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S I A U L I U  M I E S T O  IR  K R A Š T O  S A V A IT R A Š T IS

A P IE  R IN K IM U S  
PO R IN K IM Ų

BALTUTIS
linkimai. Taip ilgai laukta diena, vilties dienai

la k io m  u pasivaikščioti, pajusti miestiečių 
j^V a ik A s  ir jausmus. Visi mes kuriame ne- 
W.r,k ausomą Lietuvą, Lietuvą savitos mąsty
senas, su savu gero ir blogo gyvenimo su
pratimu. Kiekvienas mūsų tuos dalykus su
pranta skirtingai. Vienas žmogus aukoja 
^Likutinius centus, kitas, turėdamas mtlijon- 
I L  pelną, sutiktų už vieną litą parduoti Li- 
'p 'o s  vardą, o  trečias tiesiog čia gyvena, 

dirba kitos, svetimos valstybės naudai; ir 
įsi trys, kaip tikri Lietuvos piliečiai, moka 
mocingai pateikti savo tariamus arba tik
is ir nuoširdžius ketinimus bei planus. Visų 
•ūsų svarbiausioji užduotis - laiku susi- 
nudyti. susiorientuoti šiame painiame ka i
li labirinte ir, tiksliai jas jvertinus, padėti 
avo Tėvynei ir jos žm onėm s gre ič iau 
asiekli norimą tikslą.

— Štai miesto centre keletas reklaminių 
kydų. Dar v is iška i n e se n ia i jie  buvo 
psKjrę, tušti, o  šiandieną kažkas su meile 

tikru g ro ž io  išm anym u č ia  iška b ino  
f  nės sąjungos plakatus. Žmonės, net- 
;r,ieturėdami šiai sąjungai simpatijų, pa- 
arčiausiai džiaugiasi šiuo grožiu. Gražu, 

aėiau štai kitas žmogus nevalyva ranka

tiesiog ant B irutės Visokavičienės veido 
p rik lijavo  ne išva izdų  pop ie rių  - Ž ilv ino  
Razmino su iškeltu kumščiu portretą. Iš tolo 
matyti, kad tai A. Hitlerio, F. Dzeržinskio ar 
Žirinovskio pamėgdžiojimas. Ar šis žmogus 
kovoja už Lietuvą? Ar jis nori sudaryti jspūdj, 
kad neverta siekti gražios ir išsvajotos L i
etuvos?

*** Rinkimų salė. Du rinkėjai garsiai dis
kutuoja apie referendumą dėl indėlių ko
mpensavimo. Vienas porina, kad nebalsu
os, nes indėlių neįurėjęs. Ne mano daržas, 
ne mano pupos! O  kitas balsuos, nes kiti 
žmonės nukentėjo.

**• Ilgokai kalba iš televizoriaus ekrano 
Ūkio partijos vadovas. Kalba ugningai, pik
tai, visiškai panašiai j Fidelį .. O kalbos esmė 

apie žuvusią žmoną. Bet juk tai labai žema 
ir nedora!

* "  LDDP atstovė visomis progomis ir j  
bet kokį klausimą atsako vienodai: “ Kodėl 
sugriovėte kolūkius?" Matyti, kad "puikiai"

išmano valstybės reikalus. Todėl žmonės 
šiai partijai ir tedavė tiek mažai balsų.

“ * Solidus žmogus, matyt, jpratęs va
dovauti, autobuse rėkte rėkia: “Šunauja! 
Visus išbraukiau! Ir Landsbergj, ir Vagno 
rių... visus!”

*** Šalia teatro būrelis žmonių. Jie ben
dromis pastangomis bando surasti ir pasiū
lyti veikios būdus, kad Tėvynės sąjungos 
programa greitai ir gerai būtų įgyvendinta. 
Neabejotina, kad š ie  žmonės atneštų ir 
paaukotų tam reikalui paskutines savo san- 
laupas.

Pasiklausyk, žmogau, Lietuvos radijo! 
Kokia muzika skamba! Gal išgirsite Lietu
vos balsą? Ne viskas perduodama žodžiais!

Pasiklausyk, žmogau! Visi bandykime 
ieškoti būdų, dėkime ir visas pastangas, kad 
g re ič ia u  g yven tum e  savo  išsva jo to je  
Tėvynėje Lietuvoje! Šiandieną vėl turime 
viltį. Padėkime mūsų deputatams ir dirbkime 
patys.

E TN O K U LTŪ R IN IO  A T G IM IM O  Ž E N K LA I
Kur eisiu, eisiu,
Kur būsiu, būsiu
Vis Lietuvos neužmiršiu...
L e o n ija  M A LA K A U S K IE N Ė

P ra ė ju s į sava itga lj, K a ta lik iško s io s  
p ra d in ė s  m o kyk lo s  d ire k to re i P ra n e i 
M alinauska ite i ir "Patrim po" fo lk lo ro  k lu 
bo p irm in in ku i A lbertu i M a rtin a ič iu i m a 
lon ia i p akv ie tus , teko lanky tis  tra d ic in 
io ka nk liav im o  kursų  va ikų  m u z iko s  ir 
bendrojo  lav in im o  m okyklų  m okyto jam s 
a tida rym e  ir lia u d iško je  vakaronė je .

P. A lb e r ta s  M a r t in a it is  š į re n g in į 
a p ib ū d in o  ka ip  š v ie tė jiš k ą  ve ik lą  su 
m in im a lia is  iš te k lia is  ska ič iu od a m as , 
kad ir  tu o  a tve ju , je i k iekv ienas  IŠ 20

nukelta j 3 p.
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NUSIKALTIMAI
Peiliu mirtinai sužalojo buto 

šeimininkę
RADVILIŠKIS. Geležinkelio g., bute, 44 

metų J. Taparauskas peiliu mirtinai sužalojo 
buto šeimininkę 34 metų A. Savičienę. 
Policijos pareigūnai jtariamąjj sulaikė.

Šalia - savadarbis šautuvas
ŠIAULIŲ RAj. Butkaičių k., savo namu

ose, rastas 60 metų R. Joco lavonas. Vyri
škio galvoje - šautinė žaizda. Šalia R. Joco 
rastas savadarbis šautuvas su tuščia šov
inio tūtele vamzdyje ir keturiais šoviniais 
dėtuvėje.

KULTŪRA
Aukščiausias Vokietijos 

apdovanojimas - Antanui Račui
KELMĖ. Vokietijos Bundestago prezi-

įteikiant apdovanojimą dalyvavo valsty
bės parlamentinis sekretorius Rudolfas 
Krausas, buvęs Vokietijos ambasadorius 
Lietuvoje Reinhaldas Krausas, Bundesta
go ryšių su Baltijos šalimis grupės pirminin
kas profesorius Volfgangas fon Stetenas, 
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas pro
fesorius K. Honhnes, Lietuvos ambasadori
us Vokietijoje dr. Z. Namavičius, grupė prot
estantų ir katalikų kunigų, priėmime sveiki
no ir Helmutas Kolis. Antanas Račas po 
sausio jvykių Lietuvoje buvo pasiųstas j 
Vokietiją steigti informacinj biurą, kuris pla
tintų pasauliui žinias apie Lietuvą, užmezgė 
ryšius su Bundestago deputate, jo prezi
dente Rita Ziusmut, Bundestago deputatų 
ryšių su Baltijos šalimis grupės pirmininku 
baronu Volfgangu fon Stetenu ir kita is 
žymiais Vokietijos politikos ir kultūros veikė
jais. Jo rūpesčiu Tytuvėnuose jkurtas Lietu
vos ir Vokietijos žemės dirbimo kooperaty
vas, Vokietijoje stažuojasi jaunieji Lietuvos

knygelėje, kurią parengė tytuvėniškė R. 
Krivickaitė, yra jdomių žinių apie miestelio 
praeitj, žymius žmones. Materialinę paramą 
leidžiant knygą suteikė Tytuvėnų miškų 
urėd ija , AB “A ng is", v iln iš k is  V. S te 
ponavičius. Šis leidinys - tai keturiasdešimt 
aštunto ji žurnalo '‘S antara ’’ b ibliotekos 
knyga. Ji išleista dviejų tūkstančių egzem
p lio rių  tiražu , ilius truo ta  spalvingom is 
nuotraukomis.

KITI ĮVYKIAI
Laikraštis Kivylių pagrindinėje 

mokykloje
AKMENĖ. Kivylių pagrindinė mokykla, 

vienintelė iš mažesniųjų rajono mokyklų 
leidžianti savo laikraštį “Ąžuoliukas”, jau 
išleido antrąjj jo numerj (pirmasis išėjo ši
emet pavasarj). Laikraštį išleido mokinių 
taryba , redagavo  a š tun tokė  Skaistė 
Vaičiūtė, o visą medžiagą surinko paUtf

SIAURĖS LIETUVOJE
dentė Rita Ziusmut įteikė I laipsnio Kryžiaus 
ordiną Lietuvos Seimo nariui parlamentinės 
grupės ryšiams su Vokietija pirmininkui Se
imo Užsienio reikalų komiteto nariui Lietu
vos samariečių bendrijos prezidentui kelm
iškiu! mokytojui Antanui Račui.

Antanas Račas yra pirmas Lietuvoje ir 
visame postkomunistiniame pasaulyje, kuris 
apdovanotas šiuo aukščiausiuoju Vokietijos 
apdovanojimu, tuo įvertinant jo darbą plė
tojant Vokietijos ir Lietuvos ryšius.

ūkininkai, valstybės ir privačiais kanalais 
Lietuvoje gauta apie milijardas markių par
amos. Antano Račo žodžiais, Vokietijos 
parama Telšių, Kelmės, Šilalės ir Jurbarko 
rajonams pažadėta dar ženklesnė.

Istorinė apybraiža “Tytuvėnai”
Kauno “S pindulio” leidykla Tytuvėnų 

se n iūn ijos  užsakym u iš le ido  is to rinę  
apybraižą “Tytuvėnai". Šioje 89 puslapių

kivyliškiai mokiniai. Jie parengė interviu s^ 
mokytojais, parinko nuotraukų, anekdotų^ 
sukūrė eilėraščių, o dailės mokytoja Jūratė 
Varanavičienė apipavidalino pirmąjį puslapį. 
Trijų lapų leidinukas 75 egzempliorių tiražu 
padaugintas japonišku kopijavimo aparatu, 
kurį šią vasarą mokyklai padovanojo vok
iečiai.

“Ąžuoliuką" jo  leidėjai pardavinėjo po 50 
centų už egzempliorių.

Parengė V. S.

I N F O R M U O J A

IEŠKOMAS UAB "MEDĖJOS" 
PREZIDENTAS

UAB “Medėja" prezidentas 39 metų Pe
tras Adomaitis - buvęs Šiaulių miesto buit
inio gyventojų aptarnavimo kombinato ko
mjaunimo organizacijos sekretorius. Tapę 
verslininku, 1994 metų pabaigoje iš^Lietu- 
vos valstybinio komercinio banko Šiaulių 
skyriaus paėmė 125 tūkst. JAV dolerių 
paskolą neva kepyklos įrangai pirkti, bet 
įranga nebuvo nupirkta. Vėliau P. Adomai
tis ėmė paskolas ir kituose bankuose, skoli
nosi iš asmenų.

Šiauliuose UAB "Medėja" prezidentas 
buvo įkūręs firmos “Kodak" fotosaloną, vi
eną brangiausių mieste "Medėjos" kirpyklą, 
"Medėjos" kavinę, parduotuvę, kuri pirmoji

pradėjo pardavinėti brangius šveicariškus 
laikrodžius. Šiuo metu Šiauliuose jų nebėra, 
skolos negrąžintos, o ir pats prezidentas 
nežinia kur.

Apie negrąžintas paskolas tardymo skyri
uje prie Š iau lių  m iesto  VPK renkama 
medžiaga, P. Adomaitis įtariamas sukčia
vimu stambiu mastu.

Prasiskolinusio verslininko nerandanti 
policija paskelbė jo paiešką. Pareigūnai turi 
duomenų, kad P. Adomaitis šiemet buvo 
atidaręs kavinę Palangoje, o vasaros pa
ba igo je  gydėsi Kauno k lin ikose. UAB 
“Medėja" prezidento skolų suma tikslinama.

ATSKLEISTI PAŽEIDIMAI
Bene didžiausias paskutinis Šiaulių poli

cininkų laimėjimas - tarptaitinės verslo ko
m panijos "JA  T rad ing  Com pany Ine" 
pažeidimų atskleidimas, sakė Šiaulių PK 
Ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriaus 
komisaras Silvijus Baranauskas. Jis pam
inėjo penkis tos kompanijos įgaliotus veikti 
visame pasaulyje šiauliečius - JonąTučkų, 
A ir id ą  V i n k I e r į, K ęstu tį Butkų, S ig itą  
Burnišką ir Evaldą Vaitkevičių. Komisaro 
teigimu, jų veikla neteisėta, nes kompanija 
neįregistruota Teisingumo ministerijoje. 
Pagal BK 307 straipsnį (neteisėta ūkinė 
veikla stambiu mastu) iškelta baudžiamoji 
byla. “Veikla labai išplėtota, vykdyti įvairūs 
pervedimai į užsienį. Iš viso pajamų gauta

1 mln. 411 tūkst. 445 Lt. Tyrimas dar nebaig
tas. Gali atsiskleisti ir kiti finansiniai nusikal
timai” , - pranešė žurnalistams komisaras.?*, 
Baranauskas. ,v\ \‘“V

a a rVyriausiasis komisaras A. Songaila a 
kreipė dėmesį, kad, vykdant šį tyrimą, buvo 
įvairiausių trukdymų, kliuvinių, skųstasi net 
į Seimą.

J klausimą, ar byla iškelta konkretiems.^ 
asmenims, S. Baranauskas atsakė: “Byla'_ 
iškelta dėl fakto, ne konkretiems asmenims. 
Penki asmenys įgalioti atstovauti".

BNS INICIJUOJA ‘ DIENOS" 
BANKROTĄ

Vilnius (BNS). Lietuvos Respublikos ūkio 
te ism as, p a tenk indam as naujienų 
agentūros BNS ieškiminį pareiškimą, spal 
io 10 dienos sutartimi uždėjo areštą dien 
raščio “Diena” turtui.

BNS kreipėsi į  Ūkio teismą, kai "Dienos 
skolos už BNS teikiamą informaciją pasiekė 
keliasdešimt tūkstančių litų. Ūkio teismas 
paskyrė posėdį BNS ieškiniui nagrinėti.

BNS žiniomis, UAB “Dienos leidykla’ , 
leidžianti dienraštį “Diena”, taip pat smarki 
ai skolinga savo darbuotojams, spaustuvei 
ir už komunalines paslaugas.

Valdančia ja i LDDP sim patizuo jantis 
laikraštis pastaruoju metu smarkiai sumen J 
ko, smuko jo tiražas, iš jo išėjo nemažai dar
buotojų.

AUSROS ALĖJA
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E TN O K U LTŪ R IN IO  A TG IM IM O  Ž E N K LA I
atkelta iš 1 p.

kursu lankyto ju  tu rės  t ik  po 5  m okin ius, 
kankles b us  č iu p in ė ję  100 L ie tu vos  
2 fcĮ>nių. Iš le is ta  J o n iš k io  va ikų  fo lk lo ro  
flO ig ra m a  (20 kom p lektu , ku riuos  s u 
daro kasetė  ir 15 knygučių , po v ieną  
ant k iekvieno suo lo ) jg a lin a  v ienu  metu 
mokytis d a in u o ti 3 00  va ikų . Tokio  ko 
mplekto p a g a m in im a s  k a in u o ja  apie 
1600  litų, ir tos gan ė tin a i kuk lios  iš la i
dos su te ik ia  g a lim yb ę  p aū gė ti k itiem s.

A. M artina itis  apg a ile s ta vo , kad šios 
šv ie tė jiškos in ic ia ty v o s  n ep a la iko  kiti 
e tnografin ia i ansam b lia i, p a rda v in ė ja n 
tys savo k o nce rtin es  kasetes, labiau- 
g f '  sus irūp inę  p a tys  g ra ž ia i a trodyti, 
iP ^en d uo ja n tys  būti g e r iau s i iš  g e r i
ausiu-

K u rsa i p ra s id ė jo  L ie tu v o s  h im n u  
K a ta lik iš k o s io s  p ra d in ė s  m o k y k lo s  
salėje, jauk iam e  ba lta spa rn io  išm in ties  
angelo prieglobstyje. Da lyvius pasve ik i- 

m okyklos d ire k to rė  P ranė M a linaus- 
tė, ta ru s i ir  p a d ė k o s  ž o d j re n g in j 

parėmusiems m iesto  sa v iva ldyb ė s  Š v i
etimo ir K u ltū ro s  skyriam s.

A lbertas M A rtina itis , pab rėžęs, kad 
kursų idėja k ilo  p rieš gerą pusm etj "Pat- 

mpo" k lube, o "P a trim po" vadas s im - 
Dolizuoja ve ik lą , iš re iškė  v iltį, kad  per 
rijy d ie n ų  k u rs u s  g a lim a  n e m a ž a i 
padaryti. K u ltū rinė  L ie tuvos s itu ac ija , jo  
ujomone, yra apgailė tina , v iena  p o lic ija  
u ja nesu s id o ros ia n ti. V ė liau  b ūs ią  

ja lim a o rg a n iz u o ti p a n a š ų  m o kym ą  
groti k ita is lia u d iš k a is  in s tru m en ta is  - 
..-.on ika , ko nce rtin a . A no t jo , k iekv i- 
V . a m o kyk lo je  tu rė tų  b ū ti po m uzi- 
<antą a rm o n ik ie r ių ,  g a lė tų  v y k t i  
vakaronės, o k ie k v ie n o je  k la sė je  yra 
galimybė p ra m o k ti g ro ti k a n k lė m is , 
jm zdelia is. P acitavęs g ird ė tą  skaudžią

»pliką, - “Ko jū s  le nd a t j b ažn yč ią  su 
edinėm dūdom , a r nem ato t, kad yra 
compiuteriai?" - A. M artina itis  užsim inė, 

ad lie tuv is , net ir la ba i tu rting a s , gali 
šs ig im ti, n e te k ę s  e tn in ių  v e r ty b ių ,  
urias ke ič ia  g ra ž u o lių , ko jų , ga liūnų  
onkursai.

K ankliavim o m o ky to ja  N. L ung ienė  
albėjo apie  lia u d iško s  m u z iko s  ir vi* 
nm inč ių  b e n d ra v im o  m ie lą  g ro ž j,  
a s id a lin o  p r is im in im a is  a p ie  e t-  
okultūros m okym o ku rsus , ku rie  nuo 
986 m. vyks ta  K e lm ė je . Iš p ra dž ių  j 
os sus irinkdavo  š im ta i k lausyto jų . Jos 
uomone, neverta  n us im in ti, kad  d ab ar 
sliko iš tik im ia u s ie ji - tie , kam  tik ra i tų 
alykų re ik ia . D ėkodam a o rg an iza to ri- 
ms ir še im in inkam s, kvie tė : "M okyk im e 
enas k itą !"
M uzikos m o ky to jas  V. K az lau skas , 
s ipaž inęs  esąs  “ m a e s tro  A. M a ri

ečio m okinys", d ėko jo  p as ta ra jam  už

ta i,  ka d  n e g a i lė jo  p a s ta b ė lių  ja m , 
p ra d e d a n č ia m  g a m in t i k a n k le s . 
‘G am inu ir jauč iu  d idž iu li m alonum ą, kai 
in s t ru m e n ta s  p ra š n e k a  re ik a lin g u  
garse liu . G aliu  prie  to  darbo  suga iš ti po 
ke lio lika  va landų", - sakė pedagogas.

Jo  nuom one, kanklės tu rė tų  būti ne 
tik  ko nce rtin is  ins trum en tas , bet ir  š e i
m os turtas, re likv ija . Jų garsas m a lo 
nus, išm okti ka nk liuo ti nėra  sunku, in 
s tru m e n to  g a lim y b ė s  gana  d id e lė s . 
Ypač ve rtin ga s  bruožas ka m e rišku 
m as, įg a lina n tis  žm ogų pabūti su s a v i
m i. Pažadėjęs kan tria i sėdė ti per v isas 
p am okas, V K az lau skas  p ris ip a ž ino , 
kad v isu om et k a nk liuo ja  v ienas ir linkė 
jo :  "K a n k le lė s  te b ū n a  k ie k v ie n a m  
sa vo tiška s  s ie los  dž iaugsm as".

K an k lia v im o  pam okas vedė V. Palu 
b insk ienė  ir N. Lungienė , ta lk ino  A. M ar
t in a it is  ir k iti "P a trim p o " k lubo  nariai,

Penktad ien io  va karon ė je , be kursų 
k la u s y to jų  ir  sveč ių , d a ly v a v o  Kauno 
13 -o s ios  v id . m okyk los va ikų  fo lk lo rin is  
a nsa m b lis  “R a tilė lis " ir Kauno I m uzi
k o s  m o k y k la s  k a n k lin in k ų  g ru pė  su 
savo  vadove , e tn om uz ikos  d ėsty to ja  A. 
Č ėsn iene . Iš pradžių sveč ia i parodė, ko 
y ra  išm okę: dainavo, kank liavo  ir šoko. 
A. Č ėsn iene i sum ania i vadovau jan t, v i
e nas  po k ito  prie  d a inos  ned rąs ias dė 
jo s i ir  k lausyto ja i, j ra te lj buvo  kv iečiam i 
m aži ir d ide li, o "P a trim po" vyra i, pa- 
s ir e p e ta v ę  k a ž k u r  k o r id o r iu je  ar 
k la sė je , va ržės i su “R a tilė lio ” vyruka is. 
P ora  m a ž ia us ių jų  v a k a ro n ė s  d a lyv ių  
ro p in ė jo  ra te lio  v idury. V ienas - dėl to, 
kad  k ita ip  va ikšč io ti d a r nem oka, k itas 

kad ta ip  jdom iau  A trodė, kad p rie  jų 
tu o j p ris id ė s  tre č ia s is  - kokių  ketverių  
m etų berna itis . M inu tėlę  stab te lė jęs ties 
m a žy lia is , Jis a ts is to jo  g re ta  tėve lio  j 
■'Patrimpo" kom andą. V ė liau , A ntanu i 
M ika la u sku i g ro jan t a rm on ika , vienas 
M ika ia u sk iu ka s  m ušė  būgną , o k itas 
rado  saug ią  v ie tą  an t m am ytės kelių. 
S več ia i su n am išk ia is  p jovė  š ie ną  per 
v is ą  d ie n ą , ža idė  naš iuką . V yra i su 
v y ru k a is  vy riš k a i, ka ip  tik ri m eškina i, 
b ild ino  sa lės g rind is : "M eška šoka, kū č 
ios du lka , kad n ešo k tų  - nedulkėtų".

Š e š ta d ien io  rytą  d ė s ty to ja  A. Cės- 
n ienė  vedė  lia u d iško s  m uzikos s e m i
narą, ku riam e da lyva vo  jo s  v a do vau 
ja m i a n s a m b lie č ia i, a n o t jos . e ilin ia i 
m oks le iv ia i. Vos ke le tas lanko  m uzikos 
m o k y k lą . K it i y ra  t ie s io g  m o k y to jo s  
u ždeg ti ir  savo tėvų  laba i pala ikom i.

M ie la  b uvo  g ird ė t i š iu o s  va do vės  
žo dž iu s , m ie la  buvo  m a tyti ra te liuose  
tėvų a ts ivestus m ažuosius. V iena kursų 
k la u s y to ja  sakė, kad jo s  d u k tė  lanko 
m u z iko s  m okyk lą , bet jo je  y ra  mokoma 
g ro ti t ik  ko nce rtin ėm is  kanklėm is, todė 
m am a pati m okys is  tra d ic in io  liaud iško

ka nk liav im o  ir m okys dukrą.
D idė jant) v isu om en ė s su s ido m ė jim ą  

liaudies kūryba  rodod ir pora p raė jus ios 
s a v a itė s  re n g in ių . Š v ie tim o  ir  la is v 
a la ik io  centre  "La ikas" a n tra d ien j m o k
s le iv ia m s  ko nce rta vo  ta u to d a ilin in k ų  
fo lk lo ro  ansam blis  “M argulis". Seniūnės 
L ion g in os  A m b ra sev ič ien ės  parag in ti, 
tau tod a ilin in ka i a ts inešė  savo darbe lių . 
V a ik a i p a m a tė  k a ip  l ip d o m o s  
šv ilp yn ės , a udž iam os juostos.

T reč iad ien j savo  v ienm eč iam s, d a u 
g ia u s ia  1 2 -o s io s  v id u r in ė s  m o kyk la s  
p rad inukam s, konce rtavo  Dainų prad 
m ės m o kyk lo s  voka lin is  ir e tn o g ra fin is  
a n s a m b lia i (v a d o v ė s  - V ita l i ja  Pad 
gureck ienė  ir Jo lan ta  Bernotienė). Ties 
iog n e jtikė tina, bet e tnogra fin io  a nsa m 
b lio  da lyv ia i su ge bė jo  p akv ie s ti j  ra te lj 
ir  v is a i ta m  n e p r ita ik y to je  e r tm ė je  
p a š o k d in t i  b ū r j k la u s y to jų .  K it i.  
sė dė da m i sa vo  v ie tose , g a lė jo  t ik ta i 
patrepsė ti,

"La iko" p a ta lpa s  puošia  š io s  m o kyk
los  m oky to jos  Audronės KauŠienės v a 
d o v a u ja m o  d a rb š č ių jų  rankų  b ū re lio  
narių  s iū ti ža is la i.

š v ie t im o  ir la isva la ik io  cen tro  d ire k 
to rė  E lena Ju re v ič ie nė  ka lbė jo  a p ie  ke 
tin im u s ir  to liau  reng ti tok ius  kocertus  
ir  su s itik im u s. Kad tik  būtų lanky to jų ...

R ito s  M ile š k ie n ė s  n u o tr :
1 . Įžang in is  “ P atrim po” k lubo  p irm in 

inko  A. M artin a ič io  žodis.

2. A ukš ta ba lio  m okyk los  m okyto jas, 
“č iu tu l io "  v a ik ų  fo lk lo r in io  ansa m b lio  
vadovas A ntanas M ika lauskas d a lin a 
si p a tirtim i su ku rsų  k lausy to jom is .

AUSROS ALĖJA
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Yra tekę skaityti jvairig minčių apie 16- 
osios divizijos veteranus. "Lietuvos aido" 
113 numeryje Liudas Truska klausia: " į s 
osios divizijos veteranai, kolaborantai ar 
didvyriai?" Teigiama, kad 1945 m. vien 
NKVD sulaikė ir perdavė kariniams komis
ariatams 49,3 tuksiančius vyrų. Kiti prisis
tatydavo ir patys, nenorėdami užtraukti ne
laimės savo šeimoms, artimiesiems.

Gyvenimo vingiai yra suvedę mane su 
žm onėm is, ku riem s teko  p e rgyve n ti 
pašaukimo j sovietinės armijos gretas 1941 - 
44 m. faktą. Apie tai ir ketinu rašyti.

Vienas iš mano bendradarbių, “Vairo" 
gamyklos stalius Brežnevo laikais pasipasa
kojo man apie save. Susijaudinęs klausiausi 
šiurpios istorijos, kuri tapo mūsų nuolatinių 
pokalbių tem a Susėsdavome kur nors 
nuošalioje vietelėje ir kalbėdavomės. Jis - 
stalius, o aš - vyriausiasis inžinierius. Turė
jome bendrų interesų ir pasitikėjome vie
nas kitu, 1941 m. A. A. Stakeliūnas buvo

darbą miesto statybose. Tiedu vyrai iš slėp
tuvės nuvyko j Šiaulių teatro statybą.

Ž ym ia i su dė ting e sn is  k ito  artim o 
žmogaus likimas.

Vacys jau turėjo jauną žmoną ir  dvi 
mažyles dukreles, kai Panevėžio karinis 
komisariatas pradėjo Vacio ieškoti tarnybai 
Raudonojoje armijoje. Tai buvo tikras tero
ras. | komisariatą buvo nešamos dešros, 
la š in ia i, sam agonas... Paieškos, 
grasinimai.s kundai priveikė Vacį. Jis, gel
bėdamas šeimą, pats nuėjo j komisariatą. 
Netrukus jis drauge su kitais likimo draugais 
lietuviai atsidūrė prie Liepojos. Dabar mes 
žinome, kad tai buvo visiškai nebereikalin
gi, žiauriausi mūšiai. Iš vienos pusės - vok
iečiai, lietuviai, latviai, estai ir kiti. Iš kitos 
rusai ir daug visai nepatyrusių karių lietu
vių, latvių, estų... Brolis prieš brolį- Kas 
nežuvo karo lauke, nenumirė iš bado lage 
riuose ar tremtyje, kas nebuvo klastingai 
sušaudyti, tie  dar žus čia, prie Liepojos, 
Latvijoje. Ar ne gudriai sumanyta? Žuvo čia 
ir Vacys. Tai buvo 1944 m. vasario 22 d. 
Šeima tik apytikriai žinojo jo žuvimo vietą. 
Prabėgo penkiasdešimt metų. Lietuva vėl 
nepriklausoma. 1993 metai. Kartu su Va-APIE TU O S ,

KURIŲ NEBĖR A SU MUMIS
Lietuvos kariūnas, šta i kartą kariūnai buvo 
išrikiuoti, kad pasirašytų po naujosios prie
saikos, kuri verčia būti ištikimu Raudono
sios armijos kariu. Tai 16-osios lietuviško
sios divizijos pradžia. Stakeliūnas su savo 
draugu priimti priesaiką atsisako. Jis pa
reiškia, kad priesaika duodama tik vieną 
kartą savo Tėvynei. Jis jau prisiekęs Lietu
vai! Klausiu: "Ar nebaisu buvo?" 'Ne, - sako, 
buvau nevedęs, jaunas, m irties visiškai 
nebijojau".

Po to - du teismai Sverdlovske. Pirmas 
nute isė sušaudyti. Antras už tėvynės 
(neaišku kokios) išdavimą dešimt) metų 
kalėjimo priteisė. Po to - pabėgimas. Ir vėl 
- teismas. Dar trejus metus pridėjo. Iškentė 
viską. Per visą Sverdlovską pražygiavo 
pėsčias su lenta ant krūtinės: "Priedatel 
rodiny''. Stovėjo prieš šautuvų vamzdžius. 
G irdė jo  bais iąs ias kom andas, Iškentė  
vargą, paniekinimą ir iki mirties liko ištiki
mas savo idealams, tėvynei ir šeimai.

Kitaip susiklostė kitų dviejų man artimų 
žmonių likimas. Besitraukiant vokiečiams, 
vienas iš jų, dar būdamas mokinys, eina j 
kuriamus generolo Plechavičiaus būrius. 
Kurį laiką gyvena su daugeliu lokių pat jaun
uolių Vainagių miške netoli nuo Šiaulių. 
Tačiau būriui nėra kas veikti ir jis  grjžta 
namo. Prasideda gaudynės j Raudonąją 
arm iją. Drauge su kitu vyru, ja u  dvie jų  
vaikučių tėvu, jie įsirengė kaimo sodyboje 
slėptuvę už krosnies ir tupėjo ten ištisas 
dienas ir naktis. Sunku ir jsivaizduoti, kiek 
buvo artimiesiems rūpesčio dėl savųjų liki
mo. Nežinia, kaip dar būtų pasibaigęs šis 
pasyvus pasipriešinimasokupantui. Laimei, 
tarnybą kariuomenėje buvo leista pakeisti j

cio dukra važiuojame į Liepoją. Atsitiktinai 
sustojame latvių Priekulėje prie tarybinių 
karių memorialo - kapinių. Paminklinėse 
lentose - tūkstančiai žuvusiųjų pavardžių. 
Tai šiurpi ir nemiela vieta. Juk vis dėlto ok 
upantų, atnešusių mums tiekdaug nelaimių, 
kapinės. Jų tarpe - daugyhė ir lietuviškų 
pavardžių. Atrandame ir Vacio vardą, Jau
dinanti akimirka: tėvo kapą dukra suranda 
po penkiasdešim ties metų, Kur uždegti 
žvakutę? Kur padėti gėlių’  Okupantams??? 

Važiavome namo nusiminę.
Ir štai mano rankose Vado paskutinieji, 

tikriau - pirmieji ir paskutinieji laiškai. Tai laiš
kai. Tai laiškai prieš mūšj, priešmirtiniai laiš
kai. Štai kai kurios jų ištraukos:

/.../ Atėjo Kalėdos o man tik didelis šird
ies skausmas ir susigraudinimas. Kodėl aš 
negaliu praleisti tas Kalėdas su savo šei
ma? /.../

L . J  Norėčiau gyventi dar su visais savo 
namiškiais, bet nežinia /.../

!...) Gal paskutinės šventės tokios, gal 
neteks daugiau jų švęsti, nors ir dabar pas 
m us nešventė. Labai norėčiau nue iti j 
bažnyčią pasimelsti ir išpažinties prieiti, bet 
tai nėra kaip, nes nelaisvėje esu ir  nueiti j 
bažnyčią niekas neleidžia /.../

I . .J  Mano širdimi ir savo lūpomis pabuči
uok kelis kartus mano dukreles /.../

/.../ Sveikinu Jus visus su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais metais. Nors Jus tegul Dievas 
saugoja nuo visokių nelaimių /.../

/.../A š pasiunčiau Tau laišką ir Nijolei tris 
samčiukus cukraus, kuriuos gavau pirmo
mis dienomis Vilniuje. Skaičiau Tavo laišką 
daug kartų su ašaromis /.../ (1944 02 15) 

“Brangioji Adelyte!

Rašau Tau galbūtpaskutin j kartą/.../ 
Baigiau rašyti ir  ta r iu  sudiev, mano 

gyvenimo drauge. Sunku tarti tuos žodžius, 
bet ką paveiksi. Neužmiršk manęs. Gyvenk 
ramiai, augink dukreles, lai Dievas Jus laim
ina visus /.../

/.../ O, Marija, laimink Jus ir mane, kad 
likčiau gyvas. O Tu, brangioji, gyvenk, kaip 
Dievas jsako. Bučiuoju Tava veidą su ašarc 
mis irglaudžiu Tavo paveikslą prie savo 
ies. Sudiev, Adelyte, ir mano Nijole, ir 
(1945 01 13)

Laiškas be dalos: /.../ Mus veža pale, 
frontą j Latvijos ir  Lietuvos pasieni, kur yra 
16 divizija. Važiuosim nuo Jonavos per Kė
dainius ant Gudžiūnų ir Radviliškio /.../

Jau daugiau nematysiu savo brangios 
šeimos ir Tavęs /.../

/.../ Bučiuodamas Tavo paveikslą, kurj 
turiu ir suspausta širdimi ir akyse ašaras 
tariu  sudiev, m ano m y lim o ji gyvenim o 
drauge, per ašaras nematau nieko, n į# '  
visokios spalvos. Sudiev, sudiev, m ano^jF  
ios ramybe /.../

Tai tokios m intys lankė Vac] prieš mirtj. 
Labai norėjosi nuvažiuoti ten, prie tų didžiųjų 
kapų, kur supilti tūkstančių okupantų karių 
kaulai, iškasti Vacio kaulelius ir palaidoti li
e tuv iškose  kapinėse, kad galim a būtu_ 
uždegti žvakutę, padėti gėlių. Bet kaip * v -  
padaryti?

Šia skaudžias mintis pagilino netikėtas 
radinys. A tsitiktinai makulatūros krūvoje 
randu išmestą paprastą popierėlj. Dėmesj 
atkreipė ant jo užrašyta data 1944 09 24.. 
Pasirodo, tai informacija NKVD darbuotojui 
(kalba neredaguota): "Naujokų sąrašas ku
rie nesiregistravo 

Petrilionis Juozas Tirelku kaimas 
Lūšys Antanas Smiltinės kaimas 
Valys Juozas Antano Amalių kaimas 
Sakalas Povilas Petras Amalių kaimas 
Sakalas Adulis Petras Amalių ka im ąy^ 
Zaveckas Bronius Antanas Amaliu,uy

Džiuiku seniūnas D. Zaurokas'
Tekstas rašytas prasilavinusio žmogaus 

ranka, o  parašas - jau kito, mažaraščio pieš
tuku sunkiai surašytos raidės. Be jo k io s *  
abejonės, tai nešvarus dokumentas, nes**' 
inori ir rankose jo  laikyti. Kokie šių žmonių 
likimai? Gal raštelis adresato nepasiekė, c 
gal ir šių žmonių likimai susiklostė panaši 
ai, kaip ir Vacio, ir  kito žmogaus likimas?

Visiškai atsitiktinai papasakojau apie šj 
radinj vienam gerai pažjstamam bendradar 
biui. Jis, beje, taip pat labai trumpai pabu 
vojo šešioliktos divizijos gretose ir  liko gy 
vas, Labai nustebau, kad skundo lapelyje 
minimi žmonės jau yra žinomi. Jis irpapasa 
kojo apie  skundo autoriaus likim ą. Jo. 
Antano, tėvas nuė jo  pas savo kaimyną 
arklio pasiskolinti. Ten rado dar kelis kaimy
nus. Besišnekučiuodami susėdo kortomis 
palošti. Staiga atsidaro durys ir jeina keli 
ginkluoti vyrai, Lietuvos partizanai, dar vi
siškai neseniai vadinti banditais. Jie priėjo 
tiesiai prie vieno iš kaimynų, paėmė iš jo 
rankų kortas, paprašė atsistoti ir eiti su jais 
j kiemą. Ten buvę pasakyta, kad skundi 
perdaug rašinėta, ten pat kieme jis  buvo'1AUSROS ALĖJA
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BALTIJOS TV

P IR M A D IE N IS .1 Ū .2 8

Ž30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje) 
& 50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
Lip sukasi pasaulis" (782) 19.00 JAV de
tektyvin is se ria la s  "Berko d ėsn is " 5 

dalis. "Kas nužudė Aleksandrą Didyjj" 19.55 
Humoro laida "Maski šou ’."Kaukės kaba 
rete"(1) 20.30 Italų serialas "Manuela" (291) 
(rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas “Visiškai 
jsitikinęs" iš ciklo “Inspektorius Morsas' pa
gal Colin Dexter romaną. Detektyvas. An
glija. Rež.A nton ia  B ird Vaid ina: John 
Thaw.Kevin Whately.D ana Quick, Sean 
Bean (Pastaba: 21.00-22.00 vilniečiai 38 
Lanalu galės matyti TV serialą "Taip sukasi

f ;aulis”(782) 22.55 Anglų TV delektyvinis 
rialas "Dempsis ir Meikpis". 12 dalis- 

"Vairuotojas” 24.00-8.30 CNN programa 
(PAL sistemoje)

A N T R A D IE N IS ,10 .29
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje) 

U  7 50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
pfa ip  sukasi pasaulis"(783) 19.00 Anglų TV 
detektyvinis serialas Karštos galvos" 11 
dalis."Seimą prieš Džiulsą" 20.00 JAV TV 
komedijinis serialas "Viskas iš pradžių" 10 
dalis-' Džeimsas įsimylėjo" 20.30 Italų seri
alas “M anuela" (292) (rusų k.) 21.00 
“Pažintis".(Krikščionių demokratų partijos 
laida) (Pastaba:21.00-22.00 vilniečiai 38 
kanalu galės matyti TV serialą "Taip sukasi 
pasaulis”(783) 21.30 Vaidybinis filmas “As
meniniai nusikaltim ai" (4 dalis) (“Delitti 
Privati") Detektyvas.ltalija,1992 Rež.Sergio 
Martino Vaidina: Edwige Fenech.Gudrun 
Landgrebe,A nn ie  G ira rd o t, M aja  
V  f?now,Lorenzo Flaherty 23.05 JAV de- 
\_cyvin is serialas “Berko dėsnis” . 5 da 
lis -Kas nužudė Aleksandrą Didyjį" 24.00
8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

TREČIADIENIS.10.30
•*•41 30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)

7.50 Programa 18 00 Amerikiečių serialas 
JI Taip sukasi pasaulis" (784) 19.00 Anglų TV 
1 detektyvinis serialas "Dempsis ir Meikpis"
I 13 dalis. “Mylėsiu iki pat mirties" 19.55 Hu
I moro laida “Maski šou" "Kaukės kabarete"

I  (2) 20.30 Halų serialas “Manuela“ (293) 
(rusų k.) 21.00 NBA:Žvilgsnis iš arčiau (Pas-

|laba:21.00-22,00 vilniečiai 38 kanalu galės 
matyti TV serialą “Taip sukasi pasaulis"(784)

21.25 Futbolas. UEFA Čempionų Lygos 
rungtynės. "RANGERS FC" (G lazgas)- 
AFC AJAX" (Amsterdamas) Tiesioginė 

rungtynių transliacija iš Glazgo. UEFA če m 
pionų Lygos 4 -osios rungtyn ių  d ienos 
apžvalga 0.20-8.30 CNN programa (Pal sis- 
lemoje)

KETVIRTADIENIS, 1 0.31
S.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 

^Ta ip  sukasi pasaulis" (785) 19.00 Anglų TV 
J je te k ty v im s  serialas "Dempsis ir Meikpis". 
14 d a lis - 'Jo k ių  n uo la id ų “ 20.00 NBA:

Žvilgsnis iš arčiau! 20.30 Italų serialas 'Man
uela" (294) (rusų k.) 21 00 Valanda su 
Raimundu Rajecku (Pasiaba:21.00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
‘Taip sukasi pasaulis" (785) 22.00 JAV ko
medijinis serialas "Viskas iŠ pradžių" 10- 
dalis "Džeimsas įsimylėjo" 22.30 Anglų TV 
detektyvinis serialas “Dempsis ir Meikpis' 
13 dalis “Mylėsiu iki pat mirties" 23 30 Ero
tinis šou. Erotikos vakaras (2 ) 24.00-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

PEN KTADIENIS,11.01
8 30-17.50 BBC programa (PAL sislemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis" (786) 19.00 Valanda 
su Raimundu Rajecku 20.00 Dok.filmas 
"Vėlinių ugnys" 20.30 Italų serialas “Man
uela" (295) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas 
“Robertas ir Klara" (“Robert Et Klara") 
Drama. Prancūzija, 1995 Rež. Jacques Con
tai Vaidina: Thomas Langmann.lsaoeiie 
Carre (Pastaba:21.00-22.00 vilniečiai 38 
kanalu galės matyti TV serialą “Taip sukasi 
pasaulis" (786) 22.45 Vaidybinis filmas. 
"Siaura riba". (“Narrow Margin") Detektyvas 
JAV, 1990 Rež.Peter Hyams. Vaidina: Gene 
Hackman.Anne Archer, James B.Sikking 
0.25-8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

ŠEŠTA D IE N IS ,11 .02
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistemoje)
16.20 Programa 16.30 Sveikatos kaina. 
Socialiai apleistų vaikų gydymas 17.00 
Ekorykštė.Ar klestės aplinkosauginis ver
siąs (1 ) 17.30 Vaikų savaitgalis.Animacinių 
filmų programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis” (787) 19.00 Vaidybi
nis filmas. "Rozenbaumas"(“Rosenbaum") 1 
dalis “Iliuzija" Detektyvinė drama pagal Leif 
Silbersky ir Olav Svedelid romaną. Švedi
ja, 1993 Rei.K jell Sundvall. Vaidina: Erland 
Josephson, Charlotte Sieling, Petra Niels
en, Barbro Oborg 20.30 Čempionų pasau
lis. “Skrydis virš jūros" 21.00  Vaidybinis fil
mas “Draugų ratas" pagal Maeve Binchy 
romaną (“Circle Of Friend") Melodrama 
JAV-Airija.1995 Rež. Pat O'Connor Vaioi 
na: Chris O'Donnell,Minnie Driver, Geral
d ine  O 'R aw e, S affron Burrows (P as
taba :21.00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės 
matyti TV serialą ‘Taip sukasi pasaulis’ (787)
22.50 JAZZ. Užupio naktinis bliuzas True 
Blues Band 0.15-8.30 CNN programa (PAL 
sistemoje)

S EKM ADIENIS,1 1.03
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistemoje)
16.20 Programa 16.30 Relig ijos laida. 
Žingsniai 17,00 Jazz 17.30 Vaikų savaitga
lis. A n im acin ių  film ų program a 18.00 
Amerikiečių serialas Taip sukasi pasaulis" 
(708) 19.00 Krepšinis. 1996-ųjų metų NBA 
E u ropos Turas “ IN DIA NA PAC E RS " ' S E AT- 
TLE SUPERSONICS" Berlynas,Sevilija
20.00 NBA apžvaga 20.30 Humoro laida 
“Maski šou'V'Kaukės kabarete" (1) 21.00 
Anglų detektyvinis serialas "Nesugalvotos 
istorijos": “Ką slepia kortos . ", “Moters pa
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galba" (Pastaba:21.00-22.00 vilniečiai 38 
kanalu galės matyti TV serialą “Taip sukasi 
pasaulis“(788) 22.00 Vaidybinis filmas. “ Is
paniška rožė" (“Spanich Rose").Trileris. JAV 
Rež.Bob M isiorow ski V aidina:M ichael 
Pare.Barbara Carrera, Michael Ironside 
23.40 Humoro laida “Maski šou"."Kaukės 
kabarete" (2) 0.15-8.30 CNN programa 
(PAL sistemoje)

LNK TV

Pirmadienis, spalio 2 8  d.
Techninė TV siųstuvų profilaktika 15.50 Pro
grama 15 55 “Kritikas" 6 s. JAV animacinė 
komedija (kart.) 16.20 "...prieštarauk!". Dis
kusijų šou (kart.) 17.20 ‘Taip. Ne". TV 
žaidimas (kart.) 18.10 'Vėjas gluosniuose”. 
Animacija vaikams 18.35 “ Be namų nege
rai", 687, 688 s. 19.25Teleparduotuvė 19.30 
‘ Kruvinasis sekmadienis". Kriminalinė kro
nika (kart.) 20.00 Žinios 20 20 Benny Hillo 
šou 20.50 Te lekaz ino  21.00  “Mamos, 
žmonos ir meilužės", 7 s. Lenkų serialas, 
1995 m. 22.00 Tangomanija 22.25 X klanas
23,00 Žinios 23.15 "Byvis ir tešlagalvis", 22 
s. Animacinė komedija

Antrad ien is, spa lio  29 d.
7 .25  P rogram a 7.30 Ryto ra tas 9.00 
Teleparduotuvė 9,05 “Be namų negerai", 
689, 690 s. 15.50 Programa 15.55 “Byvis ir 
Tešlagalvis", 25 s. Animacinė komedija 
(kari.) 16.20 Holivudo žinios (kart.) 16.50 
“Pasimatymas". TV žaidimas (kari.) 17.20 
Audrius Giržadas pristato (kart.) 18.10 “Vė
jas gluosniuose”. Animacija vaikams 18.35 
‘ Be namų negerai", 689, 690 s. 19.25 
Teleparduotuvė 19.30 "Europos mozaika’ . 
TV žurnalas 20.00 Žinios 20.20 Benny Hil- 
lo šou 20.45 Telekazino 20.50 “...priešt
arauki". Diskusijų šou 21.55 “Lietuvos ryto 
televizija": teminė_pokalbių laida 22.30 Abi 
pus sienos 23.00 Žinios 23.15 “Byvis irTešI 
agalvis", 26 s. Animacinė komedija

TREČIADIENIS, SPALIO 30 D.
7.25  Program a 7.30 Ryto ra tas 9.00 
Teleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai" 
691, 692 s. 15.50 Programa 15.55 “Byvis ir 
Tešlagalvis", 26 s. Animacinė komedija 
(kart.) 16.20 Holivudo žinios (kart.) 16.50 
“Šou bulvaras". Humoro laida (kart.) 17.20 
‘ Dar ne vakaras . TV žaidimas (kari.) 18.10 
"Vėjas gluosniuose". Animacija vaikams
18.35 Be namų negerai", 691, 692 s. 19.25 
Teleparduotuvė 19.30 2x8 20.00 Žinios
20.20 “Pasimatymas" TV žaidimas 20.50 
Telekazino 21 .00 ‘Audrius Giržadas prista
to: P lastinės operacijos - viskas vardan 
grožio ". Pokalbių šou 22.00 "Žmogžudysčių 
skyrius". 3/7  s. JAV policinis serialas, 1 995 
m. 23.00 Žinios 23.15 “Byvis ir Tešlagalvis", 
27 s. Animacinė komedija

Ketvirtad ien is, spalio  31 d.
7 .25  Program a 7 .30  Ryto ra tas 9 .00 
Teleparduotuvė 9.05 "Be namų negerai",
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693, 694 s. 15.50 Programa 15.55 "Byvis ir 
Tešlagalvis", 27  s. Anim acinė komedija 
(kart.) 16.20 Tangomanija (kari.) 16.45 Vis
kas! (K art,) 17.05 “Žodžių  m ūšis". TV 
žaidim as (kart.) 17.40 S veikatos ABC. 
Bronchinės astmos priežastys (kart.) 18.10 
“Vėjas gluosniuose''. Animacija vaikams
18.35 “Be namų negerai...", 693, 694 s
19.25 T e lepa rduo tuvė  19.30 “K itok ia  
nuomonė”. LSDP laida 20.00 Žinios 20.20 
“Šou bulvaras". Humoro laida 20.50 “Dar 
ne vakaras’’. TV žaidimas 21.45 ‘ Kraujo 
giminės1' (Kindred). jvadinė serija, JAV se
rialas, 1996 m. 23.00 Žinios 23.15 “Byvis ir 
Tešlagalvis”, 28 s. Animacinė komedija

P enktadienis, lapkrič io  1 d.
7 .25 P rogram a 7.30 Ryto ra tas  9 .00 
Teleparduotuvė 15.50 Programa 15.40 
“Byvis ir Tešlagalvis”, 28 s. Animacinė ko
medija (kart.) 16.05 Tarybinės kronikos 
(kart.) 16.55 2x8 (kari.) 17.25 Baltojo kati 
no svetainė (kart.) 17.55 “Vėjas gluosniu
ose”. Animacija vaikams 18.25 “Europos 
mozaika". TV žurnalas 18.55 Telekazino
19.00 Tikro garso koncerto premjera - Pov
ilas Meškėla ir "Rojaus tūzai" 19.50 Telepar
duotuvė 20.00 Žinios 20.20 “Naujosios Li
e tuvos  b a ž n y č io s ”. Dok. v id e o film o  
premjera, 1996 m. Aut.Juozas Matonis ir 
Vytautas Damaševičius 20.50 Telekazino
21.00 “Taip. N e ” . TV  ža id im as 22 .00  
"Gražuolė ir pabaisa", 7 s. JAV serialas. 
Vaidina Linda Hamilton, Ronas Perlmanas
23.00 Žinios 23.15 Roko legendos. “Rob
ert Cray - Live At Hammersmith"

Šeštadienis, lapkrič io  2 d.
8.55 Programa 9,00 Ryto ratas 10.30 Gero 
apetito! 11.00 Keturi ratai 11.30 Iš "Discov
ery" ko lekcijos “G robuonys’1 - “Gyvatės 
žvilgsnis" "Archeologija" - "Raudonojo mi
esto paslaptys" 12.50 X klanas (kart.) 13.20 
Tarybinės kronikos 14.10 2x8 (kart.) 14.40 
Šou bulvaras (kart.) 15.15 Kibir Tele Vibir 
"Simba - liūtas karalius", 13 s. “ Pingvinai 
keršytojai", 13 s. 16.30 “Flintstounai". Ani
macinė komedija 17.00 "Adamsų šeimy
nėlė”- “Mirtišė rašytoja”. Humoro serialas
17.30 “Beveriy Hills", 3/13 s. JAV serialas
18.30 “Keturi tankistai ir šuo", 7 s. Lenkų 
serialas 19.30 Holivudo žinios 20.00 Žinios
20.20 “Žodžių mūšis”. TV žaidimas 21.00 
"Getisbergas" (Gettysburg). JAV istorinis f., 
1993 m. Rež. Ronaldas Maxwellas. Vaid. 
Tomas Berengeris, Jeffas Danielsas, Mar
tinas Sheenas ir kt. 22.30 Sporto žinios 
22.40 “Getisbergas” (2 d.)

Sekm adienis, lapkrič io  3 d.
8.55 Programa 9.00 "Pasimatymas". TV 
žaidimas (kart.) 9.30 “Audrius Giržadas pris
tato". Pokalbių šou (kart.) 10.30 VRS kam
era 11.00 S ve ikatos ABC. A kių  ligos. 
Glaukoma 11.30 Nacionalinės geografijos 
draugija pristato: “Požemių paslaptys” 12.30 
Išlikimas: “Kas užmušė ruonius" 13.00 “Rin
ka”. TV žurnalas 13.30 Tangomanija (kart.)
13.55 “Juoda balta”. Užsienio roko apžvalga 
14.25 Abipus sienos (kart.) 14 45 Vienam 
gale kablys 15.15 Kibir Tele V ibir “Simba - 
liūtas karalius", 14 s. “Pingvinai keršytojai”,
14 s. 16.30 “Flintstounai". Animacinė ko
medija 17.00 "Adamsų Šeimynėlė” - “Pus

brolio Ito rūpesčiai". Humoro serialas 17.30 
“Beveriy Hills", 3/14 s. JAV serialas 18.30 
"Šerioko Holmso nuotykiai" - "Mėlynasis 
karbunkulas" Anglų serialas 19.30 Holivu
do žinios 20.00 Žinias 20.20 "Getisbergas”, 
3 d, JAV istorinis f., 1993 m. 21.40 Dviračio 
šou 22.10 Sava itės horoskopas 22.15 
“Teleloto šou". TV žaidimas 22.45 Sporto 
ž in ios 22.55 “K ruvinasis sekmadienis". 
Kriminalinė kronika 23.25 “Kritikas”, 7 s, JAV 
animacinė komedija .

LIETUVOS TV

PIRMADIENIS, 10.28
07.00 “Labas rytas". 09.00 “Telekatalogas".
09.1517.55 Programa, 18.00 Žinios. 18.10 
Anglų kalbos mokomoji programa vaikams 
"The English Club“. 18 d. 18.25 Baltarusių 
programa. 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 Pro
grama vaikams. * Profesoriaus Knyslio 
palėpėje. * Animacinis 1 “Don Kichotas”.
19.20 Pirmasis kanalas 19.35 “Menora". 
Žydų laida. 20.00 “01... 02... 03...” 20-20 
Reklama. 20.30 Panorama, 20.55 Rekla
ma. 21.05 Sporto studija. 21.15 Prancūzų 
kino vakaras. Detektyvas "Žalčio diena”. 
Rež. Žilio Bea, vaidina Fr. Oiunojė, O. Bri 
uno. 1992 m. 23.00 TV anonsas. 23.05 
Vakaro žinios. 23.20 (Pabaiga)

ANTRADIENIS, 10.29
07.00 "Labas rytas". 09.00 "01... 02... 03...” 
(su vertimu j gestų kalbą), 09.20 17.55 Pro
grama, 18 00 Žinios. 18,10 Laida lenkų kal
ba. 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 TV anon
sas. 18.55 Programa vaikams. Animacinis 
f. “Sveika, Kiti". 2 d. "Alisa Stebuklų šalyje".
19.20 "Mūsų namas". 19.30 Koncertas 
"Vasaros palydos”. 19.50 Moldova vakar ir 
šiandien. 20.20 Reklama. 20.30 Panorama.
20.55 Reklama. 21.05 Sporto studija ir lot
erija “ Perlas” . 21.15 Kanadiečių TV serialas 
"Pavyk vaivorykštę". 11 s. 21.55 "Ženklai” . 
Kultūros žurnalas. 22.25 “Konrado kavinė”. 
Autorius P. Garnys. 23.10 TV anonsas.
23.15 Vakaro žinios. 23.30 (Pabaiga)

TREČIADIEN IS . 10.30
07.00 "Labas rytas". 09.00 “Telekatalogas".
09.15 13.55 Lietuvos futbolas. FBK “Kau
nas" - Vilniaus “Žalgiris". Tiesioginė transli
acija  iš Kauno, 15.50 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Gyvoji prancūzų kalba. 
Francais en action. 28 d. 18.40 Žinios (rusų 
k.). 18,50 TV anonsas. 18.55 Programa 
vaikams. Katino Gogencolerio sapnai ir 
kelionės. 19.15 Laida moksleiviams “Gim
nazistai". 19.50 "Stilius". Gyvenimo būdo ir 
madų žurnalas. 20.20 Reklama. 20.30 Pan 
orama. 20.55 Reklama. 21.05 Sporto studija 
ir loterija "Perlas". 21.15 TV anonsas. 21.20 
"Nakviša", 22.20 Vokiečių vaidybinis f. "Sėk
mė”. Rež. Francas Seicas. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.30 Vaidybinio f. tęsinys. 00.35 
(Pabaiga)

KETVIRTADIENIS, 10,31
07.00 "Labas rytas". 09.00 17.55 Progra
ma. 18.00 Žinios. 1810  Tarptautinis vaikų 
popmuzikos koncertas “Skraidantis dram
blys". 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 TV an
onsas. 18.55 Programa vaikams. Džimio
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Hensono gyvūnų  spektaklis. 19.20 TV 
žaidimas "Milijonierius''. 19-35 "Krikščionio 
žodis". 19.45 “Teleartelė". Žurnalas rusų k.
20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 20.55 
Reklama. 21.05 Sporto studija ir loterija 
"Perlas" 21.15 TV žaidimas "Sėkmės keli
ai". 22.00 "Brydė", Pokalbis su rašytoju Ju
rgiu Kunčinu. 22.30 Muzikinis f. "Festivalis 
Baltica'96". 23.10 TV anonsas. 23.15 Vaka
ro žinios. 23.30 "22", Sporto programa fut
bolo mėgėjams. 23.50 (Pabaiga)

PENKTADIENIS, 11.01
09.00 Programa, 09,05 Programa vaikams. 
Senoji animacija. 09.25 “Sodų kraitė". 09.55 
Prancūzų dok. f. “ Užmirštas viziris Aper 
Elis". 10 50 Literatūrinės dainos. Dalyvauja 
V. Povilionienė, ansamblis “Blezdinga", po
etas M. Martinaitis. 11.30 "Pasaka apie 
užburtą berniuką”. Panevėžio teatro "Me
nas” spektaklio premjera. Scen. autorius ir 
rež. V.Jevsejevas. 12.30 TV anonsas. 12.35 
Pasaulio sportas. 13.15 Lietuvos kino s t jt f>  
jos filmas "Strazdas - žalias paukštis" RtT#
J. Va itkus 14 .15  "M ūsų  m ie s te lia i“ 
Seredžius. 15.15 Groja LRTV lengvosios 
muzikos orkestras, vadovaujamas J. Cech
anovičiaus. Solistės J. Leitaitė, G. Skėrytė 
ir  N. KniukŠtaitė. 16.00 Akimirkos su Jonu 
Meku. Aut. V. Paukštelytė, R. Kudzmanaitė
17.00 Šiaurės šalių filmai. Danų vaid. \ 
"Saliamono sūnus". 18.00 Žinios. 18.10 T \ V  
anonsas. 18.15 Suomių dokumentinis f. 
"Janas Sibelijus: 1991 -ųjų pavasaris". 19.10 
"Brėkšma". Vaidybinis filmas iš ciklo “Toks 

gyvenimas". Aut. G. Adomaitytė, R. Kamin
skas, 19.50 “Tavo laikas". 20.30 Panora
ma. 20.55 Sporto studija. 21.05 Dokumen
tinio f "Sugrjžimai" premjera. Rež. Diana ir 
Kornelijus Matuzevičiai. 21.25 'Tenai bus 
žemės vidurys'. Aut. D. Karatajienė ir N. 
Jačėnienė. 21.55 A. Martinaičio oratorijos 
“Šv. Pranciškaus Asyžiečio litanijos "Saulės 
giesmė'1 fragm entai 22.25 TV anonsas.
22.30 Italų vaidybinis f. “Kopenhagos foks
trotas". Rež. A. Domeničis, vaidina M. 
miuleris, V. Kavalis. 23.20 Vakaro žinios.
23.35 Vaidybinio filmo tęsinys. 00.15 (Pa
baiga)

Š EŠTADIENIS, 11.02
08.00 "Labas rytas". 10.00 “Svetimo skaus £  
mo nebūna”. 10.30 “Sveikata". TV žurnalas.
11.00 “Šarka" 11.30 Musų kalba. 12.00 
Sveika, P rancūzija. Bonjour la France. 
Prancūzijos kaimai ir miesteliai. 12.30 TV 
anonsas. 12.35 "Europos aikštė" - vokiečių 
WDR TV  ko m p an ijo s  d oku m e n tin is  
žurnalas. 13,05 Kanadiečių serialas vaika 
ms "Ūdros jlankėiė". 45 S. 13.30 "Krantas"
(su vertimu į gestų kalbą). 14.15 Kauno dra 
mos tea lro  spektaklis “Smėlio klavyrai” . 
Rež. J, Jurašas, 16.05 “Situacija". Publi
cistinė laida. * Vilniaus stadiono likimas. *
Ar yra konkurencija pastatų šiltinimo indus
trijoje? * Būsto problemos ir perspektyva.
16.35 TV žaidimas “Milijonierius” . 16.50 TV 
a no nsa s . 16 .5 5  L ie tu v o s  k repš in is . 
“Žemaitijos olimpas" "Žalgiris". Tiesjoginė 
transliacija iš Plungės. Pertraukoje - Žinios.
18.30 Amerikiečių animacinis serialas vaika
ms 'Tikrieji Džono Kvesto nuotykiai". 3 s.
18.55 Dokumentinis serialas “The Beatles” 
anto log ija". 6 s. 19.45 “Kaukodromas' ‘ -g



20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 20.55 
Re k lam a . 21.05 Sporto studija ir loterija 
-p e rla s ". 21.15 “Po savo stogu'. 21.55 Do
kumentinio f. "Kapinių sargas" premjera. 
Aut. ir rež. V. Landsbergis. 22.15 Anglų 
d e leklyvinis serialas “Viklifas". 13  s. 23.05 
TV anonsas. 23.10 Vakaro žinios. 23.25 
MTV tikro garso koncertas. "Tony Ben- 
net'94". 00.10 (Pabaiga)

AfcKMADIENIS, 11.03
^fg.OO Programa. 09.05 “Liudykime Kristų".

09.30 Programa vaikam s “Vyturiam s ir 
pe lėdžiukam s” . 10.25 TV  ža id im as 
-Telelego" (kartojimas). 10.55 Čekų TV se 
rialas vaikams "Arabela". 10 s. 11.25 "Sep
tynios Kauno dienos". Informacinė publi
cistinė programa, 12.10 TV anonsas. 12.15 
“Krepšinio pasaulyje". Autorius V. Mačiulis. 
12.45 šachmatų klubas. 12.55 Tarptautinės 
draugiškos futbolo rungtynės. Lietuva - In
donezija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus

€ Žalgirio" stadiono. 14.50 Iš "M uzikinio 
ėšbučio”. Dainuoja B. Dambrauskaitė. 
15 00 Žinios. 15.05 Sveikinimų koncertas.

15.50 Amerikiečių TV serialas "Namelis pre
rijose'. 17 s. 16.35 "Azimutai” . Dokumenti
nis serialas “Gražiausi pasaulio sodai". 8 d. 
“Savotiškas rusiškų sodų žavesys“. 17.00 
NASCAR autoienktynės. 17.30 “Mūs jaun

y s tė s  pynimėlis". Lietuvos vaikų ir jaunimo 
C e n tro  šokių grupės "Ugnelė” koncertas. 

'0.00 Žinios. 18.10TV anonsas 18.15 "Ke
lia Mašinos. Žmonės". 18.45 ‘ Gyvybės 
žalias medis”. Dok f. "Kanadinis apuokas”.
19.20 “Dingusios tėviškės kūrimas”. IŠ cik
lo “Gyvasties tikrasis būdas" 1 d. Aut. 
VJakelaitis, B.Morkevičius. 20.00 Pirmasis 
kanalas. 20.15 "Gerbkime žodj". 20.20 Re 
klama. 20.30 Panorama. 20.55 Reklama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Rusų kino ko
medija "Sveiks, tam sta”. Rež. V. Volkogo- 
nas. 1990 m. 22.30 “Dingusios tėviškės 
kūrimas". Iš ciklo “Gyvasties tikrasis būdas".
2 d. 22,50 Vakaras Kauno muzikiniame 1e

f  'e 23.20 Vakaro žinios. 23.35 (Pabaiga)

TELE 3 TV

I Pirmadienis. 10 28
7.55 Programa. 8.00  CNN naujienos. 8.30 
“iš pirmų rankų". 8.40 “Santa Barbara". 
1082 s. 9.20 “Kelias j  dangų" (“Highway To 
Heaven"). Fantastinių dramų serialas. 55 
s. ‘ Besindžerio Niujorkas" (“Basinger's New 
York"). 17.30 Programa. 17.35 “Mano šir
dis". Medicinos laida. 18.00 “Mažučiukų 
gyvūnėlių parduotuvė". Animacinis serialas. 
34 s. 18.25 “POP TV". Muzikos laida. 19.20 
Žinios. 19.30 ‘Santa Barbara". 1083 s.
20.30 Muzika. 20.55 Sporto  naujienos.
21.05 “Lozorius" (“The Lazarus Man"). JAV. 
Seria las. 1995. 9 s. “Tarp n e g y v ų jų ” 
(“Among The Dead"). 22.00 Žinios. 22.10 
"Detektorius”. Poleminė laida. 22.35 "Pa
saulio sportas", Laida 23.00 Iš pirmų 
rankų". Laida. 23.10 “Majamio policija" (“M i
ami Vice“). Nuotykinis serialas. 80 s. "Rau
donojo Spalio karvės" (“The Cows O f Oc
tober"). 0.00 Pabaiga

Antradienis. 1 0 29
7.55 Programa. B.OO CNN naujienos. 8.30 
"Iš pirmų ra n kų ”. 8.40 “Santa Barbara"
1083 s. 9.20 “Kelias j dangų" ("Highway To 
Heaven"). Fantastinių dramų serialas. 56 
s. “Volis" (“Waily"). 17.30 Programa 17.35 
“Žvelkime atidžiau". Politinė laida. 18.00 
“Mano mažasis ponis". Animacinis serialas. 
27 s 18.25 “Kalifornijos svajokliai" (“Cali
fornia Dreams”). 1994. 29 s 18.50 “Iš pirmų 
rankų“. 18.55 Dokumentinis filmas. 19.20 
Žinios. 19.30 “Santa Barbara". 1084 s.
20.30 “Kompiuterio stebuklai" (“Cybernet") 
D.Britanijos TV žurnalas. 20.55 Sporto 
n au jie n os . 21 .0 5  “ V olkeris, Teksaso 
reindžeris“ ("Walker. Texas Ranger"). JAV. 
1993, Nuotykinis serialas. Vaidina Chuck 
Norris. 3 s. “Su ja  per upę plaukčiau" (“She’ ll 
Do To Ride The River With"). 22.00 Žin os.
22.10  “Europos kaleidoskopas”. Žurnalas.
22.35 “Karštas trikampis". Pažintinė laida 
apie bilijardą. 23.00 “iš pirmų rankų". 23.10 
"San Francisko gatvės” (“The Streets Of 
San Francisco"). Detektyvinis serialas. 39 
s. "Vardan Dievo meilės" (''For The Love 
Of God"). 0.00 Pabaiga.

Trečiad ien is, 10  30
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8  30 
"iš pirmų rankų". 8.40 “Santa Barbara”
1084 s. 17.30 Programa. 17.35 Mu2 ika.
18.00 "Autanjanas ir trys šunietininkai". 
Animacinis serialas. 15 s. 18.25 “Kaliforni
jos svajokliai" (“California Dreams') 1994. 
30 s, 18.50 “Iš pirmų rankų". 18.55 “Žavūs 
ir drąsūs" (“The Bold And The Beauliful"). 
449 s. 19.20 Žinios. 19.30 “Santa Barbara".
1085 s. 20.30 “Muzikos lietus". Muzikos lai 
da. 20.55 Sporto naujienos 21.05 “Kalni
etis IV”  (“Highlander IV"). Prancūzija-Kan- 
ada. 1995. Fantastinis serialas. Vaidina 
Adrian Paul. 1 s. “Gimtoji žemė” (“Home
land"). 22.00 Žinios. 22.10 “TV statyba" 
Žurnalas. 22.35 “Nuo... iki...". Madų ir dizai
no laida. 23.00 "Iš pirmų rankų" 23.10 “Lo
zorius" (“The Lazarus Man"). JAV. Serialas. 
1995. 9 s, “Tarp negyvųjų” (“Among The 
Dead"). 0.00 Pabaiga.

Ketvirtad ien is. 1 0 31
7.55 Programa, 8,00 CNN naujienos. 8.30 
"Iš pirmų rankų". 8.40 “Santa Barbara",
1085 s. 17.30 Programa. 17.35 Muzika.
18.00 “Bethovenas". Animacinis serialas. 1 
s. 18.25 “Delekto rius". Poleminė laida.
18.50 “ IŠ pirmų rankų". 18.55 “Žavūs ir 
drąsūs" (The  Bold And The Beautiful"). 450 
s 19.20 Žinios. 19.30 “Santa Barbara".
1086 s. 20 .30  M uzika  20 .5 5  Sporto  
naujienos. 21.05"Daktarė Kvin” (“Dr. Quinn, 
Medicine Woman") JAV. 1993. Draminis 
serialas. Vaidina Jane Seymour. 4  s. T ė vo  
diena" (“Father's Day"). 22.00 Žinios. 22.10 
“Kinas, kinas, kinas... ’. Laida. 22.35 “01". 
Žurnalas. 23.00 “IŠ pirmų rankų" 23.10 
Muzika. 23.30 “Vizija". Vakaro laida 0.00 
Pabaiga.

Penktadienis, 11 01
7.55 Programa 8.00 CNN naujienos. 8,40 
“Santa Barbara’ 1086 s. 17.05 Programa.
17.10 "Kelias j dangų" (“Highway To Heav
en"). Fantastinių dramų serialas. 57 s. "Mo
tina ir duktė" (“A Mother And A Daughter ).

18.00 “ Karaokė rytas". Muzikos laida vaika
ms. 18.25 "Langas j gamtą”. Laida. 18.55 
“Žavūs ir drąsūs" (“The Bold And The Beau 
tiful"). 451 s. 19.20 “j tylą atsiremia sielos' . 
Vėlinių poezija. 19.30 “Santa Barbara" 
1087 s. 20.30 “Mokslas ir technologija" 
("Science and Technology", a, titr.) Laida.
21.00 “Alavinis žmogus" (“Tin Man") JAV. 
Vaidybinis filmas: drama. Vaidina Timothy 
Bottoms, Deana Jurgens. 22.30 Pabaiga.

Š eštadien is, 11 02
9.10 Programa. 9.15 “Jūreivis Papajus". 
Animacinis filmas. 9.40 “Džem". Animaci 
n is se ria las . 3 s. 10.05 “ M ažučiukų  
gyvūnėlių parduotuvė". Animacinis serialas. 
34 s. 10.30 “Autanjanas ir trys šunielinin- 
kai". Animacinis serialas. 15 s. 11.00  “Kali
fornijos svajokliai" (“California Dreams'). 
1994. 29 s. 11.30 Vokietijos miestai. Garmi 
šas-Partenkirchenas. 12.30 ‘Daktarė Kvin" 
(“Dr. Quinn, Medicine Woman “). JAV. 1993. 
Draminis serialas. Vaidina Jane Seymour. 
4 s. “Tėvo diena" (“Father’s Day j  13.30 
"Sveikatos apsaugos reforma" Laida. 14.00 
"Mokslas ir technologija” ("Science and 
Technology", a, titr ). Laida. 14.30 “Karštas 
trikampis". Pažintinė laida apie bilijardą,
14.55 "Žavūs ir drąsūs" (The  Hold And The 
Beautiful"). 449, 450 s. 15.40 “Oro vilkas" 
("Airwolf"). JAV. Nuotykinis serialas. 10 s 
“Sraigtasparnio protas" (“Mind Of The Ma 
chine"). 16.30 “Sodinukai" (“Seedlings“). 
JAV. 1988. Drama. Rež. Nicholas J.Viscio. 
Vaidina J.Keil, K.Viscio. 18.00 "Kelias j dan 
gų” (“Highway To Heaven"). Faniastmių 
dramų serialas. 58 s. “Jsimmtinas vakaras" 
("A Night To R em em ber! 18.50 “Europos 
scena". Žurnalas. 19.20 Žinios. 19.30 "Sti
lius". Madų laida. 20.00 ‘Jungtinė Karalystė 
š iand ian”(a1 titr.). Dokum entin is filmas.
20.30 Dokumeniinis filmas. 21.00 “Džesika 
Flečer" ("Murder She Wrote"). JAV. Detek 
tyvinis serialas. 45 s. “Rafinuotas nusikalti
mas" (“A Fashionable Way To Die"). 21.55 
“Sutrūkusi grandinė" (“The Broken Chain"). 
1993. Vaidybinis filmas: istorinis. Rež. La
mom Johnson, aki. Buffy Sainte-Marie. 
Pierce Brosnan, J.C.Whiteshirt, 23.30 Pa
baiga.

Sekm adienis, 11 03
9.00 Programa. 9.05 "Muzika ir šventas 
žodis". Laida. 9.35 “Džem", Animacinis se
rialas. 4 s. 10.00 “Karaokė rylas“. Muzikos 
laida vaikams. 10.15 “Mano mažasis po
nis”. Animacinis serialas. 27 s. 10.40 "Lan
gas j gamtą" Laida. 11.00 "Kalifornijos sva
joklia i“ (“California Dreams"). 1994 30 s.
11.30 "Muzikos lietus". Muzikos laida. 12.00 
“ K om piu te rio  s te b u k la i’’ ( “C yberne t").
D.Britanijos TV žurnalas. 12.30 “Džesika 
Flečer" (“Murder She Wrote“). JAV. Detek 
tyvinis serialas. 45 s. 13 30 T V  statyba . 
Žurnalas. 14.00 "Pop TV". Muzikos laida.
15.00 “Žavūs ir drąsūs" (“The Bold And The 
Beautiful"). 451 s. 15.30 Pagaminta Lietu
voje: audiniai ir trikotažas Vakarų, Rytų ir 
Lietuvos rinkoms (laida kartojama). 16.00 
“Grizlio Adamso legenda" (“The Legend 
Grizzly Adams"). JAV. 1989. Vaidybinis fil
mas: nuotykinis, Rež. Ken Kennedy. Vaidi
na G Edwards. L.Wyler. 17.30 “ Kinas, ki
nas, kinas...” . Laida. 18.00 “Kelias j  dangų”

AUSROS ALĖJA



8 1996 10 26
(“Highway To Heaven"). Fantastinių dramų 
serialas. 59 s. “Dainų daina" ("A Song Of 
Songs”). 19.00 ’ Europos kaleidoskopas”. 
Žurnalas. 19 30 "Naujienos. Nuomonės”. 
Informacinė-anafitinė laida. 20.00 ‘Pasaulio 
sportas”. Laida. 20.30 Muzika. 21.00 “Namų 
židinio sergėtojos" (“Household Saints”). 
JAV. 1993, Vaidybinis filmas: drama pagal 
Francine Prose romaną. Rež. Nancy Sav- 
oca. Vaid ina T racey U llman, V incen t 
D'Onofrio, Lili Taylor, 23,10 Pabaiga.

ŠIA U LIŲ  TV
2 -u o ju  t v  kanalu

Šešfadienis, 10 26
19.30 Muzika. 19.40 Sveikinimų koncertas.
20.10 "Taip sukasi pasaulis". 21.00 Pramog 
inė muzikos laida “POP be HOCK". 21.30 
.Įsijunkite televizorių. 22.00 Pramoginė lai
da “Tegul būna” . 23.10 Vaid. f. “Indėnas 
miesle”.

Sekmadienis, 10 27
16.20-0.05 Baltijos TV

Pirm adienis, 10 28
19.00 Savivaldybė: iš vienos pusės, iš k i
tos pusės, 19.20 Žinios. 19.25 Radviliškio 
valanda. 19.50 Komercinė laida “Laikas - 
pinigai”. 20.00 Maski šou. Kaukės kabarete.
20.30 "Manuela'. 21.00 “Taip sukasi pasau
lis". 21.50 Laikas - pinigai. 22.00 Savivaldy
bė: iš vienos pusės, iš kitos pusės 22,20 
Žinios. 22.25 Muzikos aktualijos. 22,55 Vaid, 
f. "Laiko piratai".

Antradienis, 10 29
19.00 Žinios. 19.20 Sodžius. 19.50 Komer
cinė laida “Laikas - pinigai". 20.00 Komedi
ja “Viskas iš pradžių". 20 30 “Manuela"
21.00 "Taip sukasi pasaulis". 21.50 Komer 
cinė laida “Laikas - pinigai“. 22.00 Žinios
22.20 Vaid. t. “Kerėtoja".

Trečiadien is, 10 30
19.00 Žinios. 19.20 Ilgoji pertrauka. 19.50 
Komercinė laida “Laikas - pinigai". 20.00 
NBA: žvilgsnis iš arčiau. 20.30 “Manuela".
21.00 “Taip sukasi pasaulis". 21.50 Laikas 
- pinigai. 22.00 Žinios. 22.20 Futbolas.

Ketvirtadienis, 10 31
19.00 Žinios. 19.20 Pramoginė muzikos lai
da “Pop be Rock". 19.50 Komercinė laida 
“Laikas - pinigai”. 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20,30 “Manuela". 21.00 “Taip suka
si pasaulis". 21.50 Komercinė laida "Laikas 
- pinigai". 22.00 Žinios. 22.20 Rodo “Argos".

Penktadienis, 11 01
19.00 Žinios. 19 20 Raganiukės G u d r^ y  
pokštai. 19.50 Komercinė laida “Laikas - 
pinigai". 20.00 Dok. f. "Vėlinių ugnys”. 20.30 
“Manuela". 21,00 “Taip sukasi pasaulis”.
21.50 Komercinė laida “Laikas - pinigai"
22.00 Žinios. 22.20 ŠRI studijos laida. 22.50 
Vaid. f. "Kerėtoja".

Šeštadienis, 11 02
19.30 Mu2ika. 19 40 Sveikinimų koncertas
20.10 Serialas 'Taip sukasi pasaulis". 21.00 
"POP be HOCK". 21,30 X klanas. 22.00 
Pramoginė laida “Tegul būna". 23.10 VaipM| 
f. “Draugų ratas". * 4

11996 m. spalio  31 d. 10 v a l. j 
| aukcione bus parduodama:
■ audiomagnetofonas (kaina -J Lt),

751
I
i

I užuola idų kom plektas, 4 vn t.J  
j  (ka ina -6 5  Lt).
[in fo rm ac ija  te ik iam a A n tsto lių  J 
[kontoroje (Vytauto 149, 7 kab.j J 
■telef. 428627. ■

I

i. JATAUTIENė I 
Vyr. teismo antstolė I

DEMESI0!
J Tėvynės Sąjungos kapely 
"J o n k e lis ”  p riim a m i nauji) 
muzikantai ir dainininkai.

Repeticllos vyksta antradian 
iais nuo 17 val. Stoties g., 9.

Vadovas Jonas Gudžiūnas

L i e t u v o s  p o l i t i n i ų  k a l in i ų  ir t r e m t i n i ų  s ą j u n g o s  
Š i a u l i ų  s k y r i a u s  

K R E I P I M A S I S

į  p o lit in iu s  k a lin iu s , tre m tin iu s , p a s ip r ie š in im o  o ku p a n ta m s  d a ly v iu s , v is u s  g e ro s  v a lio s  Š ia u lių  
m ies to  ir  k ra š to  žm o n e s

Lietuva yra rimto politin io  apsisprend im o kryžkelėje.
Skaudu, žinom a, kad politin ia i kalin ia i, trem tin ia i, partizanai ta ip  ir neatsim etė vergo kom plekso: neišrin

ko į S eim ą savų a tstovų, kurie  g in tų  jų  interesus
Neramu darosi, p ris im enant okupacijos metus, savųjų išdavystes, politin ių  ka lin ių  ir trem tin ių  kančias 

ir vargus.
Atgavom e laisvę ir neprik lausom ybę. Ar p radėsim e kurti nau ją  gyvenim ą, būti lyg ia te ise  ta rp  kitų 

pasaulio  va lstybių? A r ir to liau  le is im e tęsti va lstybės niokojim ą, savo tau tiečių  m ora lin į ir  m ateria lin į 
genocidą?

Susirūpinę tautos a te itim i, kre ip iam ės j  v isus Lie tuvos politin ių  ka lin ių  ir trem tin ių  są jungos narius, 
Š iaulių m iesto ir Š iau lių  krašto  visuom enę, kuriai rūpi L ietuvos rytojus.

Lem tingą lapkričio 10-ą ją  a te ik im e į Seim o rinkim us ir balsuokim e už Tėvynės S ą jungos (Lietuvos 
konservatorių) ir K rikšč ion ių  dem okra tų  partijos kandidatus.

Lietuvos politin ių  ka lin ių  ir  trem tin ių  są jungos f
Šiaulių skyriaus ta ryba  *»
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atkelia iš 4 p

sušaudytas. Tai jvyko 1944 m.
Paklausiau Antaną, ar šis žmogus buvo 

panašus j tokj, kuriam malonu apskųsti savo 
A a im yn ą , su te ik ti jam  nem alonum ų ar 
'•kančių. Ar tai buvo žmogus išsilavinęs, tur

intis ir gerbiantis savo nuomonę? O gal tai 
buvo jtakingas reiklus vaidininkas? Pasiro
do, kad tai buvo paprasčiausias kaimo 
gyventojas, kažin ar kada susimąstantis 
apie savo gyvenimą, darbą, turtą, o tuo la
biau - apie jj supančių žmonių likimus...

V ė lin ių  išvakarėse  p ris im ink im e  š io  
žmogaus likimą. Ar buvo tardymas, ar buvo 
nuosprendis, ar teisėtai, ar teisingai padary 
ta? Antra vertus, kiek žmonių dėl tokių 
skundų be tardymo ir teismo prarado lais
vę, gyvenimą, gyvybę? Kiek vaikų liko na
šlaičiais, kiek žmonų našlėmis? Pagaliau 
ar v isu om et p ris im en am e, kad tok ių  
apskųstų žmonių buvo tūkstančiai?

š ie  k la us im a i v isų  p irm a  tiem s 
žmonėms, kurie Lietuvos partizanus dar ir 
dabar pavadina banditais.

Turėjau vieną gerai pažjstamą bendra

darbi, 16-osios divizijos veteraną. Dar 1941 
m, jis kartu su Raudonąja armija traukėsi j 
Rusiją. Jis didžiuodamasis prisimindavo, 
kaip raudonarmiečiai labai taikliai iŠ patran
kos šaudė j... Joniškio bažnyčios bokštą. 
O ten buvo lietuvis su kulkosvaidžiu, kuris 
ruošėsi tinkamai okupantus palydėti. Kiti 
prisim inimai taip pat buvo panašūs. Ne
pasakojo jis nei apie savo tautos trėmimą, 
nei apie savo žmonių ašaras. Tiesiog jis  
buvo 1941 metų komjaunuolis, ir liek. Dau
giau jis  nieko nematė ir nepastebėjo...

Turbūt tik taip galima atskirti kolaborantą 
nuo Lietuvą mylinčio žmogaus, Kapų žemė 
visus sulygina, bet reikia, labai reikia, kad 
taulos atmintis išsaugotų tiesą apie kiekvi 
eną.

DANAI IŠEINA Į
P e n s ij ą ,
KAD AKTYVIAI

^ G Y V E

Leonija MALAKAUSKIENĖ

Rugsėjo 20-25 d. Kopenhagoje vyko 
tarptautinė konferencija ‘ Pagyvenę žmonės 
ir visuomenė", kurią organizavo Baliijos 
miestų sąjunga. Lietuvoje ja i priklauso Š i
auliai, Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Panevėžys 
ir Palanga, o  Lietuvos koordinacinis cen 
tras yra Kaune. Konferencijos darbas vyko 
dviem kryptimis; 1) pensininkų programa, 
2) programa valdymo įstaigų atstovams. 
Dalyvavo penkios šiaulietės; Globos namų

C dovė Nijolė Vežikauskienė, Pensininkų 
Sociacijos pirmininkė Teodora RadŽienė, 

pensininkė G. Lipatova bei Šiaulių miesto 
tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų ko
miteto pirm ininkė Birutė Paplauskienė ir 
socialinės rūpybos skyriaus vedėja R. Mus- 

|  neckienė.
Kaip papasakojo gyd B. Paplauskienė, 

mūsų pensininkų problemos pas juos se 
niai išspręstos. Ten sukurta sistema, kuri
oje žmogus turi ryšj su visomis paslaugo
mis: su ligonine, greitąja pagalba, social
inėmis jstaigomis, energetikais ir kt. Š ios 
tarnybos kaupia ir  perduoda inform aciją 
kompiuteriams. Žmogui tereikia tik  paska- 
mbinli, kad jam ko nors reikia - o reikia k iek
vienam vis ko nors kito! Pensininkai nėra 
visiškai išjungti iš visuomenės, priešingai, 
išeina j pensiją, kad aktyviai gyventų. Tik 8 
proc. Danijos pensininkų skundžiasi sveika 
ta (j pensiją išeinama 60 metų). 4 proc. 
pensininkų dalyvauja miesto politiniame 
gyvenime, sprendžia miestui ir pensininka
ms aktualias problemas, patys labai aktyviai 

tą veikią įsijungia, turi globos, slaugos, 
darbo namus. Padėdami vienas kitam, tar- 

is i pamiršta savo problemas, kurios, aišku, 
^yra ne tokios, kaip mūsų pensininkų {kaip

išsilaikyti).
Finansinės paramos danai lietuviams 

teikti negali, bei padėtų ruošti kadrus. Minė
toje šalyje yr glaudus gydymo ir socialinių 
jstaigų ryšys Daug dėmesio skiriama so
cialinių darbuotojų mokymui. Gyd. B. Pa
plauskienė sakė, kad šis procesas prasidėjo 
ir Šiauliuose, ir, jei finansinė padėtis būtų 
patenkinama, jau nemažai būtų ir padary
ta. Pagal “Phare" programą šio baro dar
bininkai ruošiami Medicinos mokykloje ir 
ŠPI. Du gydyto ja i išvyksta  j 4  mėnesių 
stažuotę, o grįžę padės ruošti kitus speniai 
istus.

Pensininkų asociacijos pirmininkei Te
odorai Radžienei džiugu ir malonu buvo 
m aty li, kaip gražiai moka bendrauti tar
p usa vy  p agyvenę  žm onės. Dėm esys 
žmogų gaubia nuo gimimo iki mirties. Ne
priklausom ai nuo tėvų uždarbio, gimus 
vaikui, skiriama pašalpa, kuri bus mokama 
iki 18 metų amžiaus,

Jau 1916 m., t. y. prieš 60 metų, buvo 
pradėti kurti pagyvenusių žmonių centrai. 
Jų Kopenhagoje yra 30. 15 yra privalūs, o 
15 išlaiko komunos (komuną sudaro kelios 
savivaldybės). Teko lankylis prieš 20 metų 
jkurtame dieniniame pensininkų centre ir 
privačioje ‘ Europos pagyvenusių žmonių 
mokykloje" Yra dainavimo, Šokių, maisto 
gaminimo, pasivaikščiojimo (turizmo), rank
darbių, dailės sekcijos. Dvi akadem ines 
valandas šokama, dainuojama, gaminamas 
valgis pagal savo atsivežtus receptus, m a
loniai bendraujama.

Šeštadieniais ir sekmadieniais rengiami 
poilsio vakarai, j kuriuos susirenka iki 500 
žm o n ių , vasarą  m až iau , nes danų  
pensininkai, kaip ir visame pasaulyje, mėg
sta keliauti. Nario mokestis yra 60 kronų

per mėnesj. Jei norėsi čia ilgiau pagyventi, 
reikės mokėti daugiau. Teko matyti ir  labai 
silpnų, ligotų, nevaikštančių žmonių, kuri
ems sukurta jauki aplinka: vestibiulyje yra 
narvelių su kanarėlėmis, kitais gyvuiiukais. 
Tai nelyginant viešbutis; kiek nori, tiek jame 
gyveni.

Apiankytasis dienos centras yra pusiau 
privatus. Vienas turtingas žmogus įsigijo 
saldainiu fabriką ir jame jkūrė pensininkų 
namus. Čia daugiausia žaidžiamas bilijar
das, lošiama šaškėmis, šachmatais, mot
erys užsiima rankdarbiais Ya reabilitacijos 
kambarys su puikia įranga, bufetėlis, kur 
galima išgerti sulčių, alaus Maistą reikia 
užsisakyti iš anksto, ir tokių klientų yra la
bai daug. Daug šokama, dainuojama, yra 
kapela, galima švęsti šeimos ir tradicines 
š ve n te s . Š is c e n tra s  la ik o s i iš  nario  
mokesčio (60 kronų per mėnesj) ir yra re
miamas komunos, kuri skiria po 25 kronas 
kiekvienam klubo nariui. Labai didelė pa
jamų dalis gaunama iš "Bingo" žaidimo. 
Žaidimo kortelės, kurių kaina 60 kronų, arba 
42 litai, pradedamos pardavinėti nuo 12 val., 
o jau 9 valandą j eilę sėdasi senutės su 
sumuštiniais. Lošimo salėje telpa apie 500 
žmonių, o kortelės kaina, atsižvelgiant j jų 
pensijas, nėra didelė. Pensijos užtenka 
mokesčiams už butą, maistui ir dar šiek tiek 
lieka kelionėms ar kitiems poreikiams.

Senesnės statybos ir v isa i naujuose 
kvartaluose yra įkurti pensininkų miesteliai, 
kur galima gyventi mėnesį, metus ir net 
dešimtis metų. Stipresni pasirūpina savimi 
patys, silpnesnius slaugo socialiniai darbuo
to ja i, ku rie m s  m o kė ti už darbą  pats  
pensininkas neprivalo. Pajėgesni gali sau 
rasti darbo sode, parke, prižiūrėti gyvulius 
(ožkas, kates, šunis). Jei nori, gali katę ir 
savo kambary laikyti.

Jei pagyvenusi pora viena kitam nusibos
ta, gali kuriam laikui išsiskirti persikelti j 
kitą korpusą. Yra atskiri pastatai alkohol
ikams. Paisoma ne tik žmogaus norų. bet 
ir Įgeidžių: nenorinčių ir neprausia, netvar
ko kambario, jei gyventojas nepageidauja,

A p lankytas m ieste lis  inva lidam s dar 
s tatom as Retas pastatas jam e yra trijų 
aukštų; bus įrengti 1, 2 ir 3  kambarių butai.

nuke lta i 10 p.

NTŲ
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GYVENTŲ

atkelta iš 9 p.

Virtuvės ir prausyklos su kėdėmis po dušais 
bus visiškai jrengtos, o baldus galės patys 
gyventojai pasirinkti - atsivežti savo arba 
išsinuomoti vietoje. Baldeliai lengvi, gražūs, 
jrengta salė pobūviams, kur galima links
mintis su visa gimine, Norintieji apsigyventi 
tuose namuose yra įrašomi į eilę.

Š iaulių m iestas š ia  linkm e yra gana 
pažengęs. Labdaros cenras vystosi j dienos 
centrą. Čia yra dideli kambariai, salė, p ia
ninas. Tačiau žmonės yra nusiminę, ir turės 
praeiti la iko tarpas, kol vėl norės bendrauti. 
“Pernelyg greitai pripratome prie labdaros, 
o dvasinį bendravimą palikom nuošaly”, - 
kalbėjo T. Radžienė apie p lanuojam us 
renginius jaukio je  aplinkoje, j  kuriuos iš 
pradžių ateitų gal ir nedaug žmonių...

Jos manymu, patalpos Visuomenės na
muose yra nejaukios, astmatikų ba2ė turėtų 
būti prie poliklinikos, reabilitacijos reikalingų 
žmonių - prie Sveikatos centro. Parsivežtus 
jspūdžius dar reikės susėdus drauge per 
galvoti, o kai ką ir pritaikyti pas save

T. Radžienė pabrėžė, kad daug gero 
pagyvenusiems žmonėms daro Socialinės 
rūpybos skyrius , m inėjo du jaunus  ta l
kininkus. Kultūros skyriaus vedėją p. H. 
Smilgį ir p. Laužiką iš Auiobusų parko , kuris 
išrūpina 50 proc. nuolaidų pensininkų ek

skursijoms. J šventes, kurių būna per 5-6 
metus, negausiai renkasi daugiausia senes 
ni žmonės (apie 70 metų amžiaus), o ką tik 
išėjusieji j pensiją prisikviečiami labai sunk
ini.

Žurna lis tų  prašom a, p, T. Radžienė 
p a te ikė  duom enų  ap ie  o rgan izuo tą  
pensininkų veiklą. Pensininkų taryba sus
ibūrė 1956 metais Jos iniciatoriai buvo 
šviesuoliai - aktorė Potencija Pinkauskaitė 
ir švietimo darbuotojų profsąjungos pirmin
inkas Dievaitis. 1959 m. Ši taryba buvo ofi
cialiai juridiškai jteisinta prie Socialinės rūpy
bos skyriaus. Iš pradžių jos veiklos pobū
dis buvo kultūrinis, paskui atėjo praktiškes
ni žmonės, užmezgę ryšius su karo ir dar
bo veteranais, invalidų draugija, ir veikla 
pakrypo j  materialinius dalykus, dalybas. 
Buvo lankomi vieniši, pagalbos reikalingi,

ilgaamžiai seneliai. Tą dabar dirba Social
inės rūpybos skyrius. Visuose Vykdomojo 
kom iteto skyriuose buvo pensin inkų at
stovai, jie dirbo ir visuomeniniais kontrolieri- 
• •

T. Radžienė į Pensininkų tarybą atėjo 
1983 m. Pensininkai buvo labai aktyvūs. į 
ataskaitinius susirinkimus ateidavo 500-600 
Žmonių, J ie  noria i dalyvaudavo miesto 
tvarkymo talkose. Veikla, kurią a n u o m ^ ,  
rėmė gamybos ir Vykdomasis k o m ite tą ^  
pertvarkų laikais prigeso.

“Nesame vis iška i nusivylę gyvenimu. 
Tikimės pradėti dirbti pagal danų sistemą, 
norėtume, kad žmonės labiau pasitikėtų 
savo jėgomis ir savo Tėvyne, negu labdares 
dovanom is", - ba igė  savo pasakojim ą 
Pensininkų asociacijos pirmininkė Teodora *  
Radžienė,

NAUJIEN O S IŠ POLICIJOS KOMISARIATO
L e o n ija  M A L A K A U S K IE N Ė

Norvego žvilgsnis į Lietuvos policijos 
prevencini darbų

Spalio mėnesio spaudos konferencija 
Šiaulių miesto policijos komisariate buvo ne
tradicinė, nes pirmutinis tarė  žodį Oslo 
policijos akademijos dėstytojas p. Espen A. 
Bergheim, aną savaitę skaitęs paskaitas 
seminare "Policijos prevencinės funkcijos" 
Jo paskaitų tematika gana jvairi: prevenci
nis darbas su suaugusiais ir jaunimu; kaip 
ruošiami Norvegijos policininkai; policija  
Norvegijoje: tarnybos, struktūra ir kt.

Padėkojęs lie tuv iam s  už m a lonų  
priėmimą ir svetingumą, puikias vertimo, 
gyvenimo ir darbo sąlygas, jis  gerai Įverti
no Lietuvos policijos darbo kryptį, savivaldy
bės policijos vyresniojo komisaro A. Vilbiko 
pastangas kaskart daryti kažką geriau ir 
nemažus pasiekimus palyginti kukliom is 
priemonėmis.

Jis prisipažino, kad nėra nuodugniai 
susipažinęs su Lietuvos įstatym ais, bet, 
pvz., kovos su narkotikais įstatym inis pa
grindas, jo  nuomone, yra labai geras, todėl 
galima tikėtis neblogų darbo rezultatų.

Svečias yra patruliavęs drauge su mūsų 
policininkais; j į  nustebino patruliuojančių 
mieste pėsčių policininkų ir ekipažų skaičius. 
Norvegijoje tokio dydžio m ieste  nakties 
metu nebūtų pėsčių patrulių, važinėtų tik 
pora ekipažų. Jis yra susižavėjęs Šiaulių 
apsaugos policijos operatyvumu. Patrulia
vim o m etu buvo  pora  s ig n a lų  ap ie

jsilaužimą. Nuvykę j  vietą, abiem atvejais 
jau rado atvykusius apsaugos policininkus. 
Toks operatyvumas palengvina tardymo, 
tyrimo darbą, sumažina jo apimtį, nes gali
ma nuskaltėlius pagauti vietoje.

Šis bei tas apie norvegų policijų
Atsakydamas j  žurnalistų klausimus, p. 

E, A. Bergheim papasakojo, kad Norvegi
jo je  yra manoma, jog, kuo daugiau apy
vartoje ginklų, tuo daugiau žiaurumų. Todėl 
policija nori būti neginkluota, o visuomenė 
tą  norą palaiko, š io  siekimo tradicijos yra 
labai senos, policija ir visuomenė viena ki
ta i nėra p rie š in a m o s . P o lic in inkų  
nušaunama nedaug. Policija turi didelį au
toritetą, o g inklais tarpusavio  santykius 
aiškinasi nusikaltėliai. Todėl policijos nu
ostatą būti civiline, o  ne karine struktūra 
valdžia ir visuomenė remia. Tačiau j poli
cininkų rengimo programą įeina mokymas 
naudotis ginklu, šaudymo įgūdžiai keletą 
kartų per metus tikrinami ir atestuojami kval
ifikacijos kursuose. Šaunanti žmogų, reika
laujama kuo mažiau jj sužaloti, t. y. taikyti į 
koją ar ranką. Patruliuojantys policininkai turi 
gumines lazdas, bet dažniausiai jas, kaip ir 
pistoletą, palieka mašinose.

Policija Norvegijoje yra pavaldi Tesingu 
mo ir policijos ministerijai. Trečdalį policijos 
sudaro moterys, sostinės policijos vyriau
sioji komisarė irgi moteris.

Šis tas apie moteris lietuvių

policijoje
Šiaulių VPK vyr. komisaras A. Songana 

pridūrė, kad tose šalyse, kur policininkai 
neginkluoti, reikalui esant, jie  gali išsikvies
ti g inkluo tą  sp ec ia lią  gre ito  reagavimo 
grupę, tokią, kaip mūsų “A ras”. Iš tiesų 
šaunamąjj ginklą ir mūsų policininkai nau-_ 
doja gana retai. ^  ]

Lietuvos policijoje tarnauja paie 10 proc. 
moterų, ir tas santykis reguliuojamas jau 
priim ant j po lic ijos  akadem iją. Lietuvos 
policijoje moterys yra labai gerbiamos (gal 
ir mylimos?), todėl dažniausiai joms suran
dam as ka b in e tin is  darbas. K itur, pvz., 
Švedijoje, yra normalu, kad jos dirba (patru
liuoja ir pan.) lygiai su vyrais.

Vyr. komisaras prisim inė, kad ligi šiol 
neišspręstas Lietuvos policininkių aprangos 
klausimas. Su sijonu nepatogu lipti j maš
iną, bėgti. Todėl moterys verčiasi visaip, 
pvz., persisiuva vyriškas kelnes.

Jis akcentavo, kad kvosti ir tardyti mot 
erys sugeba geriau: čia svarbu fiksuoti ne 
tik kiekvieną Žodj, bet ir kablelį, todėl reikal
ingas didelis kruopštumas, būtina ištverti 
kabinete visą darbo dieną.

Norvegų spaudos ir policijos 
santykiai gana sudėtingi

Šį savo vertinimą p. E. A. Bergheim pa
tikslino kelia is sakiniais. Spauda įvykius 
aprašanti netiksliai. Faktus panaudoja rėks
mingoms antraštėms. Dešimt] dienų rašo 
apie tą patį dalyką. Neišsiaiškinusi reikalo, 
pasirenka neteisingą jo nušvietimo kryptį.

AUŠROS ALĖJA
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n a u j i e n o s  i š  p o l i c i j o s  k o m i s a r i a t o
Apie šias žurnalistų darbo ypatybes visi 
kalba, iš straipsnių pavadinimų juokiasi.

Nepaisant to, yra bendradarbiaujama, 
rengiant susitikimus ir spaudos konferenci- 
,as policijos komisarialuose: žurnalistai ir

0ys skambina, teiraujasi naujienų, 
yra ir kitokių bendradarbiavimo formų. 
Antai, policija per spaudą ieškojo jvykio liu 

dininkų, kai viešoje vietoje buvo nužudyta 
jauna mergaitė.

PrevBncInlo daibo sąlygos Ir 
tradicijos

E. A. Bergheim papasakojo, kad valsty
biniu mastu prevencinis darbas Norvegijoje 
vyksta jau 30 metų. Švedija, Danija ir Nor-

I ^gija šioje srityje glaudžiai bendradarbiau-
/  javo tarpe sistemingai keičiasi special 
šiais ir kursais. Ir šis seinaras Šiauliuose 
^rengtas Norvegijos Teisingumo ir polici
jos ministerijos iniciatyva (sumanytas buvo 
p'ieš dvejus metus).

J  Svečiui labai patiko neseniai šiauliečių 
rengtas mokomasis policijos autobusas, 
prisipažino pats tokį norėjęs pasidaryti, 
dar dirbo prevencijos tarnyboje. 

Šiauliečiams pasiteiravus apie norvegų 
policininkų atlyginimus, paaiškėjo, kad ilgą 
aiką polic in inkų a tlygin im ai buvo gana 
kuklūs, o s tre ik u o ti buvo  u žd rau s ta  
statymu. Aukštesniąją policijos mokyklą 
□ertvarkius j Policijos akademiją, karininkų 
ir eilinių policininkų atlyginimo santykis yra 
panašus kaip mokylojų ir seselių.

Šiaulių miesto VPK vyr. komisaras A. 
Songaila, papildydamas svečią, kurj p. A. 
Viibikas vėl išsivedė j  seminarą, sakė, kad 
vienas nieko gero nenuveiktų nei Jonaitis, 

Petraitis. Svarbu valstybinis požiūris.
L /erius metus gulėjo parengtos progra
mos ■Kaimynai ", “Sodas", “Mašina" , kol 
buvo gauta iš savivaldybės lėšų joms real
izuoti.

kendros Šiaulių policijos darbo 
lendencljos per 9 mėnesius

Vyr. komisaro nuomone, gyventi Šiauli- 
ose yra gana ramu. Tik pora bombų liudi

ja apie nusikaltėlių kėši us, ir gana nemažus.
INužudymai - buitiniai, išžaginimų nebuvo 
ii i registruota. Galima spėlioti, dėl ko: ar kad 
veikia tam tikros rūšies paslaugos, ar kad 
savo vaidmenj atlieka susitarimas, 1. y. pin
igai?
I Nusikaltimų gatvėse sumažėjo, per 70 
procentų sudaro vagystės. Per konkretų 
vykj neretai išryškėja sunki gyventojų eko
nominė padėtis.

Bendras nusikaltimų skaičius išaugo 16 
Irocentų, o kriminalinių - 6 procentais.

Autojvykių užregistruota mažiau, jų  iš
lakinama mažiau
1 E konom in ių  n u s ik a lt im ų  s k y riu je  
ižfiksuota daugiau pareiginių nusikaltimų,
| y. kyšių, nusikaltimų finansams. 

Prevencinio darbo rezultatai nėra žymūs.

Per tą patj laikotarpį pernai nusikalto 103 
nepilnamečiai, o šiemet - 150. 229 procen
tais padaugėjo nusikaltimų, kuriuos padarė 
teisti asmenys, 22 procentais padaugėjo 
girtų asmenų padarytų nusikaltimų.

G a lim a  p as id ž ia u g ti, kad nebuvo  
žiauraus gaujų karo. Simptomai rodo, kad 
galėjo toks būti, bet neįvyko.

Nusikalstamumo augimas, lyginant su 
kitais miestais, mažiausias, o nusikaltimų 
išaiškinama daugiau. Gal iš tiesų Šiauliu
ose yra optim alus policininkų skaičius? 
Savivaldybės aktyvumo dėka įkurtos nuo
vados liko, ir policining tankis didesnis.

Pagrindinė problema - finansai (atlygini
mai, transportas). Dar re ikėtų visiems, 
pradedant policininkais, išmokti geranoriš 
kai bendrauti su piliečiais. Vyr. komisaras 
papasakojo apie didžiausią padėkos raštą, 
kurj policijai parašė moteriškė, praradusį 
piniginę. Ne dėl to. kad vagj pagavo ir pin
iginę grąžino, o kad žmoniškai su ja kalbė
josi. viską paaiškino...

1991-92 m. į darbą policijoje buvo priim
ta daug žmonių be reikiamo pasirengimo ir 
pasiryžimo, todėl aktuali ir profesinio tob
ulėjimo problema.

Kriminalinei pollcllal rūpi 
nuslkalllma Išaiškinti

Vyr. komisaras V. Tručinskas sakė, kad 
sunkių nusikaltim ų sąvoka yra išplėsta. 
Pavyzdžiui, automobilio vagystė anksčiau 
nebuvo laikoma sunkiu nusikaltimu Todėl 
sunkių nusikaltimų skaičiaus padidėjimas 
yra sąlyginis.

Iš užregistruotų 10 nužudymų 8 išaišk
inti, ir likę du specialistams yra aiškūs, o 
kriminalinei policijai ir rūpi nusikaltimą išaišk
inti. Komisaras konstatavo, kad yra nemaža 
plėšikavimo atvejų, bet apiplėštieji ne visa
da padeda kriminalinei policijai.

Organizuoti nusikaltimai išaiškinami ne 
iš karto, ir čia jm anoma prevencija. Komis
aras sakė, kad kriminalinės policijos dar
buotojai domisi tam tikrais asmenimis, juos 
stebi arba izoliuoja, t. y. kontroliuoja padėtį, 
rengiasi darbui LEZ, yra pasiruošusi izoli
uoti pagrindinius nusikaltėlių elementus. 
Komisaras teigė neturjs konkrečios oper
a tyv io s  in fo rm ac ijos , kad k itų  m iestų  
nusikaltėliai perkelia savo veiklą j Šiaulių 
LEZ.

P. V. Tručinskas apgailestavo, kad Teis
ingumo ministerija dėl gerų Šiaulių krimi
n a lin ė s  p o lic ijo s  d arbo  re z u lta tų  nei 
džiaugiasi, nei už juos giria, tik stebisi ir 
įtarinėja: o  kodėl gi taip gerai?

ihonom'nii) nusikaltimų daugėja
Vyr. kom isaras S ilv ijus Baranauskas 

jspėja verslininkus, įmones, organizacijas: 
būkite atidūs! Dominuoja sukčiavimas - 66 
atvejai {500 procentų, lyginant su praėjusi
ais melais). Organizuotagrupė, klastodama 
dokumentus, veikė įmonės “Saida" vardu.

Išaiškinta per 10 nusikalstamos veiklos epi 
zodų. Ko gero, jų yra ir daugiau, ir  todėl 
komisaras per spaudą prašo atsiliepti gali
mus nukentėjusiuosius.

Išaiškinti 73 nusikaltimai finansams (per
nai - 47). Daug laiko sugaišta, tiriant ūkinę 
komercinę UAB “Vaivorykštė"' veiklą. Šios 
įm onės prezidentas Jonas Tučkus, v ice 
prezidentas Anridas Vinkleris, ekonomikos 
direktorius Kęstutis Butkus, juristas Sigitas 
Burnickas ir ryšius su užsieniu tvarkęs Eval
das Vaitkevičius turėjo raštiškus įgaliojimus 
veikti Lietuvos Ekonomikos m inisterijo je 
n ereg is truotos A m erikos p rekybos ko 
mpanijos "J.A. Trading Company Incorpo
rated" vardu. Ekonominių nusikaltimų skyr
iaus rvizoriai rado beveik pusantro milijono 
litų neteisėtų pajamų. Byla iškelta pagal BK 
307 straipsnį (neteisėta įmonės veikla). P 
S. Baranauskas pabrėžė, kad gali paaiškė
ti ir k ilų  finansinių šios UAB nusikaltimų, taip 
pat minėjo skundus dėl šios bylos tyrimo į 
pačias aukščiausias instancijas.

Ta rdym o  s k y ria u s  v irš in in k ė  A g ija  
Burkauskienė daugiausia kalbėjo apie alko 
holio kontrabandą itin dideliu mastu. Iškel 
tos 5 bylos. Situacija vertė griežtinti įstaty
mus, ir dabar galima nukentėti net už paly 
ginti nedidelio kiekio (10 litrų) alkoholio ga
benimą ir laikymą.

Surengus pasalą ties Bubiais, sulaikyti 
spirito vežėjai iš Kauno ir Tauragės, Bubių 
a p y lin k ė je , ū k in in ko  L ešč ia u sko  
sodyboje,rastas didžiulės kontrabandinės 
spirito atsargos ir ligi šiol Lietuvoje neregė
tos degtinės "G usarskaja" krovinys. S 
Baranauskas pademonstravo iš ekspertiz
ių skyriaus atneštą šios degtinės butelį su 
etikete.

Nemažėta žuvuslųlų avarllose Ir girtų 
už vairo

Kelių policijos vyr. komisaras Vytautas 
Pliuškus teigė, kad avaringumas nuo polici
jos darbo priklauso tik 15 proc. Kiti faktoriai

e ism o da lyv ių  ku ltū ros  lyg is, gatv ių  
ženklinimas, kuris, jo  nuomone, Šiauliuose 
labai nepakankamas.

Žuvusiųjų pernai buvo 3, o šiemet per 9 
mėnesius - 7. Tačiau praėjusių penkerių 
metų vidurkis ir yra būtent toks1 7 atvejai 
per 9 mėnesius. Sužeistųjų skaičius išaugo 
nežymiai. Sulaikyta beveik tūkstantis ne
blaivių vairuotojų (200 žmonių daugiau, nei 
pernai).

Vyrauja tendencija vengti atsakomybės 
pabėgti iš įvykio vietos. Tyrimą labai sunk

ina automobilių perjgaliojimai.
Baigdamas spaudos konferenciją, Ši

aulių miesto VPK vyr. komisaras A. Son
gaila juokais apkaltino spaudos darbininkus 
latentinio nusikaltimų tyrimo laikotarpio d i
dinimu. Esą ne vienas nukentėjęs žmogus 
visai nesikreipia j policiją, nes vengia net 
savo vardo minėjimo tam tikruose laikraščių 
skyreliuose.

AUŠROS ALĖJA
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AUŠRINĖS HOROSKOPAS
3USISTH-KĘ PERGA_E1, SUSTIRKIME DARBUI

Sveikiname visus geros valios žmones, 
sugrąž inus ius  L ie tuvą  j t ik rą jj la isvės, 
d e m o kra tijo s  ir  p aža ng o s ke ią. 
Didžiuojamės Jumis, nes žudoma, plėšia
ma, niekinama, pjudoma ir skaldoma tauta 
išliko nepalūžusi, tvirta tik  Jūsų dėka.

Sveikiname jau oficialiai pripažintus tau
tos lyderius Vytautą Landsbergj ir Gedim
iną Vagnorių, Įkvėpusius tau tą  dar kartą 
susitelkti ir iš naujo atgimti.

Sveikiname TS Šiaulių miesto kandida
tus Birutę Visokavičienę, Algimantą Sėjūną 
ir Emanuelj Zingerj, pirmajame rinkimų rate 
toli aplenkusius savo oponentus.

Taigi spalio 20-ąją atvertėme naują ast- 
ropolitinio kalendoriaus lapą J. E. Preziden
tas pripažino, kad pagaliau “žmonės išmo

ko v e r t in ti p a rtija s " T riu šk in a n ti 
pra laim ėjim ą patyrusi daugiažodžiautojų 
demonų padermė (DDP) tegali kaltinti tik 
save, kad netesėjo apgaulingų pažadų, kad, 
komunistinės moralės išauklėta, nelaikė 
baisiausia yda korupcijos, prichvatizacijos 
ir visokio kitokio grobimo ir nesugebėjo net 
laiku sustoti.

Kaip sako E. Kunevičienė, džiaugtis per
gale dar anksti, nes visų mūsų laukia labai 
sunkus ir didelis darbas, ir lik  jis  gali atnešti 
sėkmę. Tikras ūkininkas džiaugsmingai šv
enčia tik gerai padirbėjęs ir nupynęs pabaig 
tuvių vainiką.

Sklaidantis darganotoms ūkanoms, Auš
ros a lė jos gale tarp  šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios ir savivaldybės bokštų giedrėjan 
čiame rytmečio dangaus skliaute skaisčiai 
spindi Aušrinė, lemdama gerų auštančių

darbų sėkmę. Tik savo darbais išgrjstu kB- 
liu e isim e tiesia i j  Europą, be atodairos 
nebesižvalgydami atgal j Rytus. Naujų d i
enų  a u š ro je  b lan ks ta  R audonasis  
žvaigždynas ir visa jo  jtaka, todėl ir mūsų 
horoskopas apleidžia Raudonuosius Rytus 
ir  tam pa š ird ž ia i ir dvas ia i artim esnės 
Aušrinės horoskopu. Horoskopas nevengs 
mūsų politikos ir buities vingių, bet daugiau 
dėmesio skirs dvasiniam atgimimui, k u r r  
neišvengiamai suaktyvės pasikeitus noi 
timų jėgų santykiui. Kad jis būtų gyvyoin- 
gas, aktualus, geriau atspindėtų mūsų 
bartj, lūkesčius, ne tik nuspėtų, bet ir kre 
gerąja linkm e mūsų ir  mūsų vaikų ati 
maloniai kviečiame visus mūsų skaitytojus 
aktyviai bendradarbiauti, siųsti redakcija 
savo pastebėjimus visais teigiamais ir neigi 
amais mūsų gyvenimo klausimais, skatinti 
pažangiuosius ir išjuokti alžagareivius.

A lbertas G R IG ANAVIČ IUS T

c A  P O N I O M S  

HHo1R
P A N E L Ė M S

KAIP RAUGSIME KOPŪSTUS
* Nedaug kopūstų (5-10 kg] galim a 

užraugti stiklainiuose, keraminiuose, fajan
siniuose ir sveikuose emali uotuose induose.

* Ruošdamiesi raugti kopūstus naujoje 
statinėje, palaikykite joje vandenj bent tris 
savaites, kartkartėmis jj pakeiskite. Jeigu 
kopūstus raugsite iš karto jie patamsės. 
Seną statinę reikia dezinfekuoti. Statinę 
išrūkykite sieros dūmais (sieros reikia 12 
g ). Pradėjus rūkti, statinę uždenkite

* Jeigu statinaitė su kopūstais pradėjo 
tekėti, tai angeles užta isykite  specia lia i 
paruoštu mišiniu. Sudeginkite gabalą med
vilninės medžiagos, sužerkite pelenus, su
maišykite juos su lokiu pat kiekiu medžio 
pelenų bei šaukštu lydytų riebalų.

* 100 kg kopūstų dėkite 2,5 kg druskos, 
Atsiminkite: jeigu druskos per mažai, ko 
pūstai bus minkšti ir juose jsiveis nepage 
idaujamų m ikroorganizm ų. Je i druskos 
jdėsite per daug, naudingos pieno rūgšties 
bakterijos (kurios kaip tik ir raugina kopūs
tus) sulėtins savo veiklą, ir kopūstai bus 
prastesni.

* Rauginami kopūstai bus rausvo atspal
vio, jeugu ant statinės dugno jdėsite nuluptų, 
skridinėlia i supjaustylų burokėlių. Ant jų 
sukrėskite kopūstus,

' Jeigu norite raugti nedideles galvutes, 
tai įp jaukite kryžmai jų kotus.

‘ Jeigu kopūstus rauginate ne statinėse, 
o emaliuotuose kibiruose arba puoduose, 
tai nuolat prižiūrėkite ir nugraibykite nuo 
paviršiaus pelėsius. Kopūstams pradėjus 
rūgti, nug ra ibyk ite  putas, jo s e  ve is ias i 
žalingos bakterijos.

* Raugintus kopūstus laikykite rūsyje ne 
aukštesnėje kaip 3 laipsnių temepraturoje. 
Kopūstus statinėje (ar kitame inde) stipriai 
suslėkite kokiu nors krūviu (akmeniu), kad

paviršiuje nuolat būtų pakankamai skysčio.
* Miesto gyventojai raugintus kopūstus 

dažn iausia i laiko balkone, Sušalusiuose 
kopūstuose vitamino C lieka 20-40 proc. 
mažiau. Todėl neleiskite kopūstams sušalti 
ir atšilti daug kartų. Atsineškite iš balkono 
tik tiek, kiek jų tą dieną suvalgysite. Atmin
kite: ištraukti iŠ skysčio kopūstai per 3 va
landas netenka 33 proc. vitamino C, o per 
12 valandų 50 procentų.

* Raugintus kopūstus galite iš statinės 
perdėti j stiklainj. Gerai išspauskite, o  ant 
viršaus užpilkite 2-3 cm aliejaus sluoksnj. 
Š a lta i la ikom i kopūsta i bus skanūs iki 
pavasario.

* J e ig u  ra u g in tu s  kopū s tus  (arba 
agurkus) im site iš statinės arba stikiainio 
rankomis, o ne šaukštu arba šakutėmis, tai 
jie  ilgiau išsilaikys ir nepraras skonio.

Ponia RŪTA

ĮDOMYBĖS
Svečiai kaip dantų skausmas

ŠARLOTĖ. Trečiadienj paskelbtos ap
klausos duomenimis, daug amerikiečių įsi
tikinę, kad pasikviesti pietums svečių - tai 
tas pats, kas nueiti pas dantistą arba atsis 
kaičiuoti pajamų mokestj.

■Gallup" organizacijos apklausa parodė, 
kad žmonės ypač bodisi pasirengimu pri- 
im ii svečius, pavyzdžiui, eiti j parduotuves, 
gaminti vaišes, planuoti vakarą.

Paprašyti palyginti kviestinių pietų stresą, 
34 procentai pasakė, kad svečių priėmimas 
taip pat slegia, kaip pajamų mokesčio ati
davimas, 31 proc. apklaustųjų palygino tokį 
dalyką su ėjimu pas dantistą ir 20 procentų 
- su uošvės lankymu savaitgalj.

A T I  A, 
L D D R, 
A T I  A

Rinkimai jvyko. 1991 m. savo rinkėjams 
žadėjusi darbą, dorą ir darną, ketverius 
metus savo rinkėjus mulkinusi LDDP parti 
ja traukiasi iš  politinės arenos

Rinkimų dienai sinoptikai žadėjo darganą 
ir neapsiriko: nuo pat ryto dulksnojo lietus. 
To nepaisydami, rinkėjai traukė j Pušyno 27 
ąją rinkim inę apylinkę. Suprantama: nusi
bodo jiem s pažadų karaliai - iki gyvo kaulo 
jgrisę paulauskai ir šliužai. Ir balsavusiųjų 
skaičius Pušyno apylinkėje (58 proc.) aišk1 
sako, kad žmonės išsiilgo tvarkos 
būtų padėti tašką, jeigu ne.

Mūsų rinkim inėje apylinkėje jvyko ir ne
malonių dalykų. Kom isijos pirmininkas p. 
Geryba, pasinaudodam as gausiu rinkėjų 
srau tu  (kai kom is ijos nariai “k la idžio ja ' 
sąrašuose), pats sumetė j balsadėžę keletą 
biuletenių. Energingos ir pastabios TS(LK) 
stebėtojos Marijos Budrienės šis jo bandy
mas buvo pastebėtas ir užprotokoluotas.

Ir kai kurie stebėtojai neleistinai bandė 
paveikti rinkėjų nuomonę.

Suskaičiavus balsavusių jų biuletenius 
P ušyno  2 7 -o je  rin k im in ė je  apy linkė je , 
paaiškėjo: Tėvynės Sąjunga (LK) tiesiog 
sutriuškino buvusiuosius daugumiečius ir 
kilus savo oponentus, surinkdama trečdali 
visų balsų.

Todėl n o r is i p a k a rto ti p, O že ly tė s  
žodžius: “Atia, LDD partija, atia..."

a i š k ' - v

Galii* j

Jonas VA IŠ N O R A S  
La ikraštis  pla tinam as Š iaulių m ieste Ir ra|one. Išeina šeštad ien ia is . Leidžia UAB “A ušro i 
alė|a"
Už re d a k to r ių  LE O N I J A  M A L A K A U S K IE N Ė  Tel. 42 -45 -55 R e p o rte rė : L e o n l|a  M a la ka u sk ie n ė . 
L a iš k ų  s k y r iu s  - V id a  S lm o n a lt le n ė - 429813

Mūsų adresas: Vilniaus 153,5400 Šiauliai. Talef, 422590, laks. 429813. S ąskaitos Šiaulių banke Nr. 1467795] 
S L Nr. 520. Tiražas 800 egz. ]

AUSROS ALĖJA


