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dienomis Ženevoje vyko Jungtinių 
Tautų Organizacijos žmogaus teisių 
gynimo sesija Šioje sesijoje dalyvavo 
profesorius Algis T omas Geniušas - 
Lietuvos JT Asociacijos prezidentas. 
Kovo 1 d. prof. 'A. Geniušas, 
atstovaudamas'tarptautinei laisvųjų 
žurnalistų organizacijai, sesijos metu 
padarė pareiškimą apie žmogaus teisę 
laisvai platinti ir gauti informaciją ne 
tik savo šalyje, bet ir už jos ribų, bei 

^  tautų apsisprendimo teise, atkreipiant 
dėmesj j jvykius Čečėnijoje. 
Pareiškime buvo akcentuojama, jog 
Čečėnija tiek istoriniu, tiek teoriniu 
pagrindu negali būti Rusijos sudėtyje. 
JAV ambasados vadovybei JT buvo 
įteiktas dokumentų rinkinys su Dž. 
Dudajevo, Baltijos šalių parlamentarų, 
A. Endriukaičio pareiškimais, 
Čečėnijos nutarimo apžvalga ir kt. 
Pasibaigus sesijai, pavyko A. T. 
Geniušą sutikti Vilniuje ir užduoti keletą 
klausimų jo paties namuose.

A. S. Ar esate patenkintas JT darbu 
žmogaus teisių gynimo srityje?

A. T. G. Pastaruoju istoriniu 
laikotarpiu JT darbas šiuo aspektu 
tikrai nėra efektyvus. Juk tai, kas dabar 
vyksta Čečėnijoje, seniai prasidėjo 
Gruzijoje, tęsiasi Tadžikijoje, 
Azerbaidžane ir kitur. JT j tai 
nesureagavo, sudarydamos dirvą 
panašių įvykių plėtotei. Pasaulio 

(^imperialistai ir toliau lošia kruviną 
-  klasikinę partiją. Pats JT generalinis 

sekretorius dar nėra pareiškęs savo 
pozicijos Čečėnijos reikalu. Mažųjų 
valstybių likimai j dižiųjų pasaulio viziją 
deja, niekaip neielpa Dėl to yra būtinas 
pačių JT demokratizavimas.

, A. S. Ką daryti, kad būtų išgirstas 
silpnesniųjų valstybių balsas?

A. T. G. Jungtinėse Tautose jau 
sklando idėja įkurti silpnų ir nesaugių 
valstybių tarybą. Kad to pasiektume, 
reikia daryti nuolatinį spaudimą. Savo 
nepasitenkinimą JT darbu aš išreiškiau

susitikime su žmogaus teisių komisam 
Ajalo Laso. Nors susitikimas vyko ne 
vyriausybėje, man neleido paklausti, 
kaip derinasi JT principas, skelbiantis 
tautų apsisprendimo teisę, su 
dabartiniu požiūriu į Čečėniją. Tuomet 
aš pakilau iš salės ir pasivijau išeinantį 
komisarą. Jo asmens sargybinis 
mane praleido, ir aš, nieko 
nelaukdamas, įteikiau dokumentus 
apie Čečėniją. Nors A. Laso skubėjo 
j lėktuvą, tačiau mes kalbėjomės 
kokias 5-7 minutes, o pokalbis buvo 
labai žmogiškas. Gal dėl to šis aukštas 
pareigūnas savo kalbose nebevartoja 
rusiško įvardijimo "Čečnia", o sako 
"Čečėnija” .

A. S. Kaip paaiškintumėte B. 
Klintono poziciją Čečėnijos atžvilgiu, 
kai ji beveik sutampa su B. Jelcino?

A. T. G. Tai yra nėjo asmeninė, o 
visų didžiųjų pasaulio valstybių 
moralės pozicija. Aš apstulbau, kai 
V. Kristoferis paprašė: "Pribaikit 
greičiau tuos čečėnus". Kadangi 
“greičiau" nepavyko, JAV buvo 
priversta keisti poziciją. Kad ir koks 
materialus, sotus bebūtų Vakarų 
pasaulis, bet jis skelbia, kad tokių 
baisių aukų pakęsti negali.

A. S. Kuo pasireiškia Lietuvos JT 
Asociacijos veikla?

A. T. G. Neseniai į mane kreipėsi 
Z. Gamsachurdijos vyriausybės 
ministras Teimurazas Kvantaljanis ir 
jo žmona Marina Labadzė dėl politinės 
bylos Gruzijoje. Mes jau išsiuntėme 
pareiškimą JT žmogaus teisių gynimo 
komitetui, JT asociacijų pasaulinės 
federacijos prezidentui ir generaliniam 
sekretoriui, kuriame prašome paveikti 
Gruzijos vadovą E. Ševardnadzę ir 
vyriausybę, kad mirties nuosprendis 
būtų sustabdytas ir pakeistas pagal 
tarptautinę žmogaus teisių konvenciją 
Mūsų asociacija stengiasi būti įv
airiausių įtampos židinių žaibolaidžiu.

A  S. Ar gali valstybė, kurioje vyksta 
šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai, 
būti JTO nare?

A. T. G. Pagrindinė problema yra 
ta, jog bausmė skiriama už politinius 
įsitikinimus. Pagal JT principus, 
kiekvienas pasaulio pilietis privalo 
turėti teisę į gynybą dalyvaujant 
liudininkams ir advokatams.

Pasauliui jau seniai turėjo kilti 
klausimas, iš kur opozicija Z. 
Gamsachurdijai ar opozicija D. 
Dudajevui turėjo.tiek tankų ir lėktuvų, 
Juk norint turėti tokią karinę techniką 
reikia ne tik milijardų dolerių, bet ir 
specialistų jai valdyti. Jei, neduok 
Dieve, taip būtų Lietuvoje, ar galėtų 
prieš dabartinę valdžią sukilusi 
opozicija pulti parlamentą tankais ir 
lėktuvais. Iš kur V. Landsbergis gautų 
tiek technikos ir karo specialistų?!

Na, o tokios "akcijos", kaip 
šaudymas į savo parlamentą (kas 
vyko Maskvoje), fizinis susidorojimas 
su pasaulio demokratinių tradicijų 
šalininkais Vakarų valstybėse dažnai 
vyksta, tačiau opozicijos neskuba 
šaudyti Ir bombarduoti savo 
priešininkų.

A  S. Ar išlieka pavojus Lietuvai, 
ją valdant dabartinėms politinėms 
jėgoms?

A. T. G. Pavojus, deja, išlieka vi
sada. Tam yra daugybė objektyvių 
priežasčių. Lietuvos laisvės siekį buvo 
bandoma palaužti karinėmis, ekono
minėmis priemonėmis, organizuojant 
žmonių supriešinimą. Tai rodo Gru
zijos, Tadžikijos ir kitų valstybių 
tragedijos.

A  S. Kaip išvengti nepriklauso
mybės praradimo pavojų?
A. T. G. Reikia tvirtinti socialinius, 

ekonominius, teisinius valstybės pa
matus. Skurdo slegiamas žmogus 
jau nėra laisvas. Turi būti absoliutus 
pasitikėjiams teisingumu. Kaip galima 
sėkmingai kovoti su korupciją organi
zuotu nusikalstamumu, nepatraukus 
teisminėn atsakomybėn genocido 
vykdytojų?! Nusikaltimai prieš žmo
niškumą neturi senaties, o nusikaltėliai 
turi būti teisiami pagal JT konvencijas.

Lietuvos Prezidentas turi daug 
pareigų. Nuo vienos iš jų reikėtų jį 
atleisti. Būtent - nuo Lietuvos pilietybės 
skyrimo išimties tvarka už nuopelnus 
Lietuvos kultūrai, mokslui, menui ir 
švietimui.

Kaip praneša ELTA, vasario 2 d. 
įvykusiame pilietybės komisijos posė
dyje Lietuvos pilietybė suteikta 26 
valstybių piliečiams. Komisijos posė
džiui vadovavo Lietuvos Prezidentas 
Algirdas Br&auskas, kuris ir pasirašys 
atitinkamą dekretą. Lietuvos pilietybė 
tarp kitų suteikta, kaip praneša ELTA, 
“ Lietuvos Vyčių" organizacijos New 
Yorké ir Vidurio Atlanto apskrityje 
prezidentui Jonui Laurynui Adomėnui.

meisteris Vladimir Vasiljev taip pat 
gaus lietuviškus pasus. Už ką, norė
tume paklausti? Už nuopelnus! 
Kokius? Ramiai, ramiai, nesikarš- 
čiuokite, - jie, pasirodo, "bendradar
biauja su Lietuvos operos ir baleto 
teatru, žada tai daryti ir ateityje". Tikras 
nuopelnas Lietuvos kultūrai... Tik 
nesuprantu, ką Rusijos prima balerina 
turi bendro su Lietuvos kultūra?! 
Nenustebčiau, jog Lietuvos pilietybė 
būtų suteikta ir buvusiam Sovietų 
Sąjungos prezidentui M. Gorbačiov 
(žinoma, jeigu jis jos prašytų). Juk jis 
“paleido” Lietuvą Šis nuopelnas tikrai 
didesnis už rusų primos balerinos...

Pernai dosnusis Lietuvos Prezi-

LIETUVOS PILIETYBE - 
PYRAGO RIEKĖ

Prie abiejų p. Adomėno pareigų už
miršta pridėti "buvusiajam". Neužmirš
tas ir evangelikų liuteronų parapijos 
Chicagoje klebonas, vyskupas lietu
viams liuteronams už Lietuvos ribų 
Hansas Jurgis Dumpis, JAV lietuviams 
kultūrinės veiklos organizatoriai Jurgis 
Arvydas Anysas ir Dalia Anysienė. 
Jiems taip pat suteikta Lietuvos 
pilietybė išimties tvarka.

Lietuvos pilietybę gavo Baltarusijos 
lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas 
Vladimiras Lavrinovičius ir Gervėčių 
krašto lietuvių jaunimo draugijos pirmi
ninko pavaduotoja Galina Lavrinovič.

Lietuvos Prezidentas įvertino ir 
Rusijos piliečių nuopelnus. Maskvos 
Didžiojo teatro prima balerina Jeka
terina Maksimovą ir įžymus balet-

dentas Lietuvos pilietybę išdavė 
beveik 100 užsienio valstybių piliečių. 
ELTA praneša, kad daugelis iš jų yra 
JAV bei kitose Vakarų šalyse 
gyvenantys lietuviai.

Sunku patikėti, kad Lietuvos pilie
tybė tapo pyragu, kuris dalinamas 
pagal vieno žmogaus nuotaikas ir 
norus.

Jam suteikta teisė būti neklystan- 
čiuoju, nustatančiu, ar žmogus turi 
nuopelnų Lietuvai, ar jų neturi Žinoma, 
pilietybės, suteikiamos išimties tvarka, 
reikėtų prašyti, prieš tai gerai pagal
vojus, kokiai Lietuvai turima nuopel
nų... Svarbu nepamiršti, kad nuopel
nus vertins Lietuvos Prezidentas.

A. J.
“ D arb in inkas” . 1995.02.10.

RAŠO IŠEIVIJOS LIETUVIAI

Irta VALODKIENĖ
Nepaisant stipraus vėjo ir šalto 

oro, daug žmonių susirinko j Geebngo 
lietuvių bendruorpenės moterų 
draugijos ir skautų "Židinio" paruoštą 
susitikimą grįžusiems choristams iš 
Dainų Šventės Lietuvoje. Susirinkusius 
pasveikino O. Srederis, pranešimą 
perskaitė R. Skėrienė. Savo įspūdžius 
pasakojo Australijos jungtinio lietuvių 
choro koncerto šventės koordinatorė

Geelongas
ir Dainų šventės dirigentė Gražina 
Pranauskienė, Liudas Bunaarda, 
Genė Valaitienė, Nijolė Bratan, Aldona 
Scano ir kiti. Žiūrėjau aš į savo drauges, 
kurios visai mažos buvo priverstos 
palikti tėviškę, mačiau jas, džiaugsmo 
ašaromis verkiančias Tėvynėje, 
mačiau čia, lietuvių namuose, tokias 
pat sujaudintas, stebinčias nufilmuotą 
mūsų viešnagę Lietuvoje.

Nukelta (2  p.

MUMS NE TAS PATS, KAS VYKSTA ŠIUO METU LIETUVOJE
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 

sąjungos III suvažiavimo, įvykusio Vilniuje 
1995 m. kovo 18 d.,

Rezoliucija
Mums ne tas pats, kas vyksta 

šiuo metu Lietuvoje. Sunkėjant! 
ekonominė padėtis vis labiau slegia 
Lietuvos žmonių pečius, tuo pačiu 
didindama teisinį nihilizmą, 
nusikalstamumą ir korupciją. 
Valstybės saugumui ir gynybai 
skiriama vis mažiau dėmesio. 
Kariuomenė ne stiprinama, bet 
atvirkščiai, silpninama, netgi 
griaunama, spaudoje vykdoma 
kryptinga ir organizuota kampanija, 
formuojanti visuomehėje negatyvų 
kariuomenės įvaizdį, keliantį abejones 
jos reikalingumu ir mūsų valstybės 
nepriklausomybės perspektyvomis.

Lietuvos Kariuomenės kūrėjai 
savanoriai, reikšdami didelį 
susirūpinimą Lietuvos valstybingumo 
ir jos saugumo užtikrinimo bei 
stiprinimo reikalais, mano, kad:

1) Vyriausybė privalo imtis 
konkrečių ir neatidėliotinų darbų 
kovoje su didėjančiu nusikalstamumu 
ir įsigalinčia korupcija;

2) įkalinimo įstaigos turi būti 
perduotos Teisingumo ministerijos 
žinion, šias jstaigas turi saugoti 
profesionali apsauga, o ne kariai, 
vidaus tarnybos daliniai yra sovietinės 
sistemos reliktas ir jų egzistavimas 
nesuderinamas su demokratijos 
pricipais bei Lietuvos Respublikos 
konstitucija;

3) Lietuvos Respublikos Vidaus 
reikalų ministerija turi deportuoti iš 
mūsų šalies Rusijos pilietį V. Ivanovą 
itin aktyviai veikusį prieš Lietuvos 
nepriklausomybę. Valstybės 
saugumo tarnyba privalo imtis 
konkrečių ir griežtų veiksmų prieš 
Lietuvos valstybingumui priešiškų

jėgų veiklą mūsų šalies teritorijoje;
4) Lietuvos kariuomenės 

karininkams ir SKAT savanoriams 
reikia leisti pagal galimybes laikyti 
asmeninius ginklus namuose;

5) Kitų šalių pavyzdžiu, savanorius 
būtina pasitelkti užtikrinant viešąją 
tvarką ir kovojant su nusikalstamumu.

Uetuvos savanoriai kūrėjai mano, 
kad šių punktų įgyvendinimas 
prisidėtų prie Lietuvos valstybingumo 
stiprinimo, stabilumo, šalies vidaus 
gyvenime užtikrinirrjo, suteiktų mūsų 
šalies piliečiams didesnį pasitikėjimą 
savo valstybe ir jos ateities 
perspektyvomis.

V. BARTAŠIŪNAS 
LKKSS pirm in inkas

Jo Ekscelencijai 
Lietuvos Respublikos 

Prezidentui 
p. A. Brazauskui

Gerbiamasis pone Prezidente! J 
Jus, Lietuvos Ginkluotųjų Pajėgų 
Vyriausiąjį Vadą, kreipiasi Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių 
sąjungos III suvažiavimo delegatai.

Lietuvos kariuomenę pradėjome 
atkurti 1990 metais. Šiandien ji jau 
egzistuoja, nors gyvena, matyt, 
sunkiausią savo laikotarpį. Nuo 1992 
m. ji sumažėjo beveik dvigubai. Mums 
susidaro įspūdis, kad kažkas tyčia ir 
nuosekliai vykdo jos naikinimo darbą 
Šiandien, deja, neturime nei efektyviai 
veikiančios Lietuvos saugumo 
tarnybos, nei žvalgybos ir 
kontržvalgybos organų, todėl taip 
aktyviai ir kryptingai veikia priešiškos 
mūsų valstybei struktūros.

Ar ne jų ardomosios veiklos dėka

nuolat mažinamas kariuomenės 
finansavimas, nesibaigia išpuoliai per 
masines informacijos priemones?

Prašome imtis visų Jūsų, Pone 
Prezidente, galioje esančių priemonių, 
jog būtų

1) Skirtas reikiamas finansavimas 
kariuomenei, kad ji galėtų ne tik 
išgyventi, bet ir normaliai vystytis;

2) Nedelsiant pradėtas 
kariuomenės apginklavimas 
prieštankiniais ir priešlėktuviniais 
ginklais;

3) Specifinės paskirties įmonė 
"Vytis" perduota Krašto apsaugos 
ministerijos žinion.

Suvažiavim o delegatų vardu  
V. BARTAŠIŪNAS  

LKKSS p irm in inkas
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TARPTAUTINEI TEATRO DIENAI

AR JUMS GRAZU?
Aš ją beveik kasdien matau, 

negirdimais žingsniais tarsi praplau
kiančią VA spaustuvės "Titnagas" 
laiptais arba nutolstančią koridoriumi. 
Visada po pažastimi - šūsnis popierių 
- didelių lakštų, rulonėlių su bukletų, 
afišų, spektaklių programų užuo
mazgomis. Galvoje - šimtai nuolat 
besikeičiančių sumanymų ir eskizų 
bei vienintel is noras - kad būtų gražu. 
Ji gali valandų valandomis rinkti 
nuostabiausius žodžius aktoriui jo 
gimtadienio ar jubiliejinio spektaklio 
proga, šimtais variantų juos išdėstyti 
ir vėl viską pradėti iš naujo, jei tik 
suabejos, jei tik pasirodys: ne taip... 
Arba iki vėlyvo vakaro nepakeldama 
akių piešti besišypsančiai saulei batus, 
kuriais ši bandys ateiti j kiekvieno 
žiūrovo širdj. Nes ta saulė - iš Teatro.

O, kaip mes, laikraštininkai, pyks
tame, kai finišo tiesiojoje prie išminties 
kupinųjų maketavimo kompiuterių 
‘Titnage’’ ji aplenkia mus ir priešais 
mirgantj ekraną atsisėda pirmoji! Tai 
reiškia, kad prasidės kūryba, kuriai 
nebus nei galo, nei krašto, siekiant 
išgauti optimalų sprendimą ir išvaizdą 
tokiai nereikšmingai, kaip mums iki 
šiol atrodydavo, spektaklio progra
mėlei ar spektaklių repertuarui. Kai 
prasiveria kompiuterių cecho durys 
ir ant slenksčio mes pamatome trapią 
teatralės (taip čia ją vadina), tarsi 
vėju atplaukiančią figūrėlę, apmiršta 
širdis - vadinasi, ir vėl bus ieškoma, 
kuriama, dvejojama, abejojama. Vėl 
ir vėl. ‘Teatras prasideda nuo afišos",
- atklysta girdėta frazė ir jau

nebeišnyksta Tik dabar suvokiu jos 
tikrąją prasmę.

Kuo ilgiau stebiu Šiaulių Dramos 
teatro darbuotojos Hanos 
Pauliukonienės darbą, tuo labiau ja 
žaviuosi. O, kad mes visi su tokia 
meile dirbtume kaip jil Pati likdama 
šešėlyje, ji kasdien kuria miesto teatro 
rūbą. Aktorius gali suvaidinti ir geriau, 
ir blogiau, o nuotaika, kuri prasidėjo 
prie teatro durų, perskaičius pirmąją 
afišą ar paėmus j rankas programą, 
priklauso kaip tik nuo jos, trupės 
vedėjos Hanos, kurios ir vardas tarsi 
parinktas tarnauti teatrui - egzotiškas 
ir paslaptingas.

Po spektaklio dar kartą žiūriu j 
programėlę ir veltui ieškau nors pačiu 
smulkiausiu šriftu surinktos jos 
pavardės. Veltui... Nes Hana išnyko, 
nupleveno lyg vizija, lyg miražas. 
Rankose - tik popieriaus lapelis, Hanos 
širdimi sušildytas, kuriame - jos mintys, 
parinkti prasmingi, nekasdieniški 
žodžiai su užuomina j grožj ir j 
slapčiausią tavo sielos labirintą.

- Ateikite j spektaklj. Ar ateisite 
kada? - klausia ir klausia ji, kai 
susitinkame.

Jai labai svarbu, kad ateitume, 
pamatytume, prisiliestume prie Teatro 
paslapties. Hanal ne vis tiek, kai 
šiaulietis, kurio kultūros skrynios tokios 
nesandarios ir netalpios, abejingai 
praeina pro jos šventovę. O, kaip jai 
skauda širdj, žiūrint j tuščias kėdes 
žiūrovų salėje.

Ar susimąsto išeidamas j sceną 
aktorius, kad būtent ji, Hana, pirmoji

ištiesia ran ką ir atidaro teatro duris jo 
žiūrovui.

Norėjau paklausti šią mielą moterj 
apie jos darbą teatre, bet ji tik sustojo 
ant slenksčio ir, išvyniojusi spalvingą 
bukletą, kuriame suspėjau pagauti 
aktorės Genovaitės Vaiginytės 
valiūkišką žvilgsnj, paklausė:

- Ar gražu?
Patylėjusi pridūrė:
- Per maža geltonos spalvos...
Saulės spalvos.
Ko begalėjau paklausti, jeigu ir 

taip aišku: visos Hanos mintys, visa 
jos dienų prasmė atiduodama jam, 
Jo Didenybei Teatrui.

Su švente, mieloji HANA! Su Teatro 
diena!

A. K.

Rimanto PETRIKO nuotr.

Geeiongas
Atkelta Iš 1 p.

Žiūrėjau ir galvojau: Dieve geras, 
kas tai yra? Ar tai tėvų jskiepyta meilė, 
ar tai gimtosios žemės trauka kaip 
tiems paukščiams, kurie skrenda 
tūkstančius kilometrų j savo gimtąsias 
vietas...

Susirinkusieji pažiūrėjo L. 
Bungardos atvežtą videofilmą apie 
Dainų šventės atidarymą Vingio parke, 
šj didingą, jaudinantj, nepamirštamą 
renginj, j kurj atvyko visi, kas galėjo, 
kas pajėgė, Iš toli ir iš arti. Taip pat 
pažiūrėjome Donato Juchnevičiaus 
videofilmų ištraukas. Jos sužavėjo 
nuoširdumu, kėlė ilgesj ir graudulj. 
Salėje verkė žmonės. Dauguma. 
Mačiau, kaip stropiai, tiesiog 
pasišventusiai Donatas filmavo 
kiekvieną momentą Kaitinant tiesiog 
australiškai vasaros saulei, jis nė 
akimirkos nepaleido videokameros 
iš rankų. Ačiū tau, Donatai. Dar 
norėtume matyti tavo filmus ir lauksime 
tavęs. Na, o aš parodžiau trumpas

ištraukas apie kryžių, kuris dabar stovi 
tarp daugelio tūkstančių kitų Kryžių 
Kalne. Kryžiaus pastatymo trumpa 
istorija tokia. Kartą vaikščiojant po 
mano gražųjj gimtąjj miestą Šiaulius 
kartu su Genyte Valaitiene, Kajetonu 
ir Jovita Starinskais, vienoje dailės 
parduotuvių pamatėme nuostabaus 
grožio kryžių. Genutei kilo mintis 
pastatyti kryžių nuo Geelongo lietuvių. 
Kadangi aš Lietuvoje užtrukau 
ilgiausiai, tad sutikau jvykdyti visus 
kitus darbus. Kryžius yra šiauliečio 
meistro Steponavičiaus darbas. Jis 
išdrožė lentelėje prie kryžiaus šiuos 
poeto B. Brazdžionio žodžius: 
"Saugok TėvyŠkę, Aukščiausias..." 
Po jais - tarsi parašas: "Geelongo 
lietuviai. Australija. 1994 m." Kryžių 
pašventino kunigas Bronius 
Gimžauskas. | kryžiaus pastatymo 
iškilmes atvažiavo K. ir J. Starinskai 
iš Vilniaus. Dalyvavo mūsų draugų 
šiauliškių grupė. Norisi paminėti ir 
padėkoti Ausmai ir Algiui Sudariams,

kurie vežė ir nešė kryžių; jųnamųose 
šventinome, jie ta proga paruošė 
iškilmingą vakarienę.

Taigi ta popiete buvo renkamos 
aukos kryžiui pastatyti. Geelongo 
lietuviai ir svečiai iš Melbourno savo 
aukomis padengė visas išlaidas. 
"Židinys" paaukojo 50 USD, lietuvių 
sąjungos klubo valdyba -100 USD. 
Pinigų likutis bus nusiųstas bažnyčiai, 
kuri yra rekonstruojama iš buvusių 
Šiaulių fabriko "Nuklonas" kultūros 
namų salės.

Kryžių kalno kairiojoje papėdėje 
stovi Geelongo lietuvių kryžius, jau 
apkabinėtas rožančiais ir kryželiais. 
Stovi jis tarsi simbolizuojantis 
nuoširdžią maldą už "mylimiausių 
mylimiausią mūsų žemę Lietuvą...’’ 

Kupinas nuostabių jspūdžių buvo 
tas vakaras. Žmonės ilgai nesiskirstė. 
Nuoširdžiai pasidarbavo moterų 
draugiją paruošdama visiems pietus. 
Geras buvo prisiminimų vakaras 
visiems.

lé “ Tėviškės aldųV 
NUOTRAUKOJE: 

G eelongo lietuvių  kryžius.

POLICIJA NORI 
IŠRAUTI PIKTŽOLES
Kovo 22 dieną apie 12 valandą

gubilos gatvėje viename iš kiemų 
iaulių miesto vyriausiojo policijos 
komisariato ekonominių nusikaltimų 

tyrimų skyriaus darbuotojai kartu su 
savivaldybės policija sulaikė miesto
savwaldybés poljcjós Prūdelio nuova
dos policininkąZ, Vitkų, gimusi 1970 
metais, kuris iš J. M. paėmė 100 litų 
kyšj. įtariamasis policininkas sulai
kytas.

Sj jvykj ekonominės policijos 
komisaras S. Baranauskas ir miesto 
savvacfybes policijos vyr. komisaras 
A. Vilbikas pakomentavo beveik 
vienodai: “ Rauname piktžoles, kurių 
pas mus neturi būti".

MIRE 
NENUSTATYTOS 

ASMENYBĖS VYRIŠKIS
Kovo 22 dieną Respublikinės 

Šiaulių ligoninės neurochirurgijos 
skyriuje mirė nenustatytos asmenybės 
apie 50 metų vyriškis. Tą dieną apie 
18 valandą šis žmogus buvo rastas 
gulintis girtas Aukstabalio gatvėje 
netoli 4-ojo namo. Dabar aiškinamasi, 
ar vyriškis buvo sumuštas, ar 
susižalojo griūdamas.

NEBE PIRMĄ KARTĄ 
ATSISVEIKINA SU 

GYVENIMU
Pinmadienj bandė nuodylis vaistais 

42 metų I. J., gyvenanti Ežero gatvėje. 
Moteris nuodijosi nebe pirmą kartą 
Prieš išgerdama vaisius artimiesiems 
larašė atsisveikinimo laišką... 
rečiadlenj tokiu pat būdu bandė 

nusižudyti 22 metų A. R., gyvenantis 
Rasos gatvėje Suteikus pagalbą, 
jaunuolis pareiškė, kad nenori gyventi 

visjiek nusižudys.
UŽPUOLIKAI PABĖGO
Trečiadienj rytą j policiją kreipėsi 

Architektų gatvės gyventoja D. J. Apie 
10.20 vai j jos butą kažkas

\п £ о п т и о э а
paskambino. Atidariusi duris, ji išvydo 
du vyriškius, kurių vienas, anot 
pareiškėjos, ant veido buvo 
užsimovęs Kaukę. Buto šeimininkei 
ių nejsileidus, vienas iš vyriškių smogė 
jai veidą, ir abu pabėgo, kol kas 
ne inomas šio užpuolimo motyvas. 

VAGYS - GĖLININKAI 
Ketvirtadienj vagišiai landžiojo po 

laiptines ir sandėliukus. Iš laiptinių 
buvo "pasisavintos" dėžės su kalijų 
kelmais. Tai bent sužydės ilgapirščių 
namai! Pasirodo, net šitokiu amatu 
besiverčiančių individų sieliūkštėse 
išlikęs grožio pojūčio refleksas.

Apvogtas D. R. sandėliukas. 
Nupjovę durų spyną smaližiai vagys 
pagrobė 9 litrus medaus, 10 litrų 
mėsos konseivų, automobilio detalių. 
Ną nors šie Dievo nuskriaustieji keletą 
dieną bus sotūs.

Jaučiasi apvoati Lietuvos, Lenkijos 
ir Ukrainos bendros jmonės 
"Volmeta’’ atstovai, nes iš įmonės 
sandėlio, kuris yra Rėkyvos šiluminių 
tinklų teritorijoje, pro išlaužtas duris
išneštas vokiškas prietaisas metalui 
pjauti ir 70 kilogramų aliuminio laužo. ,  

Kovo 22 dieną Valančiaus gatvėje 
buvo pavogti B. P. priklausantys, 
atrodytų, tokie jau nebepopuliarūs

"Žh ..................tarybiniai "Žiguliai". Ir vis dėlto...
А. V.

ITUOSE
K a š t u o s e

TURKIJA
PUOLA

KURDUS
Europos Sąjunga ketvirtadienj 

reikalavo, kad Turkija kuo greičiau 
nutrauktų karo veiksmus prieš 
šiaurinėje Irako dalyje esančius 
kurdus. ES susirūpinimą kelia platus 
turkų puolimas, kurio nepateisina 
Ankaros aiškinimas, jog siekiama 
susidoroti su teroristais. Turkijos žinių 
agentūra pranešė, kad šalies karo 
lėktuvai apšaudė kurdų pozicijas 
šiaurinėje Irako dalyje.

MARIONETINIO
REŽIMO

ŽINGSNIS
Gruzijos opozicijos deputatai 

parlamente ketvirtadienj griežtai 
kriktikavo vyriausybę už su Maskva 
sudarytą susitarimą pagal kuri Rusijos 
kariuomenė galės nuomoti keturias 
karines bazes Gruzijoje. Susitarimas 
buvo pavadintas marionetinio režimo 
neapgalvotu, beprotišku žingsniu.

PASKUTINIS
ĮSPĖJIMAS

VYRIAUSYBEI
Ketvirtadienj Bukarešte apie 20 

tūkst. darbininkų reikalavo, kad 
vyriausybė keltų darbo užmokesčius. 
Tai jau ketvirta demonstracija šią 
savaitę. Rumunijoje profsąjungų 
vadovai pareiškė, kad šis protestas 
yra paskutinis jspėjimas vyriausybei.

bet rusų pilotas j tai nereagavo.

RUSAÍ PUOLA, 
ČEČĖNAI 

GINASI
Iš Maskvos pranešama, kad Rusijos -  

pajėgos užėmė čečėnų ginamą j 
Argu no miestą. Rusijos premjero 
pirmasis pavaduotojas O. 
Soskovecas nurodė, kad apie Arguno 
miesto užėmimą jau pranešė rusų 
kariuomenės vadas A. Kulikovas. 
Pasak O. Soskoveco, po sutelkto
artilerijos apšaudymo ir karo lėktuvų ; 
antskrydžio čečėnų sukilėliai ' 
pasitraukė iš Arguno. šio pareiškimo

PROTESTAS
RUSIJAI

Japonijos vyriausybė pareiškė 
protestą Maskvai, nes vienas rusų 
karo lėktuvas ketvirtadienj įsibrovė j 
Japonijos oro erdvę. Japonijos 
gynybos ministerija pranešė, kad 
vienas rusų karo lėktuvas MIG-31 du 
kartus buvo pastebėtas virš šalies 
teritorijos. Keturi Japonijos naikintuvai 
įspėjo apie oro erdvės pažeidimą,

dar nepatvirtino čečėnų atstovai. Dėl 
Rusijos karių puolimo Čečėnijos 
kariuomenės vadai buvo priversti 
pasitraukti ir iš savo vadavietės šalio 
mieste. Pasak pranešimų, rusų 
pajėgoms pavyko apsupti ir trečiąjį 
didžiausią miestą Gudermesą, Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas nurodė 
Čečėnijos opozicijos vadovui O. 
Afturchanovui sudaryti naują 
respublikos konstituciją ir rengti 
rinkimus. .

PASIBAIGĖ 
JAV IR RUSIJOS

MEDAUS
MĖNUO

dvi dienas vykusieji Rusijos ir JAV 
užsienio reikalų ministrų A  Kozyrevo 
ir V. Kristoferio pokalbiai. Per 
susitikimus buvo aptariami abišaliai 
santykiai ir rengiamasi numatomam 
Rusijos ir JAV prezidentų susitikimui. 
Surengtoje spaudos konferencijoje 
A  Kozyrevas pareiškė, kad pasibaigė 
JAV ir Rusijos medaus mėnuo. Jie 
atmetė Vašingtono nuomonę, kad 
esą Čečėnijos konfliktas galės 
pakenkti Rusijos ryšiams su 
septyniomis Vakarų pramoninėmis 
šalimis. Pasak A. Kpzyrevo, Rusijos 
karinė kampanija Čečėnijoje nebus 
kliūtis pramoninių šalių vadovų 
pasitarimui. V, Kristoferis pareiškė: 
Rusijos pajėgų veiksmai Čečėnijoje 
yra rimta klaida, galinti pakenkti 
Maskvos ryšiams su Vakarų šalimis.

AUŠRO S ALEJA
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Žvelgė žmonės nuo kalno j tą žemę, 
kuri juos maitino, kurioje gimė ir 
užaugo, kurioje užaugino vaikus. 
Dabar jie kraustėsi j tą pusę, kur iš 
tolo Švietė didžiuliais brangių vitražų 
išmargintais langais kultūros namai, 
j kuriuos koją bus galima jkelti tik per 
didžiąsias šventes, nes bijomasi, kad 
anūkai, auklėti šimtaprocentinio pa
žangumo ir šimtaprocentinio komjau
nimo klasėse, neišbarškintų vitražų, 
išpuoštų langų ir neišpjaustytų minkštų 
kėdžių. Juk draugovininko prie kiek
vieno nepastatysi.

Kraustėsi ten, kur juos žadėjo šildyti 
gamtinės dujos, atvestos iki gyven
vietės. (Tačiau, iškilmingai uždegus 
fakelą, reikalai toliau nepajudėjo nė 
iš vietos.) Keliavo ten, kur jų laukė 
visi patogumai ir net kanalizacija, 
valstybės pastatyti Alytaus namukai, 
už kuriuos teks pakloti viso gyvenimo 
santaupas, o kad juose galėtų gyventi, 
- dar daug pridėti darbo ir pinigų;

Nepalengvins jų gyvenimo nė 
asfaltuotos gatvės ir iki gyvenvietės 
centro važinėjantis miesto autobusas, 
nes j šj miestą teks nuvažiuoti gal 
kartą per savaitę, o su karve po du 
kartus kasdien nukeliausi 2-3 km; 
per pietus, karvę pamelžus, tokj 
atstumą ir su pilnu pieno kibiru pareisi. 
Žmogus bus priverstas karvę ir pieną 
tampyti tol, kol pats galės paeiti, nes 
nereikia būti nei ekonomistu, nei prekių 
žinovu, kad suvoktum, ką dabarti
nėmis kainomis galima nupirkti už 
varganą pensiją.

Aš ilgai prisiminsiu 1988 metų 
vėlinių dieną, kai paskubomis sure
montuota keturis dešimtmečius jau 
nebeveikusi bažnyčia vos sutalpino 
žmones, tarp kurių nemaža buvo ir 
mano sodiečių.

Kai baigiantis pamaldoms choras

Nuo seniausių laikų žmonės tikėjo. 
Vieni garbino medžius, ypač ąžuolus, 
kurie, jų manymu, suteikdavo jėgų, 
stiprybės, kiti garbino vandenj, tikė
dami, kad juo galima nuplauti visas 
nuodėmes. Buvo garbinamas Per
kūnas. Žmonės tikėjo antgamtinėmis 
jėgomis.

Religija ir su ja susijusios apeigos 
yra vienas seniausių žmonijos 
dvasinių kūrybos reiškinių.

Senovės lietuvių religija formavosi 
ilgus šimtmečius, priklausomai nuo 
įvairių sąlygų.

Kaip netikintieji jsivaizduoja religiją? 
Jie jos nepripažįsta, niekuo netiki, 
bet dėl pažįstamų, kaimynų bei giminių 
retkarčiais nueina j bažnyčią švenčia 
metines religines šventes.

štai praėjo šv. Kūčios, Kalėdos. 
Teko pastebėti ceptriniame turguje 
ant vienos parduotuvės durų prisegtą 
skelbimą: “ Čia parduodamos kalė
dinės plotkelės". Tikintysis taip 
nedarys ir nepirks, nes plotkelės yra 
šventintos ir tik bažnyčios šventoriuje 
pardavinėjamos. Jos neturi būti 
perpardavinėjamos. Dievu nepre-

KAIMĄ?

ir visi esantys bažnyčioje užgiedojo 
"Lietuva brangi” , ne vieno savo 
kraštiečio akyse per sužibusią ašarą 
galėjau įžiūrėti naujai atgimstančią 
viltj, kuriai jau dabar nebežinia kada 
bus lemta išsipildyti.

Nuo to laiko, kai tautai ir jos 
žmonėms buvo įžiebtas tikėjimas 
atgimti, praėjo šešeri metai. Per tą 
laiką jis buvo gesinamas tankais, 
neapykanta vieno kitam ir pagaliau 
ateities viziją uždengiant tiršto rūko 
šydu. Baltijos kelyje įprasminti tautos 
himno žodžiai "Vienybė težydi” tapo 
beprasmiais, vos tik didžiajam siekiui 
išsipildžius 1990-ųjų kovo vienuolik
tąją. Tauta nuo Gedimino kalno iki 
pat mano kaimo ėmė skilinėti, eižėti. 
Nuo tada vieni ėjo pirmyn, kiti trypčiojo 
vietoje, treti, susukę silpnesnio proto 
žmonėms galvas, vedini jais, demons
tratyviai pasuko atgal. Atrodė, kad 
pastarieji išsigando to, ko tauta 
atkakliai siekė. Dėl to, kad jie nebuvo 
tautos vedliai. Ėję tautos priekyje, 
tikėjosi ją, pavedžioję svajonių labi
rintais, grąžinti j tą pačią, tik šiek tiek 
pagražintą, vietą. Deja, tauta atsistojo 
ten, kur jai reikia, o propagandistų 
išpudruotiems vedliams tik nuošali 
vietelė beliko. Na, o dešimtmečius 
mulkintam kaimo žmogui netgi baisu 
darėsi. Stebėjosi ir niekaip negalėjo 
atsistebėti šventvagyste, kad toks 
žmogus, kuris tikintiesiems arkika
tedrą grąžino, liko nuošalyje. Žmonių 
nerimas dar labiau padidėjo, kai 
bambagyslės, jungiančios Lietuvą 
su "didžiąja tauta", kranelius ėmė 
veržti. Pūkiai prisimenu, kaip tie, 
atkampiau sėdintys, paskutiniąsias 
Lietuvos dienas skaičiavo ir dar toliau 
didino žmenių nerimą. O, tai jie daryti 
mokėjo! Juk nerimas, kaip būsena, 
atsiranda kartu su grėsmės egzisten
cijai, galimybės prarasti save ir savo 
pasaulj, galimybės tapti “nieku" įsisą-

kiaujama, biznis nedaromas. Ne 
vienas žmogus, atvykęs j turgų, laiko 
neturėdamas, ypač sodietis, nusipirko 
ir tokią plotkelę, gal ir nepašventintą.

Netikintysis švenčia šv. Kūčias, 
Kalėdas, nes gali pasivaišinti kalė
daičiais ir sočiai prisivalgyti. Teko 
išgirsti iš tokių žmonių, kad smagiai, 
gerai praleidę Šv. Kalėdas, nes skaniai 
prisivalgė iškeptos vištienos.

Aš suprantu, kad Šv. Kūčios yra 
rimties, susikaupimo, susitaikymo, 
atsiprašymo, atgailavimo vakaras, kai 
reikia melstis, pabendrauti mintimis 
su savo šeimos mirusiais nariais. O 
kalėdinė plotkelė turi būti pašventinta 
ir parnešta iš bažnyčios.

Teko dalyvauti vienos netikinčiųjų 
šeimos pokalbyje. Buvo prisimintos 
laidotuvės. Žmona pareiškė, kad 
garbingo amžiaus vyras nebuvo 
išpažinties jau daugiau kaip 50 metų. 
Vaikai ir anūkai gyvena neprisilaik
ydami bažnytinių įstatymų. Jeigu mirtų 
kuris iš šeimos, tai vis tiek bus 
palaidotas su religinėmis apeigomis. 
Tokių atvejų jau buvo ne vienas. 
Žinoma, toks žmogus apgaus tik savo

moninimu. Grėsmingai gali atrodyti 
ne tik mirties fakto suvokimas, bet ir 
bet kokios naujos galimybės žmogaus 
asmenybei reikštis atsiradimas, nes 
tai, kas nauja, visada grasina įprastai 
tvarkai ir ramybei. Todėl žmonės, 
norėdami išvengti nerimo, dažnai 
atmeta jiems atsiveriančias rinkimosi 
galimybes. Opoziciją veikdama žmo
nių sąmonę, puikiai naudojasi visų 
mokslų, o ypatingai psichologijos, 
pasiekimais. Veikdama per įvairiausias 
masines informacijos priemones arba 
tiesiogiai per savo struktūrų žmones, 
pasiekė daug, tačiau pažeisti nacio
nalinių žmonių jausmų nepasisekė. 
1991 metų sausio 13 d. tauta vėl 
buvo vieninga. Referendume, kurio 
metu balsuota už tautos apsispren
dimą, abejingų nedaug liko. O vis 
dėlto iš Micaičių kaimo, kuriame - 
per800 rinkėjų, atsirado net keturias
dešimt žmonių, kurie nepanorėjo būti 
savimi.

Rodos, vėl visi tapo vieningi. Juk 
niekas nepatikėjo, kad tos kelios mėšlo 
kirmėlės gali pakenkti sveikam kūnui. 
Tačiau ir jos -tieksėdinčiosios parla
mento pakraštyje, tiek besidau
ginančios kaimo viduryje - netruko 
pridėti kiaušinėlių, iš kurių išsiritęs 
prieauglis užnuodijo visą kūną Spar
čiai besidauginančios kirmėlės la
biausiai bijojo permainų ir apsivalymo, 
nes pagrindinė jų gyvenimo ir dau
ginimosi terpė yra mėšlas.

Dauguma kaimiečių patį tautos 
apsisprendimo faktą ir toliau pripažino, 
bet apie esmines kaimo permainas 
nenorėjo ir girdėti. Kai 1991 m. pavasarį 
buvo bandoma parlamentą nuversti 
traktoriais ir Šakėmis, Micaičių kolūkio 
revoliucionieriai, vykstantys prie 
parlamento, vos tilpo j autobusiuką.

Nieko, žinoma, jie nelaimėjo, nes 
jų tikslas buvo per daug aiškus ir 
niekuo neužmaskuotas. Kitas reikalas, 
jei tuomet būtų įkūrę kokią nors Vals
tiečių partiją ir jos pakviesti šakėmis 
ir traktoriais puolę parlamentą.

Tarsi druska apipiltos pasijuto 
buvusio Micaičių kolūkio mėšlinės 
kirmėlės, kai visame buvusiame ko
lūkyje pirmoji norą ūkininkauti pareiškė
A. Kučinskienė. Beviltiškai jos tada 
raitėsi, nes jau nebegalėjo pasipriešinti 
nei pirmininkas, nei užkietėję ko
lūkiečiai. Net pačiame pavasario sėjos 
jkarštyje tą dieną žmonės į laukus 
išvažiavo keltomis valandomis vėliau 
nei įprasta. Jie buvo priblokšti. Dau
gelis tada pranašavo, kad išsišokėlė

sąžinę, bet ne Dievą.
Kiek prisimenu, už motiną reikia 

gedėti vienerius metus, už tėvą - pusę 
metų, už brolį, seserį, vyrą ar vaikus 
-1 -2 mėnesius. Anksčiau gedulo metu 
moterys nešiodavo juodos spalvos 
aprangą (ir dabar daugelis ją nešioja). 
Vyrams ant švarko atlapo užsiūdavo 
juodą juostelę. Tai buvo gražus 
paprotys, kuris nuolat primindavo 
netektį.

Netikintysis patenkintas, kai 
religinių papročių yra mažiau. Atgavus 
Lietuvos Nepriklausomybę, netikintieji 
nebebijo įeiti į bažnyčią ir užimti vietą 
prie didžiojo altoriaus. Nes reikia 
pasirodyti žmonėms, o galvoti galima 
kitaip.

Tikras tikintysis nesikeikia. Jis turi. 
mokėti kontroliuoti save, susivaldyti.

Daugiau apie tai kalbėti turėtų 
kunigai bei katechetai. Jų pareiga 
kuo nuoširdžiausiai bendrauti su 
vaikais, juos pažinti, paruošti pirmajai 
komunijai, padėti krikštijant. O kiek 
dar daug yra nekrikštytų vaikų !

J. S.
(Pavardė redakcijai žinoma)

neilgai džiaugsis, kad jos žemė netruks 
apaugti piktžolėmis. Šiandien A. 
Kučinskienė jau susigrąžino visą - 50 
ha - žemę. Jos kieme - trys traktoriai, 
kombainas Jos samdomi darbininkai 
uždirba kelis kartus daugiau nei 
bendrovėje.

Prisimindamas paskutiniuosius 
gyvavimo metus, galiu patvirtinti, kad 
tuo metu kaimo žmonės labiausiai 
bijojo permainų, o darbo - dar labiau. 
Tos kartos žmonės, kurie su tokiu 
entuziazmu kūrėsi vienkiemiuose, o 
vėliau likusias jėgas atidavė kolūkiui, 
vieni jau buvo išėję amžinam poilsiui, 
kiti - j užtarnautąjį. Karta, gimusi po 
kūjo ir pjautuvo ženklu, kaime gerokai 
atsisijojo. Gabesnieji siekė mokslo, 
darbštesnieji - geresnio uždarbio 
mieste. O iš čia likusiųjų - tik vienas 
kitas darbštesnis ir neprasigėręs. 
Žodžiu, tuo metu ta žmonių karta, 
kuri galėjo dirbti be botago, nuo darbo 
jau buvo atsitraukusi. Liko tie, kuriuos 
tik prievarta buvo galima prie darbo 
prispausti. Ną o pagrindinis prievartos 
mechanizmas - asmeninio kolūkiečio 
ūkio priklausomybė nuo kolūkio 
administracijos. Vėliau jis iš ūkių 
administracijos rankų buvo išmuštas 
liūdnai pagarsėjusiais 2-3 ha žemės 
sklypais.

Pakirtus pagrindinius kolūkinės 
baudžiavinės priespaudos pagrindus, 
daugeliui neturinčių jokios asmeninės 
iniciatyvos kolūkiečių atsirado grįžta
masis potraukis kolūkiui. Nes, silpstant 
drausmei, pasidarė dar labiau priei
namas grobstymas ir darbo drausmės 
nesilaikymas, už tai nesusilaukiant 
jokio atpildo. Taigi tų žmonių kategorija 
ne tik netroško susigrąžinti ir dirbti 
tėvų žemės, bet ir labiausiai kenkė 
tiems, kurie tai daro. Ne mažiau nauja
kuriai erzino ir tuos, kurie sugebėjo 
prisitaikyti vienokiu ar kitokiu būdu 
naudotis ne vienu, o keliais sodybiniais

KAD 
VISIEMS

BŪTŲ 
AIŠKIAU

Genovaitė KONTEIKIENĖ
Perskaičiusi "Aušros alėjoje" p.

B. Kirkilaitės straipsnj “ Labdaros 
vardu", nustebau. Susidarė įvaizdis: 
gydytojai ir seselės - reketininkai. 
Rankose - vietoj pistoleto - tušti receptų 
blankai, išsigandusios Labdaros 
vaistinės darbuotojos, nes prasidėjo 
vaistinės nusiaubimas. Pagalvojau, 
tai bus turguje vaistų - deficito! Bet 
perskaičius tos pačios autorės antrą 
straipsnį “Jau buvo rašyta" ir išvydus 
mane gydančios gydytojos L. 
Daunienės pavardę, atlėgo širdis. 
Žinojau, kad tie vaistai nebus 
išspekuliuoti, o atiduoti tiems, kuriems 
jie labai reikalingi. Dauguma jos 
pacientų - vargo bitės: pensininkai, 
invalidai, buvę politiniai kaliniai ir 
tremtiniai. Beje, pastarieji dabar savo 
adresu išgirsta daug pasipiktinimo 
žodžių. Mes, moterys, buvusios 
politinės kalinės ir tremtinės, tarybiniais 
metais vadintos banditėmis, fašis- 
tėmis, Tėvynės išdavikėmis, dabar 
Neprikausomoje Lietuvoje vadinamos 
kłykianćiomis megztosiomis bere
tėmis. Tos beretės ir glaudžiasi prie 
gydytojos L. Daunienės, nes ji pati 
vaikystėje perėjo tuos kančios kelius. 
Kas geriau už ją supras? Juk sotus 
alkano neatjaučia. O jei gydytoja ir 
sau išsirašė vaistus, nejau taip 
nusikalto? Juk ji to nenuslėpė. 
Gydytoja, besirūpindama kitų 
sveikata, privalo rūpintis ir savąja.

Gal, prieš skelbiant pavardes, p.
B. Kirkilaitė galėjo aplankyti visų 
gydytojų pacientus, kokie jie: kreivi, 
šleivi ir kuproti ar šokantys polką su 
ragučiais. Baigėsi laikai, kada “troika" 
teisdavo už akių. Dabar didžiausias

sklypais, tuos, kuriems buvo prieinami 
raktai nuo pašarų arba gatavos 
produkcijos sandėlių, tuos, kurie su 
valdiška technika, pripilta valdiško 
kuro, galėjo papildomai uždarbiauti. 
Na, o nuo ko labiausiai kentėjo 
sąžiningiausieji ir tie, kurie, atidavę 
visą gyvenimą kolūkiui, iš jo laukė tik 
malonės?

Taigijdar nesant parlamento priimto 
įstatymo dėl žemės reformos ir kolū
kinio turto privatizavimo, kolūkiai jau 
tyrėjo savaime Juolab kad prasidėjo 
totalinis kolūkio turto grobimas dar 
iki to turto inventorizavimo. Esant to
kiai padėčiai, reikėjo kuo skubiausiai 
jstatymiškai, pagal darbo stažą priva
tizuoti kolūkinį turtą bei grąžinti savi
ninkams pradedamą apleisti žemę.

Tiesa, apie žemės ūkio akcinių 
bendrovių kūrimą buvusių kolūkių 
pagrindu buvo kalbėta ir jau tai kažkur 
bandoma daryti dar M. Gorbačiovo 
laikais. Tuomet akcijos turėjo būti 
dalijamos atsižvelgiant ne į darbo 
stažą, o j uždarbį. Taigi suprask: jei 
20 metų dirbai veltui už darbadienius, 
tai ir akcijomis nieko negausi, o jei 
tam ūkiui atėjai vadovauti jau jam 
sustiprėjus ir scvo nuožiūra pasiskyrė! 
pats sau atlyginimą, tuomet ir tavo 
akcijų svoris didesnis. Žodžiu, pagal 
partijos planą kolūkio turtas turėjo 
atitekti nedidelei žmonių grupelei. Apie 
kokį nors žemės grąžinimą nebuvo ir 
kalbos.

Nepriklausomos Lietuvos parla
mento kolūkinio turto privatizavimo 
planas buvo paremtas žemės nuo
savybės institucija ir kolūkinio turto 
grąžinimu, atsižvelgiant į dirbtą laiką 
kolūkyje. Žodžiu, darbo indėlis eilinio 
kolūkiečio ir ūkio vadovo buvo 
vertinamas visiškai vienodai, už ką 
buvusieji šiandien labiausiai ir pyksta.

Rim anto PETRIKO nuotr.

Ш Ж

nusikaltėlis kviečia liudininkus, kad jį 
apgintų.

Tas pat Irsu "Sodros" tikrintojais. 
Juk tikrintojai - gydytojai. Neateis 
inžinierius ar prekybininkas patikrinti, 
kaip išrašomi receptai. “ Sodros" 
tikrintojai peržiūri ambulatorines 
korteles ir nustato, ar teisingai gydytojai 
išrašo receptą, nematę ligonio. 
Tarybinė logika Pakalbėtų su ligoniu, 
su gyvu žmogumi, o ne su popieriumi, 
- gal ir patys išrašytų receptą, suteiktų 
labdarą. Tiek dabar daug kalbama 
apie gailestingumą, dorą, darbą. Tad 
nuo kalbų - prie darbų.

Nebijokite, mielieji tikrintojai, mūsų 
ligonių. Bendraukime. Visiems bus 
aiškiau ir ramiau, ir gydytojų nervai 
bus stipresni.

Ačiū gyd. L  Daunienei už jos 
rūpestį. Ji sumažina fizinį ir dvasinį 
skausmą. Sveikatos ir stiprybės jai, 
atiduodančiai savo jėgas, protą ir 
žmogiškumą mums, sergantiems, 
negalios ištiktiems žmonėms.

KUO TIK ĖLĖ?

AU ŠRO S ALĖJA
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TELEVIZIJOS PROGRAMA KOVO 25 • BALANDŽIO 2 D.
Šeštadienis, kovo 25 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba 12.10 
Sveika Prancūzija 12.40 F. vaikams 
"Degrasl gimnazija". 13.10 Pašauto 
sportas. 13.55 Užeikit, sveteliai. 
14.25 Jaunimo teatro spektaklis 
"Pirosmani, Pirosmani..."16.45 
Sveikinimų pageidavimų koncertas.
17.50 Žinios. 18.00 Kino klubas.
18.30 Lietuvos krepšinis. “Žalgiris" 
- "Statyba". 20.00 Atgarsiai. 20.30 
Panorama. 21.05 PO savo stogu. 
21.50F. “Motinalrsūnus".22.25F. 
"Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Roko legendos.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Animacinis filmas "Voveriuko Mikto 
nuotykiai". 12.00VaidyBinlsfilmas 
“ Kobra". 12.50 Muzika. 13.30 
Sveikatos apsaugas reforma 14.00 
Didmiesčio metro. 14.30 Piramidžių 
paslaptys. 15.30Floydas Ispanijos 
žemėje. 16.00 Viva Charts. 17.00 
Deutsche Welle. 17.30 Pats sau 
režisierius. 18.00 TV serialas 
"Džonas Rosas” , 18.30 Muzika
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Lietloto.
19.30 TV serialas "Maištininkas” .
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Karas su kiaulėmis". 23.00 
Žinios. 23.15 Vaidybinis filmas 
“Mirties iliuzija". 00.40 Pabaiga

Sekmadienis, kovo 26 d. 
LIETUOVS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 TV f. "Bomholmo kariai".
10.00 Svetimo skausmo nebūna.
11.00 Lietuviai svetur. 11.30 F. 
vaikams "Soltis". 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Tas senas geras 
'Vakaro divertismentas". 13.30 Jūra
13.55 Šoka vaikai. 14.30 Azimutai.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
F. "Neono raitelis". 16.50 Katalikų 
TV studija. 17.20 Laida 
automėgėjams "Automanija". 18.00 
Žinios. 18.05 Gyvybės źaliaa medis.
18.35 Mūsų miesteliai. 19.20 
Pompastiškas teatro dienos 
minėjimas Keistuolių teatre. 20.30 
Panorama 21.05 Pirmasis kanalas.
21.25 F. "Geležiniai vyrukai”. 22.40 
TeleLIFE. 23.15 Vakaro žinios.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j gamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Karas su kiaulėmis” . 12.00 
TV serialas "Kobra". 12.50 Muzika
13.30 POP TV. 14.00 Svajonių 
vandenynas. 14.30 Paslaptingosios 
vietos. 15.00 Grego Graingerio 
nuotykių kronika. 16.00 Deutsche 
Welle. 16.30 Iš "Formulė I” istorijos.
17.00 Laukiniai pietūs. Laukinės 
gėlės. 17.30 Jdomūs žmonės. 18.00 
TV serialas "Westgate III” . 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika 19.30 
Gineso šou. 20.00 Pasaulio sportas.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Naujienos. Nuomonės. 21.30

Vaidybinis filmas "Cinikas. Niekšas. 
Prievartautojas". 23.00 Tamsos 
citadelė. 23.40 Pabaiga

Pirmadienis, kovo 27 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30 Pirmasis 

kanalas. 16.55 Programa. 17.00 Dok. 
f. "Atspindžiai". 17.15 Trembita 17.40 
Atgarsiai. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 
19.00; 22.35 TV anonsas. 19.05 
Baltarusių programa. 19.15 
Tarptautinei teatro dienai. 20.00 01, 
02, 03. 20.30 Panorama. 21.05 F. 
"Tegyvuoja kvailystės". 22.40 

Muzikinis žurnalas "Terra musica".
23.25 Vakaro žinios.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
670 d. 9.30 TV serialas "Maištininkas". 
30 d. 10.30 Vaidybinis filmas. 12.10 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.15 
Vaidybinis filmas "Moteris su gėlėmis 
ir šampanu". 13.30 Muzika. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių skonis 15.30 Davidas 
Jensenas keliauja per Kanadą. 16.00 
Laukiniai pietūs. 16.30 POP TV. 17.00 
Vaidybinis filmas "Kraujo broliai".
17.30 (Filmo pertraukoje) 100%. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
100%. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 671 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Muzika 21.30 Vaidybinis filmas 
"Naktiniai pasivaikščiojimai” . 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 00.00 Pabaiga.

Antradienis, kovo 28 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.40 

TV anonsas. 8.35 Sveiką Prancūzija
16.55 Programa. 17.00 Beprotiškoji 
loterija. 17.45 Dok. f. "Regėjimai".
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkų kalba. 19.30 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gera. 19.40 Kas geresnio, 
premjere? 20.30 Panorama. 21.05 F. 
"Ucas". 22.45 "Kristoforo" premijų 
jteikimas geriausiems šalies teatro 
menininkams. 23.25 Vakaro žinios.
23.40 Olimpinis futbolo atrankos 
turnyras. Lietuva-Kroatija.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
671 d. 9.30 TV serialas "Džonas 
Rosas". 10 d. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas "Naktiniai 
pasivaikščiojimai. 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
"Kraujo broliai". 13.25 Muzika. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių skonis. 15.30 Keliautojų 
akimis. 16.00 Pasaulio sportas. 16.30 
Naujienos. Nuomonės. 17.00 
Vaidybinis filmas. 17.30 (Filmo 
pertraukoje) 100%. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 100%.
19.30 TV serialas "Santa Barbara”.
672 d. 20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 Muzika
21.30 Vaidybinis filmas "Svetimas” . 
234)5 Žinios. 23.20 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Trečiadienis, kovo 29 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.40 

TV anonsas. 8.35 Mokomoji anglų k. 
programa vaikams. 17.00 Programa
17.05 Būtovės slėpiniai. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Krikščionio žodis. 19.15 
Sodų kraitė. 19.35 Partijų studija 20.30 
Panorama. 21.05 Europos futbolo 
čempionatas. Lietuva-Kroatija 22.45 
Atvirumo valanda 23.35 Vakaro žinios.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
672 d. 9.30 Vaidybinis filmas 
"Westgate" III, 6 d. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Svetimas". 12.05 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.10 Vaidybinis filmas.
13.30 Muzika. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Keliautojo akimis. 16.30 jdomūs 
žmonės. 17.00 Vaidybinis filmas. "Kur 
dingo visi žmonės?". 17.30 (Filmo 
pertraukoje) 100%. 18.55 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 100%. 

.19.30 TV serialas "Santa Barbara".
673 d. 20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 Muzika 
21.30TV serialas "Kobra". 5 d. 22.20 
Vaidybinis filmas "Privataus 
verslininko tragedija". 23.50 Žinios. 
00.05 Pabaiga.

Ketvirtadienis, kovo 30 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. a30; 19.00; 21.45 

TV anonsas. 8.35 Viso geriausio. 17.00 
Programa. 17.05 Informacinis 
videožumalas "Didžiojoje Britanijoje".
17.35 Sveikata kasdien. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Vyriausybė nutarė...
19.20 Jaunimo banga. 20.00 "22".
20.30 Panorama. 21.05 Europa šou.
21.40 TV spektaklis "Paryžiaus 
traukinys". 22.15 Konrado kavinė.
23.00 Vakaro žinios. 23.15 F. 
"Vaiduoklių teatras".

TELE 3
7.30 Žinios. 800 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
673 d. 9.30 Pats sau režisierius.
10.00 Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Privataus verslininko tragedija”. 12.00 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas. 13.25 Muzika 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Didingieji miestai. 15.30 
Žingsniuojame po Europą. 16.00 Iš 
"FORMULĖ" I istorijos. 17.00 
Vaidybinis filmas "Guru” 1 d. 17.30 
(Filmo pertraukoje) 100%. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.?0 
100%. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 674 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Karo žygis Europoje. 11 d. 
Vaidybinis filmas "Konvojus". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, kovo 31 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.10 

TV anonsas. 8.35 Šeimos albumas.
9.00 F. "Lėlių slėnis". 17.00 Programa

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT III. 25 - 31 D.
Visko po truputj..."Šeštadienis, kovo 25 d.

8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 
"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Prospektas. 9.50 "Rupūs miltai..."
10.30 Vaikų savaitgalis. 11.30 
Rutina. 12.30 Rodo "Worldent".
19.00 Sveikinimų koncertas. 20.00 
NBA rungtynės. 21.00 Mana- 
Mana. 21.30 Rokijada. 22.00 
Žaidimas "Laimės bučinys". 22.30 
"įsijunkite televizorių” . 23.00 
Informacija apie preliminarius 
rinkimų rezultatus. 23.10 "Vakaro 
spindulio" programa.

Sekmadienis, kovo 26 d.
830 Sovijaus horoskopas. 

8.35; 21.05 "Taip sukasi pasaulis".
9.30 Žingsniai. 10.00 Susitikimai. 
Rašytojas Kazys Saja. 10.30 Vaikų 
savaitgalis. 11.30 Dešimt 
geriausiųjų. 18.15 "Už kampo..."
19.00 Rytų Europa- kelias j 
susklestėjimą. 20.00 NBA 
apžvalga. 20.30 LKL apžvalga.
21.00 Baltijos naujienos. 22.00

Pirmadienis, kovo 27 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba” . 19.00 Finalinis 
"Šiaulių krašto Mis-95" koncertas.
20.00 Juoda-balta. 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.00 ŠTV Mozaika.
22.30 F. "Julijus Cezaris". 

Antradienis, kovo 28 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 19.00; 22.00 
“ Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius". 20.00 "Prospektas".
21.00 Baltijos naujienos. 22.30 
Sankryža. 22.40 F. "Pelenė” .

Trečiadienis, kovo 29 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 19.00; 22.00 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35

Teležaidimas vaikams "Žvejys".
20.00 "Mudu abudu ir kt." 22.30 
"Pelenė". 0.10 Krepšinis. "Lavera"- 
"Žalgiris"

Ketvirtadienis, kovo 30 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 19.00; 22.00 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 TV 
forumas su kelių policijos 
pareigūnais. 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 21.00 Baltijos naujienos.
22.30 Rodo "ARGOS". 

Penktadienis, kovo 31 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 19.00; 22.00 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Sapudos apžvalga. 19.35 
Laida "Būkite sveiki". 20.00 "Už 
kampo...”  21.00 Baltijos naujienos.
22.30 Krepšinis. Kauno “Atletas"- 
Kauno "Lavera". 24.00 Dešimt 
geriausiųjų.

17.05 Vokiečių rašytojai. 17.35 
Informacinis žurnalas "šveicarų 
pasaulis". 17.50 Dok. f. "Nuo ledkalnio 
pažvelgus". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Rūmų didybės aidai. 19.35 
Reportažai iš rągiono. 19.55 Madų 
videožumalas. 20.30 Panorama 21.05 
F. "Lėlių slėnis". 21.50 Laisvės alėja.
22.15 Nakviša. 23.30 Vakaro žinios.
23.45 F. "Nemėgstu, kai mane myli".

TELE3
7.Э0 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara".
674 d. 9.30 Gineso šou, 28 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Konvojus". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
"Guru". 1 d. 13.10 Muzika. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 Azijos 
greitkelis. 16.00 Kvepalai. 16.30 
Muzika. 16.45 Langas j gamtą. 17.00 
Vaidybinis filmas "Guru". 2 d. 17.30 
(Filmo pertraukoje) 100%. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 100%.
19.30 TV serialas “ Santa Barbara".
675 d. 20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 Muzika
21.30 Vaidybinis filmas “ Kobra". 6 d.
22.20 Vaidybinis filmas "Pasmerktųjų 
sąrašas". 23.50 Žinios. 00.10 Pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 1 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarką 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba 11.50; 18.05; 22.15 
TV anonsas. 11.55 Sveiką Prancūzija
12.25 Kelias. 12.55 F. "Degrasi 
gimnazija". 13.25 Pasaulio sportas.
14.00 Lietuvos moterų krepšinio 
finalas. 15.20 Užeikit, sveteliai. 15.55 
Agitbrigadų konkursas. 17.05 
Sveikinimai. 18.10 Žinios. 18.20 
"Linksmoji armonika" juokauja 18.50 
Šalia mūsų. 19.10 Kino pasaulyje.
19.35 Muzikinis viešbutis. 20.30 
Panorama 21.05 Po savo stogu. 21.45 
F. "Motina ir sūnus". 22.25 F. 
“ Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Roko legendos.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30

Animacinis filmas. 12.00 Vaidybinis 
filmas "Kobra". 5 d. 12.50 Muzika.
13.30 "Jungtinė karalystė šiandien".
14.00 Didmiesčio metro. 14.30 
Europiečiai - didžioji nacija. 15.30 
Floydas Ispanijos žemėje. 16.00 
VIVA Charts. 17.00 DEUTSCHE 
WELLE. 17.30 Pats sau režisierius.
18.00 TV serialas "Džonas Rosas" 
11 d. 18.30 Muzika. 19.00 Žinios.
19.20 Lietloto. 19.30 TV serialas 
"Maištininkas". 31 d. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Motina Marija". 23.15 Žinios. 23.30 
Vaidybinis filmas “ Blogas 
gyvenimas". 01.00 Pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 2 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Gestas. 9.50 Sveikata
10.30 F. vaikams "Soltis” . 10.55 
Septynios Kauno dienos. 11.55; 18.10 
TV anonsas. 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 1245 Aukštas 18/17.13.30 
Vokiečių menininkai. 13.55 Atmintis.
14.30 Azimutai. 15.00 Sveikinimų 
koncertas. 16.00 F. "Neono raitelis'
16.50 Katalikų TV studija 17.20 Laida 
automėgėjams “Automanija". 18.15 
Žinios. 18.25 Spalvotasis aklas. 18.50 
Gyvybės žalias medis. 19.20 
Sekmadienio fotoateljė. 19.50 Jazz 
session. 20.30 Panorama. 21,05 
Pirmasis kanalas. 21.25 Italų serialas 
"Geležiniai vyrukai". 22.40 Roko 
savaitgalis. 23.10 Vakaro žinios.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j gamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Nepaprastieji muškietininkų 
nuotykiai". 1200 TV serialas “Kobra". 
6 d. 12.50 Muzika. 13.30 POP TV.
14.00 Svajonių vandenynas. 14.30 
Paslaptingosios vietos. 15.00 Grego 
Graingerio nuotykių kronika. 16.00 
DEUTSCHE WELLE. 16.30 Iš 
“ FORMULĖ” I istorijos. 17.00 
Laukiniai pietūs. "Golfas ir gamta".
17.30 jdomūs žmonės. 18.00 TV 
serialas “Westgate" III, 7 d. 19.00 
Žinios. 19.20 Muzika. 19.30 Gineso 
šou, 29 d. 20.00 Pasaulio sportas.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žvelkime atidžiau. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Kairysis krantas, dešinysis 
krantas". 23.00 Pabaiga.

© TAIKINYS

Šeštadienis, kovo 25 d.
LTV
13.55 val.
"Užeikit, sveteliai” .
Kaziuko mugėje.
16.45 val.
S v e ik in im ų -p a g e ld a v lm ų  

koncertas "Mėgstamos melodijos" 
AB "Vilniaus mėsos" kombinato 
darbuotojams.

23.30 val.
Roko legendos.
The Band.

BALTIJOS TV
11.30 val.
Rutina.
10 lietuviškų videoklipų. Informacja 

apie mūsų popmuzikos atlikėjus, 
naujienos. Naujas lietuviškas 
videoklipas.

Sekmadienis, kovo 26 d.
LTV

12.45 val.
Šoka vaikai
Koncertuoja “Vijūnėlis"
22.40 val.
"TELE LIFE" - iš TV studijos
Š. m. gegužės 12 d. jvyks 

tarptautinio festivalio ‘'UFE-95" 
atidarymas. Šia, o ir Teatro dienos 
proga Lietuvos televizija transliuos 
tiesioginę "TeleLIFE" laidą. Taigi 
telefonu 262525 laidoje dalyvausiančių 
festivalio organizatorių žiūrovai galės 
visko pasiteirauti. Pvz., kokios teatro 
trupės atvyks j festivalį, kada ir kas 
dėsis įvairių Vilniaus teatrų scenose, 
kiek kainuos bilietai j spektaklius, kur 
bus galima juos jsigyti.

Kad Ir kaip ten būtų, tačiau šios 
laidos vedėjas J. Javaitis užtikrino, 
jog bent "vienišam, romantiškam 
vyriškiui tikrai bus ką pasižiūrėti"...

BALTIJOS TV
11.30 val.
Dešimt geriausiųjų.
Žiūrovai renka populiariausių 

užsienio autorių Lietuvoje dainų 
dešimtuką.

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

L a ik ra š t is  p la tin a m a s  A k m e n ė je , I 
J o n iš k y je ,  K e lm ė je , P a k ru o jy je , J  
Radviliškyje, Šiaulių m ieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ke tvirtad ien ia is ir 

šeštadieniais.
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