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Kodėl toks skurdus tavo gyvenimas, 
mokytojau?

- Atlyginimas - pagrindinė problema, nes žmogus negali išgyventi. Mokytojui labai 
sunku, - pasakė Šiaulių m iesto Švietim o skyriaus vedėja Violeta Dagienė.

Mokytojai pavargo. Dažno jų veide 
- kančia. Jie nepatenkinti, nes dirba 
labai daug ir įtemptai, o gauna 
elgetiškas algas. Sakyčiau, ilgai 
tramdytas jų protestas išsirutuliojo 
1993-ųjų pabaigoje. Ant švenčių 
slenksčio JIE savo niūraus gyvenimo 
padangėje vylėsi saulės šviesos, 
įvardijo tai premija ar bent kalėdine 
dovanėle. O saulės spindulėlis 
švystelėjo, tačiau ne visiems. Štai 
beveik dviejų mėnesinių atlyginimų 
dydžio premijas gavo mokyklų 
direktoriai ir dar didesnės personos, 

^pavaldžios savivaldybėms, kur 
premijas dalinosi visi - ir didesni, ir 
mažesni valdininkai. Plonesnis, tačiau 

Į  visgi saulės, spindulėlis švystelėjo 
tai vienoje, tai kitoje vidurinėje 

| mokykloje, kur direktoriaus iniciatyva 
buvo išdalintos kalėdinės dovanėlės. 

|Anot vienuoliktosios vidurinės 
mokyklos direktoriaus P. Ivoškaus,

| iš spec. lėšų fondo tokiomis 
dovanėlėmis darbuotojus galima 

I pradžiuginti. Tuomet mažiau būtų 
i emocijų. Šiai nuomonei pritarė meras 
Ia. Saida. Tačiau, anot jo, lygybės 
inebebus jau, nes mokyklos - 
Savarankiškos. Tą reikia suvokti ir 
inedaryti vėl kolūkių.
* O premijos? Vienur jas gavo, kitur 
Ine Kas ir kaip?

- Mūsų turimomis žiniomis, 
IMarijampolės pedagogai premijų 
negavo. Klaipėda ir Panevėžys 
Išmokėjo, bet 50 proc. mėnesinio 
rando. Kauniečiai mokytojai gavo nuo 
pO iki 70 litų. Tikriausiai tai sudarytų 
abai nedidelj procentą. Alytus mokėjo 
№ proc., tačiau jie žmonėms nedavė 
avansų, kurie gruodžio mėnesj 
Išmokėti nebuvo. Pavadinti 
premijomis. Avansai perkelti į šiuos 
hetus... Nežinau, kaip alytiškiai 
įsisuks, - žurnalistams, pakviestiems 
spaudos konferenciją, aiškino miesto

meras. - Alytiškiai, matyt, tikisi, kad 
savivaldybių rinkimai jvyks rudenj ir 
kažkas kitas tą košę turės išsrėbti, - 
pridūrė.

O šiauliečiai negavo trisdešimties 
ar septyniasdešimties litų nei kažkiek 
procentų. Kodėl? ] spaudos 
konferenciją meras atsinešė lapelius, 
kruopščiai primargintus skaičiais. 
Kalbėjo išsamiai ir konkrečiai. Apie 
Švietimo biudžetą. Anot mero, 1993 
metais Švietimo skyriui planuota skirti

27,8 proc. viso miesto biudžeto, c 
faktas buvo 32,2 proc. Žodžiu, 
švietimui išleista daugiau pinigų nei 
buvo planuota. Taigi papildomai skirta 
1 milijonas 700 tūkstančių litų 
Atlyginimų fondai buvo skirstomi pagal 
Vyriausybės numatytas normas. Kelis 
kartus darbo užmokestis 
biudžetinėms organizacijoms buvo 
indeksuotas. Taip mokos fondas 
padidintas 1,6 karto. Pagrindinis to 
šaltinis - socialinės pašalpos. Be to, 
teko ieškoti papildomų lėšų ir kitur. 
Pavyzdžiui, lapkričio mėnesj darbo 
užmokestis buvo indeksuotas 10 proc. 
Tuo tarpu mokos fondas švietimo 
sferoje buvo padidintas 29,4 proc. O 
tarkime, policijai, kitiems buvo 
indeksuota tik tiek, kiek Vyriausybė 
numatė. Ten kažkokių papildomų 
šaltinių neieškota ir pinigų neskirtai 
Priemokų šaltinis arba vadinamasis 
tryliktasis atlyginimas (premija) 
mokama iš darbo užmokesčio fondo. 
Visas rezervas yra sutaupytos lėšos. 
O to šaltinis - pirmiausia neužimti 
etatai. Pavyzdžiui, policijoje buvo 
neužimti net 69 etatai. Aišku, kad 
lėšos susitaupė. O tarkime, Švietimo 
skyriuje tokių laisvų etatų nebuvo. 
Mokymo planai nebuvo suderinti su 
Finansų ministerija jvestos papildomo 
ugdymo pamokos, už kurias 
mokytojams reikėjo sumokėti. Be to, 
reikėjo skaidyti klases, kad moksleiviai 
būtų geriau paruošti (pvz. mokymasis 
užsienio kalbų), štai ir papildomos 
išlaidos! Todėl premijoms pinigų ir 
nebeliko.

Skaudu dar ir todėl, kad šiuo metu 
miesto pramonės darbuotojai uždirba 
kur kas daugiau nei mokytojai. Kodėl 
toks skurdus tavo gyvenimas, 
mokytojau?

Birutė KYBARTIENĖ 
Algimanto PUODŽIŪNO nuotr.

Nori nenori -  akis bado
I Ko tik gyvenime nebūna! Ir ašarų, 
džiaugsmo. Ir aukcionų! Ir ne bet 
pkių, Tarkime, pirkėjas juose būna 
(vienas, kaip parduotuvėje: ateini, 
psirenki prekę ir ją nusiperki. Be 
jinkurencijos. Negali būti? Būna. Štai 
pūlių valstybinės hidrogeologijos 
^onės aukcionų organizavimo 
psijes pirmininkas L Mockus sumanė 
|žką panašaus. Ir, žinoma, padarė.
| surengtame aukcione dalyvavo 
vienas pirkėjas. Juo tapo K  Krendus. 
pis žmogus nusipirko savaeiges 
nonto dirbtuves. O suplojo už jas 
12100 litų, kai objekto pradinė kaina 
iuvo 2000 lietuviškų pinigų. Manytume, 
ptokiu pirkiniu galima tik džiaugtis. 
Jonas Krencius tikriausiai dėkingas 
|nui Mockui. O gal ir dar kažkam? 
psosi, matyt, ne tik šie ponai... 
PJPie įmonėje kai kuriems valdiškiems 
"Įjm s arba, kaip dabar jprasta 
p i,  pagrindinėms priemonėms,

faktiškai net nepradėjus jų eksploatuoti, 
buvo "skaičiuojama" amortizacija. 
Jdomu, kaip tie daiktai galėjo susidėvėti, 
jeigu buvo laikomi sandėliuose? O 
gal tos patalpos be stogų buvo? 
Todėl prisnigo ir prilijo? Ką gali žinoti... 
įmonės vyr. finansininkės J. Jankūnienės 
pavaduotojo K. Valatkos reikalavimu 
per nepilnus trejus paskutiniuosius 
metus aštuoniems neeksplo
atuojamiems daiktams neteisėtai 
priskaičiuota amortizacija. Ir sumelė 
tikrai apvali - 2580 litų!

Žinomą nėra gerai, kai didei objektai, 
pavyzdžiui, benzino kolonėlė, kurios 
kaina - 3300 litų, užpajamuota kaip 
mažavertis inventorius. Be to, net 
nenaudota perpus susidėvėjo, todėl 
ir nupigo.. Ne kokiu vienu, kitu litu, 
bet 2310! Žodžiu, taip buvo mažinamas 
jmonės įstatinis kapitalas.

Neteisingai taikomas ir kainų 
indeksas. Štai per praėjusių metų

devynis mėnesius jmonė iš užsakovo 
negavo 2446 litų pajamų ir 440 Lt 
bendrojo akcizo Todėl sumažėjo pelnas.

1992 metų liepą Telšių rajono 
Ryškėnų objekte išplėštas gyvenamasis 
namelis. Pavogta daiktų už 191871 
rub. Apie vagystę policiją ir jmonę 
informavo meistras Z. Pranskūnas. 
Tačiau buvęs jmonės direktorius p. 
Tolušis nepaskyrė inventorizacijos 
komisijos. Todėl, atlikus materialinių 
vertybių inventorizaciją, gamybos 
skyriuje rastas 3922 rublių trūkumas.

Jmonės darbų spektras - platus. 
Tai vienur, tai kitur Lietuvos Kontrolės 
departamento Šiaulių apygardos 
vyresnysis kontrolierius A. Mielis rado 
jvairių trūkumų. O tai - savotiškos 
šiukšlės, kurios nori nenori - akis 
bado.

Jonas DAGYS

o tautinė nom enklatūriškoji galės... 
rulete prasukti. Ką ja u  ką, o suktis, 
sukti ir  sukčiauti m ūsiškiai mafijukai 
iš aukštų postų  moka.

Š ia u liu o se  g a rsu s is  vakarų  
m ilijonierius  G. Gilas statė, statė ir 
tebestato pramogų centrą. Per keletą

pažinimo asis
Nekyla ranka rašyti ir  ką nors 

postringauti, ka i p o  B. Clintono ir  B. 
Jelcino susitikim o ryškėja skaudi 
perspektyva - dar vienas slaptųjų  
protokolų komplektas. Mus vėl 
pasidalino, je i Rusijos užsienio reikalų 
ministras A. Kozyrevas atvirai ir tiesiai 
pareiškė, kad Baltijos valstybės yra 
Rusijos interesų zonoje? Labai greitai 
galim e tapti nepriklausomi... nuo 
savarankišku sprendim ų. Ryžtingoji 
DDP, anot Šeimo nario J. Karoso, 
pasirengusi nešti savo kryželį, t. y. 
valdyti ir privatizuoti Lietuvą dar keletą 
kadencijų. Per tiek la iko garantuotai 
išnyks arba visai nuvedės ja u  šiandien 
a tav izm ais tapę  s v a rb ia u s ie ji 
Nepriklausomos valstybės atributai: 
siena ir  m uitinės, kariuomenė, 
funkcionali energetinė sistema, stabilūs 
bankai...

Labai nesinori tikėli, kad taip išdidžia, 
dainuodami pradėję išsilaisvinimą, 
apsukome skaudų la isvėjim o ratą ir  
energingai grįžtame j  vergo guolį.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
P. Gylys pareiškė, kad " Lietuvai 
nepriimtinos Rusijos karinės doktrinos..." 
Tarsi jo  pasiklaus tranzitu p e r ša lį 
važiuoją svetimi kareiviai ar apsisprendę 
stabte lėti ilgėliau...

Prezidentas A. Brazauskas kaip 
visada taktiškai korektiškas. Jis  
entuziastingai pasveikino Ukrainos 
prezidentą L. Kravčiuką ta proga, 
kad šis rado bendrą kalbą su B. 
Clintonu. Atvirkštinės reakcijos, žinoma, 
nesulaukė...

Lietuva ramiai sutiko Prezidento 
sprendimą vetuoti pajamų deklaravimo 
įstatymą. Jeigu taip pat "pakaruokliškai" 
tylės, ka i Prezidentas netikėtai nutars 
sankcionuoti (?) kazino... Galėčiau 
t ik  " ju oda ipa juokauti": tegu l kenčia  
bedaliai, o piniguose pliuškenasi turčiai. 
Kiekvienas vertas to, ko vertas. Sako, 
Italijos mafija nešvarius pinigus išplovė,

senojo parko pašonėje. Kol iš tolimųjų 
Novosibirsko kom ercinių bankų 
"konvertavo rublis", darbai vyko gana 
sklandžiai, reklamos buvo pakankamai. 
Tačiau kai reformatorius G. Vagnorius 
įamžino save ja u  istorija tapusiose 
" vagnorkose" - neįvyko stebuklas: 
la ik in ie ji Lietuvos p in igė lia i "neėmė  
k o n v e rtu o t i"  ja u  m inė tuose  
kom erciniuose bankuose. Dėl to 
laikmečio statyba-2 (buvę "Nuklono" 
kultūros rūm ai -  1) "natūraliai 
užsikonservavo". Nebeaišku, kada

centras marmurinėmis toloncwriis^(!) 
gal jkursime dar vieną bažnyčią? Pirma 
išsiskalbtum e sąžines, o ja u  po  to, 
išm okę deklaruoti pajamas, m okėti 
pe lno  m okesč ius , p in ig ų  liku tį 
panaudotum e kiekvienas pagal 
poreikius ir išmonę. Kas socia lia i 
remtiniems aukotų, kas kazino praloštų_

Lietuva užbaigė dar vienos piramides
-  sausio 13-osios puč is tų  -  statybą. 
Suėmę kovos draugus Burokevičių  
ir  Jermalavičių, beve ik įsig ijom e  
tautiškųjų Chasbulatovų  -  ruckojų  
komplektėlį. Ir tie, ir  anie modeliavo
-  kūrė valstybių modelius, formavo 
valdžios struktūras, todėl vienas Dievas 
ir spec. tarnybos težino, kuris jų  modelis 
Šiandien veikia bei vadovauja. Lietuvos 
išdavikų arešto triukšmelyje mes kažko 
turėtume nepastebėti. Tik ko? Antrosios 
Jaltos varianto? Ar girdime opozicijos 
lyderio Vyt. Landsbergio prognozes? 
Kol naujasis Seimo Nacionalin io 
saugumo komiteto pirmininkas Vytautas 
Petkevičius atitoks p o  rinkim inio  
šampano, o lietuviškojo saugumo  
vadas J. Jurgelis pasidžiaugs eilin iu  
radiniu, galim e išsikasti sau naują 
istorijos duobę... Kas šiuo metu 
m odeliuoja TĖVYNĖS LIKIMĄ?

...O Kaunas yra Kaunas. Js  dalyvauja 
sve ikų m iestų sąjūdyje  - masiškai 
meta rūkyti ir rūpinasi miestiečių sveikata. 
Tai tiesiog proporc inga i atsiliepia 
politin iam e gyvenime. Balsuodami 
jie  pradėjo mąstyti.

Šiauliuose sava tvarka. Autobusų 
stotelėje p rie  "Aušrinės" kavinės 
profesionaliai darbuojasi du mandagūs 
kišenvagiai. Būkite budrūs, je i jus  
paslaugia i p ra le is  į  autobusą (juk tai 
šiauliečiams taip nebūdinga!), o patys 
pakibę ant laiptelių prie durų "patikrins" 
kišenes ir  rankines. A r tai turi įtakos 
balsavimų ir  referendumų rezultatams 
mieste, spręskite patys.

Barbora KIRKILAITE

naujienų šiupinys
Trečiadienio pavakary “Aušros 

alėjos” redakcija su savo šefais - 
Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių miesto 
taryba kukliai atšventė 100-ojo 
savo laikraščio numerio pasi
rodymą (ačiū visiems tą paste
bėjusiem s ir mus p as ve ik i
nusiems), o vienas iš Šiaulių 
miesto tėvų -  meras A. Saida vis 
dar eikliomis kojomis belaks- 
tančius miesto žurnalistus pa
žadėjo pavežioti savo prašmat
niu, beje, vald išku naujuoju  
automobiliu.

Be to, jau aukštėliau minėtų 
švenčių proga dabar jau Šiaulių 
miesto taryba gavo didžiausio 
krašto  d ien rašč io  “ Š iau lių  
kraštas” (o gal ir galingiausios 
UAB?) kaligrafiškai surašytą  
tekstą, kuriame prašoma paneigti 
seniai seniai Jau "Aušros alėjoje” 
išspausdintus jiem s nepatin
kančius vyr. kontrolierės Virgi
nijos Pluščiauskienės žodžius. 
Padarys tą sąjūdiečiai ar ryšis

bylinėtis su galingaisiais?

N eram u ir R advilišky je . 
M in ė to jo  ra jono tarybos  
pirmininkas pajuto, kad (žeista ir 
jo garbė bei orumas, todėl | teismą 
padavė savo (!) tarybos laikraštj... 
kuo  visa tai baigsis? Tikimės nors 
trumpai parašyti. Aišku, tik šiek 
tiek vėliau, kai Įsibėgės ir baigsis 
visi teismai.

Trečiadieni joniškiečiai buvo 
susirinkę Į pirmąją šiais metais 
ta ryb o s ses iją . Tač iau  ne 
bylinėtis, bet dirbti.

Su tinkam ai su Lietuvos  
Respublikos Vyriausybės 1992 m. 
rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 689 
“ Dėl negyvenamųjų statinių Ir 
patalpų nuomos” 1,9 punktu šių 
metų 1-ajam pusmečiui buvęs 
nustatytas nuomos mokestis 
perskaičiuojamas, indeksuojant j| 
ii pusmečio (1993 m. gruodžio  
mėn. palyginti su birželio mėn.) 
paskaič iuotu vartojim o kainų 
Indeksu 1,317.
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Sąjūdis prieš Sąjūdį
II byla

ŽVIRBLIS PELĖDAI KOJĄ NUMYNĖ
IR SAUSIO 13-ĄJĄ VYKSTA TEISMAI

Sausio trylikto ji Šiauliuose 
mažiausiam laikraščiui "Aušros alėja" 
ir didžiausiam dienraščiui "Šiaulių 
kraštas" prasidėjo teismu, j kurj 
stambioji UAB padavė "Aušros alėją" 
už interviu, išspausdintą 1992-ųjų 
spaly, Jame Valstybės kontrolės 
departamento Šiaulių zonos 
kontrolierė V. Pluščiauskienė 
paskelbė, kad didysis kolega yra 
"la ikraštpa la ik is" ir “ labai 
tendencingas". Už šią pareigūnės 
nuomonę ir pasipiktinimą didžiūnai 
pasijuto sužeisti j pačią garbę ir orumo 
centrą. Kai buvusi Vlado Vertelio 
(ieškovo teisme) kolegė Birutė 
Kybartienė gavo laiškutį, kuriame 
bendražygiai iš praeities reikalavo, 
kad "Aušros alė ja" paneigtų 
neįmanomą: "klaidingas žinias",

kurios nėra žinios, bet asmens 
manymas, - apstulbau Iš netikėtumo. 
Na, manau, už galvojimus, 
pamąstymus, sapnus, epitetus ir kt. 
ezopo kalbą spaudos įstatymas dar 
nebaudė (nebent Iki rinkimų j Seimą 
ir diktatorinės demokratijos pradžios!) 
Sunerimau ne juokais. Tokia trapi, 
moteriška B. Kybartienė skatinama 
paneigti pareigūnės mintį. Negi vėl 
grjžtameį pačią pradžią, kur buvo tik 
viena piramidė, atsiprašau, vadas, 
vienas laikraštis ("Pravda"?) ir, ko 
gero, viena to paties vado mintis 
tame vieninteliame leidinyje?

B, Kybartienė neslepia, kad ji yra 
"Š iaulių krašto" akcininke, 
pakviečiama ateina į susirinkimus. 
Beje, kai netikėtai prisiminiau, kad 
“Aušros alėjos” redaktorė yra “Šiaulių

krašto" akcininke, suabejojau to 
laikraščio aukštu lygiu, jei jj net 
bendrasavininkai palieka ir įsidarbina 
tiražu kuklesniuose leidiniuose. O gal 
ponams turtingiesiems akcininkams 
nėra labai malonu turėti daug 
mažaakclnlnkų? Kyla noras 
monopolizuotis? įdomu, ką mano 
šiuo klausimu rimti ir solidūs UAB 
"Š iaulių  kraštas" savininkai 
vyriausybės atstovas A. Šedžius ir 
Seimo narys A. Ivaškevičius? Apie 
ką svajoja buvęs menedžeris K. 
Granaveckas? O gal laikraščio 
redakcija su steigėjais nesitarė, kai 
su "ubagais" bylinėtis pradėjo? GI 
beturtis neturi ko prarasti, o garbės ir 
orumo jokiuose teismuose neįsigysi. 
Jei yra, tai yra, jei ne - ieškok 
neieškojęs...

IŠ TEISMO SALĖS
Teismo salė tą dieną buvo 

perpildyta: atėjusieji troško reginio, 
kaip mažiukus autoritetu pritrėkš. 
Klaidžiojo video kamera, plyksėjo 
fotoaparatai. Ramiai, be panikos 
fiksavo jau istoriniais tapusius įvykius 
artimiausi žurnalistų pagalbininkai - 
diktofonai.

Teisėja Jolanta Badaugienė 
pasitikslino, kas atvyko į teismo 
posėdj. Ieškovas: UAB "Šiaulių 
kraštas" vyr. redaktorius VI. Vertelis, 
buvęs aktyvus sąjūdininkas, turėjęs, 
matyt, savo poziciją, nes priklausė 
Sąjūdžio grupei skambiu pavadinimu 
“ Pozicija” (ir vėl besąs pozicijoje 
dabar?), jo advokatas J. Nekrašius. 
Atsakovė: "Aušros alėjos" redaktorė 
Birutė Kybartienė (be jokių advokatų). 
J! perskaitė pareiškimą, kuriame 
susirinkusiems pranešė esanti

Teismo posėdžiui pasibaigus Ir 
teisėjai bei atsakovams iš salės išėjus, 
aktyviausi "Šiaulių krašto”  “fanai" 
reiškė savo susižavėjimą didžiausiuo- 
ju dienraščiu. Iš šventos teismo patal
pos girdėjosi tradicinis "gėda", labai

netinkanti j atsakoves, nes "Aušros 
alėja" nėra juridinis asmuo, ir paprašė 
atsakovu pakviesti Sąjūdžio Šiaulių 
miesto tarybą - "Aušros alėjos" 
steigėją ir leidėją.

Išklausę visa tai, rimti vyrai 
sureagavo rimtai. Vladas Vertelis 
Išdrožė, kad be kviečiamosios į 
bendraatsakoves V. Pluščiauskienės 
bylinėtis neverta, o advokatas 
profesionaliai liepsningoje kalboje 
pasiūlė antrą kartą j teismo posėdj 
dėl pateisinamų priežasčių 
neatvykstančią sparnuotosios 
minties, už kurią bylinėjamės, autorę 
atvesdinti... jėga. įdomu? Precedento 
neturinti byla. Sekime jvykius, nes 
liudininkų tikrai reikės.

Suprantančių, vertinančių 
metraštininkų jau yra. Vienas Šiaulių 
miesto techniškųjų mokslų daktaras

IŠ TEN PAT
nuoširdus palinkėjimas, “ kad jūs 
bankrutuotumėt" ir pan.

UAB "Šiaulių kraštas” vyr. redak
torius Vi. Vertelis kelis kartus pakatojo, 
kad reikėtų “ pakviesti kunigą ir 
pašventinti redakciją" (manau, jis

savo iniciatyva parašė traktatą tema 
"Š iau lių  krašto. laikraščių 
tendencingumas 1 Atgim imo 
laikotarpyje” . Atnešė ištraukas 
"Aušros alėjai", bet jaučia, kad 
užsibylinėsime negyvai. Todėl nutarė, 
kol kai kurių kolegų mentalitetas 
tabaluoja, gimtojoje žemėje savo 
veikalo nepublikuoti. Pradėjome 
derybas su nenuilstančia mūsų išeivija 
ir spausdinsime traktatą dalimis, 
atitinkančiom is tam tikrus 
tarprinkiminius, tarpreferenduminius 
visuomeninės minties formavimo 
etapus Lietuvoje.

Sausio 13-osios teisme nebuvo 
nei tinkamo atsakovo, nei savo 
mintimis su skaitytojais pasidalinusios 
V. Pluščiauskienės. Todėl kitas 
posėdis įvyks kovo 18-ąją 10 val. 
ryto.

turėjo galvoje patalpas. Aš irgi.)
Tik laiku į posėdžių salę sugrjžusi 

dalykiškoji teisėja J. Badaugienė išlais- 
vino "fanus" ir UAB atstovus nuo 
abipusių pasiaiškinimų, komplimentų 
bei kitokių nuotaikų išraiškos formų.

SINCHRONIŠKI INTERVIU TEISMO FOJĖ
Atvykusieji į teismą žmonės jautė 

seniai išnešiotą poreikį išsisakyti, todėl 
gimė stichiškas interviu dviem 
diktofonams, kuriuos laikėme atsukę 
į žmones drauge su kolega Petru 
Dargiu. Darbas buvo tikrai alinantis. 
Todėl esu dėkinga mielajam P. Dargiui, 
kad jis pasielgė... solidžiai ir pagal 
interesus, nes "Šiaulių krašte" jau 
pacitavo bei aprašė diskusijų apie 
seksą (sveiką ir nesveiką) fragmentus, 
išryškino prostitucijos propagandos 
ir reklamos štrichus kai kuriuose 
d idžiuosiuose dienraščiuose 
(nerodysime pirštais, - Ir taip aišku!)

Beje, manęs nenustebino, kad 
kolega P. Dargis taip domėjosi 
aukščiau įvardintomis problemomis. 
UAB 'Šiaulių kraštas” ne tik spausdina 
palydovių  bei "la isvala ik io  
organzatorių bet kuriuo paros metu" 
skelbimus. Žurnalistai operatyviai 
sužino ir skaitytojus informuoja, kad 
vyr. redaktoriui artimame krašte 
Pakruojyje kas nors išprievartavo, 
tarkime, ožką arba tiesiog suvalgė 
žmogų.

Manau, mieliau buvo klausytis 
Šiaulių dramos teatro aktorės Olitos 
Dautartaitės monologo apie Sąjūdžio 
idėją, Lietuvos švietėjus Vincą Kudirką, 
Joną Basanavičių, Vaižgantą Maironį 
nes jie buvo tikrieji Sąjūdžio idėjų 
kėlėjai ir Lietuvos žadintojai. O. 
Dautartaitė apgailestavo, kad žmonės

nebeatskiria, kas tiesa, o kas ne. 
Stebėjosi, kad "Šiaulių kraštas" nežino 
Lietuvos piliečių chartijos, kurioje 
švietėjišką darbą dirba rašytojai S. 
Šaltenis, K  Saja, profesorius literatūros 
kritikas Vyt. Kubilius, muzikologas 
A. Katkus ir labai daug dorų, 
pasišventusių Lietuvai žmonių. 
Nemažas tiražas, kolega? Ir 
užsiprenumeruoti ne kiekvienam 
lemta, nes kiekvienas kelią renkasi 
pagal savo suvokimą ir sielos prigimtį 
arba.,. tiesiog j kokį pašaukia pragertų 
smegenų likutis Toks bateinsas... Beje. 
ar daug skaitytojų prieštarautų, kad 
"kazino irgi turėtų didelį tiražą! Plikuma 
turi didelj tiražą!" |vyko net mini 
dialogas:

- Aš dėstau Pedagoginiame 
institute ir prašau savo studentų, kad 
jie neskaitytų tokio laikraščio, - pasakė 
O. Dautartaitė.

- Jūs provokuoja«... Kodėl jūs siūlot 
savo studentams neskaityti š№> 
laikraščio? - pasidomėjo P. Dargis.

- O todėl, kad tai iš tiesų yra prastas 
laikraštis! - maždaug taip patenkino 
žurnalisto smalsumą aktorė.

- O kuo jis pakenkė? - neatlyžo P. 
Dargis.

- Matot, aš jo neskaitau nuo to 
laiko, kai išėjo B. Žymantienė, B. 
Kybartienė, - prisipažino 0. Dautartaitė, 
Pn tovyko diskusija, kam pakenkė 

laikraštis: Lietuvai ar žmonėms, tarsi

vieni žmonės būtų Lietuvos dalis, o 
kiti - kitos valstybės. P. Dargis 
domėjosi, kokie laikraščiai būna laisvi, 
kokie priklausomi. “Aušros alėjos" 
redaktorė Birutė Kybartienė pasakė, 
kad ji ntekada savo kūrybiniame darbe 
dar nebuvo tokia savarankiška ir laisva 
nuo minties korektorių. O buvusiam 
kolegai B. Kybartienė tarė:

-Jeigu aš "Šiaulių krašte” , Petrai, 
turėjau cenzorių-tave patį, dabar 
cenzoriaus neturiu.

į tai P. Dargis atsakė skubiai ir 
įtikinamai:

- Aš išjungsiu (suprask - diktofoną 
-I.V .)

O aš neišjungiau Ir jis galėjo dar 
padirbėti. Gal būtume išsiaiškinę, 
kodėl didįjj dienraštį paliko kiti 
akcininkai: V. Jončas, N.
Veršinskienė. Beje, pastarąją Olita 
Dautartaitė citavo net keletą kartų ir 
prisipažino, kad su "Šiaulių kraštu" 
asmeninio jubiliejaus proga bendravo 
tik dėl minėtos reporterės intelekto 

į "Aušros alėjos" klausimą, gal 
kartais garbės ir orumo ieškojimas 
teismuose yra apskritai tik ieškojimas 
tos garbės ir orumo, O. Dautartaitė 
atsakė, kiek nustebusi ir klausiamai:

- Negalima ieškoti ir rasti tai, ko 
neturi?

Dar ilgai būtų tęsęsis mūsų 
sinchroninis interviu, bet 
susirinkusiems elementariai pagailo

R. VISOKAVIČIAUS BYLA
Vis mažiau lieka abejonių, kad R. 

Visokavičiaus byla tėra politinio 
susidorojimo bandymas. Nebeaišku, 
kuo paremtas kaitinimas padarius 
esminę žalą valstybei - mat jau daugiau 
nei pusė iš tų 20 milijonų, skirtų žemės 
ūkio kreditavimui, grjžo į valstybės 
iždą drauge su keliais milijonais pelno 
iš palūkanų. Netrukus grįš ir likusieji. 
Ljtimpax bankas gavo tik tai, ką uždirbo 
aptarnaudamas kreditus; iš šio 
uždarbio p. Visokavičiui, kaip banko 
akcininkui, nubyrėjo 4 litai, drauge su 
šeima - 40 litų. Taigi buvęs centrinio 
banko valdytojas iš tų 20 milijonų 
nieko sau j kišenę nejsidėjo, o dėl to, 
kad kreditą aptarnavo būtent Litimpex, 
o ne kitas bankas, valstybė jokio 
nuostolio nepatyrė.

Matyt, viso šio triukšmo tikslas yra, 
kad ši byla, kuri vis tiek sprogs kaip 
muilo burbulas, sprogtų kuo anksčiau 
ir tuo būdu pagal propagandos meistrų

scenarijų R. Visokavičiui priliptų jau 
politinio pobūdžio kaltinimai ūkio 
destabilizavimu, kurie pastaruoji 
metu ypač dažnai girdėti Iš premjeru 
lūpų. Šių kaltinimų, aišku, neįrodys 
kaip ir neatimsi iš R, Visokavičiau: 
lito stabilizavimo nuopelno.

Viena, kuo galima būtų kaltini 
buvusj centrinio banko valdytoją 
tai protekcionizmas, lietuviškai saka:: 
• blatas: na, parūpino savo banku 
gerą, ilgalaikį darbą. Bet apie bylas, 
iškeltas panašiu pagrindu Lietuvoje, 
kažkaip neteko girdėti.

Juo keistesnis atrodo skubėjimą; 
su p. Visokavičiaus byla, kai kito . 
centrinio - banko valdytojo V. Baldč 
vien savo aplaidumu spausdinant 
litus padariusio valstybei 6 mln. doier u 
žalą byla dūla kažin kur prokuratūra; 
stalčiuose ir nežinia, ar kada 
beišplauks.

Liudvika POCIŪNIENĖ

SUNKI NAKVYNE 
AUTOBUSE

Ginčijosi mano seni pažįstami:
- Kaip gyveni, Romai, - domėjosi 

Stasys. - Girdėjau, j Lenkiją važinėji. 
Ar ne per sunkios tokios kelionės 
pagyvenusiam žmogui?

- Ko dar ir klausi - pats žinai, kaip 
sunku galą su galu sudurti šiais laikais. 
Kojos sutinsta miegant autobuse, bet 
vieną kitą dolerj parsivešiu - štai ir 
išeitis. O ką padarysi, kad Sąjūdis 
sugriovė kokūkius. Štai dabar r kenčiam...

• Atleisk, Romai, kolūkius sugriovė 
ne Sąjūdis. Ir įsakymo tokio nedavė. 
Griovė tie, kurie bijodami prarasti šiltas 
pozicijas kaime, visomis išgalėmis 
stengėsi pasipriešinti premjero G. 
Vagnoriaus reformoms. Bet juk reformos 
buvo būtinos - tai pripažįsta net LDDP?

. Galbūt Ir būtinos, bet nereikėjo 
jas vykdyti taip staiga.

- Vadinasi, pripažįstame, kad operacja 
būtiną bet užuot ją atlikę pertrumpiausią 
laiką, mes norime ją pratęsti, kad 
ilgiau kęstume skausmą?..

- O tu man sakyk, kam reikėjo 
ardyti brangiai kainavusius pastatus, 
fermas, sandėlius, grobstyti ūkių 
techniką?

Sutinku, kad nereikėjo grobstyti, 
bet pabandykime išsiaiškinti, kas visa 
tai darė. Kaip žinome, sąjūdiečiai daryti 
tokių šunybių j kaimą neatvažiavo. 
Vską atlikovletiniai. Ir kas nuostabiausia: 
tuose ūkiuose, kur turtą grobstė jų 
vadovai, neatsiliko ir eiliniai žemdirbiai, 
o kur ūkio vadovai neparodė blogo 
pavyzdžio, žemdirbių turtas liko 
neišgrobstytas. Galiu pateikti pavyzdį: 
štai Seimo narys Adomaitis - tas, kuris 
anksčiau vadovavo Kelmės rajono 
"Tėvynės" kolūkiui. Privatizacijai 

prasidėjus, jis pats nepuolė grobti 
kolūkio turto Ir savo koOkiečianns neleido.

Bet kolūkių laikais sočiau valgėme, 
o dabar virtuvėje - tuščias šaldytuvas. 
Štai tau reformų rezultatas.

Kad tavo šaldytuvas tuščias - ne 
reformų kaltė. Reformos produktų 
nesunaikino. Manau, nereikia aiškinti, 
kiek šiuo metu sukaupta produktų 
maisto pramonės jmonių - pieninių, 
mėsos, cukraus kombinatų - 
sandėliuose. Jų tiesiog nebėra kur 
dėti. Bėda kita: pagrindinis tų produktų 
vartotojas - miesto gyventojas neturi

už ką jų nusipirkti, nes per mai 
atlyginimai. Jie dargi pavėluotai jmonėse 
išmokami. Štai irtu  nebepragyvsri 
iš to, ką gauni iš dviračių gamyklų; 
tenka po Lenkiją trankytis.

- Jeigu su tusais geriau sugyventu: 
gautume žaliavų, nereikėtų mūši 
įmonėms prastovėti, -tadagautun: 
ir padorų atlyginimą.

-Taip, žaliavomis jie mus aprūpini 
per visus “komunzmo statybos" laikus 
Tačiau tie laikai negrįžtamai praėjo 
Dabar jie patys nebeišmano kaip 
išsiversti. Pažiūrėk, kaip jie vykdo 
sutartj, sudarytą su Mažeikių naftos 
perdirbimo įmone: dieną kitą naftos 
duoda, o po to ištisomis savaite-uis 
"atostogauja". Ir žinok, kad nori, - a' 
jie tos naftos iš tikrųjų netur, ar 
paprasčiausiai demonstruoja savo 
nuotaiką. Esant tokiai padėčia, 
protingiausia būtų stiprinti prekybos 
ryšius su Vakarais. O ką šiuo reikės 
daro mūsų dabartinė Vyrlausyof 
Mindžiukuoja vietoje. Štai jau treji 
metai, kaip "statome” naftos termir*. 
Išvaikščiotas visas mūsų pajūrys, 
tinkamos vietos beieškant. Lyg lai 
neblogai būtų iš latvių išsinuomoti 
Ventspilj? Dabar ir apie Liepoją imta 
svajoti. O vežimas kaip stovėjo, iaip 
ir stovi vietoje. V. Landsbergio laikais 
terminalo statybąsabotavotie, kurie 
norėjo jj sukompromituoti. Daba: 
opozicija naujai valdžiai statyti netrukdo, 
bet pažangos nėra. O terminalas 
taip reikalingas, nes pasaulinėje rinko* 
naftos kainos sumažėjo, pirkti galima 
būtų pigiau negu iš Rusijos. De;a 
neturime teriminalo, nėra pro kur atsrvaS 
tos naftos. TiBsiog peršasi mintis, 
kad terminalas kažkam tarsi ašaka 
gerklėje...

Dėl mūsų ministrų nerangumo 
mums striuka ne tik su nafta. Striuka 
ir su kitomis žaliavomis. Prieš karąįl 
gaudavome iš Vakarų, nes egzistavo 
normalūs prekybiniai ryšiai. Dabartinė 
mūsų vyriausybei Vakarai, matyt, na 
prie širdies, o Rytai patys nebeturi 
ką parduoti. Štai kodėl tau tenka 
kelionėse po Lenkiją autobuse nakvc*

Užrašė

B ro n iu s  KASPERAVIČIUS

mano kolegos. Viena buvusi medikė 
net konstatavo: “Visas išėjęs Iš veido, 
sujaukęs savo aurą Ir energetinj
lauką,.."

Be to, netikėtai pasirodė 
policininkai, kurie, matyt, vėl pagal 
kokj nors slaptą Seimo spaudos 
jstatymo "patobulinimą" nutraukė 
(domius Interviu, monologus ir kt. 
pamąstymus. Gal juos siuntė kas

nors, o gal patys nusprendė, j°3 
“jau per didelė demokratija" interviu 
teismo rūmų fojė. Išėjome muk sk 
kolega P. Dargiu. Sinchroniškai, k* 
mes abu mylime Lietuvą 
nenoriom», kad dėl mūsų profesn<l 
žingeidumo būtų įvesta ŠaJJ 
apskrityje nepaprastoji padėtis

Irena VASINAUSKAITĖ

AUSROS ALĖJA
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Minėdami žuvusius u i  laisvę 
L ietuvos jaunuolius, prie atminimo 
laužo labiausiai pasigedome jaunimo. 
Tačiau buvo labai malonu ir džiugu, 
kai sausio tryliktosios rytą pilna vaikų 
Šv. Jurgio bažnyčia nušvito mažų 
veidelių rausvumu ir  skaisčių akelių

spindesiu. Nors vienas kitas ir  
nem okėjo a r nepajėgė nusiteikti 
maldos rimčiai, didžiosios daugumos 
susikaupimas bylojo, kad vaikučiai 
gerai suprato ir  tos dienos svarbą, ir  
ko tokiu gausiu būriu susirinko į  Dievo 
nsunus.

is visos š ir d ie s  d ė k o j a m e
U Ž LAISVĖS STEBUKLĄ

Klebonas Prosperas Bubnys  
iškilmingai pašventino krikščionių  
demokratų partijos Šiaulių skyriaus 
vėliavą, paaukojo šv. Mišias už Laisvės 
gynėjus ir  pasakė pamokslą:

M inėdam i skaudžiausiųjų ir  
garbingų išbandym ų trečiąsias  
vėrinės, iš visos širdies dėkojame 

laisvės stebuklą. Bet vėl atbunda 
nerimas dė l imperialistinio žvėries 
įasrų šnopavimo. Kai kas dar 
\esupranta mūsų džiaugsmo, nes 
išvadavome tik iš politinės nelaisvės, 
le t lieka nuodėmės vergija, kuri dar 
markiau mus gniuždo: alkoholizmas, 
/ostitucija, materialinių vertybių 
todumas. Tos ir  visos kitos, 10 Dievo 
sakymų pasmerktos nuodėmės veši 
'paČ tarp relig inių analfabetų... 

Pašventintoji vėliava mobilizuoja

tuos žmones, kurie mato visišką ir  
tikrąją laisvę, kuriamą ant neklaidingų 
paties Visatos Kūrėjo nurodytų 
pagrindų. Mūsų kartos iškovota laisvė 
is to r iš k a i n ea ts ie jam a  nuo  
krikščioniškųjų tradicijų. Didieji tautos 
žadintojai, kovotojai ir  ramsčiai buvo 
žymūs bažnyčios atstovai: sukilime  
žuvęs kunigas A. Mackevičius, 
vyskupai M. Valančius ir  Bučys, 
p a la im in ta s is  a rk ivyskup as  J. 
Matulaitis, A  Jakštas, J. Dambrauskas 
ir  daugelis kitų. Vėliavoje, be LKDP 
em blem os, yra Šventojo tėvo 
apsilankymo Lietuvoje emblema, 
prim enanti jo  pagrind in į mokymą 
“ Liudykim e Kristų", nes nėra kito 
to k io  vardo, p e r  ku rį a te itų  
išsigelbėjim as ir  tikro ji laisvė.

Daug va ikuč ių  ė jo  p r ie  šv.

Komunijos. G iedojo 12 vidurinės 
mokyklos moksleivių choras - graži 
dabartin ių  bažnyčios choris tų  
pamaina. Moksleivių lūpomis ir  
širdim is giedojo besiskleidžianti 
nuostabi jaunystė:

Kviečiam, prašom iš  visos širdies: 
Ženk į  mūsų sielas, laukiančias 

tavęs!
Didžios pagarbos verti tėveliai ir  

mokytojai iš 12 vid. mokyklos, tądien 
atvedę vaikučius į  Dievo namus. 
Tegu ir k itų  mokyklų m oksleiviai čia  
ateina dažniau ir  gausiau ir  ne tik 
švenčių dienomis, be t ir į  Graudžių 
verksmų, gegužines, birželines 
pamaldas, į  bažnytinės muzikos 
koncertus.

Albertas GRIGANAVIČIUS

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes

PAPOKŠLIS IR KITI (24)
J. Papokšlio mokyklinė poezija
Būdingiausi, mano nuomone, du 

ėraščiai. Tarp kitko, eiles Papokšlis 
šė jausmų, o ne proto potvynio 
nitas. įkvėpimas jj paprastai 
klupdavo pamokų metu.
Eilėraštis Nr. 1 (rašytas per piešimo 
moką):
Nupiešiu dangų mėlynai ir dar 
aigždžių pritėkšiu,
Gal tu manai, gal nemanai, kad aš 
outj niekšas,

Kad piešti dangų mėlynai, netiktų 
ino būdui,
Kai tavo akys ne linai, kai tavo 

§ys - rudos?

Bet jei kada išvysiu dangų aš rudą 
Jtum  grybas,

Tai savo širdj atiduosiu ir be jokių
irybų!

Puikus eilėraštis, ar ne? Kažkuo 
j  mena “ Ne tau, Martynai, mėlynas 

igus!’’, bet pranašesnis tuo, kad 
'ašytas gerokai anksčiau, taip

I  iždaug apie... 1967 metus.

Eilėraštis Nr. 2
(įspūdžiai, surinkti per pertrauką: 
iyta tuoj po jos):
Pro rūbines j sporto salę mikliai it 
kis įsmukau.

[Mergaičių grupė treniravosi, o aš 
perstojo žvelgiau

Beveik j aikštės vidurj, kaip mest j 
krepšį pratinies.

Lig šiolei nežinau - pataikei tu tada 
ar ne,

Nes kitas kamuolys staiga pataikė 
man į akinius...

Dabar pasinaudokim content- 
analizės, arba kitaip sakant, turinio 
nagrinėjimo metodu. Kodėl Papokšlis 
žavisi rudomis akimis, juk sakoma: 
“ Rudos akys - falšyvos!” ? Imkimės 
prielaidos - mus traukia tai, ko mes 
patys neturime. Papokšlis neturi rudų 
akių, jis - pilkaakis. Rudos akys, kad 
ir dažniausiai, kaip sakoma, “falšyvos” 
(juk žinom, kad pasauly didžiausi 
apgavikai yra rudaakiai - arabai, negrai, 
čigonai ar kiti tamsiaplaukiai pietiečiai), 
bet jos yra ir stipriausios - paklauskit 
akių daktarų. Šie pasakys - mažiausias 
procentas trumparegių - rudaakių tarpe. 
Net akių vaistai (pvz., lėliukes piečiantys) 
lėčiausiai veikia rudąsias!

Tą patvirtina ir antrojo eilėraščio 
analizė. Papokšlis, pasirodo, nešiojo 
akinius! Gal nuo saulės? Bet - kas 
slinks j salę su tamsiais akiniais?! 
Pasipuikuot prieš panelę? Ne! - aš 
esu apklausęs jo bendraklasius - jis 
kurį laiką yra nešiojęs akinius nuo... 
žvairumo.

Vytautas Špokas - jaunesnysis 
pasakoja: “Jonis kurjlaik buvo žvairas 
it zuikis - viena akis j Raseinius, kita - 
į Kėdainius. Bet išgydžiau jj aš, aš!

Buvo taip: sėdėjau kambary ir staiga

pajutau: mane kažkas stebi! Pro kur? 
Mes gyvenom antrajam aukšte - ne 
per langą juk?! Per portretų akis? 
Ne. Per rakto skylutę? Akurat! Griebiau 
punksnakotį (tušinukų tuomet dar 
nebuvo) ir... dūriau. Už durų kažkas 
sukliko, nubildėjo laiptais. Kelias dienas 
Papokšlis nesirodė mokykloje. Grjžo 
su aprišta akim. Bet ant manęs nepyko, 
nes aš jį išgydžiau nuo žvairumo! 
Akių gydytoja jam taip paporino: 
“ Kodėl žmogus žvairuoja? Todėl, 
kad iš vienos pusės akies raumuo 
stipresnis ir nutraukia akj ton pusėn. 
Draugas plunksnakočiu ir pataikė 
tau j tą raumenį, jį susilpnino, sulygino 
su traukiančiu kiton pusėn. Todėl tu 
nebe žvairas, padėkok draugui” . 
Padėkot jis nepadėkojo, bet mušėmės 
su juo daug rečiau” .

Taip mes išsprendėm vieną mįslę: 
kodėl Papokšliui patinka rudaakės. 
Bet kodėl jis mėgsta apkūnias ir 
vyriškas moteris? Vėlgi remkimės 
kontrasto principu. Pats Papokšlis 
visą jaunystę buvo liesas, net perkaręs. 
Todėl jį ir traukia priešingybės O 
kojų plaukuotumas? Tokias turi, kaip 
žinom, vyriškosios moterys. Ir čia 
viskas atitinka: pats Papokšlis yra 
svajingas, net šiek tiek moteriškas 
tipas. Šį spėjimą patvirtina tas faktas: 
visos keturios Papokšlienės buvo 
rudaakės, apkūnios ir šiek tiek ūsuotos.

Žilvinas SKAČKAUSKAS

kp ie J. Nikuliną, G. Viciną ir E. Morgunovą
Ačiū Dievui, mes dar niekur 
mgome, nors sveikata kartais ir 
3LJoja, - paklaustas, kodėl jų nesi- 
o ekranuose, atsakė Georgijus 
nas.. Paskutiniuosius dvejus me- 
T mavausi tik dviejose kino komė
se: "Ponai artistai" ir “ Šūvis kars- 
Dabar Dovženkos kino studijoje

filmuojamas "Dekameronas". Ką aš 
vaidinu šiame filme? O ką kitą aš ga
liu vaidinti? Apgautą vyrą! Kitą ąogautą 
vyrą vaidina Armėnas Džigarchanja- 
nas".

Maskvos cirko Spalvotajame bul
vare direktorius Jurijus Nikulinas, ku
riam neseniai sukako 72 metai, buvo

atviras: “ Ką dabar veikiu? Kalbuosi 
su jumis telefonu. O jeigu rimtai, tai 
statau cirko artistams viešbutį. Kine 
nesifilmuoja Nėra įdomių scenarijų. 
Greitai viena leidykla išleis mano 
knygą “ Nikulino anekdotai".

Eugenijus Morgunovas, paklaus
tas, ką dabar veikia, buvo linkęs 
patylėti...

Visų
Anastazija Vertinskaja - vos ne 
Mintelė rusų aktorė, kurią 
įd ed an t galima pavadinti 

9žde". ir netgi sprendžiant 
P  ska|Clq gandų, sklindančių  
llf a j !0*® kažkas nesuvokiamo, 
r», todėl, kad ji visą laiką tarsi 

V|e - beveik neduoda Interviu,

Žaviausia “ragana”
paliko sceną, kine filmuojasi retai.
Tačiau kiekvienas jos pasirodymas 
-  lyg tvykstelėjimas.

“ Mano išsiskyrimas su teatru - 
natūralus reiškinys: teatras pergyvena 
krizę, ir aš manau, tai tęsis dar ilgai.
Abstrakčiai kalbant, aš norėčiau vaidinti 
scenoje, bet konkrečiai negaliu pasakyti,

kokiame teatre man dabar norėtųsi 
dirbti. Be to, aš apskritai ne tokia 
aktorė, kad dažnai filmuočiausi kine. 
Tai vis dėlto klasikiniai personažai, - 
šiuolaikiniuose scenarijuose tokių, 
kaip, pavyzdžiui, Margaritos rolė Jurijaus 
Karos filme pagal Bulgakovo “Meistrą 
ir Margaritą", būna retai.

SAMPANLIGE
Nelabai seniai vienas garsus poetas 

buvo užsiminęs apie pradėjusią plisti 
raudonligę. Pastaruoju metu 
aukščiausiuose valdžios sluoksniuose 
sėkmingai klesti ir sparčiai skverbiasi 
į žemesniuosius - šampanligė. Tai 
tokia nekalta ligelė. Ja neserga tik 
kvailiai, t. y. tie, kurie, perfrazavus 
poną Kazimierą M., neturi pinigų. 
Šampanligė neserga ir ta pieno 
parduotuvėje matyta verkianti senutė, 
virpančiais, sudiržusiais nuo sunkaus 
darbo pirštais skaičiuojanti centelius. 
Paklausta, kas atsitiko, močiutė 
pasiguodė nebeužtenkanti buteliui 
pieno. Tokių vaizdelių ir verkiančių 
žmonių - ne vienas ir ne du.

O kiek tokių, kurie virpančia širdimi 
pasitinka kiekvieną išauštančią dieną: 
"Ar užteks pinigų pratempti iki 
atlyginimo? Galvei produktai-brangs? 
Ką atsakyti į klausiantį vaiko žvilgsnį, 
kai ant pietų ir vakarienės stalo vėl tie 
patys patiekalai iš bulvių?

Ir kaip kontrastas - ponai, gracingai 
kilnojantys šampano taures. Gražūs 
ponai. Valdžios ponai! Besirungiantys,

kieno balius prašmatnesnis...
Liejasi šampanas, šypsosi ponai 

ir ponios. Ir r  ieko čia baisaus. Tai tik 
toks sporta i! Mūsų socialistinės 
visuomenės nuvorišai* taip išgyvena 
savąjį pirmykštės bendruomeninės 
santvarkos lai kotarpį. Juk būna labai 
smagu ir įdomu save pamatyti 
televizijos ekrane ar laikraščio 
puslapyje, tokį orų, besišypsantį, 
apsunkusį nuo pasitenkinimo ir dar 
ne šiaip su kokio birzgalo taure 
rankoje. Jautiesi toks laimingas ir 
reikšmingas. Atrodo, kad ir visa Lietuva 
tokia...

Puotaukit, ponai, Jūs to 
nusipelnėte! Suprantame, kiek Jums 
pastangų kainavo išlikti ponais. Ir 
kiek dar kainuos, kad ir toliau jais 
būtumėt...

Pagirių valanda ateis ir bus sunki. 
Žinoma, ne Jums, - Lietuvai...

*nuvorišas - “ naujas turtuolis’’, 
žmogus, praturtėjęs iš spekuliacijų, 
praturtėję lis.

Dalia ŠARKŪNAITĖ

Vieniši Algimanto PUODŽIŪNO nuotr.

Jeigu turiu laisvą minutę, stengiuosi 
išvykti j gamtą, einu j bažnyčią. Seniai 
svajoju nuvažiuoti pailsėti į Maltą. Tai 
mano žydroji svajonė. Man atrodo, 
jeigu ten pateksiu, tai pamatysiu rojų. 
O pas mus galima pailsėti tik Sočyje, 
sanatorijoje “Aktorius” . Tai, žinoma, 
taip pat gera vieta, bet ji kažkokia tarsi 
luoša...

Mane labiausiai šokiruoja gandai, 
kad aš nusipirkau suknelę už 9 tūkstančius 
dolerių. Aš griebiau kalkuliatorių ir 
perskaičiavau tai j rublius - gavau 
neįsivaizduojamą sumą. Kreipiausi j 
laikraštį, norėdama sužinoti, kam tai 
atėjo j galvą. Bet jis pasielgė kaip 
chamas. Ir tas chanfiškumas auga. 
Pavyzdžiui, viena korespondentė, 
aprašydama “AistrostroškuJo" premjerą 
mane prilygino raganai. Ir mūsų banketą 
aprašė kaip manekenių išgertuves.

Nors ten buvo visi normalūs žmonės, 
mūsų draugai, su kuriais šventėme 
premjerą.

Patikėkite manimi, jei nori gerai 
atrodyti, visai nebūtina, kad tave 
pjaustytų. Yra daug kitokių būdų išlikti 
gražiai. Aš, pavyzdžiui, nuo 30 metų 
masažuojuosi, - tai man tapo įpročiu. 
Šitokiu būdu aš išsaugojau jaunystę 
ir gyvenimo džiaugsmą. Mūsų 
visuomenės nuostatos labai keistos. 
Bet aš manau, jeigu nedarysi gyvenime 
niekšybių (o jos visada atsispindės 
tavo veide), jeigu nekovosi kasdien 
už savo vietą teatre, o spjausi ir išeisi, 
- daug sėkmingiau išsaugosi grožį, 
tiek išorinį, tiek dvasinį. Štai kodėl aš 
vengiu situacįų, kurios galėtų sugniuždyti 
mane, - šito aš labiausiai bijau".

parengė  
Pranutė ŽUKAITYTĖ

A U S R O S  ALĖJA
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ponioms
ir panelėms

PERLINIŲ KRUOPŲ 
APKEPAS

2 stiklinės biriai išvirtų perlinių 
kruopų, 500 g kepenėlių, 300 g 
rūkytos šoninės, 2 kiaušiniai, 
truputis druskos, pipirų, mairūno, 
sviesto, džiūvėsėlių.

Kepenėlės 2 val. pamirkomos, 
paskui 5 min. paverdamos; 
išgriebiamos ir sumalamos. Šoninė 
supjaustoma ir kepinama taip, kad 
spirgučiai būtų minkšti. Perlinių 
kruopų košė sumaišoma su 
kepenėlėmis, kiaušiniais, šonine, 
pagardinama prieskoniais ir druska. 
Masė sukrečiama j išteptą riebalais, 
džiūvėsėliais pabarstytą skardą ir 
kepama 30 min. Apkepas tiekiamas, 
užpylus jj pom idorų ar kitu 
mėgstamu padažu.

OLANDIŠKAS RYŽIŲ 
APKEPAS

259 g. ryžių, 2 stiklinės sultinio,
4 laukėtai pomidorų tyrės, 200 g 
dešrelių, 50 g graikiškų riešutų, 50 
g fermentinio sūrio, truputis 
druskos, riebalų, pipirų.

Dešrelės supjaustomos 
griežinėliais ir sumaišomos su 
pomidorų tyre, pagardinama, 
sudedama j išteptą riebalais, 
džiūvėsėliais pabarstytą keptuvą, 
Sultinyje išverdama biri ryžių košė ir 
sudedama ant dešrelių. Viršus 
pabarstomas riešutais, tarkuotu 
sūriu. Kepama orkaitėje.

KUKULIAI SU 
OBUOLIAIS

250 g miltų, pusė stiklinės 
pieno, 2-3 obuoliai, 3 šaukštai 
sviesto, 1-2 kiaušiniai, truputis 
cukraus, riebalų, cinamono.

Miltai sumaišomi su pienu, 
supilamas ištirpintas sviestas, 
jmušami kiaušiniai, suberiami 
prieskoniai. Viskas sumaišoma su 
tarkuotais obuoliais. Iš tešlos 
formuojami nedideli kukuliai ir 
verdami pasūdytame vandenyje su 
trupučiu riebalų. Tiekiami su grietine, 
miltiniu cukrumi.

PLIKYTI BLYNAI
250 g miltų, stiklinė pieno, 2 

šaukštai sviesto, 3-4 kiaušiniai, 3- 
4 šaukštai miltinio cukraus, 
tru putis  druskos, ta rkuotos  
apels ino  žieve lės , riebalų  
blynams kepti.

Pienas su sviestu užvirinamas ir 
suberiami miltai, j nuolat maišomą 
masę sukrečiami kiaušinių tryniai, 
išsukti su cukrumi, suberiama 
druska, tarkuota apelsino žievelė, 
sudedami išplakti baltymai. Iš šios 
tešlos gerai įkabintuose riebaluose 
kepami blynai.

Gero apetito!

Ponia JADVYGA

PADĖKA
Nurimo Sausio 13-osios paminėjimo 

šurmulys. Ne vienas sau prisiekėme dirbti 
kad Lietuva, už kurios laisvę žuvo žmonės, 
būtų ir ekonomiškai nepriklausoma.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir 
padėjusiems renginį paruošti. Nuoširdžiai 
dėkojame šventųjų Petro ir Povilo 
bažnyčios dekanui monsinjorui K. 
Jakaičiui, aktorei O. Dautartaitei, 
Kultūros skyriaus vedėjui H. Smilgiui, 
“Laiko” kino teatro direktorei poniai 
Elenai Jurevičienei, nepakartojamam 
kamerinių renginių dalyviui valstybiniam 
“Polifonijos” chorui (dirigentas S. 
Vaičiulionis), vargonininkei L. 
M ameniškytei, fotom enininkui A. 
Ostašenkovui, video operatoriui A. 
Kulikauskui ir daugeliui kitų darbščių, 
dorų organizatorių.

LS Š iau lių , m iestu  taryba  
T S  Lietuvos ko n servatorių  Š ia u lių  skyrius

/ , '  '  "

Politinių kalinių ir tremtinių 
dėmesiui!

Šių metų sausio 30 d. Šiaulių miesto kultūros centre (Aušros 
alėja 31) įvyks politinių kalinių ir tremtinių ataskaitinis 
susirinkimas. Pradžia 14 val.

Bus renkama nauja arba papildoma sena taryba. 
Kviečiame dalyvauti!

L ie tu vo s  p o litin ių  k a lin ių  i r  tre m tin ių  sąjungos  
Š ia u lių  skyriau s  taryba

A . • . .  • / '  C /  A« V '

Gerbiami radviliškiečiai,
visus Jus, buvusius trem tin ius, politin ius kalinius, kviečiam e j 

susirinkim ą, kuris jvyks S. m. sausio  22 d. (šeštad ieni) 11 val. 
Radviliškio G ražinos v idurinėje  mokykloje (prie bažnyčios). 

A p tarę  reikalus, pasižiūrėsim e Šiaulių trem tin ių  paruošto  
vaidinim o, pasiklausysim e Radviliškio trem tin ių  choro , 

pasivaisinsim e atsineštais sum uštiniais, arbata .
P rašom e aktyviai dalyvauti.

Lie tu vo s  p o litin ių  k a lin ių  ir  tre m tin ių  sąjungos  
R a d v iliš k io  s k yriau s  taryba

LIETUVOS RADIJO PROGRAMA
Penkiadienis, sausio 21 d. 
pirmoji programa
7.05 G im to jfžem ė . 7 .30-9.00 “ Sveik i 

gyv i". 8.00 Žinios. Laikraščių apžvalga". 
! .30-13.00 A k tua lijų  s tud ija  (tol. 66  22 
87 ).  10.30 "P usva land is  K aune” . 11.30 
In fo rm u o ja  VRM ta rn y b o s . 16 .50  
Valstybines kalbos inspekcijos pastabos. 
18.3c M uzik in ia i sve ik in im a i. 19.15 
Pasaulis ir Lietuva. 19.45 Pasaka. 21.12 
G ro ja R. V in terio  ir M. G rėgerio  orkestra i. 
23.15 L ie tuvos operos so lista i. D a inuo ja  
‘ M ilkevič iū tė.

antroji, programa
13.00 Š iand ien  la ikrašč iuose . 14.00 

Mažosios studijos" laidų kartojimai. 15.05
Pasaulio m eno m eistrai. 15.05 Vardai. 
17.05 Dainuoja fo lk lo ro  ansam blis  
"levaras". 17.30 Langas. 18.05 Muzikinė 
la ida  "Ta i b uvo ...”  18.30 Detektyvas. 
19.30 Koncertų salėse. 10 populiariausių 
Lietuvos grup ių koncertas. 22.05 Lietuvių 
kam erine m uzika.

Šeštadienis, sausio 22 d.
7.05 G am ta - v isų^nam ai. 7,30-9.00 

Sveik i g y v i” . 8 .00 Ž in ios. Laikraščių 
ipžvalga. 9.30 La ida  vaikam s. 10.10 

Sveikata. 11.05 38 g re itis . 12.15 Tautos
laida. 13.05 K v ieč ia  teatras. 16.05 Prie 

.e im os židinio. 17.00 "Mažosios studijos" 
p ro g ra m a . 18 .30  T e a tro  u ž d a n g ą  
>raskleidus. 19.10 Abipus Nemuno. 19.45 
5asaka. 21 .12  M uzik in ia i sve ik in im ai, 

antroji programa
8 .0 0  Ž in io s .  8 .3 0  Š ia n d ie n  

laikraščiuose. 9  30 Laida iš Kauno. 10.30

Lietuvių godos. 12.05 Koncertuoja Lietuvos 
pop žva igždės. 15.05 Tau tieč ių  ba lsa i. B. 
Kazėnas. 15.30 Renesanso ir ankstyvo jo 
baroko muzika. 16.05 Kviečia teatras. 16.42 
G ro ja K anados  v a r in ių  p u č ia m ų h ų  
instrum entų ansam blis. 17.30 Vaid in im as 
moksleiviam s. A. K onano  D o ilio  "Trys 
s tu d e n ta i" .  1 8 .0 5  P o p u lia r io s  
instrum entinės m uzikos ka le idoskopas.
19.30 Koncertų salėse.

Sekmadienis, sausio 23 d. 
pirmoji programa
7 05 G im to ji žemė. 8.05 "Ievos  sodai".

9.05 Žodžia i j s ie ląJ ).30 Vaikam s. 12.15 Iš 
muzikos lobyno. Z. Bizė kūrin ia i. 12.40 
Kviečia teatras. B. S ruogos "D ob ilė lis  
penkialapis” . 14.05 Muzikin ia i sveikinimai.
17.10 Literatūros akiračiai. 18.30 Laisvalaikis 
muzikai. 19.10 K o lekcijos. Archyvai. 
Fonotekos. 19.45 Pasaka. 21.12 Popradijas.

antroji programa
8.00 Ž in ios. Radijo p rogram a. 9.30 

Klasikiniai valsai. 10.05 Sodžiaus melodijos
11.30 R. P aulo d a inos  iš m iuzik lo  
"P a s la p tin g a s  p a g ro b im a s " . 12.30 
S ekm adienio šventos M išios. Trans liac ija  
iš Vilniaus Arkikatedros. 14.30 Humoriada.
15.05 P rabud im o m uzika. 16,05 Kviečia 
teatras. 17.14 Nauja muzika, Kompozitorius 
A. Jasenka pristato m uziką mušamiesiems, 
Ansamblis T e rcuss ion  Plūs", 18.05 Savaite 
O peros teatre. 18.15 Sėsk j trauk in į "A ". 
V. Ganelinas. I la id a  19.30 Koncertų salėse 
A. Vizgirdos, E. Karcub ir senosios muzikos 
trio  is A n g lijo s  jrašai.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Penktadienis, sausio 21 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV in form acinė 

la ida. 8.00; 8.25 Žinios. 8 .50 M okom oji 
anglų k. programa vaikams. 18.00; 18.10;
18.40 Žinios. 18.50 P rogram a vaikam s.
19.30 Laida lenkų kalba 19.55 TV anonsas.
20.00 Šeim os album as. 20.25 "M arija  
A lse ika itė  - G im butienė". 20.45 S. 
Pabedinsko reportažas. 21.00 Panorama.
21.35 “ M ajam io p o lic ija ". 11 s. 22.30 
Laisvės alėja. 22.45 Vakarai. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.35 Dailusis čiuožimas. 0.35 LKL 
rung tyn ių  va izdo  jrašas.

TELE-3
8.30 Animac. f. 9.30 Aerob ika . 10.00 

Film as "Tok ia  Zuzana ir  k it i" . 6  s. 10.30 
Ryto m uzika ir... 11.00 Film as "Santa 
Barbara". 11.50; 14.57 Anglų k. pamokėlės.
15.00 Anim ac. f. 16.00 M uzika. 16.55 
Filmas "Paklauskite Maksą". 17.45 Muzika.
18.00 Pažintin is dok. film as. 18.30 TV 
ser. "B ud in ti va is tinė". . 4  s. 19.00 
Naujausios ž inios. 19.20; 0 .30 A ng lų  k. 
pam okėlės. 19.30 Laida "T angom an ija ". 
19.50 P rogram a va ikam s. 20.10 Filmas 
"D v ig u b i ašm enys” . 21.30 M uzik in ių  
p rem ijų  “ Bravo-93" jte ik im as  ir  L ietuvos 
žvaigždžių koncertas. 22.30 Videokaukas.
0.15 5 dainos. 0.35 F ilm as "N u tildyk ite  
triukšm ą".

O S TA N K IN O  TV
8.00 Naujienos. 10.20 Am erika su M. 

Taratuta. 11.20 Men. f. " įg a lio tin i, kas 
žm ogžudys?". 1-2 f. 14.00 Naujienos.
14.35 Bridžas. 15.00 Biznis. 15.15 Filmas 
va ikam s "Takelis j  dangų". 15.55 O lesia 
ir kom panija . 16.20 N em iga. 16.50 
Technodrom as. 17.00 N aujienos. 17.25 
Reikia pažiūrėti. 17.40 Žm ogus ir jstatymas.
18.10 Apie orus. 18.15 A m erika  su M. 
Taratuta. 18.45 S tebuklų laukas. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.35 
A p ie  orus. 20.45 Men. f. "T v in  Pyksas". 
24 s. 21.40 Prarasto beieškant. 22.20 
Savaitės žmogus. 22.35 Festivalių paradas.
23 .15  M uz ik ine  p ro g ra m a . 24 .00  
Naujienos. 0.20 Spaudos ekspresas. 0.30 
Nakties program a. 1.50 P rogram a "X ” .

Šeštadienis, sausio 22 d.
LIETUVO S TV
9.00 P rogram a. 9 .05 "V ytu riam s ir 

pa lėdž iukam s". 10.00 Šarka. 10.30 
Santarvė. 11.20 Mūsų ka lb a  12.05 Sveika, 
Prancūzija. 12.35 TV anonsas. 12.40 
Sveikata. 13.25 "K e lis ". 9 s. 13.50 Šifras 
776. 14.35 Pasaulio sportas. 15.35 Iš vakarų 
pakrantės. 16.05 "M onopo lija ” . 8 s. 16.55 
Sveik in im ai. 17,55 TV anonsas. 18.00 
N aujienos. Nuom onės, 18.30 Kinas kinas 
kinas. 19.00 A. Landsbe rg io  spektaklis
' Penki s tu lpa i tu rgaus a ikštė je ". 21.00 
Panorama. 21.35 Po savo stogu. Provincija.
22.15 A ng lų  TV trile ris  "S a racėnas" • "Į 
A friką ". 23.15 Vakaro ž in ios. 23.35 
Šeštadienio susitikimai. 0.05 LKL rungtynių 
va izdo  jrašas.

TELE-3
9.00 Animac. f. 11.00 Filmas "Raudonos 

burės". 12 .35 ;19 .20 ;A ng lųk. pam okėlės. 
12.50 M uzika. 13.50 Film as “ Paklydęs 
Londone". 15.20 Futbolas be sienų. 16.15 
Teatras. 17.15 Gero apetito. 17.30 Muzika.
18.00 F. "T ok ia  Zuzana ir k it i" . 6  s. 18.30 
Praktinės mados. 19.00 Naujausios žinios.
19.35 S tyle. 20.00 MTV EURO TO P 20.
22.00 "Santa Barbara" balsai. 2 2 3 0  Filmas 
‘Lopšj supanti ranka". 24.00 Suaugusiųjų 
klubas.

O S T A N K IN O  TV
8.00 Maratonas-15.8.30 Eteryje "M ir".

9.55 Rytin is paštas. 10.25 S konis. 10.40 
Paslapties varta i. 11.25 Ž m on ių  žemė.

1.55 Padėk sau pats. 12.25 M en. f. "Tarp  
pilkų akm enų", 14.00 N au jienos. 14.25 
Men. f. "P epė  llg a ko jin ė ". 18 s. 14.55 
G yvenim as ir po litika . 15.25 NSO. 15.55 
Sporto  program a. 16.55 Dok. f. 17.25 
Savaitės aidai. 17.55 M eilė  iš pirm o 
žv ilgsn io. 18.45 Men. f. "K ontraktas Čeri 
ga tvė je". 3 s. 19.40 Labanakt, vaikučia i.
20.00 N aujienos. 20.35 A p ie  orus. 20.45 
Men. f, "L ik im o s m ū g ia i" . 3 s. 21.35 MTV 
prizų jte ik im as. 23.05 M en. f. "Žvėris, 
kilęs iš jū ro s ". 24.00 N aujienos.

Sekmadienis, sausio 24 d.
LIETUVO S TV
9.00 P rog ram a. 9 .0 5  P rogram a 

va ikam s. 9.50 L iudyk im e Kristų, 10.15 
Lietloto. 10.25 D aug m ažesni už mus.
10.45 "Mes nepakartojami, kol gyvi". 11.20 
K repšin io  pasaulyje. 12.10 S tud ija  MT.
12.55 TV anonsas. 13.00 Gam toje. 13.30 
"Kelis” . 10 s. 13.55 K  Mažeikos reportažai. 
14.25 S ve ik in im ų koncertas. 15.20 
P e rž e n g u s  2 0 0 0 -u o s iu s . 16 .10  
Naujametinis roko savaitgalis. 17.00 NBA 
apžvalga. 17.35 Dailusis čiuožimas. 19.00 
Žinios. 19,05 TV anonsas. 19.10 
Japonų videonovelės. 19,25 Gimtinė. 19.55 
"E uropos a ikštė" - "P lienas". 20.25 
Labirintas. 21.00 Panorama 21.35 Galerija
22.05 “ Paslėptas ge luon is ". Men. 1

TELE-3
9.00 Anim ac. f. 10.30 Ang lų  k. 

pam okėlės. 10.40 Langas j gam tą. 10.55 
Nežinom as Eizenšteinas. 12.05 Filmas
Meška". 13.35 Muzika. 14.50 G yvūnijos 

pasaulyje. 15.50 M uzika. 16.25 J. J. Jazz.

16.55 S tebuklingas V. Disnėjaus pasaulis
17.40 M uzik inė la ida  "PO P-TV". 18.10 
S ėkm ės kva d ra tas . 18 .50  TELE-3 
horoskopas. 19.00 TELE-3 savaitės 
naujienos. 19.25 Filmas "Išdavystė". 21.10 
Pats sau režisierius. 21.3010 populiariausi 
L ietuvos grupių.

O S TA N K IN O  TV
8.00 Be pauzės. 8.35 IŠ ryto, ankstėliau.

9.05 Poligonas. 9.35 Sportlo to . 9.50 Ko! 
v is i namuose. 10.20 G udruo lia i ir 
gudruolės. 11.00 N auja karta pasirenka
11.45 Su ženklu "P i” . 12.30 Provincija
13.00 Anim ac. f. 13.10 Dok. f. 14.00 
Naujienos. 14.20 D ia logas eteryje, 15.oo 
Keliautojų klubas. 15.50 G yvas amatu 
m edis. 16.00 Animac. f. 16.50 Panorama,
17.30 Naujienos. 17.45 Humoro antologija
18.30 Autošou. 18,50 TV locija . 19.05 
Apie orus. 19.10 Dailusis čiuožimas, 20.55 
Reklama. 21.00 Sekmadienis. 21.45 Sporto 
savaitgalis. 22.00 D idysis teatras. 22.50 
Meilės istorija. 24 .00  N aujienos. 0.20 
M uzik inė  program a.

SAT 1
P e n k ta d ie n is , sa u s io  21 d.
18.30 Regioninė program a 19.00 "Lošk 

va  b a n k !". 20.00 Ž in ios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "La im ės ra tas". 21.15 
"Pašėlusios lenktynės” . JAV nuotykių 
kom edija . 23.20 "E xo rc is t 2- Eretikas ‘ 
JAV s iaubo  f.

Š e š ta d ie n is , sa u s io  22  d.
12.10 "Pašėlusios lenktynės" JAV 

nuotyk ių  kom edija . 14.05 "S to ru lis". JAV 
kom edija . 16.50 “ Iššūkis R obin Hudui 
D, Britan ijos nuotykių  f. 17.30 “ Taškas 
taškas taškas". 18.00 "Lošk  va  bank!'.
18.55 M ilijonų  ža id im as. 19.00 Futbolas
19.30 "K e lio  a tga l nėra". Iš JAV serijos 
jaun im u i "S iauras takas". 20.20 Žinios.
20.30 "La im ės ratas". 21.15 "Fredis 
svetim oje ša ly je". Vokie tijos vaidybinis f
23.00 "Vyre, vy re ". Ža id im as - kef 
šauniausias?

S e km a d ie n is , s a u s io  23  d.
11.00 "B lekas - Juodas is  žaibas' 

Kanados nuotyk ių  seria las. 11.30 "Zoff'. 
La ida  va ikam s ir jaun im u i. 12.00 Politika
13.00 Krepšinis. 14.00 "N etikras Zoro".
Iš JAV nuotyk ių  seria lo  "Z o ro ", 14.30 
‘Tarzanas ir žudikas liūtas". Iš JAV nuotykių 
serialo "Tarzanas". 15.00"Heraklio sūnus 
M ačistė". Fantastin is f. 16.40 'Naftos 
p rincas". Vesternas. 18.30 "Gelbėtojai iš 
M a lib u ". N uotyk iu  seria las. 19.25 "TV už 
gam tą ". 20.15 Ž in io s . 20.25 Sporto 
naujienos. 20.30 "L a im ė s  ratas", 21.15 
"N ak ties  žud iko  g a u d yn ė s " JAV TV f
23.10 Poka lb is  bokšte  su įdomiais 
Žmonėmis. 0.30 '2 4  valandos". Reportažai.

B A LT IJO S  TV 
P e n k ta d ie n is , s a u s io  21 d.
17.00 P rogram a va ikam s. Pasakosit j  

žaidimai vaikų svetainėje "O pa-pa". 18.00 I 
Tik B a ltijos TV program oje . Reportažas į  
iš popu lia riaus io  L ie tuvo je  automobilio I 
ka rūnavim o šventės-T opauto-93 ! 19 30 I 
LKL čem pionatas. "O lim pas"-"Ža lg iri 
21.15-3.00 Lenkijos TV I programa

Š e š ta d ie n is , s a u s io  22  d.
8.00 Lenkijos TV I p rogram a 15.00 I 

Vaikų savaitgalis. 15.30 Etnostudija 16 00 I 
Bitė. Laida m oterim s. 16.30 Kinas-m aro | 
meilė. Film as "Ik i pasku tin io  atodūsio
18.00 LKL čem pionatas. "Atletas ’- 
"Ž a lg ir is ". P e rtra u ko je -ž in io s . 19.30T k | 
B a ltijosTV program ao je , NBA rungtynes , 
20.30-4.25 Lenkijos TV I programa

S e km a d ie n is , sa u s io  23 d .
8.00 Lenkijos TV I program a. 1500 I 

Vaikų savaitga lis. 15.30 "Atvykau pas I 
Jus ka ip  G anyto jas” . 16.00 Susitikimai I
16.30 Ten... 17.00 NBA apžvalga, 17.35 
TV šou "Lietuva-2000". 18.00-2.45 Lenkijos | 
TV I p rogram a.

Š IA U LIŲ  VT IR  PALYDOVINĖ 
PR O G R AM A 

P e n k ta d ie n is , sa u s io  21 d . 
17.00-18.00 Baltijos TV programa 

Program a va ikam s. 18.00-19.00 MTV' I
19.00 Pirk, parduok, inform uok 19.10 I 
Ž in ios. 19.30-21.15 Baltijos TV p ro -[ 
gram a. LKL čem pionatas. "Olimpas - 
"Ž a lg ir is " . 2 1 .1 5 2 2 .4 5  ŠVT programa.
a lte rna tyv in ių  menų stud ijos laida. 21 T5 I
N uotyk ių  film as "M eška". 23.15 Kar- | 
to jam a "P irk , parduok, informuok 
Ž in ios. 23.45-2.00 P a lyd o v in i pro- | 

gram e.

K A B E L IN Ė S  I V  PROGRAM A 
K e tv ir ta d ie n is , B eūsio 2 0  d.
19.00 Men. 1. "įsiveržimas jėga

20.30 Men. f. "K e tv irtas is  karas". 22.1» | 

Men. f. "K as  norė jo m irti".
P e n k ia d ie n is , e e u e lo  21 d.
19.00 M en. I. "S unkus ta k in tu

20.35 M en. f. "B ė g lys  ta rp  mūsų" 221 
Men. I. "N ešva rūs ža id im a i", 23 55 Me I
i. "V ienam e nam e su  Klodu .
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