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“KALTA ESU! KALTA ESU!” 
GALVOTI PRADĖSIU?

Vytautė Ž IL IN S K A ITĖ
Vyriausybės atstovas spaudai.

Gerbiamieji svečiai ir žurnalistai, 
premjeras pasirengęs atsakyti j jūsų 
klausimus. Tik paprašysiu pateikti 
trumpus ir konkrečius klausimus, 
nes laikas ribotas.

Žurnalistas A. Pone 
prem jere, prašom e 
paaiškinti, kodėl pernai 
buvo sup irk ti prasti 
grūdai iš užsienio, užuot 
pirkus gerus grūdus iŠ 
savųjų žemdirbių?

Premjeras. Mūsų orientacija 
šiuo klausimu nėra vienareikšmė. 
Todėl ir j jūsų klausimą negaliu duoti 
vienareikšmio atsakymo.

Žurnalistas B. Mano klausimas 
gerbiamajam premjerui štai toks:

Į dėl ko buvo menkai superkami 
grūdai iš mūsų ūkininkų, o  dosniai 
superkami iš svetimųjų?

P rem je ras . M atot, ta i yra 
dinamiškas procesas, kurj reikia 
įdėmiai išstudijuoti ir tik po to 
diskutuoti.

Ž u rn a lis ta s  C. N orėčiau 
paklausti štai ko: ar nebuvo galima

paremti savus žemdirbius, o ne 
užsienio?

P rem je ras . Supratau. Šis 
klausimas neneša nieko kito, tik 
emocionalų pradą ir dėl to jis 
netoleruotinas.

Žurnalistas D. Norėčiau gauti

konkre tų  atsakym ą j tok j 
paklausimą: kodėl buvo ignoruotas 
mūsų šalies derlius ir atiduota 
pirmenybė importiniam?

P rem je ras . Jsig ilinus j š io  
klausimo esmę ir užsidavus uždavinj 
j jj atsakyti, šis klausimas turi tik 
spekuliatyvinį turinj.

Žurnalistas E. Prašau atsakyti: 
kok ia is  m o tyva is  buvo 
vadovaujamasi atiduodant liūto dalį 
lėšų svetimiems grūdams?

P rem je ras . Esu priverstas 
atsakyti, kad š iu o  klausim u 
nesiekiama nieko kito, kaip tik

pabloginti Lietuvos padėtj.
Žurnalistas F. Pone premjere, 

ar jums neatrodo, kad, perkant 
grūdus iš užsienio, buvo žlugdomi 
savi žemdirbiai?

Premjeras. Šis klausimas yra 
inicijuotas iš vienos pusės ir juo 

siekiama tik vieno: 
politin io kapitalo 
sukaupimo.

Žurnalistas G. 
Didžiai gerbiamas 
premjere, aš vis 
dė lto  norėčiau 

sužinoti, kodėl nenorėta rūpintis 
savais žemdirbiais, nukreipiant 
lėšas užsieniui?

Premjeras. Jūsų klausimas ilgas 
ir monotoniškas viena kryptimi, 
todėl negaliu daleisti atakymo.

Ž u rn a lis ta s  H. M alonėkite 
paaiškinti, kuo jums patrauklesnis 
užsienio derlius už vietinį. Ačiū.

Prem jeras. Tai neatsakingai 
keltas klausimas, kuriuo daromas 
jžūlus spaudimas. Ypač man, 
premjerui, likimo valia juo tapusiam.

Nukelta | 2 p.

Irena KONČIUVIENĖ
Išspausdinome penkių dalių serialą 

iš miesto skalbyklos gyvenimo 
pavadinimu “ KALTA ESU! KALTA 
ESU! NEPAGALVOJAU...”  Jame 
rašėme apie šios valstybinės jmonės 
direktorės Nijolės Domereckienės 
veiklą, užfiksuotą Savivaldybės 
kontrolės tarnybos beveik trylikos 
mašinraščio lapų patikrinimo akte.

Praėjusį penktadienį vykusiame 
Šiaulių valdybos posėdyje direktorė 
N. Domereckienė "už finansinės 
drausmės neužtikrinimą vykdant 
Lietuvos Respublikos 1993.07.14 
įstatymą “ Dėl laikinosios atsiskaitymų 
tvarkos ir są lygų" ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos 
banko valdybos 1993.08.31 nutarimą 
Nr. 673 “Dėl priemonių atsiskaitymų 
tvarkai pagerinti ir atsiskaitymams 
tarp Lietuvoje esančių ūkio subjektų 
sureguliuoti", tinkamos skalbimo 
priemonių apskaitos neužtikrinimą, 
nejform intų skalbinių skalbimą, 
skalbimo kokybės ir technologijos 
kontrolės neužtikrinimą, Lietuvos 
Respublikos Darbo sutarties jstatymo 
paže id im us”  (įsakym o kalba

netaisyta) atleista iš užimamų pareigų 
pagal DSJ 29 str. 1 dalies 2 punktą.

Laikinai jmonės direktorės pareigas 
ska lbyk lo je  užim s m eistrė S. 
Tautvaišienė. Dokumentacijai ir 
materialinėms vertybėms perimti 
valdyba sudarė vicemerės V. 
Stasiūnaitės vadovaujamą komisiją. 
Vargu ar skalbyklos seriale jau galima 
dėti tašką. Žinant kai kurių šios 
tr iukšm ingos  is to rijos  da lyv ių  
asmenines savybes, ambicingumą, 
tendencingą patikrinimo traktuotę, 
galima tikėtis serialo tąsos... 
teismuose. Nors ką gali žinoti, gal 
netekusi direktorės posto p. N. 
Domereckienė pradėjo mąstyti? Gal 
ji jau turi jėgas ir sugebėjimus atitinkantį 
darbelį? Pagyvensime - pamatysime...

Ko šioje istorijoje pasigedau? 
Padėkos žodžio niekas neištarė vos 
ne du mėnesius skalbyklos darbą 
tikrinusios kontrolės tarnybos vyresn. 
kontrolierei p. Teresei Monstavičienei, 
doros ir sėkmės darbe niekas 
nepalinkėjo skalbyklos kolektyvui. 
Nežinau, ar turiu teisę tai padaryti aš, 
žmogus, šią istoriją stebėjęs iš šalies, 
tačiau gal niekam nepakenksiu, 
ištardama: AČIŪ ir SĖKMĖS!

arba auientiS br№(ige

NEBŪKIME ABEJINGI SAVO GYVENIMUI
REFERENDUMU PAREIKALAUKIME PILIETINĖS TVARKOS!

BALSUOKIME UŽ KONSTITUCINIO ĮSTATYMO “ DĖL 
NETEISĖTO PRIVATIZAVIMO, NUVERTINTŲ INDĖLIŲ IR 
AKCIJŲ BEI PAŽEISTOS TEISĖSAUGOS”  NUOSTATAS, 
KURIOMIS SIEKIAMA:

- apsaugoti nuosavybę, pirmiausia privačų asmenų 
įsigytas įmonių akcijas ir žemės ūkio bendrovių pajus, nes 
akcijos ir pajai yra dirbtinai dešimtis kartų nuvertinti ir 
pusvelčiui neteisėtai pasisavinami;

- kompensuoti gyventojams sovietinės valdžios 
nusavintus indėlius ir kitas jiems prilygintas pajamas;

- atstatyti valstybės turto tikrąją vertę ir įstatyminį 
privatizavimą, kad būtų sukaupta lėšų investicijoms ir kitoms 
valstybės reikmėms;

- sustabdyti svetimo turto (pajamų) grobstymą ir dirbtiną 
gamybos mažinimą, išsaugoti darbo vietas ir kuo greičiau 
atstatyti įmonių pajamas, žmonių atlyginimus ir pensijas;

- apdrausti indėlius, apsaugoti juos nuo tikrų ir abejotinų 
bankų bankrotų;

- įstatymiškai užbaigti neteisėtai (be privatizavimo, be jokio 
pardavimo) į privačias bendroves perregistruotųjų valstybinių 
monių privatizavimą, numatant galimybę įmonei ar jos 
kcininkams išpirkti (išsimokėtinai) valstybės kapitalą;

- pradėti rimtą valstybės kovą prieš organizuotą 
usikalstamumą ir korupciją.

Balsuokime TAIP, nes galbūt tai yra paskutinė galimybė 
ustatyti griežtą tvarką ekonomikoje, o kol nėratokios tvarkos, 
ejmanoma tikra laisvoji rinka ir žmonių gerovė.

Balsuokime TAIP, nes kitaip jau nebeįmanoma sutramdyti 
rupciją ir svetimo turto išgrobstymą valdžios “ išrinktųjų" 

opelės naudai.
Balsuokime TAIP, nes vėliau jau nebeliks iš ko sugrąžinti 
ventojams indėlius, atstatyti beveik visiškai nuvertintas 
cjjas ir pajus.
Štai š io s  n u o s t a t o s :
Pirmoji. įstatym o paskirtis .
Šiuo Konstituciniu įstatymu nustatomi teisiniai finansinės 
rkos, privačios ir valstybinės nuosavybės apsaugos, 
nių tuno ir tikrosios akcijų (pajų) vertės perskaičiavimo, 

pat kovos su nusikalstamumu stiprinimo būdai, 
rodoma, kaip ir kiek valstybės turto perduodama sovietinės 
dž'os nusavintų indėlių kompensavimui, kaip 
abdomas turto išsidalijimas tarp nomenklatūrininkų.
Htroji. Neteisėtas privatizavim as.
«teisėtas privatizavimas - tai valstybinio turto 
'sav'nimas be privatizavimo, valstybinių įmonių 
tymas į privačiąsias nesudarant pirkimo-pardavimo ar

kitokio perleidimo sandorių, dirbtinai nuvertinto privataus turto 
(akcijų) prievartinis perprivatizavimas. Tokį neteisėtą turto 
pasisavinimą draudžiama įteisinti. Tačiau tik teismas gali 
panaikinti jau sudarytus sandorius.

T reč io ji. N e te isė to  p r iv a t iz a v im o  p a d a rin ių  
panaikinim as ir to lesn is va lstyb in io  tu rto  pirm in is 
privatizavimas.

Atkuriama tikroji be privatizavimo perregistruotų įmonių 
valstybinio turto vertė, šis turtas padalijamas j akcijas. Dalis 
akcijų parduodama už likusius investicinius čekius, kita dalis 
-už pinigus, sum okamus iškart arba išsimokėtinai. 
Vertingiausios valstybinės Jmonės parduodamos už valiutą. 
Gautos lėšos skiriamos žmonių santaupoms atstatyti, taip pat 
smulkiam verslui ir investicijoms plėtoti, eksportui skatinti.

Net ir ne pagal privatizavimo įstatymus įgytas turtas iš nieko 
neatimamas ir neperprivatizuojamas, tačiau, tęsiant likusio 
valstybinio turto privatizavimą, kompensuojama jo tikroji 
vertė.

Ketvirtoji. Gyventojų indėlių atstatymas ir apdraudimas.
Gyventojų santaupoms atstatyti Lietuvos valstybės 

vertybinių popierių fondui skiriama pusė dar neprivatizuoto 
valstybinio turto maždaug už 10 mlrd. litų. Lėšos kaupiamos 
specialiose litų ir valiutos sąskaitose. Kompensacijos 
pradedamos mokėti, kai šiose sąskaitose sukaupiama ne 
mažiau kaip 1 mlrd. litų. Pirmiausia santaupos atstatomos I ir 
II grupės invalidams, pensininkams, socialiai remtiniems 
asmenims, politiniams kaliniams ir tremtiniams. Indėliai 
kompensuojami atsižvelgiant j faktinį kainų pasikeitimą, bet už 
vieną turėtą rublį grąžinama ne mažiau kaip vienas litas. 
Atstatomi ir tie indėliai, kurie buvo išimti po 1991 m. vasario 26 
d. Visos santaupos galutinai baigiamos kompensuoti 1998 m. 
gruodžio 31 d.

Visi dabar laikomi indėliai apdraudžiami ir taip apsaugomi 
nuo tikrųjų ir dirbtinų bankrotų.

Penktoji. Ilgalaikio tu rto  vertės Indeksavimas.
Ilgalaikis turtas indeksuojamas pagal faktinį kainų 

pasikeitimą. Gautas turto prieaugis priskiriamas valstybiniam 
ir akciniam kapitalui.

Indeksuoto valstybinio turto vertė patikslinama pagal 
rinkos kainas.

Likusios nepanaudotos investicinės lėšos indeksuojamos 
tiek pat kartų, kiek ir privatizuojamas valstybinis turtas.

Šeštoji. Nuvedėjusio akcinio Ir va lstyb in io  kapita lo  
atstatymas.

Nuo 1992 metų nuvedėjęs akcinis ir valstybinis kapitalas 
(įstatinis kapitalas) atstatomas etapais priklausomai nuo to,

kada buvo įsigytas indeksuojamas turtas.
Kuo anksčiau įsigytos akcijos, tuo labiau padidinama jų 

vertė.
Žemės ūkio įmonių (bendrovių) turto vertės prieaugis 

paskirstomas turėtiems pajams, taigi bendrovių nariai gali 
atgauti savo tikruosius pajus.

Septintoji. Teisėsaugos stiprin im as Ir viešumas.
Kovai su nusikalstamumu teisėsaugos institucijose 

steigiamos specialios grupės. Priimama kompleksinė kovos 
su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija programa. 
Teisėsaugos institucijų padaliniai tinkamai aprūpinami ir 
finansuojami. Šių padalinių darbuoiojams, taip pat teisėjams 
mokami iki 10 vidutinių algų dydžio priedai, jiems ir jų šeimų 
nariams numatomos specialios socialinės ir saugumo 
garantijos.

Viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui užtikrinti 
panaudojamos tinkamai aprūpintos Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnyba ir Šaulių sąjunga.

Seimo ir savivaldybių tarybų posėdžiai transliuojami per 
valstybinį radiją ar televiziją. Tokią teisę turi ir privačios radijo ir 
televizijos stotys.

Valstybės tarnautojai ir pareigūnai nuo 1995 m. sausio 1 d. 
deklaruoja savo pajamas.

Aštuntoji, jstatym o “ Dėl neteisėto privatizavim o, 
nuvertin tų Indėlių Ir akc ijų  bei pažeistos te isėsaugos”  
nuostatų įgyvendinim as.

Iki 1995 m. vasario 1 d. įmonės indeksuoja ilgalaikį turtą ir 
perregistruoja įstatinį kapitalą. Dalis atstatyto valstybinio turto 
įtraukiama j privatizavimo programas ir parduodama už 
investicinius čekius. Kita dalis to  turto (akcijos) perduodama 
Lietuvos valstybės vertybinių popierių fondui ir parduodama už 
pinigus Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje. Buvusios 
valstybinės įmonės, be privatizavimo perregistruotos į 
privačiąsias, gali išpirkti likusį valstybinį turtą išsimokėtinai. 
Jeigu pageidauja, valstybinio turto (akcijų) gali nusipirkti ir 
bankai.

Šį įstatymą įgyvendina Vyriausybė pagal Seimo priimtus 
konkrečius norminius aktus.

Lietuvos Žmonės,
- tik Jūs, dalyvaudami referendume ir balsuodami už 

Konstitucinio įstatymo priėmimą, dar galite šj refrendumą 
paversti PILIETINĖS TVARKOS IR TEISINGUMO 
REFERENDUMU!

-tik  nuo Jūsų dabar priklauso, ar ir toliau skursime bijodami 
savo šešėlio ir turtindami nusikalstančiąsias grupuotes!

In iciatyvinė grupė
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MIRTI JIS 
NENORĖJO

Neatgavęs
žemės,
nusišovė

Parovėjos
kaimo

gyventojas

KLAUSIMŲ
KLAUSIMAS,

arba autentiški 
atsakymai 

neautentiškame brifinge
Atkelta Iš 1 p.

Žu rna lis ta s  I. M isteri 
premjere! Būčiau be galo 
dėkingas, jeigu paaiškintumėte, 
kodėl jums pirkti svetimą derlių, 
kai iki soties savojo?

Premjeras. Todėl, kad bendri 
mūsų tautos interesai turi lemti 
grupinius interesus. Tai mums 
prioritetinis klausimas.

Žurnalistas K. Būčiau be 
ga lo  dėkingas, je igu 
paaiškintumėte, kodėl savi 
marški ni ai jums arčiau kūno, o 
savi ūkininkai - toliau?

Premjeras. Tai populistinis 
klausimas, užduotas tuo metu, 
kai mūsų valstybė jauna ir kai 
siekiam a tam tikro  skėčio 
saugumo.

Žurnalistas L. Tikiuosi gauti 
atsakymą j tokj klausimą; kodėl 
pakako pinigų svetimam derliui 
pirkti, o pritrūko savam?

Premjeras. Todėl, kad mūsų 
veikla nukreipta j gyvybiškiausių 
klausimų sprendimą, j klausimų 
klausimą numeris vienas.

Žu rna lis ta s  M. Mano 
klausimas toks: kam prireikė 
ta ip  re ika lingas lėšas 
išpum puo ti nereikalingiem s 
svetimiems gpūdams?

Premjeras. Aš sakau vieną 
klausimą, o jūs gird it kitą 
klausimą. Todėl aš pasisakau už 
d isc ip linos jved im ą šiuose 
klausimuose!

V y ria u s y b ė s  a ts to va s  
spaudai (pašokdam as). 
Gerbiamieji! Brifingas baigiasi! 
Lieka paskutinis klausimas. 
Prašome!

Ž u rna lis ta s  N. Šalies 
orem jere! Prašome labai 
konkrečiai atsakyti j labai 
konkretų k lausim ą:kodėl 
valdant Vagnoriui ižde nebuvo 
nė vieno cento skolos, o valdant 
jums - net pusė milijardo skolų ir 
tuštutėlis iždas?

P rem je ras. Atsakau
klausimu j klausimą: ko norima? 
Ar iš to klausimo padaryti 
propagandinį šou? Viso gero!

LAIVELIS SKĘSTA, 
ŽIURKĖS DAR NEBĖGA

Albertas GRIGANAVIČIUS 
Rugiapjūtės godonės

Esu kaimo vaikas, todėl visada 
miela pasidairyti po tėviškės laukus. 
Ypač gražu ankstyvą rytmetį, kai laukai 
dar miega po gaivinančios miglos 
skraiste, o jų ramybę saugo didingai 
virš miglos iškilusios medžių kupetos. 
Kai patekėjusi saulutė išsklaido 
naktines ūkanas, pro jų plyšius pamatai 
auksinę javų jūrą žėrinčios rasos lašelio 
išpraustą nokstantį grūdą. Širdy ramu 
ir gera, nes ir saulė, ir žemė tarytum 
sako: “ AŠ savo darbą padariau, imk, 
artojau, ir mano, ir savo darbo vaisių!”

Gražu ir šiemet, bet širdy jau ne 
taip gera. Ne tiek dėl to, kad per anksti 
nurudavo pievos, sunoko ne toks 
skalsus grūdas, kad nuo apžėlusių 
pakelių vis plačiau ir giliau j pačią jo 
širdį brenda ramunės ir usnys, kiek 
dėl to, kad taip sunkiai išaugintas 
grūdas tapo niekam nebereikalingas.

Užburtieji ratai
Mano tėviškė - nedidelė, bet joje 

dar stipri bendrovė, vienintelė rajone 
neprasiskolinusi bankams. Mat 
sumanus ir įžvalgus pirmininkas iš 
besitraukiančios rusų kariuomenės 
buvo pusdykiai prisipirkęs degalų ir 
tepalų, kurių užteko dvejiems metams.

Pernai prinoko puikus derlius, bet 
iškilo dvi pagrindinės problemos: lietus 
ir kur oėti grūdus. Lyja - kombainininkas 
geria. Pragiedrėjo - neissipagirioja. 
Mechanizatorius sulaužo kombainą. 
G iedra- remontuojamas kombainas. 
Sutaisė - vėl lyja. O pirmininkas kone 
kasdien suka užburtą ratą nuo Jonavos 
iki Rokiškio su pilnu sunkvežimiu 
drėgnų grūdų ir sunkiu lagaminu, kuris 
skirtas ne varginanačioms 3 km ilgio 
eilėms prie elevatorių trumpinti, otam, 
kad lietaus išmirkyto grūdo rūšis 
nesumažėtų. Lagaminą tampyti greitai 
liovėsi. “ Aš su lagaminu, o kiti - su 
diplomatais ir vokais. Aš neturiu ko 
dėti j tokią smulkią ta rą ".

Monopolijų 
(valstybės?) reketas.

Elevatoriai grudų nepirko. Neturėjo 
kreditų, šnekėjo žmonės. Lengvatinius 
kreditus pasiėmusi grupė draugų 
užvertė Lietuvą užjūryje nupirktais 
grūdais. Elevatoriai priėmė tik saugoti, 
ir ne už didelę kainą, o  atėjus pavasariui 
dalį grūdų nupirko, bet jau dvigubai 
pigiau.

Bendrovė užaugino per 20 ha puikiu 
cukrinių runkelių ir nuvežė Panevėžin, 
bet pinigų už juos oi kaip ilgai nebuvo; 
fabrikas negavo kreditų, už kuriuos 
“ kažkas" vėlgi Lietuvą užvertė 
importiniu cukrumi. Per žiemą iš

nesumokėtos už runkelius sumos 
susidarė net 13000 litų palūkanų, 
bet... nuvažiavus sudaryti naujos 
sutarties, fabriko monopolininkas 
pareiškė: “ Atsisakai tų 13.000 arba 
- jokios naujos sutarties!" Atsisakė 
žemdirbys, nes žemė jau buvo 
paruošta naujai sėjai.

Na, o šiemet ar žlugdo kas?
Pride(rg)tinės vertės 

mokestis
Šiemet problemos liko iš esmės 

tos pačios: nėraJietaus, bet grūdas 
vosnetrečdaliu  mažesnis, parduoti 
jj turbūt bus iš v iso neįmanoma, o 
degtinės kaime - netgi daugiau nei 
pernai, bet su ja nei lauką palaistysi,

to  kažkas laimės, - kitaip kam reikėtų 
tos visos velniavos?

LAIVELIS 
SKĘSTA. 

KAS 
GELBSTI?
Kaime siaučia bankrotas, atėjęs, 

beje, ne savo kojomis. Valdžios 
primestas. Žmonės tai mato ir jau 
pradeda suprasti, kad juos apgavo 
baltasis laivelis, nupaišytas DDP

Leonardo Kardelio pieš.
nei patręši, nei darbą paspartinsi. 
Net neaišku, kokia kaina bus siūloma 
už grūdus. Tačiau juos reikės kažkur 
supilti ir už saugojimą PVM nulups 
18 proc. Nesumokėsi laiku ■ didės 
palūkanos. Iš ko mokėti, jei dar ir už 
pernykščius ne viskas atgauta. 
Žemdirbio akyse plyksteli pikta 
ugnelė.

- Nesulaukiau iš naujos valdžios 
jokių malonių, jas mes įpratę užsidirbti 
savo prakaitu. Bet kad valdžia šitaip 
sąmoningai it beatodairiškai žlugdytų 
žemės ūkj, ir ne tik jj, kaime niekas 
nesitikėjo. Tas "pridargtinės" vertės 
mokestis palaidojo paskutines viltis 
ir galimybes išsilaikyti. Jei taip tęsis 
toliau, kitąmet būsime sužlugdyti kaip 
irvisos aplinkinės bendrovės. Bet iš

rinkiminiame plakate virš tokių gražių 
žodžių kaip "darbas, dama, dora".

Pažadų laivelis skęsta: nei 
žmoniško darbo, nei darnos, nei 
doros, betžiurkės iš jo dar nebėga, o 
įnirtusiai kamšo skyles. Tai labai tiksliai 
apibūdino deputatas V. Čobotas 
L ie tu vos  G ydy to jų  są ju n g o s  
konferencijoje: Seimu oaugumiečiai 
rūpinasi ne ūkio ir ne socialiniais 
žmonių reikalais, o tik  kaip sustiprinti 
ir išlaikyti savo partijos valdžią. Jau 
"p r is ic h v a t iz a v o "  pakankam ai 
gelbėjimosi liemenių ir j  savo urvelius 
jau  suspėjo prisitempti skaniausių 
trupinėlių nuo varguolių stalo. Ir oar 
temps, jei nepareikšime savo valios

KAIP
LAIDOS

VIENIŠUOSIUS
Šiaulių miesto valdyba aptarė 

vienišųjų žmonių laidojimo 
klausimą, Miesto socialinės 
rūpybos skyrius, policija,

sveikatos apsau jos, metrikacijos 
skyrius, gedulo namai, 
komunalinio ūkio skyrius bei V| 
"Dekoratyviniai augalai” privalės 
dirbti pagal valdybos sprendimą.

T arkime, jeigu atsitiks taip, kad 
ligoninėje mirs artimųjų neturintis 
žmogus, nustatę mirties priežastį 
ir išrašę pažymą, medikai praneš 
apie tai soc. rūpybos skyriui. Šis, 
paėmęs minėtąją pažymą, pateiks 
ją Civilinės metrikacijos skyriui, 
kuris per tris paras nuo mirties 
privalo išrašyti mirties liudijimą. 
Šj liudijimą soc. rūpybos skyrius 
pateiks komunalinio ūkio skyriui, 
kad beglobio asmens laidojimą 
finansuotų valstybė (drauge 
nurodoma velionio buvimo vieta).

Tada komunalinio ūkio skyrius 
turi rašyti raštą Gedulo namams, 
prašydamas palaidoti beglobį, 
pranešdamas, kur yra mirusysis

bei kokių reikia paslaugų. Šis 
skyrius privalo apmokėti už 
suteiktas paslaugas.

Gedulo namų darbuotojai j 
ligoninės lavoninę atveža rūbus 
velioniui aprengti bei karstą. 
Vėliau velionj išveža j kapines ir 
palaidoja nurodytoje vietoje. 
Velionio mirties liudijimas pasi
lieka pas kapinių administraciją 
Jeigu atsiranda artimųjų, kurie 
padengia laidojimo išlaidas, 
mirties liudijimas artimiesiems 
grąžinamas, .

Jeigu vienišas žmogus miršta 
namuose, gatvėje ar kitoje 
vietoje, jo  laidojimo procedūra 
iabai panaši, tik radusieji privalo 
pranešti apie lavoną Policijos 
komisariatui arba namų ūkio 
tarnyboms, kooperatyvams. 
Tuomet mirusysis ligoninės 
transportu atvežamas j teismo

medicinos ekspertizės Šiaulių 
skyrių, kur nustatoma mirties 
priežastis bei išrašoma pažyma 
apie šj faktą. Jei lavonas 
ekspertizei nevežamas, tai j 
komunalinio ūkio skyrių dėl 
laidojimo kreipiasi namų ūkio 
tarnybų darbuotojai arba tiesiog 
kaimynai.

Analogiškai laidojami miru
sieji naujagimiai, kurių neatsiima 
tėvai.

Taigi apsaugok mus, 
Viešpatie, nuo beglobio - 
bedalio mirties. Mirusiajam, 
žinoma, tas pats, kaip ir kas jj 
laidoja. Tačiau apie tautos 
kultūrą sprendžiama iš
pagarbos mirusiajam.

parengė 
Irena VASINAUSKAITĖ

AUS ROS ALĖJA

Jurgis PEKARSKIS

Leonui Jakubėnui šj pavasarį 
sukako šešiasdešimt metų. Ilgą 
laiką d irbo Autotransporto 
jmonėje. Ir dabar jo 
bendradarbiai, pažįstam 
prisim ena jj buvus labai 
sąžiningą, dievobaimingą ir 
darbštų žmogų.

- Esame kartu baliavoję pas j j  
tėvus. Tai, žinai, brolyti, toje 
šeimoje nenusikeiksi... 
prisim ena MTS laikų 
bendradarb is Vitoldas 
Labanauskas. - Levukas negėrė 
ir nerūkė, į Dievą tikėjo... Aš 
manau, kad jis dėl tos žemės 
šitaip padarė.

Laikui bėgant ir neg n'n 
prispaudė. Sako, širdis 
sušlubavusi. Guodęsis, jog vis 
dain iau galvojęs apie savo ū kelį 
- iš pensijos juk nepragyvensi. 
Bet agrarinėje tarnyboje iš jo tik 
pasišaipė: tu, sako, net karvės 
neturi. Kam tau ta žemė..,

- Jis atėjo dar kartą, savaite 
prieš mirtj, - tęsia Aldona 
Bajoraitė, sunkiai va ldydam as! 

kad nepravirktų. - Atėjo, 
atsinešė savo žemės planą ir 
sako: "Aš vėl nerimauju". Sakau 
jam, dar palaukite, liepos 
mėnesį pamatuosime. O jis: "Aš 
negaliu žiūrėti, kaip po mano 
langais baubia svetimos karvės 
kaip trypia mano sodą..."

Mes ta ip  gražiai 
išsiskyrėme, -toliau pasakojaA. 
Bajoraitė. - Netikite?! Jis 
pravirko ir pasakė: “Kad jūs 
žinotumėte, kaip man buvo 
skaudu, kai mane iš čia 
išvarė..." Kas? - klausiu. "Ogi 
šita, kuri priešais jus sėdi". - Jis 
parodė j mūsų vyriausią ją 
žem ėtvarkin inkę Birutę 

Mikėnienę.
Pabandytumėte jūs 

pravirkdyti mano vyrą... - girdžiu 
tariant Eugeniją M iežin ienę, taip j 

pat žemėtvarkininkę. - Bet kas 
tiesa, tai tiesa - Jakubėnas 
kalbėjo protingai...

šioje jstaigoje netiki, kad 
žmogus paliko pasaulį dėl 
žemės. Kad jam j i  t)Uv0i 
svarbiausia vienatvės valandą 
Čia, sėd in t ja u k iu o s e l 

kabinetuose ir g u rk š n o ja 11! 

kavą, iš tiesų nelengva patikėti 

jog gali būti ir kitoks žmor 
santykis su žeme s'e'iâ >L  
nostalgijos, meilės, nerimo. I  
nerimauju..." ■ sakė J  I  
Levukas, Tai buvo laba i < |  

viltis.
("Valstiečių la lk f įU -J
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*  Inga ČEPONAITĖ
Noriu pratęsti tem ą apie 

^  moksleivių mokymąsi JAV. Šįkart 
kalbėjausi su iš ten grjžusiu 

jj. Pauliumi Kriščiūnu. Jis, kaip ir 
mano ankstesnioji pašnekovė 

% Monika Bimbaitė, pradžioje turėjo 
įve ik ti konku rso  barje rus.

*  Priminsiu, kad juos ruošia ALF, 
organizacijos ASSIST atstovas

*  Lietuvoje. Tuokart maratonas ne 
daug kuo skyrėsi nuo šiemetinio,

*  gal tik konkurencija kiek didesnė: 
atranka prasidėjo jau mokykloje,

*  o ir kelialapių į išsvajotąją šalį 
tebuvo penki.

*  O rg a n iza c ija i ASSIST

pasirūpinus, kad atvykusieji geriau 
apsiprastų naujoje aplinkoje, buvo 
surengta trijų dienų orientacinė 
stovykla. Po jos moksleiviai išsiskirstė 
į jiems paskirtas vietas. Paulius pateko 
j Konektikuto valstijose Salsbury 
miestelio privačiąją berniukų mokyklą. 
Mums įprastų klasių čia nėra, 
kiekvienam reikia išmokti nustatytą 
programą, o  labiausiai dominanti sritis 
nagrinėjama plačiau ir išsamiau. Vietoj 
pažymių žinios vertinamos raidėmis 
(A-F), o dažniausiai procentais (iki 
100 proc.) Uniformos taip pat nėra, 
bet dėvėti tamsų švarką ir šviesias 
kelnes būtina Mokykla ne katalikiškos 
krypties, tačiau jaunuoliai tris kartus

per savaitę nustatytu laiku privalo 
lankytis bažnyčioje. Priešingu atveju, 
juo labiau turint daugiau "nuodėmių", 
vaikinukai, prikelti ankstų sekmadienio 
rytą (vienintelę poilsio dieną), ruošia 
pamokas arba perrašinėja žodyną. 
Jei ir ši priemonė negelbsti, tenka 
savaitėlę su tėvais "maloniai pailsėti". 
G eriantys, perpardavinė jan tys 
svaiginančias žoleles ar netgi turintieji 
reikalą su ginklais, nors tai pasitaiko 
didžiųjų miestų valdiškose mokymo 
įstaigose, iš šios mokyklos be išlygų 
pašalinami.

Vaikinai renka savo prezidentą bei 
sekretorių, kurie bendradarbiauja su 
mokytojais ir sprendžia iškylančias

Ko siekia valdžios vyrai?
Lietuvos spauda tyčia stengiasi 

sudaryti įspūdį, kad protingi žmonės 
išmirė, ir spausdina daug įvairių 
politikų" straipsnių. Tik gaila, kad 

tie politikai" daugiausia nė cento 
neverti, o tik prie valdžios lovio 
Desiveržiantyą ir dieną, ir naktį valdišką 
grietinėlę sapnuojantys, o apie politiką 
mąstantys, kaip apie kortų žaidimą, 
nors nežino, kad kiekviename žaidime 
yra savos taisyklės ir jų būtina laikytis. 
Ar gali toks suprasti eilinį darbo žmogų, 
norintį atgauti savo kruvinai uždirbtas 
lėšas ir už jas nusipirkti įkapes ar dalį 
vadinamojo "valstyb in io" turto, o ne 
atiduoti jį tiems, kurie visokiais galimais 
ir negalimais būdais stengiasi šį turtą 
pusdykiai “ privatizuoti” ? Ir nereikia 
apeliuoti į skylėtą biudžetą, kada šios 
skylės padarytos tų pačių prie lovio 
besiveržiančių ir rėkiančių, jei 
pavėlavus lovys liko tuščias, o 
nematančių ir nenorinčių matyti, kur 
b ngsta per vargus surinktos tų pačių 
ei'mių darbo žmonių pajamos, 
Pridėtinės vertės, muito mokesčiai ir 
V;sokie kitokie atskaitymai.

Kodėl tik dabar, kada jau spėta

Negerai, kai turtuolis savo turtą 
skoningai naikina, o  aplinkiniai 
vargšai skursta Nors jis elgiasi blogai, 
,a£iau yra teisus Ir įs ta tym u i 
nenusižengia. Bet kaip suprasti 
Ėdžios elgesį, kuri, privalėdama 
^nėm s tarnauti, naikina savo turtą? 

Šiaulių m. N. ryto tako 3a yra 
dus ios  Va ikų k o n s u lta c ijo s  
'©naaukštis pastatas. Konsultaciją 
a ®itė stom ato logijos, vėliau 

P raktin ių  patikrinimų kabinetai ir 
r ka*kas, bet dabar geras ir 
ogioje vietoje esantis pastatas 
tirštas ir niekam nereikalingas. O 
rjnaprižiūrimas ir apleistas, tai ir 

dJ da" as griauti. Jau išplėštos 
Pastw iSdau*yti langai. Kartais iš 

0 pasirodo dūmai, mat paaugliai 
Mėgsta čia apsistoti

paslėpti pavogtas lėšas, ištrauktas 
pajamų deklaravimo įstatymas tokiu 
pavidalu, kad juo vadovaujantis ir 
pats velnias ragus nusilaužtų. O ką 
jau kalbėti apie mokesčių inspekciją, 
kuri turbūt ir pati nežino, kam ji 
reikalinga - mokesčiams ar kyšiams 
rinkti?

Ir tik kvailys gali pasakyti, kad ne 
parduodant savo gamybos prekes, 
o perkant blogos kokybės svetimas, 
kurios po savaitės sulūžta, suplyšta, 
galima praturtėti. Praturtėti gali tik tie, 
kurie šį šlamštą į Lietuvą veža ir 
visokiais leistinais ir neleistinais būdais 
stengiasi iškišti tiems patiems, 
pa sku tin iu s  savo p in igus 
atiduodantiems, nes pigesnių jau 
nebėra, o savos gamybos geros ir 
pigios prekės iškeistos į tūkstančius 
bedarbių.

Nereikia būti naiviems ir galvoti, 
kad gautų kreditų nereikės grąžinti. 
O grąžinti reikės iš tų pačių lėšų, 
kurios bus atimamos iŠ dirbančiųjų 
jiems nieko nedavus. Iš dirbančiųjų 
todėl, kad iš jų pagal visus priimtus 
įs ta tym u s  lengv iaus ia  atim ti.

Negrąžinsime šių kreditų - teks aliduoti 
netik savininkams negrąžintą žemę, 
pastatus, bet ir už taupomuosiuose 
bankuose surinktas ir nepasiimtas 
ar negrąžintas santaupas pastatytas 
gamyklas, įmones bei žemės gelmėse 
esančius turtus. Ir kur tada, kaip 
manote, bus valdančioji partija - sukiš 
galvas į smėlį, o užpakalius atsuks 
savo tėvynainiams. O iš tos dalies, 
visi žinome, ko galima tikėtis. Ar ne 
geriau dabar priversti, kad valdžios 
vyra, išrinkti nors ir per klaidą, patikėjus 
jų gražiais pažadais, atsigręžtų veidu 
į tuos, iš kurių bet kada gali atimti 
nors ir paskutinius marškinius, o ne 
į tuos, kurie tai valdžiai pačiai stengiasi 
kelnes numauti.

E ilin is  d a rb o  ž m o g u s  
P. S. A u to r ia u s  p a va rd ė  

re d a k c ija i ž in om a .

Netvarkos klestėjimo laikotarpis
ilgesniam laikui alkoholikai, įvairaus 
rango valkatos ir šiaip niekadėjai. 
Nuo kada Šiaulių mieste namų ir 
patalpų perteklius? Kad naujoms 
s ta tyb o m s  trūks ta  lėšų, tai 
suprantama. Betgi čia sveikas, 
nesenas namas, kurio net remontuoti 
nereikia, paliekamas sunaikinti! Galbūt 
norima pakartoti "Nuklono" kultūros 
namų mini variantą, kai jie, apgriauti 
ir visiškai nusiaubti, buvo perduoti 
katalikų Bažnyčiai. Kiek dabar reikia 
lėšų jiems atstatyti ir kiek būtų reikėję, 
jeigu jie būtų buvę perduoti nors kieK 
anksčiau? Argi tikrai patalpos niekam 
nereikalingos? Gal šios patalpos tiktų 
labdaros ar kitai kilnaus tikslo

organizacijai, kad ir "Aušros alėjos" 
redakcijai. Pagaliau yra Šiaulių mieste 
padorių žmonių, šeimų, nerandančių 
pastogės, č ia  gi net keli butai. Jau 
vien už priežiūrą galima būtų leisti 
žmonėms čia gyventi, kad tik pastatas 
nebūtų toliau siaubiamas. Atrodo, jis 
priklauso Respublikinei Šiaulių 
ligoninei, kuri dėl lėšų trūkumo labai 
vargsta. Bet čia mėtosi niekam 
nereikalingi tūkstančiai litų! Kokie 
dabartinės Valdžios motyvai? Galima 
įvairiai ir daug spėlioti, bet kad 

nemokama tvarkytis, tai akivaizdu.
Č. N O R G E V IČ IU S  
H o n o ra rą  p a lie ku  

“ A u š ro s  a lė ja i” .

problemas. Be to, kiekvienas 
moksleivis savo nuožiūra išsirenka 
patarėją, su kuriuo gali konsultuotis 
bet kokiu jam rūpimu klausimu. 
Pauliaus patarėjas J. Wood Rutter - 
daug šalių apkeliavęs ir nemažai matęs 
žm ogus. Jis, buvęs Salsbury 
m o kyk lo s  m okyto jas , dabar 
organizacijos ASSIST agentas, 
užsiimantis šios m okyklos kapitalo 
didinimu, negailėjo nei jėgų, nei laiko, 
kad supažindintų Paulių su krašto 
istorija bei kultūra. Kartu aplankė 
įva ir ias  m okyklas, gars ius 
universitetus, "USA open" teniso 
turnyrą ir kt. Kiekvieną, atvykstantį į 
JAV mokytis, remiamą organizacijos 
ASSIST, savanoriškai globoja šeimos. 
Paulius džiaugėsi, kad jam labiausiai

iš penkių lietuvaičių "nuskilo", nes iš 
t ie sų  jau tė  param ą. Gal jam  
padėjusiems žmonėms ir nebuvo 
sunku, nes jų sūnus irgi mokėsi kartu. 
Tačiau šiai šeimai pasirūpinus, Paulius 
galėjo grožėtis Niagaros kriokliu, 
sužinoti, kur JAV prezidentas 
Baltuosiuose rūmuose puotauja, 
taipogi turėjo galimybę patrypčioti 
Laisvės statulos viršugalvyje. Žinomą 
ir Salsbury mokyklos pedagogų 
nuoširdumas bei noras suprasti kito 
k raš to  va ik iną  v isada  gera is 
prisiminimais nušvies tuos mokslo 
metus JAV.

N U O T R A U K O J E :  p r ie
J u n g t i n ių  T a u tų  p a s ta to  
N iu jo rk e .

SAVAITES ŠIUPINYS
ekonominę Telšių būklę.

"Insulos" folkloro ansamblis 
išvyko  į S u om ijo je  
o rg a n izuo jam ą  ta rp tau tin į 
folkloro festivalį.

ŠIAULIŲ RAJ.
Tikroji m oksle iv iška vasara 
prasideda tada, kai ima veikti 
moksleivių stovyklos, šiemet 
rajone atidarytos dvi: "Tauro" ir 
"Atžalyno” .
Tačiau stovyklautojų skaičius 
šiais metais labai sumažėjo. 
Dabar stovyklose atostogauja 
apie pusę tūkstančio vaikų: iš 
Šiaulių miesto ir rajono, iš 
P akruo jo . S tovyk lose
atostogauja moksleiviai nuo 7 
iki 14 metų. Daug moksleivių iš 
so c ia lia i rem tinų  šeimų, 
švietimo skyriui ir “ S o dra i1 
išpirkus tokių šeimų vaikams 
ke lia lap ius. Š ie va ika i 
atostogauja nemokamai.

KELMĖ
Iš Kauno, Mažeikių, Gargždų, 
Šiaulių, Telšių, Kretingos ir kitų 
Lietuvos kampelių į Kelmę 
susirinko net 69 žmonės, kur 
keturias dienas vyko septintieji 
Žemaičių etnografinės muzikos 
ir liaudies amatų kursai bei 
Žemaičių etninės kultūros kursų 
vasaros sesija. Beje, 32 iš jų - jau 
ne pradžiamoksliai, nes buvo 
atvykę j pirmąją pavasario 
sesiją. Dabar belieka laukti 
trečiojo susibūrimo šį rudenį. 
Kelmė yra oficialiai pripažinta 
kaip Žemaitijos etnokultūros 
centras, tad buvo dainuojama, 
giedama autentiškai, kaip mūsų 
seneliai ir proseneliai giedojo. 
Beje, Kelmės jaunimo folkloro 
centras parengė puikią dovaną 
visiems - paruoštas spaudai 
un ika lus le id inys  “ Kelm ės 
krašto dainos" - su natomis ir 
tekstais.

PAKRUOJIS
Žeim e ly je  įv yko  V iln iaus 
universiteto profesoriaus Vyto 
Č iub rinsko  vadovau jam a 
studen tų  žva lgom o ji
eksped ic ija . Dvi sava ites 
ekspedicijos dalyviai tyrinėjo 
lietuvių-la tvių etnokonfesinį 
bendravimą, susitiko su juos 
g lo b o ju s iu  Že im e lio  v id . 
m okyk los  d ire k to r iu m i G. 
K azakevič ium i, Ž iem ga los  
m uziejaus darbuoto ja is Pr. 
Razgumi ir L  Bačianskaite, 
lankėsi Balsių enografiniame 
centre, Bauskės p ily je  ir 
Rundalėje.

RADVILIŠKIS
Savivaldybė pateikė informaciją 
apie maksimalias kainas ir 
pas laugų, te ik iam ų
gyven to jam s, ta rifus. Štai 
"Paviln io" batonai Radviliškyje 
brangiausi. Jie kainuoja po 1,80 
Lt. Tokie pat batonai Alytuje - 
0,98 Lt. Vieno kubinio metro 
ša lto vandens tiekimas ir 
kanalizacija mums kainuoja po 
1,2 Lt, kai tuo tarpu rokiškėnai ir 
kaimynai kelmiškiaitepaklojatik 
po 0,34 Lt. Pigiausios perlinės 
k ru o p o s  R advilišky je . Je i 
Šilutėje ar Palangoje košę 
“ kerta" už šių kruopų kilogramą 
m okėdam i po 0,81 Lt, tai 
ra dv ilišk ieč ia m s  tere ik ia  
sukrapštyti tik 0,57 et.

AKMENĖ
Alkiškėse vokiečių kareivių 
kapinėse dirba tarptautinės 
jaunimo stovyklos nariai. Ją 
organizuoja Vokietijos karių 
kapų tva rkym o draugija .
Stovykloje - 16 vokiečių ir tiek 
pat lie tuv ių  s tuden tų  bei 
m oksleivių. Svečių grupėje 
žmonės susirinkę iš daugelio 
Vokietijos miestų, o  lietuviškąją 
pusę sudaro klaipėdiškiai. 
Vokiečiai dar 1990 metais 
norėjo atvažiuoti į Lietuvą
tvarkyti kapų, bet rusai neleido. 
S tovyk los  naria i L ie tuvo je
tvarko ketvirtąsias vokiečių 
kareivių kapines. Pabuvota
Š ilu tė je, P agėgiuose,
Smalininkuose, Ramučiuose. 
Dabartinės grupės tikslas - 
su rink ti š iukš les , išk irs ti 
krūmokšnius, nupjauti žolę, 
pradėti tvarkyti kapines.

TELŠIAI
Te lš iuose  butų  p rob lem a  
nebėra tok ia  ak tua li kaip 
anksčiau. Prieš keletą metų net 
4300 telšiškių eilėse laukė butų, 
dabar jų beliko 1200.

Kaip ir visur, Telšiuose pridygo 
kioskų,kurie nepuošia miesto.

Nors pinigų ir labai trūksta, 
statybos nei mieste, nei rajone 
nestabdomos. Pavyko pabaigti 
a k u š e r i  n j - g i n e k o l o g i n į  
kompleksą.
Rekonstruotos visos miesto 
katilinės, pritaikant jas kūrenti 
du jom is. Tai pagerino

SAVAITES ŠIUPINYS

AUŠROS ALE I-A



|  Ketvirtad ien is, rugpjūčio  4 d.

LIETUVOS TV
I  7.45 Labas rytas. 8.15; 19.20; 23.05 
|  TV anonsas. 19.00; 19.10 Žinios. 19.25

I Vaikams. 19.45 Krikščionio žodis. 19.55 
Laida "Aktualijos". 20.20 Katalikų TV 

|  studija. 21.00 Panorama. 21.25 Pasaulio 
|  vyrų krepšinio čempionatas. Graikija- 
I  Vokietija. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
■ Filmas “Anapus tikrovės” - "Bučinys 
|  kaip jspėjimas".

TELE-3
8.40 Meninis filmas "Santa 

|  Barbara". 349 ir 350 s. 10.20 Meninis 
I  filmas "Revanšas". 
a 11.10 Muzika. 12.00

pamokėlės. 11.00 Meninis filmas 
"Susigiedojimas".. 12.30 Rodo WORLD 
NET. 16.00 CNN naujienos.

16.50 Meninis filmas "Sulaužyta 
pasaga". 18.10 Sporto pasaulis. 18.40 
Stilius. Style. 19.00 Naujausios žinios. 
19.20 Mokslas ir technologija. 19.40 šou 
biznis. 20.00 MTV European TOP 20.

22.00 Meninis filmas "Heller" (T). 
23.30 Programa A.

LitPo llin te r TV
9.00 "Ryto ratas". 11.00 Lietloto. 

11.04 Laida "Viskas". 12.05 Filmas 
“ Ilgos palydos". 13.45 Žmogus ir 
jstatymas. 14.00; 23.00 Naujienos. 14.15

jausmas". 16.00 F. "Beprotiškos 
atostogos” . 17.30 "Rizikuok!" 18.00 
"Lošk va bank!" 19.00 Futbolas. 19.30 F. 
“Siauras takas". 20.20 Žinios. 20.30 
"Laimės ratas". 21.15 Pageidavimų 
koncertas. 23.00 “ Vyre vyre” .

Sekmadienis, rugpjūčio  7 d.
7.30-10.35 Vaikams. 10.35 F. 

"Tarzanas". 11.05 F. "Velnio tvirtovės 
paslaptis”. 11.30 Žaidimų pasaulis. 
12.00 "Super!" 13.00 Politika. 14.00 
Žaidimų pasaulis. 14.20 "Blekas - |  
Juodasis žaibas". 14.50 F. "Aukso 
karštinė". 16.40 F. "Panika po 
vandenynu". 18.20 F. "Gelbėtojai iŠ

LIETUVIS - 
STIPRIAUSIAS 

PASAULIO 
ŽMOGUS

Plaukų slinkimas signalizuoją kad 
mūsų mityboje trūksta kobalto, seleno, 
vitam ino B12. Daug vitam ino B12,

1 CNN naujienos. CNN 
|  News. 12.30 Rodo 
|  WORLD NET. 16.30 
I  Anglų kalbos
■ pamokėlė. 16.35 
|  Muzika. 17.15 
a Animacinis filmas 
f  "Lulu - gėlių angelas". 22 s. 17.40 
I  Meninis filmas "Revanšas". 18.30Telšių

TELEVIZIJOS

PROGRAMA

Praėjusį šeštadienj Klaipėdos 
vasaros koncertų estradoje 1$ 
tūkstančių žmonių stebėjo konkursą 

I  "Pasaulio galiūnas-94” . Vėlai vakare 
|  teisėjų kolegija susumavo šešias 

Malibu". 19.15 "Laimės ratas". 20.00 \  valandas trukusius varžybų rezuftartus.
Žinios. 20.15 Sporto |  Plojimų audra sudrebino estradą, kai 
nauiienos. 20.20 F. paaiškėjo, kad stipriausiojo šiais 

J metais pasaulio žm ogaus titulą 
I  iškovojo Lietuvos atstovas Raimundas 
I  Zenkevičius.

naujienos. 20.20 F. 
"Terra magica". 
21.15 F. "Didysis 
kino režisierius". 
23.10 Pokalbis 
bokšte.

taip pat seleno turi mielės. Selenas I  TV programa- 19.00 Naujausios žinios,
nemėgsta cukraus draugijos, todėl I  19.20 Anglų kalbos pamokėlė. 19.25 Su

■ visomis smulkmenomis. 19.35 Filmas
I  "Santa Barbara". 351 s. 20.25 Žinios.
|  20.30 CNN žinios. 21.00 Muzika. 21.30
|  Anglų kalbos pamokėlė. 21.35 Mes

šiuo atveju geriau paruošti 
MIELIŲ GĖRIMĄ
Graikiško riešuto dydžio mielių 

gumuliuką jmetame j stiklinę, užplame 
verdančiu vandeniu. Ataušiname ir 
išgeriame, Taip darome dvi savaites |  pamokėlė .23.20 Muzika, 
kartą per dieną Valgyti "gyvas" mieles |  
nepatartina, nes virškinimo trakte jos |

lietuviai. 22.00 Meninis 
I  "Beprotybė". 23.15 Anglų

filmas
kalbos

LitPo llin te r TV
7.00 Ryto ratas. 10.00; 15.00; 17.00; 

I  20.00; 23.00 Naujienos. 15.25 Animac. f.dauginasi, sukelia fermentaciją, kuri
pasireiškiaskrandžiosutrikimais. Be j  i7.25Dokumentaiirlikimai. 17.40Mįslė. 
to, mielės B aplinkos 'Vagia" vitaminą I  ,8.00 Piko valanda. 18.25 Filmas 
B12. ‘ Užmuštos" verdančiu vandeniu |  “Laukinė rožė". 18.50 livykos su I. 
mielės, be seleno ir vitam ino B12, |  Brodskiu. 1 d. 19.40 Labanakt, vaikučiai, 
teikia organizmui visą kompleksą ■ 20.40 Maskva-Kremlius. 21.00 Loto 
vitamino B, kuris teigiamai veikia odą J  "Milijonas". 21.35 Filmas “Juodosios 
bei nagus ir yra puiki'natūrali kosmetinė I  i u ? »  Pasakas". 3 s. 23.10 Geros 
priemonė. Be to, naujausi tyrimai |  valios žaidynėse, 
parodė, kad asmenys, kuriems trūksta |  
seleno, dažnai suserga augliais ir ■ 
kraujotakos ligomis. I  LIETUVOS TV

Penktadienis, rugp jūč io  5 d.

7.45 Labas rytas. 8.15; 19.20; 23.05 
I  TV anonsas. 19.00; 19.10 Žinios. 19.25

Jei plaukų slinkimą lydi odos 
uždegimai, išklimba dantys, tai rodo, 
kad organizmui trūksta seleno. Todėl |  Programa vaikams. 19.50 Dok. serialas 
j valgiaraštj /traukiame kukurūzų I  "Laisvės klystkeliai". 21.00 Panorama, 
produktus, sėlenas, grybus, česnaką ■ 21 25 KrePžm,s- Kuba-Australija. 23.15 
T  . ___. . ,__ „  ■ Vakaro žinios.ir ruginę rupią duoną. Pusryčiams
galime suvalgyti ruginės duonos Į  T E l e _3
sumuštinių (tik ne su džem u!) arba I  
kukurūzų dribsnių su pienu (be |  8 45 Muzika,
cukraus!) Be to, kartą per savaitę |  "Santa Barbara"

9.05 Meninis filmas 
9.55 Anglų kalbos

paruošiame ir suvalgome
DARŽOVIŲ 

MIŠRAINĖS
10 šampinjonų nuvalome, smulkiai

supjaustome, iškratome j sietelį. Vieną --------------------     —
ne d id e lį s vo g ū n ą  s m u lk ia i I gėliųangelas. 23s. 1B.30 Panevėžio TV 
supjaustome ir taip pat suberiame j I  programa. 19.00 Naujausios žinios, 
sietelį, kurj dvi m inutes panardinam e I  ’ S'20 A"S il< l“ ,lb0*  Pamokėlė 19.25 Su 
j verdantj vanden į Ištraukiame, - vlsomls 19.35 Meninis
palaukiame, kol nuvarvės ir atauš. J
mažą karštą keptuvę jberiame du ■ 21 .00 Muzika. 21.30 Anglų kalbos
nubrauktus šaukštus sėlenų ir I  pamokėlė. 21.35 Dokumentinis filmas.
kaitiname dvi m inutes iki auksinės I  22.00 Meninis filmas (vesternas). 23.35
spalvos; f>0 to ataušiname. Sėlenas |  Anglų kalbos pamokėlė. 23.40 Muzika.
jberiam e j buteliuką, įdedam e .
su sm u lk in tą  če sn a ko  sk ilte lę , J LitPollinter TV
išmaišome, j salotinę (kratome virintų I  7 ° °  , “RVt°, 9_°° ™mas. , , - I  Laukine rože . 10.00; 15.00 17.00ar konservuotų kukuruzų (konservą, |  Na R|mas
■ be skysčio), sudedam e visus |  vaihams. 16,oo Keliae. 17.25 žmogue ir
kom pone n tus , paska n inam e  |  istalymas. 18.oo Gert» valios žaidynės.
majonezu, išmaišome. Kas m ėgsta- .  20.45 stebuklų laukas. 21.40 t v  filmas
pasūdo. ? "Juodosios žuvies pėdsakai". 4 s. 23.00

Visur, kur galima, pridedame I  Filmas "Juodosios žuvies pėdsakai". 5
Sėlenų, kurios, truputį paskrudintos, |  0.15 Geros valios žaidynės.
turi riešutų skonį. Jos  turi ir kobalto. |

Kobalto turi taip pat kakava ir grikių j
košė. I  I |pTMUf)S TV

GRIKIŲ KOŠĘ 9.00 Programa. 9.05 Vaikams. 10.00
" ruošiame iŠ 2,5 stiklinės vandens ■šarka.  10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų 
ir stiklinės kruopų (kiekius galime I  kalba. 11.50;22.10 TV anonsas. 11.55 
atitinkamai mažinti). Užverdame I  Kelias. 12.25 K. Mažeikos reportažai, 
v a n d e n j, (m etam e sm u lk ia i |  12.55Vaikams. “ Degrasi devynmetė". 9 
supjaustytą česnako skiltelę, jberiame !  ™  »paktaklis "Rag.niukė“ .

■ ^ i » sn v ln m m m n i I 14-25 Kamerines muzikos koncertas,
nuplautų kruopų, sumažiname ugn H.40Vid.oapektakl» “Skirgaila", 17.00 
ir viriname. Kai kruopos vandeni Į  Sv, ik il, imai. 18 00 Naujienos, 
su g e ria , p u o d ą  p r ide ng ia m e , I NUomonės. 18.30 TV anonsas. 18.35 
apvyniojam o popierium i ir dedam e |  Dok. filmai. 19.20 Animac. filmas. 19.35 
po  antklode. Su spirgučiais ir kefyru |  Muzikinis viešbutis. 20.25 VRS kamera.
- pu iki vakarienė. I  21.00 Panorama. 21.25 Po savo stogu.

*  *  *  Kai lūžta nagai, ant skruostų J 22.15 Filmas "Senis" - "Šalčiau nei 
susidaro kraujagyslių "voratinklis", I  23.20 Vakaro žinios. 23.35
kamuoja dantenų uždegim as-m um s |  Pasaulio roko žvaigždžių konc.ru«. 
trūksta silicio. Tokiais atvejais patartina |  gQ0 ; nimaciniai )i|rnai „ Lulu . 9, ||ų 
gerti d irv in io asiūklio, Šalpusnio, |  angelas” . 10.00 Meninis filmas 
varpučio antpilus ilgesni laiką. |  -Revanšas. 10.50 Anglų kalbos

I pamokėlė. 10.00 Muzika. 10.45 Meninis 
filmas "Bepro tybė". 12.00 CNN 

I  naujienos. CNN News. 12.30 Rodo 
|  WORLD NET. 16.30 Anglų kalbos

I pamokėlė. 16.35 Muzika. 17.40 Madų 
žurnalas. 18.05 Animacinis filmas "Lulu •

I filmas "Santa Barbara”. 352 s.
I  20.25 Žinios. 20.30 CNN naujienos.

Šeštadienis, rugpjūčio  6 d.

Vaikams. “ Kibir tele vibir". 14.45 
Vaikams "Ketvizi". 15.50 Situacija. 16.25 
Gyvūnijos pasaulyje. 17.10 Breinringas. 
18.05 Iki ir po... 18.55 Juoko panorama. 
19.40 Keturi ratai. 20.00 Naujienos plius. 
20.35 Karaoke ir kiti. 23.15 Geros valio 
žaidynėse.

Sekmadienis, rugpjūčio 7 d.

LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime 

Kristų. 9.35 Vaikams. 10.15 Lietuviai 
svetur. 11.00 Krepšinio pasaulyje. 11.45 
Studija MT. 12.30; 15.55 ; 19.20 TV 
anonsas. 12.35 Dok. serialas "Svajonės 
ir tikrovė". 13.05 Vaikams. "Degrasi 
devynmetė". 10 s. 13.55 Sveikinimų 
koncertas. 14.25 TV videospektaklis 
"Nuoširdum as". 16.00 Europos 
lengvosios atletikos čempionato 
atidarymo iškilmės. 16.45 Vakaruškos.
17.20 Dok. žurnalas “Plienas". 17.40 
Krepšinis. Brazilija-lspanija. 19.25 
Automobilių "Nascar Winston”  taurės 
varžybos. 19.50 Jūra. 20.25 Baleto 
klasikos šedevrai. 21.00 ^Panorama. 
21.25 Filmas "Policininkas yra 
policininkas". 1 s. 22.25 Laima Vaikulė 
Vilniuje. 23.00 Sporto programa.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai "Lulu * gėlių 

angelas". 22, 23, 24 s. 10.00 Langas j 
gamtą. 10.15 Meninis filmas 
"Revanšas". 11.05 Meninis filmas 
"Namas, kuriame gyvenu". 12.35 MTV 
TOP 20. Kartojama. 14.30 Anglų kalbos 
pamokėlės. 14.40 Gyvūnijos pasaulyje. 
15.35 Dokumentinis filmas. 17.55 POP 
TV. 18.30 Muzika. 18.50 Horoskopas.
19.00 Naujausios žinios. 19.20 Meninis 
filmas "Bekrartė". 20.45 Muzika. 21.00 
Savaitės naujienos. Weekly news. 21.10 
Madų žurnalas.

21.30 Žvelkime atidžiau. Laidos 
vedėjas Č. Iškauskas.

21.45 Meninis filmas (vesternas) 
23.15 Muzika.

LHPoiiinter TV
9.00 Poligonas. 9.30 Kol visi 

namuose, 10.00 Filmas "Kontrolinis 
suaugusiems". 10 s. 10.45 Krepšinis. 
Rusija-Kanada. 11.25 Animac. filmas. 
11.40 Dok f. "Kusto komandos 
povandeninė odisėja". 12.30 Geros 
valios žaidynės. 14.00; 17.00 Naujienos.
14.20 Gyvas amatų medis. 14.30 
Amerika su M. Taratuta. 15.00 Marijos 
teatre. 15.50 Keliautojų klubas. 16.40TV 
locija. 17.10 Animac. filmai. 18.05 
Bomond. 18.20 Geros valios žaidynės. 
20.50 Tangomanija. 21.10 Dviračių šou.
21.30 Horoskopas savaitei. 21.40 
Muzika. 21.50 Sporto savaitgalis. 22.05 
A. Bloko atminimui. 22.50 Naujienos.
23.00 Filmas "Svarbiausia - mylėti".

SAT 1
Ketvirtadienis, rugp|ūčlo 4 d.
16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18.00 Viktorina 
"Rizikuok!" 18.30 Regioninė programa.
19.00 "Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 
20.19 Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. "Volfo policijos 
nuovada". 22.15 F. "AŠ žinau, kad 
manopirmasis vardas Stivenas".

Penkiadienis, rugpjūčio 5 d.
16.05 F. "Bonanza". 17.00 

"Žvaigždių kelias” . 18.00 "Rizikuok!"
18.30 Regioninė programa. 19.00 "Lošk 
va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
nauiienos. 20.30 "Laimės ratas", 21.15 
F. "Žvaigždžių kelias". 23.55 F. "Merfio 
jstatymas".

Šeštadienis, rugpjūčio 6 d. 
7.50-11.45 Vaikams. 12.15 F. 

“Čigonų baronas", 14.10 F. "Tikras

SMALSIESIEMS
Išeivis

L in ch o vo
š Libano, Vokietijos 
m ies to  užkandinės

BALTIJOS TV
Penktadienis, rugp jūč io  5 d.
7.30 Baltijos rytas. 8.00 “Nakties 

riba". 40 s. 8.30 ‘Taip sukasi pasaulis".
46 s. 9.25 CNN valanda. 18.45 Žinios.
18.50 "Taip sukasi pasaulis". 46 s. 19.45 
Pasaulio naujienos. 20.10 "Taip sukasi 
pasaulis". 47 s. 21.00 "Nakties riba". 41 
s. 21.30 Baltijos naujienos. 21.45 |  sekundę jis užpūtė 1005 degančias 
Pasaulio naujienos. 22.00 “Laiminga |  žvakes. Rekordas patvirtintas notaro 
ranka!" Pertraukoje - "Laiškai, i  ir įrašytas j vaizdo juostą, 
laiškeliai..." 23.00 Filmas "Dešimties

■ savininkas Nikola Chaladadas pasiekė
■ rekordą, vertą jrašyti j Gineso knygą 
I  per dvi minutes dvidešimt vieną

gladiatorių triumfas".
Sekmadienis, rugp jūč io  7 d.
9.00 "Nakties riba". 41 s. 10.30 

Susitikimai. 11.00 Kelionėj gamtą. 11.30 
Videofilmas "Konstantinas Bogdanas. 
Mama norėjo, kad būčiau kunigėliu..."
12.00 Filmas “ Heklberio Fino nuotykiai” .
13.00 F. "Šervudo girios vyrai". 14.15 
Nepaprastas asorti. 15.00 Dok. filmas. 
“ Ištremtieji". 16.00 Kelionė j gamtą. 
16.30 Susitikimai. 17.00 Vaikų 
savaitgalis. 18,00 TV žurnalas "Jūros 
spalyos". 18.30 Geriausios NBA 
rungtynės! 19.30 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.00 "Taip sukasi pasaulis". 48 
s. 20.55 Žinios. 21.00 "Nakties riba". 42 
s. 21.30 TV šou "2000“ . 22.00 Meno 
salonas "Tik Jums” . 22.20 CNN 
valanda. 23,00 ' ‘Juoda-balta".

ŠIAULIŲ IR BALTIJOS TV

Ketvirtadienis, rugp jūč io  4 d.
20.00; 22.30 "P irk, parduok, 

Informuok". Žinios. 20.30 Spaudos 
apžvalga. 20.35 Referendumui artėjant. 
20.55 "ARGOSTV" programa. 

Penktadienis, rugpjūčio  5 d.
8.30 "Nakties riba" 40. 8.30 "Taip 

sukasi pasaulis". 46.9.25 CNN valanda. 
18.50 "Taip sukasi pasaulis". 46. 19.45 
Muzika. 20.00; 23.25 “Pirk, parduok, 
informuok” . Žinios.20.25 Spaudos 
apžvalga. 20.30 TV forumas. 21.00 
"Nakties riba". 41. 21.30 F. "Laisvė 
Viliui".

KABELINĖ TV

Ketvirtadienis, rugpjūčio  4 d.
19.00 F. "Teksą Averi". 20.30 F. 

"Išskyrėjas’ ’ . 22.05 F. "Pikasso 
gaidukas".

Penktadienis, rugpjūčio  5 d.
19.00 Animac. f. "Teksą Averi". 20.30 

F. "Kosmobolcai". 22.00 F. "Arktikos 
šaltis". 23.20 F. "Kiborgas-nindzė".

REGISTRUOS
OBLIGACIJAS

Finansų ministerija pranešė, 
kad šių metų rugpjūčio 15-30 
dienomis Lietuvos taupomasis 
bankas reg is truos Lietuvos 
gyventojų įsigytas Ir neišpirktas 
buvusios TSRS 1982 metais 
išleistas vidaus oaskolos 3 proc. 
obligacijas. Ši registracija būtina 
norint nustatyti jų  kiekj.

A sm enys, tu rin tys  šių 
neišpirktų obligacijų , joms 
pažym ėti Ir užreg is truoti 
nurodytom is d ienom is gali 
kreipkis j visus Lietuvos taupomojo 
banko skyrius ir filialus. Piliečiai, 
norintys įregistruoti obligacijas, 
p r iva lo  tu rė ti asmens 
dokumentus.

Obligacijos, pateiktos bankui 
vėliau nustatytos datos, nebus 
užregistruojamos.

ELTA

Parduodu tamsios 
spalvos poliruotas 
medžio plokštes. 

Kaina pagal 
susitarimą. 
Kreiptis telef.

9 69 24 .

AUSROS ALĖJA
Už vyr. redaktorių 
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