimą sukūrė panašų 
- NĖR - naujoji ekonominė 
reforma), todėl suprantama, jog 
vykdant "perostroiką" buvo 
analizuojam os NEP klaidos ir 
silpnosios vietos: “M es
p a s in a u d o jo m e  v isų  g e r ia u s ių  
m o k s lin in k ų ,  s p e c ia lis tų  
r e k o m e n d a c i jo m is ’’. Iš faktų, 
įvykių analizės ir paskelbtų KGB bei 
SSKP dokumentų akivaizdu, kad 
"perestroikos" nomenklatūra  
išsaugojo ne tik kruvinąjj partijos 
auksą, - dalj jo pervedė j užsienb 
bankus, dalį panaudojo  
privatizacijai, - bet ir sugebėjo  
perimti beveik visą valstybinį turtą 
ir per akcines-investicines 
bendroves bei bankus apšvarinti 
savo piliečių kišenes.

Beje, įdomu tai, kad jau 1990 m. 
vasario mėnesį, kai dar SSRS 
likimas nebuvo aiškus, o kariškiai 
reikalavo iš M. Gorbačiovo imtis 
represijų Baltijos respublikose, 
SSKP CK savo skyriams 
išsiuntinėjo slaptą šifrogramą: 
“ N ede ls ian t Įvykdy ti kom pleksų  
p r ie m o n ių , Į tv ir t in a n č ių  SSKP 
teisę valdyti nurodytą  turtą..."Taigi 
galime daryti išvadą, kad ne be 
reikalo, anot M. Gorbačiovo, triūsė 
"m ūsų geria us ias  p o te n c ia la s ", 
nes jis, matyt, ir padarė esminę 
išvadą: kad partijos turtai nebūtų 
iššvaistyti į pašalius ir nepatektų į 
neaiškias rankas, kaip atsitiko 
trečiajame dešim tmetyje NEP  
metu, reikia šį procesą griežtai 
kontroliuoti. Tam ir buvo SSKP CK 
spaustuvėje paruošti tūkstančiai 
blankų: "...Įs ipare igo ju  saug o ti Ir 
rū p e s tin g a i p a n a u d o ti p a r t ijo s  
In te re s a is  m a n  p a t ik ė ta s  
finansines lėšas Ir  m ate ria lines

A U S  R 0 5  A L Ė J A
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A lg ird as  SA U D A R G A S
Aš išvažiavau su įgaliojimais, 

pasirašytais Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio, kuris pavedė man ir 
Broniui Kuzmickui, tuomet jau 
buvusiam užsienyje, “ k a lb ė t i Ir  
v e ik t i m a n o  va rd u , s u te lk t i  
Lietuvos Respublikos dip lom atiją  
Ir  atstovauti pasaulyje vienintelei 

(w te isėta i Lietuvos va ldžia i“. O šios
9  mano išvykos j užsienį, arba

savotiškos tremties, istorija buvo 
tokia. Sausio 11 d., penktadienį, 
vyko naujosios Vyriausybės 
pirmasis posėdis. Ministras 
pirmininkas Albertas Šimėnas tarp 
kitų temų pasvarstė ir mano išvykos 
į užsienį būtinybę. Jis argumentavo, 
kad savo pareigomis dabartinėje 
padėtyje būsiu naudingesnis 
užsienyje. Tuoj po Vyriausybės 
posėdžio nuvykau į Aukščiausiąją 
Tarybą, nes tokioje sudėtingoje 
situacijoje turėjau gauti ir valstybės 
vadovo pavedimą. Diena jau ėjo 
vakarop. Kai įėjau į pirmininko 
kabinetą, jis kalbėjo prancūzų 
žurnalistams, laida buvo 
transliuojama per palydovą.

& , Kalbėjo energingai, buvo labai
susikaupęs. Užgesus kamerų 
“Jupiteriams", pamačiau, koks 
išvargęs buvo profesorius. Kai jis 
atsipalaidavo, pradėjome svarstyti, 
ar tikslingas mano išvykimas į 
užsienį, nes prof. V. Landsbergis į 
Stokholmą jau buvo komandiravęs 
Bronių Kuzmicką. Abejones 
išsklaidė netikėtas skambutis. Iš 
Talino, pakeliui į Lietuvą, skambino 
pats B. Kuzmickas, ir profesorius 
liepė jam kuo greičiau grįžti atgal į 
Helsinkį. Paėmiau savo ir B. 
Kuzmicko įgaliojimus ir išvykau.

Mane lydėjo du Audriaus 
Butkevičiaus vyrai, kauniečiai 
Liudas ir Valdas. Sėdome į 
automobilį ir išvažiavome į Kauną, 
nes jų planas buvo Kaune pakeisti

ANŲ DIENŲ DOKUMENTAI
automobilį. Jau antrą valandą 
nakties atsidūriau gimtajame mies
te, pažadinau namiškius, paskubo
mis atsisveikinau ir, pasiėmęs 
nedidelį kelionės krepšelį, per3ė- 
dau į seną, suklerusią sovietinę 
“Nivą". Atsimenu kauniečių tuome
tinį solidarumą, nes taksistai, 
budintys plente, patarė nevažiuoti 
pro HES - ten matę sovietų šarvuotį. 
Mes pasukome aplink, per Alytų, 
Baltarusijos link. Važiuoti per 
Lazdijus buvo pavojinga. Ta naktis 
įstrigo atmintin visam gyvenimui. 
Salta, slidu, tamsu, prasti Baltaru
sijos keliai tarsi išnyksta kuriame 
nors tarp laukų pamestame kaime, 
ir nesuprasi, ar dar važiuoji plentu, 
ar jau kokiu nors šunkeliu. Mūsų 
kelionės tikslas buvo Brestas, ir 
prašvitus jį pamatėme. 
Atvažiavome į geležinkelio stotį, o 
ten viskas pasirodė gana paprasta. 
Įprasta sovietinė netvarka, 
šurmulys, geležinkelio stotyje vos 
neprekiaujama ginklais. Padėkojau 
savo vyrams ir jie išvažiavo namo, 
o aš parodžiau pareigūnams 
diplomatinį pasą ir lengvai 
atsidūriau kitapus sienos.

Traukinys ėjo tiesiai į Varšuvą. 
Bilietas buvo labai pigus, o aš net 
nepasiteiravau, ar vagonai 
suskirstyti klasėmis. Įsėdau į pirmą 
pakliuvusį vagoną pustuščiame 
traukinyje, bet po kurio laiko atėjo 
kontrolierius ir ėmė priekaištauti, 
kad mano bilietas ne į tą vagoną. 
Teko pereiti į žemesnės klasės, o 
ten - prisigrūdę žmonių, visi 
šnekučiuojasi įvairiomis temomis, 
bet girdžiu dažną frazę: "O ten, 
Lietuvoje, dabar sovietai 
spaudžia..." Ir toks keistas jausmas 
ima: sėdi štai tarp šitų žmonių 
mažos valstybėlės užsienio reikalų

ministras ir klausosi, ką apie jo 
valstybės padėtį šneka paprasti 
lenkai.

Išlipau Varšuvos stotyje šešta
dienį, sausio 12 d., popiet, ir paju
tau, jog esu gatvėje, reikia pradėti 
įgyvendinti savo veiklos planą nuo 
nieko. Nuėjau tiesiai į Lenkijos Sei
mą, paprašiau telefono, pranešiau 
Lietuvai, kad jau esu Varšuvoje. 
Susiradau ten Česlovą Okinčicą, ir 
viskas ėmė aiškėti. Mane ėmėsi 
globoti Lenkijos vyriausybė. Visą tą 
naktį nepadėjau ragelio, telefonas 
buvo sujungtas su Vilniaus parla
mentu. Ragelyje girdėjau šūvius. Tą 
naktį ant mažų lapelių užrašinėjau 
kiekvieną pokalbį ir valandas, kada 
kalbėjau. Deja, visi tie man brangūs 
užrašai dingo arba iš mano buto, 
arba iš ministerijos, nors jų 
pasigedęs išnaršiau visą savo 
archyvą. Man labai gaila tų užrašų, 
nes jų tiksliai neatgaminsiu. Tarp 
kitko, dingo ir dar vienas aplankas, 
būtent K. Prunskienės vyriausybės 
posėdžio apie moratoriumą 
stenograma, kurią aš su tokiu vargu 
buvau išsireikalavęs iš vyriausybės.

Taigi nuo Sausio 13-osios 
nakties įvykių fiziškai aš buvau toli, 
nejaučiau tiesioginės grėsmės, bet 
išgyvenau dvasinį sukrėtimą. Tą 
sekmadienio naktį, kai prasidėjo 
šaudymai ir žudynės, pajutau, kas 
yra tremtis, ką reiškia suvokimas, 
kad galbūt į Lietuvą negalėsi grįžti 
ir nepamatysi šeimos. Niekas tada 
nežinojo, kaip pasisuks istorija; tai 
buvo lemtingas momentas.

Tą sekmadienį Varšuvoje jau 
dalyvavau spaudos konferencijoje, 
o Martas Tarmakas (vėliau Estijos 
pasiuntinys Lietuvoje) atvežė iš 
Vilniaus įgaliojimus vyriausybei 
emigracijoje šudaryti. Tai buvo

įstatymas, kurį pasirašė Vytautas 
Landsbergis (pajutau teksto 
iniciatoriaus Česlovo Stankevičiaus 
braižą). ■S m u rtu  a r k ito k ia  
prievarta su trukd ilus 1990 metais 
te is ė ta i Iš r in k ta i R e sp u b liko s  
A u k š č ia u s ia ja i Tarybai vykdyti 
savo įgaliojimus, turi bū ti sudaryta 
Lietuvos Respublikos vyriausybė 
e m ig r a c i jo je “ . Teko aiškinti 
žurnalistams, kurie suvokė tik 
paviršinį tų žodžių turinį, kad čia yra 
suformufuota tik galim ybė  
šiurkščios jėgos atvejui, kad mūsų 
vyriausybė tebedirba Lietuvoje, kad 
visa valdžia yra tvirta, Lietuva 
kontroliuoja padėtį, o rusai tik 
tankuose sėdi ir šlaistosi gatvėmis, 
žudydami taikius gyventojus.

Atsigręžęs atgal ir prisiminęs tas 
dienas, dabar galiu pasakyti, kad 
iš Vilniaus ir iš Maskvos ėjo ir visiškai 
priešinga informacija, o Vakarų 
Europos pareigūnai ją priiminėjo 
tokią, kokia jiems buvo tuo metu 
patogesnė. Pavyzdžiui, Europos 
Sąjungos užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas Andrisenas citavo 
Nevzorovą. Reikėjo jį pertarti. Be to, 
pajutau, kad iš 1990 m. dirbusios 
Lietuvos Vyriausybės į užsienį 
ateidavo Lietuvai nenaudinga 
informacija. Ne veltui Vokietijos 
užsienio reikalų ministras Hansas 
Ditrichas Genšeris manęs 
paklausė: “Ar jūs tikrai norite 
visiškos Nepriklausomybės?"

Tačiau grįžtu atgal. Pirmadienį, 
sausio 14 d., susitikau su Lenkijos 
premjeru Skubiševskiu, su kitais 
Lenkijos pareigūnais. O dar vienas 
momentas tada buvo labai 
svarbus: reikėjo dėti pastangas 
Vakarų žurnalistams įvykiais 
Lietuvoje sudominti, nes jų dėmesį 
traukė kitas ne mažiau ryškus

dalykas - Persų įlankos krizė. Tą 
sutapimą sovietai, matyt, specialiai 
planavo. Sąmoningai pavartojau 
gal ir naivų šūkį: atidėkite karą Per
sų įlankoje, nes rusai jus apgavo; 
pasislėpę po šito karo dūmais jie 
nori susitvarkyti su Baltijos valsty
bėmis ir toliau plėstis Vakarų krypti
mi. Pavyko išlaikyti žurnalistų dėme
sį ties Lietuva - Vilniaus įvykiai buvo 
nušviečiami taip pat kruopščiai kaip 
ir Persų įlankos krizė.

Greit sulaukiau paramos iš 
Didžiosios Britanijos ir Kanados 
lietuvių. Antradienį jau išskridau į 
Londoną, kur susitikau su užsienio 
reikalų ministro pavaduotoju, o 
vėliau ir pačiu ministru Duglu Her- 
du. Gyvybiškai svarbus buvo susiti
kimas su Vokietijos užsienio reikalų 
ministru H. D. Genšeriu. Ir jam, ir jau 
minėtajam Andrisenui, ir krikščionių 
demokratų Internacionalo lyde
riams teko aiškinti tikrąją Lietuvos 
poziciją ir tikrąją padėtį. Beje, čia 
labai pasitarnavo visuotinė Lietuvos 
gyventojų apklausa dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės.

Vėliau ilgam laikui, iki kovo pa
baigos, apsistojau Briuselyje, kur 
Adolfo Venckaus dėka mane glo
bojo krikščionys demokratai, suda
rę sąlygas ryšiams su visa Europa 
palaikyti. Tuomet ir paprašiau pono 
Andre Luji, tuometinio krikščionių 
demokratų Internacionalo generali
nio sekretoriaus, pasaugoti man 
suteiktų įgaliojimų originalus, nes 
reikėjo daug važinėti ir buvo baisu 
juos prarasti. A. Luji išsaugojo tuo3 
dokumentus iki šių dienų ir, radęs 
progą atvykti į Lietuvą, juos perdavė 
Lietuvos valstybei.

Tuomet kartu turėjau ir dar vieną 
užduotį - derėtis su Islandija diplo
matiniams santykiams užmegzti. 
Buvo padėta daug pastangų, ta
čiau derybos nebuvo sėkmingos. 
Bet tai jau kita tema.

Iš “Dienovidžio”

priem ones, kurias pažadu g rąž in ti 
vo s  p a re ik a la v u s . V isas  
ekonom ine veikla uždirbtas lėšas 
p r ip a ž įs tu  p a r t ijo s  nuosavybe, 
paža du  Jas p e rd u o ti be t ku riuo  
m etu Ir be t kurio je v ie to je ...“ 

Žinoma, praėjus penkeriems 
audringiems metams, būtų sunku 
teigti, kad tie pasižadėjimai partijai 
nesudegė, nesuplyšo ar 
nepasimetė Vakarų seifuose, nes

prisipažįsta, jog pagal CK nutarimą 
jis yra sudaręs su partija tautinę 
sutartį.

Taigi “perestroikos" esmė gana 
lengvai matoma ir nežinant visų 
partinių-mafinių užkulisių subtilybių: 
kiek Lietuvoje, kaip ir kitur, būta 
skandalų, netgi kai kurie 
“verslininkai" ar “bankininkai” 
suimti, tačiau nė sykio negirdėjome, 
kad būtų konfiskuotas koks nors

KRIZE
iškart po 1991 metų rugpjūčio pučo 
iš balkono “iškrito" pagrindinis jų 
saugotojas SSKP CK reikalų 
valdytojas N. Kručina. Panašiai 
nusibaigė ne vienas toks “reikalų 
tvarkytojas” - 1993 metais
nužudytas ir buvęs KGB generolas 
S. Čaplinas, 1991 metais kūręs 
Lietuvoje prezidentinio valdymo 
planus bei laiminęs LAF veiklą, o po 
pučo išvykęs į Maskvą spręsti KGB 
kadrų reikalų. Vis dėlto šiandieninė 
situacija verčia manyti, kad šie ar 
panašūs pasižadėjimai - gal jau ne 
vienose, o keliose rankose - vis dar 
egzistuoja. Juolab kad vien 

f~ r raštiškais pasižadėjimais partijos 
turto patikėtinių kontrolė 
neapsiribojo. Štai “Respublikoje" 
išspausdintą slaptą 1991 metų 
įrašą, kuriame A. Brazauskas su 
draugais svarsto, kaip geriau  
nuslėpti LKP turtą, taip pat galime 
vertinti kaip vieną iš tokios kontrolės 
būdų - tokius įrašus mafija  
paprastai vėliau panaudoja šantažo 
tikslais. (Įdomu, kodėl 1991 metų 
Įrašas paskelbtas tik 1995-aisiais? 
Ar iki šiol kontrolė buvo nutrūkusi, 
ar šiuo metu “herojai" nepakluso?) 
Beje, tame slaptame įraše žymusis 
DDP veikėjas A. Navickas kaip tik ir

stambesnis turtas. Konkrečiau 
kalbant, laikinieji turto savininkai 
keičiasi, pinigai perplaunami, 
kartais jiems suteikiama visai reali 
ir aiškiai matoma forma - viešbutis, 
laikraštis ar krantinė, tačiau tikrieji 
šeimininkai pasilieka už kadro ir tik 
jiems vieniems suprantamu ritmu 
tampo dar nenutrūkusias virvutes. 
"Perestroikos” terminais kalbant, - 
vysto demokratinio centralizmo 
principus. “ In te re sų  p ro b le m a , 
kaip Ir  visada stalgiuose Istorijos 
posūkiuose, - pagrindinė partijos  
p ro b le m a . L e n in a s  te is u s . O 
te /s u s  b u vo  to d ė l,  kad, 
va d o v a u d a m a s is  p a m a tin ia is  
In te resa is , ž iū rė jo  to l i  į  priekį,, 
la ik inų  dalykų nevertino lab iau už 
pag rind in ius “, - savo knygoje rašė 
M. Gorbačiovas.

Suprantama, jog kai kam tokie 
mūsų samprotavimai gali atrodyti 
primityvūs, mistiniai (mėgstamas A. 
Juozaičio terminas, kai kalbama 
apie KGB), sutirštinti ar 
ideologizuoti, todėl įsiklausykime į 
JAV federalinio tyrimų biuro 
darbuotojo L. Fryho, viešėjusio 
Vilniuje 1994 m. liepos pradžioje, 
žodžius. L. Fryhas, apsigyvenęs 
buvusiųjų aukštų KGB karininkų

broliukų Vaigauskų valdomame 
viešbutyje, pareiškė: ši įstaiga 
priklauso mafijai. Į klausimą, kodėl 
jis apsistojo tokiame viešbutyje, 
FTB vadovas atsakė: “ N e buvo  
p a s ir in k im o . Ten k ie k v ie n a s  
naujas viešbutis panašus f šitą".

Ar ne tokia pat situacija ir su 
mūsų bankais? Juk net pats vidaus 
reikalų ministras pareiškė, kad “per 
bankus sueina korupcija , mafija, 
nusika lstam os g ru p u o tė s “  (kaip 
vėliau sužinojome - ir pats ministras. 
Retorinis klausimas: gal todėl taip 
atkakliai bankais ir nebuvo 
domimasi? Beje, ne taip seniai 
ministras R. Vaitekūnas yra ištaręs 
ir dar vieną šimtmečio frazę - 
nusikalstamumą ir mafiją galima 
sutramdyti tik atskyrus juos nuo 
turto. Gal todėl konfiskuoto turto ir 
nėra?)

Suinteresuoti asmenys Lietuvos 
finansais domėjosi nuo pat jų 
gimtadienio. Netgi dar anksčiau - 
išlikusiuose KGB dokumentuose 
jaučiamas vos ne motiniškas 
rūpestis pirmųjų litų gamyba. 
Žinoma, kad litų gaminimo byloje 
kaltų neatsirado: buvęs Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas V. 
Baldišis išteisintas, o jo 
pavaduotojas R. Purtulis, kurį 
spauda tapatino su agentu “Dėtai", 
nuteistas lygtinai. Milijoniniai 
valstybės nuostoliai nurašyti 
Nepriklausomybės sąskaiton. 
Teisininkų išvada, gležna ir viliojanti 
panašiems “žygdarbiams" 
pareigybinis aplaidumas. Dabar 
abu šie vyrai sėkmingai darbuojasi 
G. Konopliovo banke.

šiame finansiniame spektaklyje 
išties įdomi buvusių KGB vyrukų 
taktika: jie lyg pagal kokį nurodymą 
įsidarbino bankų vindikacijos ar 
tiesiog apsaugos skyriuose. Kaip 
kokie visažiniai jie nesiveržė į 
aukščiausius bankininkystės 
olimpus, tiesiog apsiribodami turto 
apsauga ir jo paskirstymo kontrole. 
Na, o did7iŲjų bankininkų krėslai

pagal R. Purtulio - buvusio 
inžinieriaus - pavyzdį atiteko 
barmenams, virėjams,
sportininkams, gydytojams. Lai 
nesupyksta skaitytojai, kad mes dar 
sykį pasinaudosime kažkada jau 
mūsų cituotu “Dienos" interviu su 
“Tauro" banko vadovu G. 
Konopliovu: “ Kas p r ie š  penketą  
metų buvo g irdė jęs esant tokį G. 
P e triką?  O Jis Juk sugebėjo  už 
kažkokius p in igu s  sup irk ti bene 
pusę buvusios karinės pramonės 
Įm o n ių , įs ig y t i  d id e lį  pake tą  
V a ls ty b in io  k o m e rc in io  banko  
a k c ijų , In f i l t r u o t i savo grupės  
žm o n ių  į  k itų  bankų tarybas ar 
v a ld y b a s . Ž em ės ū k io  banko  
a k c ija s  su p e rka  g y d y to ja s  V. 
G ustainis. Už nau jų jų  galingųjų  
s to v i v ie n a s  š e im in in k a s !“ 
Suprantama, G. Konopliovas nė 
žodeliu neužsimena apie savo 
banko ar “Dienos" šeimininkus, 
nors jo banko kilmės isto/ija taip pat 
gana pikantiška. Juk kaip 1989 m. 
prašydam as pinigų rašė savo 
viršininkams KGB kapitonas V. 
Butą, “kiekvienam  aišku, Jog be 
p ra d in io  k a p ita lo  savo verslo  
n e p r a d ė s iKita vertus, skaitydami 
G. Konopliovo vertinimus, galime 
suprasti bankininkų ir finansinių 
grupuočių tarpusavio santykius, 
nors visa tai šioje krizėje yra tik 
antreilis dalykas. Neokomunizmas 
tuo ir unikalus, kad vadinamojoje jo 
rinkoje iš esmės dalyvauja tik savi 
žaidėjai, č ia  viskas vyksta lyg 
tikrame gyvenime - ir bankrotai, ir 
praturtėjimai, ir pinigų plovimai, ir 
netgi mafijos karai, tačiau visa tai 
yra nepasiekiama “žmogui iš 
gatvės". Na, . o tie, kurie 
pasinaudojo pereinamuoju 
laikotarpiu kilusia suirute ir pradinį 
kapitalą įsigijo Gariūnuose ar gavo 
tikrą palikimą, taigi tapo smulkiais 
vidutiniais verslininkais, šiandien 
arba jau “suvalgyti", arba laukia 
savo eilės. Žodžiu, viskas labai 
panašu į laukiniškiausią

monopolistinio kaptalizmo stadiją, 
tačiau, kaip jau minėjome, turi vieną 
savitą bruožą - ypatingą 
“demokratinį centralizmą". Pagal 
seniausius SSKP principus. Nes 
kaip kitaip paaiškinti faktą, jog 
žmonės, sužlugdę vienus bankus, 
užuot patekę į kalėjimus arba bent 
pasitraukę, tuoj pat skiriami kitų 
bankų valdytojais ar tarybų 
pirmininkais? Netgi tų bankų, kurių 
akcinį paketą valdo valstybė? 
Pagaliau kada ir iš ko tie nelabai 
išprusę, keliasdešimt metų už 
geležinės uždangos praleidę 
barmenai ir sportininkai išmoko 
žmonių mulkinimo bankinių triukų, 
kažkada išmėgintų Vakaruose? Ir 
taip staiga, vienu metu, visame 
šeštadalyje planetos?

Tiek to, palikime tuo3 mulkinimo 
bankelius R. Vaitekūno-A. 
Paulausko teisėsaugai, bet kas 
paaiškins, kodėl rimtas, solidus, 
išgyvenęs ne vieno banko žlugimą, 
turintis penkerių metų patirtį LAI 
bankas, užgultas didelių finansinių 
sunkumų, toliau skolina dešimtis 
šimtus milijonų litų kažkokiam LKJS 
CK darbuotojui J. Urkai? šventas 
bankininkų naivumas? Negali būti,
- juk šįkart kalbame ne apie 
barmenus. Noras perpildyti savo 
kišenes? Bet Juk sotesnĮ už 
bankininko gyvenimą kažin ar 
šiandien rasi. O gal dar nesupeliįę 
amžinatilsį N. Kručinos išdalyti 
pasižadėjimai partijai? Arba 
“Respublikos" ir “Dienos" randami 
slapti įrašai traukinyje Vilnius- 
MaSkva? Beje, Prezidentas A. 
Brazauskas savo kalboje taip pat 
minėjo kažkokį bankų reketą.

Apdujus nuo beviltiškų 
klausimų, visai nesunku suprasti 
nustebusį prezidento G. Ulmanio 
žvilgsnį ir latviškąjį bankininkystės 
krizės vertinimą: užsienio
specialiųjų tarnybų darbas.^.

j&^'DIonovIdilo"
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Gerkite po stiklinę mėtų arbatos 
rytą ir vakare prieš valgį. Dviem 
stiklinėms arbatos reikia 2 
valgomųjų šaukštų lapų. Pipirmėtės 
užplikomos verdančiu vandeniu. 
Geriant tokią arbatą, veido oda 
pasidarys skaistesnė. Jeigu antpilą 
praskiesite per pusę su vandeniu ar 
baltu vynu, pašalinsite iš burnos

Čikagos profesorius Jimas Handar- 
sonas sako: “Hormonai geriau ap
rūpina odą krauju. Jų dėka audiniai 
tampa stangresni, elastingesni, o 
jau atsiradusios raukšlės, pirmiau
sia aplink akis ir burną, išsilygina“.

Garsi roko ledi Tina Turner 
išsaugojo grožį taip pat meilės 
dėka, vadovaudamasi principu, 
kad visa, kad gražu, yra ne praeityje

M e ile  tia ra
Pudros turėtų vengti moterys su 

ypač sausa oda. Jei odoje yra de
dervinių tipo dėmelių, tai papu
druotos jos dar labiau išryškėja, ima 
pleiskanoti ir negražiai atrodo. Be 
to, naudojant pudrą sausai odai, 
pagilėja raukšlelės - ypač apie akis. 
Pudra tinka moterims, kurių oda 
riebi ar mišri.

3 » > o g ų

flv a fc č u į
sklindantį nemalonų kvapą.

* * *

Meilė daro žmogų gražesnį.

ir ne ateityje, o dabartyje.
parinko  

Juzefą ŽU KEVIČ IŪTĖ

Jeigu lūžinėja ir 3lenka plaukai, 
organizm ui trūksta vitamino A. 
Daugiau valgykite kopūstų, žirnių, 
bulvių.

Jeigu oda linkusi pigmentuoti, 
skilinėja lūpų kampučiai, valgykite 
svogūnų laiškų, kopūstų: juose yra 
vitamino B2.

Krapų lapeliai ir stiebai varo iš 
organizmo skystį, todėl padeda, kai 
atsiranda inkstų ir šlapimo pūslės 
sutrikimų, kraujuoja gimda.

Bloga nuotaika, beviltiškumo 
jausm as gali sukelti vėžj, 
agresyvum as ir priešiškumas - 
širdies ligą. Taigi gydykimės pačiu 
paprasčiausiu vaistu - meile.

Parengė  
Juze fą  ŽU K E V IČ IU TĖ

Pabudink
iš miego 

bites
Stasys GUTAUTAS
M a n y ta , kad  ž ie m o s  

v id u ry s  b ū n a  s a u s io  2 5  
dieną. Tądienąbažnyčia mini 
šv. P o v ilo , a p a š ta lo ,  
a ts iv e r tim ą . Ž m o n ė s  
sakydavo , kad per Povilą 
b a rs u k a s  (m e š k a , ežys) 
išlenda iš olos. Jeigu diena  
saulėta, barsukas mato šešėli 
ir lenda atgal i olą. Tada antra 
žiemos pusė bus šalta. Jeigu 
diena apsiniaukusi, barsukas 
šešėlio nemato, galvoja, kad 
jau pavasaris, irjoląnelenda. 
Tada greit ir pavasaris ateis.

T ą  d ieną  apeidavo sodą, 
papurtydavo obelis, kad jos 

.v a is in g e s n ė s  bū tų , 
p as tu k sen d av o  avilius, kad 
b it 'ė ^ v d įjn ie g o  g re ič ia u  

pabustų.
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Jolanta
MEŠKAUSKAITĖ

Vizija apie pasiklydusį îbukį, 
a r k a  

be vėjo
Ž i b u c y s  p a s i k l y s . . .

O  t i e ,  k u r i e m s  n i e k a d a  n e s u k l y s t ? !  

; A k \ 0 IS .  F V i e c m g i s  -  

S l e n k s t i s  s k i l i a  l i e k c m e i u s . . .

Ž i b u r y s  p a l y d ė s  -  p a s i k l y s . . .

T i k  sir*d is  k a i p  l a i k r o d i s
( R A S A  A K J M S ) .

u  s e n i a i  n e ž i n a i  t u š t u m o s  ir* U a im e s  -  
j j o u  e s i -------

/S J ie k o  n e b e i s g in s t i .
l A z s p a u d i  p i r m u t in io  ž o d ž i o  tyl<^.
T i k  o u k  a k y l a s !
V ilt is  n e p a k i n t a  p i l n a č i ų  d y l a .
O  j e i g u  t a i p  v is k c j p a m i r š t i  -
R A S A  .A K T M S " .
j j a u  s e n i a i  n e ž i n a i  t u š t u m o s  ir  b a i m e s  -
j j a u  e s i -------
*  *  *

‘P a ž i n t i  t a v e  p a č i u  ž y d ė j im u .  
S k a i s č i a u s i o  ž i e d o  g e lu o n im  u z n u o .

R A S A  A K a M S
S u g e l t i  b i t e  -  a s  t o k i a . . .  
g i r d i s  -  g e g u l e s  l e m t is .
S u g e l t i  t a v e  i r . . .  m ir t i .

R A S A  A K 3 M S .

d y t i .

Poteris LORIE: Tarp vienišumo ir vienatvės yra didelis skirtumas. 
Tai dvi visiškai skirtingos būsenos. Vienatvę suprantame, tam tikra 
prasme taikstomės su ja, esame prie jos pripratę. Vienišumas yra kiek 
mažiau jprasta būsena, nes tai reiškia, jog esi vienas ir tuo pat metu 
laimingas.

Dustinas HOFFMANAS, aktorius, džiazo  m ėgėjas Ir teniso

sirgalius, Holivudo vie
nišius, nes ile id žian tis , 
kad su juo būtų elgiamasi 
kaip su žvaigžde: Atsis
kyrimas nuo mamo3, bėgi
mas nuo jos, prasidėjus 
brendimui, varo vyrus iš 
proto. Visą gyvenimą mes 
jaučiame netektj ir visais 
būdais mėginame sugrįžti 
prie to, nuo ko dar būdami 
vaikai stengėmės atsis

kirti. Todėl visą laiką ieškome mamos pakaitalo. Ir kai jį randame, tada 
iš tikrųjų sugrįžtame prie savo šaknų. Ir leidžiame, kad mus globotų, 
vestų už rankos ir padėtų.

Živilė PLYČIŪTĖ: Moterys mėgsta iššūkius. Bet tai tik viena pusė. 
Jei mums iš tiesų patiktų problemiški santykiai, mes paprasčiausiai 
susitikinėtume su vedusiu arba buvusiu kalėjime vyru.

Vytautas ŠERĖNAS, televizijos laidos “Dviračio šou" vedėjas, 
ekonom ikos mokslų daktaras: Lietuvoje kuo didesnis vidutinis 
išsimokslinimas kurioje nors šakoje, tuo m ažesnis vidutin is  
atlyginimas.

Humoras turi būti suprantamas, aiškus ir juokingas. 

Juozas ERLICKAS: Viskas galima, jei Dievo nėra.

A lg irdas  BRAZAUSKAS: G ėjai ir lesbietės yra nemaloniausi 
piliečiai.

S. FREUDAS: Alpinistą traukia visai ne kalnai, o... sava mirtis.

Sigita URBONAVIČIŪTĖ: Teisė, kaip mokslas, - tiesiog užfiksuotas 
visų žmonių susitarimas, kąd būtų pąprąąčjąujjyyentL

Alytus yra bendrabučių miestas. | tuos bendrabučius dabar pamaiu 
kraustosi miesto girtuokliai, pardavę savo butus. Bendrabučiai (ir 
miestas) pamažu virsta rezervatu žmonių be mokslo, be darbo ir be 
ypatingo noro dirbti.

Vanda JUKNAITĖ, Vilniaus pedagoginio instituto docentė: Mirtinai 
išvargusio žmogaus, dviejų kultūros leidinių redaktoriaus, jkeitusio už 
juos visą savo turtą, įbridusio į skolas, nepasilikusio laiko poilsiui ir 
nebejžvelgiančio perspektyvos, Vaidoto Daunio gyvenimo pabaiga 
padeda tašką mitui, kad šios dienos intelektualai yra dėl buvusių 
privilegijų aimanuojantys žmonės.

Kahlllis DŽIBRANAS: Didis žmogus turi dvi širdis: viena kraujuoja, 
o kita iškenčia.

S enovės kiniečių patarlė: Jei tavo priešas nusipelnė baisios 
lemties, tegul jis gyvena permainų laikais.

n ug ird o  Ju ze fą  Ž U K E V IČ IŪ T Ė

J. JU ŠK A IT IS

Rodos, kad aplinkui 
Ne laukai išbalę,
I r  važiuoji, rodos, 
Dideliu m iestu - 
Bėga žiburėliai 
Visą ilgą kelią...
Kiek langų sumirga, 
Skaidriai nušviestų!

Tėviške manoji, 
Ž iburiais žvaigždėta! 
Tau pernakt kelionėj 
Į akis žiūriu...
Kas m an apie laim ę 
Švelniai prakalbėtų, 
Jei nebūtų žemėj 
Tavo žiburių!..

AUSROS ALE I-A
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Pupelės su žaliais 
obuoliais

Stiklinė virtų pupelių, 2 obuoliai, 
Š aukštelis  km ynų a rb a  4-5  
graikiški riešutai, 2-3 šaukštai 
majonezo, citrinos rūgšties, pagal 
skon( druskos ir cukraus.

Obuolius nulupti ir supjausčius 
plonomis juostelėmis apšlakstyti 
parūgštintu vandeniu, kąd nepatam- 
sėtų, Virtas pupeles sumaišyti su 
obuoiiais, galima paskaninti cukrumi 
ir pagal skonj pasūdyti. Paruoštas 
salotas apipilti majonezu, apibarstyti 
sukapotais riešutais arba išbrin- 
kintais kmynais. (Vietoj riešutų ga

lima vartoti nuluptas moliūgų sėklas, 
o vietoj kmynų - sumaltas krapų 
sėklas.)

Pupelės su svogūnų 
padažu

Stiklinė virtų pupelių, 2-3 svo
gūnai, 2 šaukštai aliejaus, šaukš
tas miltų, šaukštelis kmynų, pagal 
skon| m altų pipirų, druskos Ir 
cukraus.

Svogūnus smulkiai supjaustyti ir 
kepinti aliejuje, kol suminkštės, po 
to subarti miltus ir kepinti nuolat 
maišant bei pilant vandenj arba 
pupelių nuovirą. Kai padažas 
pasidarys grietinės tirštumo, pasūdyti, 
paskaninti cukrumi (jo galima ir 
nedėti), vandenyje išbrinkintais 
kmynais, maltais pipirais. (Kmynus 
galima pakeisti šviežiais arba  
džiovintais krapais ar petražolių 
lapeliais.) Paruoštą padažą užpilti 
ant pupelių ir išmaišius patiekti.

Pupelės su džiovintais 
obuoliais

Stiklinė virtų pupelių, stiklinė 
džiovintų obuolių, 2 svogūnai, 2 
šaukštai aliejaus arba 2 šaukštai 
grietinės, šaukštelis garstyčių, 
pagal skon| druskos.

Džiovintus obuolius išbrinkinti, 
susmulkinti. Svogūnus supjaustyti

plonais pusžiedžiais ir kepti aliejuje. 
Baigiant kepti - pasūdyti (galima ir 
nesūdyti!) Visus produktus sumaišyti, 
apipilti majonezu arba grietinės ir 
garstyčių mišiniu.

Pupelių salotos
Stiklinė pupelių, 2 kiaušiniai, 

svogūnas, 2-3 pomidorai, 3 šaukš
tai majonezo, skiltelė česnako, 
pagal skonj druskos, šaukštas 
susmulkintų petražolės lapelių.

Pupeles išvirti (tik nepervirti) 
pasūdytame vandenyje. Nusunkus 
įdėti sukapotus kietai išvirtus 
kiaušinius, smulkiai supjaustytą 
svogūną, česnaką, skiltelėmis sup
jaustytus pomidorus. Pasūdyti, atsar
giai (nesumaigant pomidorų) išmai
šyti, apipilti majonezu, apibarstyti 
petražolių lapeliais.

Barščiai su pupelėmis
2 vidutinio dydžio burokėliai, 

stiklinė pupelių, 3 šaukštai grie
tinės, 2 šaukštai pomidorų tyrės, 
šaukštelis miltų, 0,5 šaukšto svies
to, pagal skon| cukraus, citrinos 
rūgšties ir druskos.

| vandenj sudėti rupiai sutarkuotus 
virtus burokėlius, parūgštintus 
citrinos rūgštimi, supilti atskirai 
išvirtas pupeles su likusiu nuoviru, 
pomidorų tyrę. Svieste pakepintus 
miltus atskiesti sultiniu ir supylus j

barščius truputį pavirinti. Barščiai 
valgomi užbaltinti grietine. Tinka 
paskaninti smulkiai supjaustytais 
petražolių lapeliais.

Pupelės valstietiškai
500 g pupelių, 150 g rūkytų laši

nių, 2 svogūnai, pag al skon| 
druskos.

Pupeles išvirti ir gerai nusunkti. 
Smulkiai supjaustytus lašinius 
paspirginti keptuvėje, po to sudėti 
pusžiedžiais supjaustytus svogūnus 
ir kepti, kol pagels. Karštus spirgučius 
su svogūnais supilti ant pupelių, 
pasūdyti ir gerai išmaišyti. Patiekalą 
tinka paskaninti maltais karčiaisiais 
pipirais.

Pupelės su grybais
1,5 stlllnės pupelių, stiklinė 

Šviežių arba džiovintų grybų, 100 
g lašin ių, 4-5 pomidorai arba 
šaukštas pomidorų tyrė3, pagal 
skon| maltų pipirų, druskos.

Virtus grybus išmaišyti su virtomis 
pupelėmis. Smulkiai supjaustytus 
lašinius pakepinti keptuvėje, paskui 
sudėti pomidorų tyrę ir truputį 
patroškinti. Troškinį sumaišyti su 
pupelėmis ir grybais, paskaninti 
maltais pipirais, pasūdyti ir dar 10 
min. troškinti.

l a u v j M  n a i o

kopūstais ir grybais
1/2 I raugintų kopūstų, stiklinė 

virtų pupelių, 4-5 džiovinti grybai, 
3 šaukštai aliejaus, 2 svogūnai, 
pagal skonj druskos.

Svogūnus supjaustyti pusžie
džiais ir pakepinti aliejuje. Kopūstus 
kiek nusunkti. Išvirtus pasūdytame 
vandenyje grybus supjaustyti 
plonomis juostelėmis. Po to sudėti 
į keptuvę 3u  svogūnais ir pakepinti. 
Visus recepte nurodytus produktus 
sumaišyti, jeigu reikia, pasūdyti.

Pupelių-morkų 
apkepas

Stiklinė pupelių, 8-0 morkos, 2 
šaukštai sviesto, 2 kiaušiniai, 100 
g formentlnlo sūrio, stik linė  
grietinės, 2 šaukštai džiūvėsėlių, 
pagal skonj kmynų, druskos.

Morkas rupiai sutarkuoti, įpilti 2/ 
3 stiklinės verdančio vandens, įdėti 
šaukštą sviesto ir troškinti. Po to jas 
ir virtas pupeles pertrinti per sietelį, 
įmušti kiaušinius, įberti kmynų, 
pasūdyti. Viską gerai išmaišius, 
sudėti į riebalais išteptą bei džiūvė
sėliais pabarstytą skardą. Paviršių 
išlyginti, užtarkuoti sūrio, apšlakstyti 
sviestu ir 40-45 min. kepti orkaitėje. 
Patiekiant į stalą, apipilti grietine.

Panelė RŪTA

NUSISYPSOK, 
ŽMOGAU

- Kas naujo, pone vaistininke, - 
klausia pažįstamas gydytojas.

- Blogai, gerbiam as kolega. 
Jeigu Dievas neatsiųs kokios 
choleros ar šiltinės, mudu abu 
ubagais išeisime.

*  * *
Petras, sutikęs gatvėje kaimyną, 

klausia:
- Iš kur toks apsiašarojęs eini?
- Buvau pas dantų gydytoją - 

traukė dantis.
- A-ja-jai! Kiek ištraukė?
- Dešimt rubliui
*  *  *
- Kas jums? - klausia paciento 

gydytojas.
- Negaliu užmigti naktjl - 

guodžiasi žmogus.
- Tai atsigulkite dieną, - pataria 

gydytojas.
* * *
Strapalioja du girti ir niekaip 

neišsiaiškina, kas danguje: saulė 
ar mėnulis. Klausia praeivio, šis, 
nenorėdamas leistis su girtais j 
kalbas, atsako:

- Nežinau, aš ne vietinis.
*  * *
- Pažvelkite į tą seną kelmą, - 

sako vienas darbuotojas pobūvyje. 
- Tai mūsų direktorius. Savo 
gyvenime nesutikau kito tokio 
avino, kaip jis.

- Ar jūs žinote, kas aš? - paklausė 
pašnekovė.

- Deja, nežinau...
- Aš jūsų direktoriaus draugė.
- Taip? O ar jūs žinote, kas aš?
- Nežinau.
- Ačiū Dievui, - atsiduso 

pašnekovas.

Suvalkietis pardavinėja pigius 
kotletus iš putpelės. Žemaitis 
stebisi:

f  Ę  - Kaip tu taip pigiai pardavinėji, 
juk putpelė tokia brangi?

- Che, ne tokia brangi, kai mėsą 
perpus maišai su arkliena: vienas 
arklys - viena pu»pelė, vienas arklys 
- viena putpelė.

* *  *

Suvalkietė gatvėje pamatė 
pažįstamą gydytoją ir nusprendė 
pasinaudoti proga, kad tas 
nemokamai parašytų receptą.

- Daktare, aš blogai jaučiuosi. 
Neturiu apetito, galva svaigsta. Ar 
nem alonėtum ėt parašyti man

* to receptą?
/  - Gerai, - atsako gydytojas, taip

pat suvalkietis. - Renkitės, aš pirma

turiu jus apžiūrėti.
*  *  *
Ant suoliuko sėdėjo du 

suvalkiečiai. Vienas jų be perstojo 
rijo tabletes.

Kokias tabletes taip  
nesustodamas kramtai?

- Nuo skausmo.
- Tai ką tau skauda?
- Nieko neskauda, tik šiandien 

baigiasi tų tablečių vartojimo laikas.
*  *  *
Šakių restorane vienas 

padavėjas klausia kito:
- Kodėl nemeti lauk to prigėrusio 

tipo? Matau, kad jau kelintą kartą jj 
žadini, o jis vėl ramiai užsnūsta.

- O kodėl turėčiau jj varyti? 
Kiekvieną kartą, kai jį pažadinu, jis 
paprašo sąskaitos ir vis sumoka...

*  *  *

Nepatyręs kirpėjas netyčia 
nukirpo klientui ausies galiuką.

- Tu tikras šunkirpys, - suspigo 
kerpamasis, - kaip aš dabar 
žmonėse pasirodysiu, kai viena 
ausis trumpesnė už kitą?

- Tai gal leistumėt jas sulyginti? - 
drebančiu balsu pralemeno  
kirpėjas.

*  * * 1
- Ką tu sakai žmonai, kai vėlai 

grįžti namo?
- Aš jai sakau "labas vakaras”, 

po to ji kalba viena.
*  * *
Vyras grįžta namo naktj.
- Kodėl nesibari? - klausia 

žmoną.
- Aš jau su viskuo apsipratau.
- Gaila, - atsidūsta vyras. - O aš 

sugalvojau puikų pasiteisinimą.

- Kaip gyveni?
- Kaip mauzoliejuje - negyvas, 

bet ir nelaidoja.
*  * *
Paršiukas prieina prie elektros 

rozetės, ilgai galvoja ir sako:
J Tai mat, broleli, kaip tave giliai 

užmūrijo...
*  *  *
- Kodėl jūs tvirtinate, kad 

teisiamasis buvo girtas?
- Jis visą laiką šūkaliojo, kad 

nebijąs žmonos...

Lietuvos , 
politinių kalinių ir 

bemtinių sąjungos 
: narių
Ž I N 1  A l

Š. m. sausio 27 d  12 
vapniesto kultūros cen- 

e  {buvusiuose kultūros
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LPKTS Š iau lių  

skyriaus visuotin is  
susirinkimas 

su
“TOEMTINICrcttono 
menine programa.
Kartu ap žve lg s im e  

p ra ė ju s ių jų  m etų  
; s ky riau s  Į f |  ve ik lų ,; 
num atysim e šių metų

Kviečiame politinius 
ka lin iu s , tre m tin iu s  
dalyvauti. : ■

Būtina, turėti LPKTS 
nario pažymėjimą.
LPKTS Š iaulių  s k y ria u s i

Algimanto PUODŽIŪNO nuotr.

Pirmadienis, sausio 22 d.
LTV 21.15 val.
“Pykčio diena”
Filmo herojė Džuljeta negali 

patikėti, kad tėvo mirtis buvo 
atsitiktinė. Ji pradeda sekti tėvo 
draugą, su kuriuo jis buvo susiti
kęs prieš pat mirtį. Ir tik meilė su
teikia jai jėgų nugalėti keršto 
troškimą.

Rež. D. Deltieuks.
TELE-3
21.30 val.
“Nenaudėlis”
Garsus aktorius P. O ’Toole 

šiame nuotykių filme vaidina britų 
aristokratą, surengusį pasikė
sinimą j Hitlerį.

Rež. C. Donneris.
1976 m.
Antradienis, sausio 23 d.
LTV
22.05 val.
“Krokodilo odos batai"
LTV pradeda rodyti naują 7 

dalių anglų TV serialą. Tai filmas

RODO

apie jaunus žmones, įsitraukusius j 
muzikos verslą. Meilė muzikai, o gal 
likimas, suveda du draugus Džedą 
ir Eidą. Jie patraukia į ilgą kelionę, 
kuri prasideda Niukastle, veda per 
Londoną, Niujorką ir baigiasi NeŠ- 
vile, kantri muzikos sostinėje. Kelio
nės metu jie patiria karšto ir šalto, 
didžiulę sėkmę ir kartų nusivylimą.

Šio filmo scenarijaus autorius ir 
Džedo vaidmens atlikėjas - garsus 
anglų roko dainininkas Jimmy Nai- 
las. Jis pristatytas šių metų Britų mu
zikinių premijų apdovanojimui ge- 

. riausio vyro dainininko nomina
cijoje. Filmas “Krokodilo odos batai’ 
jau pelnė keletą apdovanojimų. 
Vienas iš jų - BAFTA (Britanijos kino 
ir televizijos akademijos) nomina
cija už muziką.

Rež. D. Richardsas. Vaidina J. 
Nailas, J. VVilby.

Ketvirtadienis, sausio 25d.
LNK TV
21.00 val.
“Nežinia”
Filmas sukurtas remiantis tikrais 

faktais. Paauglys, vykdamas į 
vasaros stovyklą, dingsta be žinios. 
Apkvaitusi nuo skausmingos

© RODO
nežinios jo motina paprašo 
pagyvenusio privataus detektyvo 
pagalbos.

Rež. T. Youngas. Vaidina E. 
Burstyn, S. Robardsas, R. Proshy.

JAV, 1985 m.
Penktadienis, sausio 26 d.
TELE-3
21.30 val.
“Samdomo žudiko dieno

raštis”
Žinomo režisieriaus R. Lon

dono tragikomiškas trileris apie 
samdomą žudiką, kuris nutaria 
mesti savo užsiėmimą. Tąčiau jis 
privalo įvykdyti savo paskutinę 
užduotį: vyras jj pasamdo nužu
dyti savo žmoną. Jaunoji moteris 
įrodo filmo herojui jo “profesijos" 
beprasmybę. Pagrindinį vaid
menį atlieka F. Vitakeris. Filme 
matysime iš “Tvin Pykso" pažįs
tamą Sh. Fenn bei Sh. Stone.

JAV, 1992 m.
Iš “K alba Vilnius "parengė 
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TELEVIZIJOS PROGRAMA SAUSIO 20  - 28 D.
Šeštadienis, sausio 20 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Kalias, 

įžengusi Naujuosius melus. 10.30 
Šarka. 11 00 Mūsų kalba. 11.30 
Sveika, Prancūzija. 12.05 Pasaulio 
sportas. 12.45 Šachmatų klubas.
13.00 Šventė Burgundijoje. 13.55 
"Ūdros įlankėlė". 14.20 'Erdvės" - 
vokiečių WDR TV kompanijos dok. 
žurnalas. 14.50 Kauno lėlių teatro 
spektaklis “Gužučio muzikantai".
15.35 Jaunimo estrada. 17.55 TV 
Žaidimas "Milijonierius". 18.15 
Žinios. 18.30 Amerikiečių dok. ciklas 
"Žvilgsnis j  ateitį". 19.00 Kino 
pasaulyje. 19.30 "Prašom prie stalo, 
Viešpatie..." 20.00 M adų  
videožumalas. “Mada neabejinga".
20.30 Panorama. 21.05 Sporto 
studija 21.15 Loterija "Perlas". 21.20 
Po savo slogu. 22.00  
“Nusikalstamas teisingumas". 23.00 
Vakaro žinios. 23.15 Laidajaunimui 
"Beveik rimtai". 23.45 Roko 
legendos.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11,00 Programa.

11.05 “Tarybinės kronikos". 11.55 
"Šou bulvaras". 12.25 “Juodasis 
penktadienis". 12.55 VRS kamera.
13.20 Keturi ratai. 13.45 TV žurnalas 
“Slalyba". 14.15 Ekspedicija "Afrika 
1994-1995", 15.15 Kibir tele vibir.
18.30 Anglų dok. f. apie gamtą 
"Išlikim as". 17.00 Auksina 
"Discovery" kolekcija. 18.00 TV retro. 
Vaid. f. “Trečiadiene išeina iš namų".
18.30 "Holivudo žinios". 19.00 VRS 
kamera. 19.30 TV žaidim as  
“Pasimatymas". 20,00 "Laikas".
20,45 ‘‘Daktare šen. daktare ten".
21,10 "Šeštadienio pokalbiai”. 22.00 
JAV humoristinė laida "Benny  Hillo 
šou". 22.30JAV trileris "Antkaklis".

TELE-3
9.05 Animac. f. "Lenktynininkas 

Spydas”. 10.00 Dok. t. iš serijos 
"Britanija iš arčiau". 10.30 Vaid. f. 
"Auksas". 12.00 Dok. f. "Esenas".
13.00 Mokomasis ciklas "Saulės 
sistema ir užjos”. 13,30 POP TV.
14.30 Muzikos maratonas. 16.00 
Dok. t. ciklas “Geriau pažink pasaulj".
16.30 Laida ‘ M okslas ir 
technologija". 17.00 Dok. ciklas 
"Centrinė gatvė". 17.30 TV žurnalas 
'Žurnalas Nr. 1". 18.00 "Marija 
Celestė". 19.35 “Stilius". 20.00 Dok. 
f, ciklas "Pasaulio taurė”. 20.30 
Animac. f. "Daktaras .Džekilas ir 
misteris Haidas". 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaid. f. "Kriminalinės 
policijos inspektorius". 23.00 Muzika
23.15 Žinios, 23.30 Vaid. f. "Miesto 
apsakymai"

Sekmadienis, sausio 21 d. 
LIETUVOS TV
8,35 Liudykime Krislų. 9.05 Laida 

vaikam s "Vyturiam s ir 
pelėdžiukams". 10.00 Sveikata.
10.30 “Slaptoji misija". 10.55 TV 
žaidimas vaikams "TV lėgo' '.11.25, 
"Septynios Kauno dienos". 12.15 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Labas.
13.40 Lietuvos galiūnų čempionatas 
Panevėžyje. 14.10 Amerikiečių dok. 
ciklas "Europos gamtos stebuklai".
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
Amerikiečių TV serialas “Namelis 
prerijose". 16.50 Katalikų TV studija.
17.20 Atminlis. Lietuvos kriminalinė 
policiją 1918-aisiais ir po 77-erių.
17.50 Žinios. 18,00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.35 Dok. f. "Giesmių 
sonata” . 19.05 Dok. f. "Gyvenimas 
su šiaurės elniais". 19.35 Būtovės 
slėpiniai. 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto siudija. 21.15 Pirmasis 
kanalas. 21.35 Videokaukas. 23.05 
Vakaro žinios. 23.20 Vakaras Kauno 
muzikiniame teatre.

LNK TV
9.00 Animaciniai f. 11.00 “Seš-

tadienio pokalbiai”'. 11.50 TV ža-idimas 
"Taip, Ne". 12,45 TV žaidimas 
"Pasimatymas". 13.15 Diskusijų šou 
“...Prieštarauk!" 14.05 VRS kamera.
14.30 LNK TV filmas "Rytų žvaigž
dės. L. Vaikulė”. 15.15 Kibrrtele vioir.
16.30 Vaid, t. "Vagys", 18.05 JAV 
animac. serialas "Flintstounai". 18.30 
"Holivudo žinios”, 19.00 JAV serialas 
"Bevarli HilS, 90210". 19.50 JAV 
humoristinis serialas "Plikis". 20.15 
Diskusinė savaitės aktualijų laida 
"M onitorius". 21.00 Savaitės  
horoskopas. 21.05 “Šou bulvaras".
21.35 Psichologinė drama "Ričardo 
daiktai". 23.20 Sekmadienis. 0.15 
Anglų detektyvinis serialas “Ka-lėjimo 
viršininkė".

TELE-3
9.05 Animac. f. "Lenktynininkas 

Spydas". 10.00 Langas j gamtą 10.30 
Muzika. 11.00 Vaid. L "Panika mieste".
12.30 Muzika 13.00 Politinė apžvalga 
"Pasaulio pranešimai". 14.00 Dok. f. 
ciklas "Pasaulio taurė". 14.30 Muzikos 
maratonas. 16.00 “Muzikair šventas 
žodis". 16.30 Mokomasis ciklas 
"Saulės sistema ir už jos". 17.00 
Filmas "Vieta, kurią galima vadinti 
namais". 17.30 TV žurnalas "Europos 
kaleidoskopas", 18.00 "Marija 
Celestė". 19.40 TV žurnalas "Kelionių 
vadovas". 20.00 Pasaulio sportas.
20.30 Animac. f. "Daktaras Džekilas 
ir jnisteris Haidas”, 21.00 Politinė laida 
"Žvelkime atidžiau". 21.30 Vaid. f. 
"Tandemas".

Pirmadienis, sausio 22 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 Pirmasis 

kanalas. 9.20 DW TV žinios. 9.50 
France 2 žinios, 16.40 Kalbos viktorina 
"Mokižodį-žinaikelią". 18.00 Žinios,
18.10 D o k . f. "Skredziojo maža 
paukštelė". 18.4<1 Baltarusių 
programa. 18.50 Žinios. 19.00 
Programa vaikams. 19. pO 
Ekonomikos žurnalas "Nuo A iki Z".
20.05 01, 02, 03. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Vaid. f. 
"Pykčio diena”. 22.45 Muzikinis 
žurnalas 'Tena musica". 23.30 Vakaro 
žinios.

LNK TV
16.10 "...Prieštarauki” Diskusijų 

šou. 17.00 "Laikas". 17.20 Monitorius.
18.10 Animac. serialas "Detektyvas 
Bagis". 18.35 "Be namų negerai..."
19.30 TV  žurnalas "Slalyba". 20.00 
"Laikas". 21.00 JAV serialas "Vakarų 
Waikiki-1". 22,00 Tangomanija. 22.25 
'Trys su puse". Dzūkai Lietuvai. 23.00 
Humoristinė laida "Radijo šou". 23.30 
F. "Numatytas susitikimas".

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Muzika 7.45 

Animaciniai f, 8.30 "Santa Barbara".
9.30 "Muzika ir šventas žodis”. 17,30 
TV tekstas. 18.00 Dok. f. iš serijos 
"Britanija iš arčiau". 18.30 Pasaulio 
sportas. 19.05 "Stilius". 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara”. 20.30 
Animaciniai (. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 Vaid. f.
"Nenaudėlis". 23.10100proc. 23.20 
Žinios. 23.35 Sporto naujienos. 23.45 
"Gineso šou".

Antradienis, sausio 23 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas 9.05 DW TV žinios.

9.35 France 2 žigios. 17.10 Būtovės 
slėpiniai. 18.00 Žinios. 19.10 Laida 
lenkų kalba. 18,30 Anglų mokomoji 
programa. 18.45 Žinios. 19.00 
Programa vaikams. 19.30 Partijų 
studija 20.30 Panorama. 21.05 Sporto 
studija. 21.15 Videofilmas Giminės".
22.05 Anglų TV serialas “Krokodilo 
odos batai". 23.00 Vakaro žinios.
23.15 Labas.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9,05 "Be namų 

negerai... 16.00 Holivudo žinios.
16.30 TV žaidimas “Pasimatymas".
17.00 "Laikas". 17.20 TV žaidimas 
"Taip. Ne”. 18.10 Animac, serialas 
“Omeris". 18.35 "Be namų negerai..."
19.30 Anglų dok. f. "Paslaptingas 
Artūro Klarko pasaulis". 20.00 "Lai
kas". 21.00 JAV policinis serialas 
"Sirenos". 22.00 Diskusijų šou 
", „Prieštarauki" 23.00 Anglų humoris
tinė laida "Benny Hillo šou”. 23,30 
JAV detektyvinis trileris "Dvigubas 
laimikis".

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Muzika. 7.45 

Animaciniai f. 8.30 "Santa Barbata".
9.30 "Marija Celestė”. 17.30 TV 
tekstas. 18.00 POP TV. 19.05 Laida 
"Mokslas ir technologija". 19.30 
"Santa Barbara". 20.30 Animaciniai 
f. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 Vaid. f. 'jkaljnlas Artimuosiuose 
Rytuose". 23.15 Žinios. 23.30 Sporto 
naujienos. 23,45 “Gineso šou".

Trečiadienis, sausio 24 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas, 9.05 DW TV žinios.

9.35 FR2 žinios. 16.50 Muzikos 
pamoka. 17.30 Šarka. 18.00 Žinios.
18.10 Dokf. "Išelfųgyvepimo". 18.35 
Krikščionio žodis. 18.45 Žinios. 19.00 
Programa vaikams. 19.20 Sveikata 
kasdien. 19,40 9 ! amatai. 20.30 
Panorama. 21.05 Sporto studija 21.15 
Loterija “Perlas". 21.20 Videofilmas 
“Giminės". 22.10 Nakviša, 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 Svarstymai.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 "Be namų 

negerai...” 16.10 “Vakarų Waikiki-1".
17.00 "Laikas". 17,20 Tangomanija.
17.40 "Šou bulvaras". 18.10 
“Detektyvas Bogis". 18.35 “Be namų 
negerai..." 19.30 Keturi ratai. 20.00 

. "Laikas". 21.00 JAV fantast. serialas 
"Robotas policininkas”. 22.30 
"Tarybinės kronikos". 23.20 JAV- 
ItaSjos nuotykių f. “Stebuklų dar būna".

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Muzika. 7.45 

Animaciniaif, 8.30 “Santa Barbara".
9.30 "Marija Cplestė". 17,30 TV 
tekstas. 19.00 "Žvelkime audžiau”. •
18.30 “Bombonešis". 18.55100 proc.
19.05 "Kelionių vadovas". 19.30 
"Santa parbara”. 20.30 Animaciniai 
f. 21.00 Žinios, 21.15Sporto naujienos.
21.30 Vaid. f, "Savižudžio žmona".
23,15 Žinios. 23.30 Sporto naujienos.
23.45 “Gineso šou".

Ketvirtadienis, sausio 25 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.05 DW TV žinios.

9.35 FR 2 žinios. 16.55 “The Englisch 
Club-95". 17.10 Sodų, kraitė. 17,30 
Mūsų kalba. 18.00 Žinios. 18.10 
Rikiuotė. SKAT-penkeri metai J  8.35 
Vyriausybė nutarė... 18.50 Žinios.
19.00 Animac. f. "Brem eno  
muzikantai". 19.25 TV artelė. 20.15 
Nėra to blogo, kas neišeitų j gera.
20.30 Panorama. 21.15 Videofilmas 
"G im inės". 22.05 "Paskulinis  
šansas". 22.30 Konrado kavinė, 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 "22", Sporto 
programa futbolo mėgėjams.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 "Be namų 

negerai..." 16.10 "Sirenos". 17.00 
"Laikas". 17.20 Holivudo žinios. 17.50 
VRS kamera. 18.10 Animac. serialas 
“Omeris". 18.35 "Be namų negerai..."
19.30 Laida žvejams ir ne lik jems 
"Vienam gale kablys..." 20.00 
"Laikas". 21,00 JAV vaid. f. "Nežinia",
22.40 Filmas "Veidas". 23.10 JAV 
vaid. f. "Sudužusios svajonės".

ŠIAULIŲ TV I. 20 - I. 26.
Šeštadienis, sausio 20 d,
19.00 Sveikinimų koncertas. 

19.30-21.00 Baltijos TV. 21.00 Mana- 
Mana. 21.30 Rockijada VAU. 22.00 
Žaidimas “Šekitslieką”. 22.30PO P 
be ROCK. 23.00 Kriminalinės 
istorijos. "Naktinis šou".

Sekmadienis, sausio 21 d.
16.30-24.00 Baltijos TV
Pirmadienis, sausio 22 d,
8.30-9.30 Baltijųs TV. 9.30 

"Kerėtoja”. 10.15 Žinios. 10.35 
"Dividendai ateičiai". 19.00-22.00 
Baltijos TV. 22.00 Taip yra. 22.30 
Mozaika. 23.00 "Kerėtoja".

Antradienis, sausio 23 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 

"Kerėtoja”. 10.15 Ilgoji pertrauka. 
10.35'Tasripri silpna moteris”. 19.00 
Pirk, parduok, informuok. 19.10 
Zinos. 19.30 "Sodžius". 20.00-22.00 
Baltijos TV. 22.00 Kartojama "Pirk,

garduok, informuok". Žinios. 22.30 
ankryža. 22.40 "Kerėtoja".

Trečiadienis, sausio 24 d.
8 .30-9.30 Baltijos TV. 9.30 

"Kerėtoja". -.10.15 Žinios, 10.35 
"Penki pirštai". 19,Qp “Pirk, parduok, 
Informuok”. 19.10 apjos, 19,30 Ilgoji 
pertrauka. 20.00-22138Baltijos TV,
22.00 Kartojama "PirkjV'arduok, 
informuok". Žinios. 22.30 “k  Voja”,

Ketvirtadienis, sausio 25 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 

“Kerėtoja". 10.15Žinios. 10.35 POP 
bo ROCK. 19 0(J "Pirk, parduok, 
informuok", 19.10Zinios. 19.30 Būkite 
sveiki. 20.00-22.00 Baltijos TV. 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 Rodo "Argos".

Penktadienis, sausio 26 d.
8.30-9.30 Baltijos T V .. 9.30 

"Pagaliau skambutis". 1015 Žinios.
10.35 Metalo paviliotas. 19.00-22.00 
Baltijos TV, 22 00."Pirk, parduok, 
informuok". 22.10 Žinios. 22.30 ŠPI 
telestudijos laidos premjera. 23.00 
"Kerėtoja“.

Sudarė vyr. redaktorė 
J. SOBUTIENE

BALTIJOS TV 1.22-28.
Pirmadienis, sausio 22 d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis". 19.00 

Vaid. f. "Kalbėkite, man jdomu'’. 20.30 
"Manuela". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.55 Baltijos naujienos.

Antradienis, sausio 23 d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis". 20.00 

Čempionu pasaulis. "Čempionų  
lenktynės'1. 20.30 "Manuela". 21.00 
“Taip sukasi pasaulis". 21.55 Baltijos 
naujienos.

Trečiadienis, sausio 24 d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis". 20.00

Sveikatos kair.r Apie sanitariją ir 
higienai Vilniaus mieste. 20.20 
Animacinis f. "Peliukas Kristupas, kuris 
gyvena bažnyčioje”. 20.30 “ManuGia".
21.00 "Taip sukasi pasaulis". 21.55 
Baltijos naujienos.

Ketvirtadienis, sausio 25 d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis". 20.00 

NBA. Žvilgsnis iš arčiau! 20.30 
"Manuela". 21.00 “Taip sukasi 
pasaulis". 21.55 Baltijos naujienos.

Penktadienis, sausio 26 d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis. 19.00 

"Manuela". 19.30 Krepšinis. LKL 
čempionatas. "Atletas" (Kaunas) - 
“Šilutė" (Šilutė), 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.55 Baltijos naujienos.

Šeštadienis, sausio 27 d.
18.30 Krepšinis. LKL rungtynės. 

“Sakalai" (Vilnius) - “Statyba" 
(Vilnius). 20.00 NBA rungtynės. 21.00 
“Taip sukasi pasaulis”.

Sekmadienis, sausio 28 d.
16.30 Lėlių filmas vaikams' ‘Vaikų 

gatvė". 17.00 "Taip spkasi pasaulis".
18.00 Religinė laida "Žingsniai”. 18.30 
LKL apžvalga. 19.00 Krepšinis. NBA 
rungtynės. 20.00 NBA apžvalga 20.30 
Čempionų pasaulis. 21.00 "Taip 
sukasi pasaulis". 22.0Q Vaid. f. 
"Antigonė”. 23.30 NBA. Žvilgsnis iš 
arčiau.

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Muzika. 7.45 

Animaciniai f. 8.15 100 proc. 8.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 9.30 “Marija 
Celestė". 17.25 Programa. 17.30 TV 
tekstas. 18.00 TV žurnalas "Europos 
kaleidoskopas". 18.30 Langas j gamtą.
19.05 Muzika. 19.30 "Santa Barbara”.
20.30 Animaciniai f. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 Vaid. {. "Kur 
dingo visi žmonės?” 23.15 Žinios. 
‘«.'3.30 Sporto naujienos. 23.45 Dok f. 
"Ningaių milžinai .

Penktadienis, sausio 26 d.
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.05 DW TV žinios.

9.35 FR2 žinios. 17.00 Brydė. 17.30 
Kino pasaulyje. Susitikimas su filmo 
“Valentina" kūrybine grupe. 18.00 
Žinios. 18,10 Anglų mokomoji progra
ma 18.25 Respublikos atlikėjų koncer
tas. 18.50 Žinios. 19.00 Programa 
vaikams. 19.30 Kryžminė ugnis. 20.30 
Panorama 21.05 Sporto studija. 21.15 
Kanadiečių vaid. serialas “Šalutinis 
poveikis". 22.00 Laisvės alėja. 22.20 
TV žaidimas "Sėkmės keliai". 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 Prancūzų vaid. 
f, “Samdomas rašytojas".

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 "Be namų 

negerai.,.” 15.25 JAV fantastinis se
rialas "Robotas policininkas". 17.00 
"Laikas1’. 17.20 Laida apie praeitį ‘Tary
binės kronikos". 18.10 Animac. f. "De
tektyvas Bogis”. 18.35 "Be namų 
negerai..." 19.30 Kriminalinė apžvalga 
“Juodasis penktadienis". 20.00 
“Laikas". 21.00 TV žaidimas "Taip. 
Ne." 22.00 Humoristinė laida "Dviračio 
šou". 22.30 Detektyvinis trileris 
“Pagrindinis įtariamasis".

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Muzika. 7.45 

Animaciniai f. 8.30 TV serialas “Santa 
Barbara”. 9.30 "Marija Celestė". 17.30 
TV tekstas. 18,00 Dok. ciklas ‘‘Centrinė 
gatvė". 18.30 TV Žurnalas "Žurnalas 
Nr. 1". 19.05 Muzika 19.30 TV serialas 
"Santą Barbara". 20.30 Animac. f.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 Vaid. f. “Samdomojo žudiko 
dienoraštis". 23.10 LKL pirmenybės. 
“Atletas" - “šiiutė”. Pertraukoje - Žinios.

Šeštadienis, sausio 27 d.
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Videofilmas 

“Mergaitė su deglukais". 10.30 Šarka
11.00 Mūsų kalba. 11.30 Sveika, 
Prancūzija. 12,05 Pasaulio sportas.
12.30 Lietuvos olimpiečiai. 12.55 
Šachmatų klubas. 13.10 Užeikit, 
sveteliai. 13.40 Kanadiečių serialas 
vaikams “Ūdros įlankėlė". 14.10 
Trečiojo tarptautinio TV vaikų 
popmuzikos grupių festivalio "Saulės 
zuikis-95" baigiamasis koncertas 
Rygoje. 15,40 Tarptautinis kultūros 
žurnalas "ALice”. 16.30 '‘Milijonierius”.
16.50 P. Skirmanto pANČE fondo 
koncertas. 17.45 Žinios. 17.55 
Koncerto tęsinys. 18.35 Amerikiečių 
dok. ciklas "Žvilgsnis j ateitį". 19.05 
Kino pasaulyj0- 1935 Mažesni už mus. 
19.55 Stilius. 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto studija 21.15 Loterija “Perlas".
21.20 Po savo stogu. 22.00  
“Nusikalstamasteisingumas". 22.50 
“Beveik rimtai". 23.25 Vakaro žinios.
23.40 Roko legendos.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.05 “Tarybinės 

kronikos". 11.55 ‘‘Šou bulvaras’'. 12.25 
“Juodasispenktadienis". 12.55 VRS 
kamera. 1120 Keturi ratai. 13.45 !  
Žurnalas “Statyba". 14.15 Anglu TV 
filmas-pasaka ‘ Ledo princesė". 15.15 
Kibir tele vibir. 16.30 Anglų dok. f. 
apie gamtą''Išlikimas’’. ‘‘Nykstantys 
tvenkiniai". 17.00 Auksine ‘ Discoveiy 
kolekcija. 18.00 “Adamsųšeimynėle".
18.30 Holivudo žinios. 19.00 Baltojo 
katino svetainė. 19.30 “Pasima

tymas". 20.00 "Laikas”. 20.45 
‘ Daktare šen, daktare ten". 21.10 
Tikro garso koncertas. Igo Fomins.
22.00 Benny Hillo šou". 22.30 JAV 
trileris "Nešališkas sprendimas".

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f. 

“Lenktynininkas Spydas". 10.00 
“Sveikatos apsaugos reforma".
10.30 Vaid. f. Nenaudėlis''. 12.10 
Muzika. 12.30 Filmas "Laisva rinka, 
laisvas pasirinkimas". 13.00 Iš 
mokomojo ciklo "Saulės sistema ir 
užjos". 13.30POPTV. 14.30 Muzikos 
maratonas. 16.30 "Mokslas ir techno
logija". 17.00 Dok. ciklas "Centrinė 
gatvė". 17.30 "Europos scena".
18.00 "Marija Celestė". 19.35 "Sti
lius". 20.00 Dok. f. ciklas "Pasaulio 
taurė". 20.30 Animap. f. "Vėjas 
gluosniuose". 21.00  Žinios. 21.30 
Vaid. f. "Kriminajinės policijos inspek
torius”. 23.15 Žinios.

Sekmadienis, sausio 28 d.
LIETUVOS TV
8.35 Liudykime Kristų. 9.05 "Vytu

riams ir pelėdžiukams". 10.00 Sveti
mo skausmo nebūna 10.30 "Slaptoji 
misija”. 10.55 TV žaidimas "Konrado 
kavinės ruletė". 11.25 “Septynios 
Kauno dienos". 12.15 Krepšinio pa
saulyje. 12.45 Labas. 13.40 Dainuoja 
valstybinis aklųjų choras “Vilnius".
14.10 Amerikiečių dok. ciklas "Eu
ropos gamtos .stebuklai". 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16.00 Ameri
kiečių TV serialas "Namelis prerijo
se". 16.50 KatalikųTVstudija. 17,20 
Kultūros archyvai. 18.00 Žinios. 18.10 
Keliai. Mašinos Žmonės. 18.45 Gyvy
bės žalias medis. 19.25 Mūsų mies
teliai. Tytuvėnai. 20.20 Gerbkime 
žodi. 20.30 Panor-ama. 21.05 Sporto 
studija 21.15 Pirmasis kanalas. 21.35 
Amerikiečių vaid. f, “Vienvaldis".
23.10 Vakaro žinios. 23.25  
Kaukocfromas.

LNK TV
9.00 Animaciniai f. 11.00 

"Šeštadienio pokalbiai". 11.50 TV 
žaidimas "Taip. Ne." 12.45 TV žai
dimas "Pasimatymas". 13.15 Disku
sijų šou "...Prieštarauk!” 14.05 Balto
jo katino svetainė. 14.30 Laida žve- 
ams Ir ne tik jiems "Vienam gale 
kablys...” 15.00 "Dviračio šou". 15.15 
Kibir tele vibir. 16.30 Iš “National 
Geographic" kolekcijos. 17.30 Auksi
nė Discoveiy kolekcija. 18.00 JAV 
animac. serialas "Flintstounai". 18.30 
Holivudo žinios. 19.00 JAV serialas 
“Beverii Hils, 90210". 19.50 JAV 
humoristinis serialas “Plikis". 20.15 
Diskusinė savaitės aktualijų laida 
"Monitorius’’. 21.00 Savaitės horos
kopas. 21.05 "šou bulvaras". 21.35 
Vaid. f. “Nesantaika”. 23.25 Sekmad
ienis. 0.20 Anglų detektyvinis serialas 
"Kalėjimo viršininkė".

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f. 

"Lenktynininkas Spydas". 10.00 
Langas j gamtą 10.30 Muzikinė laida 
"Bombonešis". 11.00 Vaid. f. "Savi
žudžio žmona’’. 12.35 Muzika. 13.00 
Politikos apžvalga “Pasaulio prane
šimai". 14.00 Dok. f. ciklas "Pasaulio 
taurė". 14.30 Muzikos maratonas.
16.00 "Muzika ir šventas žodis".
16.30 Filmai "Mėnulio paslapčių 
atskleidimas” ir "Mėnulis - besi
vystanti planeta". 17.00 Filmas "Ispa
nų tautų kultūra". 17.30 TV žurnalas 
"Europos kaleidoskopas". 18.00 TV 
serialas “Marija Celestė". 19.40 TV 
Žurnalas ‘ ’ Kel io ni ų vadovas’ ’. 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animac. f. 
"Vėjas gluosniuose". 21.00 Inf.- 
analitine laida “ Naujienos. 
Nuomonės". 21.30 Vaid. f. Jane ir

Prarastas miestas”. 23.00 Muzikinė 
jda "Tamsos citadelė”.
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