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SVEIKI SULAUKĘ 
ŠVENTŲ KALĖDŲ!

Tauri Kristaus GIMIMO šventė beldžiasi į  
Lietuvos vartus. Pavargę, nualinti rūsčios 
kasdienybės realijų, švenčiame šv. Kalėdas.

Susėskime prie kuklaus' Kūčių stalo, 
pabendraukime su pačiais artimiausiais, 
mieliausiais žmonėmis ir susimąstykime, kodėl 
gyvename tik taip, kaip gyvename... Kelkimės 
darbui bent jau dėl šviesesnės vaikų ir anūkų 
ateities...

Sveikindami Jus, brangieji, su šv. Kalėdomis, 
linkime, kad į  J  ūsų namus ateitų Ramybė, Tikėjimas 
ir Viltis. Tamsos karalystė juk negali tęstis amžinai, 
tačiau ja i įveikti reikalingos mūsų visų pastangos, 
mūsų noras gyventi teisingiau, doriau ir gražiau.

Sveikatos, laimės ir geresnio 
gyvenimo Jums linki

LS Š iaulių miesto taryba 
Tėvynės Sąjungos Š iaulių miesto skyriaus taryba

Geriausia Kalėdinė dovana 
būtų cukrus.

Kada jo sulauksime?
Gal padės šis dokumentas?

LIETUVOS RESPUBLIK O S GENERALINIAM  
PROKURORUI

Paklausim as
1992 m . liepos-rugpjūčio mėnesiais Šiaulių miesto UAB "Aura" iš Lietuvos 

gyventojų cukraus pirkimui surinko po 3000 rublių (žadėdama už tuos pinigus 
pateikti po 50 kg cukraus). Buvo surinkta apie pusė milijardo rublių, pavieniams 
klientams išduodant pinigų priėmimo kvitus, o su įmonėmis ir organizacijomis 
sudarant sutartis. Cukrų žadėta pateikti dar 1992 metų rugsėjo mėnesj. 
Pažadas ir sutartys nejvykdyti iki šiol. Lietuvos Respublikos piliečiai, m ū s ų  
rinkėjai, nuolatos kreipiasi j mus, prašydami padėti jiems apginti teisėtus jų  
interesus ir nubausti aferistus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 1993 m. birželio mėnesį Šiaulių m. UAB 
Aura” iškelta baudžiamoji byla taip ir nepatenka į teismą. Kodėl? Liudininkų 

šioje byloje tūkstančiai.
Tėvynės Sąjungos Seimo nariai kreipiasi j Jus, Generalinis prokurore, 

įrašydami ištirti šią bylą ir apginti tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių 
nteresus, ir Seime žodžiu bei raštu paaiškinti Seimo nariams apie priimtas 
Priemones.

Su gilia pagarba 
Tėvynės Sąjungos Seimo narių vardu 

Kęstutis SKREBYS
Vilnius 1893.12.14.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS  
— (LIETUVOS 

KONSERVATORIŲ) MOTERŲ 
KONFERENCIJOS  

KREIPIMASIS
Gerbiamieji Lietuvos versli

ninkai, kilniaširdžiai, pasiturintys 
žmonės!

Sėsdami prie Kūčių ir Kalėdų 
stalo, Įprasminkite savo suartė
jim ą su Dvasia - aukokite 
krikščioniškosios šventės stalui 
tų, kurie vargsta. Paremkite savo 
miestų labdaros valgyklas. O 
Jūsų rūpestį patyrusieji kreipsis 
j Aukščiausiųjj ir minės Jūsų 
geradarystę.

Kaunas, 1993-ųjų gruod is

RUSŲ KARINIAI
Eš e l o n a i  Ra d v il iš k y j e

Po buvusios sovietinės karluo 
i nenės Iš Lietuvos Išsidanginimo 
Radviliškio geležinkelio stotyje 
pastaraisiais m ėnesiais jau 

esimatė "nenugalimosios arml- 
, 5S' ešelonų.

Tačiau šiomis dienomis kaip iš 
ausybės rago jie vėl pasirodė, 
■ruodžio dvyliktosios vėlų vakarą

I а гЫ  *8 t0 V ė |0  R u , l l ° “  ■ ™ Ч ° »fannls ešelonas. Gruodžio 17 dieną 
° Radviliškio stot| I Rytus 
"adejo Rusijos karinis ešelonas 
sunkiaisiais tankais. Gruodžio

20 dieną prekių stotyje vėl stovėjo 
Rusijos karinis ešelonas su 
kareiviais, bevaikščiojančiais po 
prekių stotį, o kitą dieną stotyje 
riogsojo ešelonas su tankais.

Kuria kryptimi Juda ešelonai? 
Lietuvos sovietiniai pulkininkai 
visuomenės neinformuoja, o "tylioji 
diplomatija", kaip visada, neranda 
laiko “ mylimai liaudžiai" paaiškinti, 
kodėl tie ešelonai vėl trypia mūsų 
šventą žemę.

Zigm as ŠILEIKIS

K A L Ė D IN IA I
R E N G IN IA I

Gruodžio 25 d. 13 val. Šv. Ignaco 
bažnyčioje operos vaikams 
"Pirmosios Kalėdos" premjera 
(premjera bus kartojama sausio 6 d. 
19 val. Dramos teatre).

26 d. 14 val. Kalėdų senis laukia 
vaikų prie eglutės miesto centrinėje 
aikštėje.

15.30 val. "Laiko" kino teatre 
video programa vaikams "Kalėdinė 
dovana".

17 val. Kultūros centre Jaunimo 
teatrinė studija “ Helias” parodys 
naujametinj spektaklj "Keistas 
nutikimas".

27 d. 14 val. Pietiniame miesto 
rajone, pri6 "Aido" parduotuvės, 
vaikus linksmins Kalėdų senis su 
savo palyda.

18.30 val. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje giedos Panevėžio 
kamerinis moterų choras "Volungė".

Šiaulių m iesto ku ltū ros  
skyrius

B R A N G Ū S  M O K Y T O JA I IR  A U K L Ė T O JA I! 
Sveiki sulaukę šven'ų Kalėdų! Laimingų Naujųjų metų! 
Dvasios ramybė, gerumas, susitelkimas, ištikimybė kilniam 

pašaukimui, tikėjimas šviesia Lietuvos ateitimi telydi Jus ir 
šeimoje, ir darbe!

Lietuvos m okytojų profesinės sąjungos 
Šiaulių skyriaus valdyba

- nomenklatūrinė valdančioji MAFIJA 
NR. 1, ramiai ir oriai pasidalinusi 
Lietuvos turtą. Rinkėjams bus 
paaiškinta:

■ Mes įvykdėme rinkim inius 
priesakus, todėl verti jus valdyti iki... 
gyvos galvos.

Nerengsi g i paprastų rinkimų 
užsitęsusios nepaprastosios padėties 
metu. Mėgsta bolševikai klasių kovą 
-istorijos varomąją jėgą. Tik šiuokart 
iš  sm ulkiaversliškosios ir  
nomenklatūiinės mafijos susirėmimų 
nieko nelaimi paprastas mirtingasis. 
Tiesa, aštrių pojūčių mėgėjams 
reginių yra, tačiau reikia dar ir duonos, 
šilumos, pigesnio patikimo stogo virš 
galvos.

Minimojo įstatymo svarstyme 
paskelbta pertrauka. Net Seimo narys 
A. Ivaškevičius linkęs manyti, kad 
Nepaprastosios padėties įvedimas 
apribotų konstitucines piliečių teises, 
šis valdžios vyrukas įsitikinęs, kad 
Lietuvoje gali visko atsitikti, pavyzdžiui, 
Ignalinoje, nes niekas neapdraustas 
nuo stichinių nelaimių, epidemijų... 
Gal todėl Lietuvoje taip įnirtingai . 
skiepijamas nuo difterijos... Šioje 
situacijų vertinimo abrakadabroje 
tiesiausias ir teisingiausias opozicijos 
lyderis Vytautas Landsbergis, įžvalgiai 
teigdamas, kad Nepaprastosios 
padėties įstatymas "įgalina įvesti 
vienos partijos diktatūrą valdant vienos 
partijos daugumai".

Premjeras Adolfas Šleževičius iš 
Seimo pirmininko Č. Juršėno perėmė 
partinės viešnagės Lenkijoje estafetę.
Ir valdžios vyrai suvokė, kad ne veltui 
mūsų prekijai į  šią šalį veržiasi. Tik 
įdomu, kiek kainuoja valstybingumas, 
kai toks ilgas prekystalis iš Rytų į  
Vakarus, vizituojant ir derantis su 
postkomunistinių valstybių dariniais. 
Kokia nors, pavyzdžiui, Varšuvos pakto 
atmaina žodžiais, o ne žygiais 
baksnoja į  NATO duris. Tokia tat 
Lietuvos užsienio politikos "slaptoji 
kompetencija". Belieka nostalgiškai 
a ts idu sti: “ Kaip viskas buvo 
protokoliškai iškilu bei aišku A. 
Saudargo laikais..."

Lietuvos Prezidentas pasveikino 
liaudį šv. Kalėdų proga, o vyriausybė 
skyrė našlaičiams po 10 litų. Man 
Kristaus Gimimo išvakarėse graudu, 
kas bus, je i rusai patenkins V. 
Žirinovskio norą tapti premjeru, o 
visi B. Jelcino dekretu "sunaikintieji" 
žvalgai papildys Lietuvoje dislokuotų 
GRU rezidentų ir rėmėjų gretas? 
Sudie, demokratija? Lik sveikas, 
"Lietuvos a ide" ir " Valstiečių 
laikrašti"? Užsičiaupk, organizuotai 
bei kryptingai po teismus tąsoma 
nuoširdi ir "labai pavojinga" "Aušros 
alėja"? Užgesk TELE-3? Ir niekas 
nei pastebės, nei garsiai pasipiktins, 
kad valstybinė Tapino televizija 
"Panoramos" laidoje, pasakodama 
apie II Nepriklausomos Lietuvos 
ambasadorių pasitarim ą, rodys 
kalbantį iškiliausią, 61-erius gyvenimo 
m etus Lietuvos d ip lom a tija i 
paaukojusį Stasį Lozoraitį, o balsas 
už kadro ramiausiai įrodinės, jog tai... 
Stasys Bačkis...

Viešpatie, TU UŽGIMEI, tad  
apšviesk mūsų protus ir sielas!

pažinimo ašis
Ketvirtajame Sąjūdžio suvažiavime 

nugalėjo centristinės jėgos. 
Absoliučia balsų dauguma Sąjūdžio 
žmonės nutarė dalyvauti 
visuomeniniame judėjime, politinius 
siekius delegavus tvirtėjantiems 
Lietuvos konservatoriams. Maždaug 
vienodai - po kokius 30 "kraštutinių 
bendram inčių" reg i Sąjūdį Lietuvos 
politin ių organizacijų spektre arba 
siūlo veiklą nutraukti.

Sąjūdis BUVO. YRA. IR BUS, nes 
dar toli broliams lietuviams iki dvasinio 
atgimimo bei ekonominės ūkio 
reanimacijos. "Sąjūdis - ta i tu ir aš, 
Sąjūdis - tai Lietuva, Sąjūdis - tai 
amžinas ginčas su sąžine", - pasakė 
Vytautas Landsbergis 1988-aisiais. 
Dar yra darbo, kad tik būtų kam dirbti. 
Gal tuomet sutrumpės valstybingumo 
įtvirtinim o kelias, grįstas specialiųjų ■ 
tarnybų sumodeliuotais konfliktais, 
skaidymais, pjudymais...

Rusijos prezidentas Borisas 
Jelcinas dekretu panaikino KGB 
pakaita lą - R usijos Saugumo 
ministeriją. Ar po šio sprendimo 
(išskyrus perkrikštijimą?) kas nors 
pasikeis? Kur išnyks kvalifikuoti 
valstybių pavergimo konstruktoriai, 
laikantys buvusios imperijos šalių 
vadovus savo "įtakos zonoje"? 
Prisiminkime garbųjį Niutoną "Niekas 
iš niekur neatsiranda ir niekur 
neišnyksta". Vadinasi: 1) toliau 
murkdysimės naftos terminalo 
"statybose". Estai j  j  jau turi, latviai 
statosi net antrąjį, o, sakysime, penki 
Lietuvos žalieji laiko rankomis apglėbę 
Baltiją ir siūlo jos vandenį naudoti 
v ie to j kuro. Lieka vien in te lė  
alternatyva: n us iim ti kepurę,
atsiklaupti ant kelių ir atsukus 
nuolankų veidą į  Rytus, nuolankiai 
lementi: "Naftos..." Susimylės - duos, 
mokėsim e aukštesnėm is nei 
pasaulinės kainomis; nepamalonins 
- vėl susimesime turtelį į  kokią 
sąjungėlę... 2) nepriklausoma ir visų 
la isviausia  (nuo sąžinės ir  
pilietiškum o?) Lietuvos spauda 
įnirtingai kovos su MAFIJA NR. 2, 
prevenciškai "sutupdys" visus 
stagnacijos pogrindinio biznio 
siuvėjus, mezgėjus ir kitaip neteisėtai 
pralobusius eilinius veikliuosius 
vertelgas, ko l paskelbs 
NEPAPRASTAJĄ PADĖTĮ nenugalimoji B a rb o r a  K IR K IL A IT Ė



Baigiasi 1993-ieji.
Kokie jie mums buvo?

Šie gali likti ir be akcijų, ir be pinigų.
Nore šiuo metu pagal privatizavimo 

įstatymus išvalstybinta 30 procentų 
valstybinio kapitalo Ir pirminis 
privatizavimas beveik sustabdytas, 
nelegalus “ nomenklatūrinis" 
išvalstybinimas 1993 metų II pusmetį 
nebekontroliuojamai plečiasi. LDDP 
Vyriausybė paskelbė, kad pirminio 
privatizavimo programą, kuri apima 
2/3 viso valstybės turto, ji ketinanti 
užbaigti iki 1994 m. liepos 1 d. Pagal 
šią programą valstybinio (indeksuoto) 
kapitalo 1993 m. spalio 1 d. 
duomenimis liko neprivatizuota 
daugiau kaip už 10 mkd litų. Nepaisant 
to, įstatymais grindžiamas 
privatizavimas nėra spartinamas.

Pastaruoju metu pagal pirminio 
privatizavimo įstatymus valstybinio 
turto privatizuojama 5-7 kartus mažiau 
negu 1992 metais. Todėl pasirašomų 
akcijų už investicinius čekius 
(vienkartines išmokas ir indeksuotus 
piniginius įnašus) pradinė pardavimo 
kaina dirbtinai padidinama iki 10-20 
kartų. Tai liudija, kad pastaruoju metu 
pradėta vykdyti konfiskacinė 
gyventojų investicinėse sąskaitose 
likusių 6,3 mlrd. Irtų panaudojimo 
politika, o likęs valstybinis kapitalas 
išvalstybinamas “ nomenklatūrinio" 
pasisavinimo būdu. Preliminariais 
vertinimais 1993 metais neteisėtai 
išvalstybinta turto už 3,5-4 mlrd. litų, 
o piliečiai, įsigiję akcijų 1991-1992 
metais, gali netekti 2-2,5 mlrd. litų 
vertės kapitalo. Jei Ir 1994 metais 
bus tęsiama Investicinių čekių ir 
gyventojų piniginių įnašų nusavi
nimo politika, o likęs valstybinis 
turtas neindeksuota kaina dalija
mas pusvelčiui, valstybė gali pra
rasti turto (lėšų) už 8 mlrd. litų, o 
gyventojai - netekti nepanaudotų 
Investicinių lėšų Ir Įsigytų akcijų 
dar už 5 mlrd. litų. Kai visuomenė 
suvoks, kad jvyko ne privatizavimas, 
o paprasčiausias "nomenklatūrinis" 
turto išsidalijimas, gali būti imama 
reikalauti privatizavimą atlikti iš naujo 
ar perdalyti privatų turtą. Tai sukeltų 
sunkius sociali nius konfliktus ir nera
mumus bei didelį pavojų valstybei.

Nukritus pramonės gamybos lygiui

ir sumažėjus žemės ūkio produkcijos 
supirkimams, pragyvenimo lygį 
mėginama stabilizuoti vartojimui 
naudojant iš užsienio gaunamus 
valiutinius kreditus,
nepriskaičiuojamus amortizacinius 
atsiskaitymus ir palūkanas už 
valstybės kapitalą bei dalį 
privatizuojamo kapitalo. Iš
šių lėšų “dengiama" apie 45-50 
procentų viso ūkyje priskaičiuojamo 
darbo užmokesčio fondo, nore darbo 
apmokėjimo ir pensijų dydis išlieka 
2,5-3 karto žemesnis nei 1992 metų 
viduryje. Tačiau dar pavojingesnė 
situacija gali susiklostyti kokiais 1995 
metais, kai beatodairiškam vartojimo 
ar užsienio prekybos balansui palaikyti 
iš užsienio kreditų bus nejmanoma 
gauti, nebeliks (jei bus išdalytas) 
valstybės turto ir teks imti skaičiuoti 
amortizacinius atskaitymus bei pradėti 
(nustačius didesnius mokesčius ir 
mažesnius atlyginimus bei pensijas) 
grąžinti anksčiau paimtus kreditus.

Užsienio skolų didinimas (kai 
valiutiniai kreditai naudojami ne 
Investic ijom s, o va rto jim u i), 
gamybinio kapitalo “ pravalymas” , 
“ nomenklatūrinės" valstybės ir 
tikrųjų akcininkų turto dalybos, 
d irb tina i nuvertin tų  akcijų , 
investicinių čekių Ir gyventojų 
santaupų nusavinimas, taip pat 2,5- 
3 kartus nusmukdytas pramonės 
gamybos Ir pragyvenimo lygis bei 
pastebimi nauji mėginimai dar 
labiau integruoti šalies energetiką, 
pramonę ir prekybą | Rytų rinką 
kelia dldel| pavojų Lietuvos 
valstybingumui.

Tokia politika yra pavojinga Ir 
netoleruotiną

Ekonominę, finansinę suirutę 1994 
metais įmanoma ir būtina jveikti atsta
tant gamybos palaikymo f  nansinius 
ir piniginius svertus, rinkos perkamąjį 
pajėgumą visuminę paklausą ir karty 
valstybės, jmonlninkų ir žmonių 
finansines pajamas, racionaliai ir 
saikingai reguliuojant ūkj ir įmonių 
veiklą, palaikant teisėtvarką.

Pabaiga. Pradžia Nr. 73
(išTėvynės Sąjungos (Lietuvos 

Konservatorių) Programos)

“BE GALO GAILA,
BET EINAME f  

PRAŽŪTĮ’
Šiaulių  m ieste  yra per 6 tūkstančius invalidų. Tik 

m ažesnė jų  d alis (apie 2 tūkst.) priklauso invalidų  
draugijai. Tačiau net ir jų  dalia ne lengvesnė, nes pati 
draugija taip  pat vos išsilaiko; be to, greitai gali nebetekti ir 
savo patalpų. A pie šias ir kitas invalidų problem as “Aušros 
a lėjos” skaitytojam s sutiko papasakoti invalidų draugijos 
pirm ininkė Regina B ielskienė.

Koresp. Ar miesto valdžiaKoresp. Kokios gi pagrindinės 
problemos, bėdos ir rūpesčiai?

R. Bielskienė. Pagrindinės 
problemos - dėi patalpų... Gali 
atsitikti taip, kad invalidai greitai 
nebeturės draugijos. Savivaldybė 
nori invalidų draugijos patalpose 

įrengti visuomenės namus, kur 
įsikurtų daug (vairių visuomeninių 
organizacijų, o  rūsj konkurso tvarka 
išnuomotų verslininkams, kurie čia 
jkūrę kavinę, turėtų išlaikyti ir visą 
pastatą. Žinoma, mūsų draugija 
neturtinga ir neturi tiek daug lėšų. 
todėl vargu, ar palys išsilaikysime. 
Žmonės skambina ir siūlo didinti 
nario mokestį, kad tik turėtų savo 
draugiją savo nuosavą kampą. 
Taigi iki Sv. Kalėdų turime galutinai 
apsispręsti __________

nepadeda išsilaikyti draugijai?
R. Bielskienė. Valdžia paaiškino, 

kad nėra (statymo padėti
visuomeninei organizacijai. Mus 
šiek tiek paremti žadėjo Lietuvos 
Invalidų draugijos centro valdyba.

Dabar turime vėl sudaryti sutarti 
su 5-ąja valstybinė butų ūkio 
eksploatavimo įmone dėl patalpų 
nuomos. Pačioje draugijoje vis dar 
taip pat šalta, ir nors kiauri radiatoriai 
jau pakeisti, tačiau patalpas šildyti 
pradės tik po to, ka! bus sudaryta 
sutartis su šiluminiais tinklais.

Stengiamės išsilaikyti ir patys. 
Būtume atidarę siuvimo cechą, bet 
negavome mašinų, kurios buvo 
mums pažadėtos. Beje, draugijos

150 LITŲ UZ...
SUGRIAUTĄ GYVENIMĄ

Keturiasdešimt ketvirtųjų ruduo 
mūsų šeimai buvo lemtingas: armijai 
"išvaduotojai" sugrįžus j Telšių rajoną, 
saugumas ėmė persekioti mus, 
reikalaudamas "prisipažinti", kur 
slepiasi tėvas. O tėvas visiškai 
nesislėpė - jį dar vasaros vidury Telšių 
turguje suėmė vokiečiai ir priverstina 
išvežė] Vokietiją darbams. Tačiau ar 
įrodysi čekistams, kad tikrai taip buvo! 
Jie ir toliau terorizavo mūsų šeimą, 
grasindami Sibiru ir kalėjimu, kol 
pagaliau pamotės nervai nebeišlaikė, 
ir ji nusprendė sprukti iš namų. Vėlyvą 
šaltą rudens vakarą, pasiėmę 
ryšulėlius, išbėgome, palikdami viską 
likimo valiai: lentpjūvę, malūną, 
sodybą su naujai pastatytais pastatais. 
Išsisiapstėme pas gimines kas kur 
galėdamas.

Ilgi "kom unizm o statybos" 
dešimtmečiai prabėgo kaip slogus 
sapnas Atgavome nepriklausomybę. 
Prasidėjo privatizacijos procesas. 
Sužinojęs, kad galiu atsiimti tėvo turėtą 
turtą, po daugelio metų nuvykau 
pasižiūrėti, kas beliko išmūsų namų.

Tėvo sodyba mane sutiko kapų 
tyla. Kai kurių pastatų jau nebebuvo. 
Ten, kur stovėjo lentpjūvė, vešėjo 
aukštos varnalėšos ir kiečiai. Tik 
mūrinis malūno pastatas Įlinkusių 
stogu, skilusia siena dar tebestovėjo 
susigūžęs. Plytų sienos atlaike visas 
negandas, tačiau malūno vidus buvo 
tarsi po uragano - viskas sulaužyta, 
išplėšta, išvogta, pašaliais mėtėsi 
girnapusės. Nieko nuostabaus: čia 
šeimininkavo kolūkis!

Grįžti gyventi j vaikystės laikų 
sodybą nebebuvo prasmės Ir 
galimybės. Nutariau atsiimti pastatą 
ir po to Jj parduoti. Pardavimas 
sudėtingas: jei pastatas būtų toks,

kokj jj palikome 1944 rudenj, už jj 
gaučiau didelius pinigus Bet malūnas 
buvo praktiškai Iš pagrindų 
sunaikintas. Kas tok) jj pirks? Vis 
dėlto atsirado nepasiturinti pirkėja, 
kuri už pastatą paklojo viską ką turėjo 
-400 litų. Teko sutikti.

Tačiau norint parduoti, reikėjo 
pastatą atsiimti. O tai buvo sudėtinga, 
nss tėvukas trėmimo metu prarado 
nuosavybės dokumentus, Ši 
priežastis ir privertė net du kartus 
pasinaudoti teismo paslaugomis, 
lygiai dvejus metus varstyti advokatų, 
notarų, valdybų duris Apietai galima 
būtų prirašyti jaučio odą. Viena tik 
galiu pasakyti: viskas sekėsi 
sklandžiai, kol j valdžią neatėjo tie, 
kurie griovė tėvo sodybą. Kai praėjusią 
vasarą Telšiuose sutikau advokatę, 
kuri ruošė mano dokumentus, ji 
pasakė: "Džiaukis, kad suspėjai 
malūną prisiteisti. Dabar jo 
nebegautum'. Supratau, kad malūną 
man grąžino Vagnoriaus vyriausybė, 
Poto reikalai sugedo. Už paslaugas 
jstaigos ėmė plėšti nežmoniškus 
mokesčius. (Girdėjau, kad kai kas iš 
tų, kurie buvo praradę nuosavybės 
dokumentus, iš viso atsisakė turėto 
turto, nes nuosavybės teisių 
atstatymas reiškė, kad praktiškai savo 
turėtą turtą reikės iš naujo išsipirkti • 
tiek kainuoja turėto turto atgavimas. 
O kur begaliniai vargai varstant 
įvairiausių įstaigų duris, brangiai 
kainuojančios kelionės...)

I Seimą atėjus naujai išrinktai 
valdžiai, už paslaugas nežmoniškus 
mokesčius ėmė lupti inventorizacijos 
biuras. Tos paslaugos, už kurias dar 
1992 metų rudeni būčiau mokėjęs iki 
1600 talonų, šių metų vidury jau 
kainavo apie 90litų Žinoma, malonu

būtų buvę viską padaryti pernai, kol 
paslaugos buvo nebrangios, tačiau 
viską užvilkino Valstybinis archyvas:

teko laukti net 14 mėnesių! Štai tau 
žmogau, ir visa valdžios parama: 
nori - imk savo prarastą turtą, nori. 
neimk...

Esu tikras, jog kažkokioje minis
terijos suvestinėje bus pažymėta: B, 
Kasperavičiui grąžintas malūnas natū
roje". Nežinantis žmogus pamanys 
jog aš |au milijonierius. Tačiau tie 
"milijonai" atrodo nepavydėtinai: kaip 
minėjau, už sunaikintą malūną gavau 
tik 400 litų. Teismai, advokatą, notaras 
kelionės per tuos dvejus metus 
kainavo apie 250 litų. Nesunku 
paskaičiuoti "pelną".

Taip praktikoje atrodo šiuometinis 
"skriaudos atlyginimas" nukentė ju
siems nuo bolševizmo. Ar m a to  v sa 
tai dabartinė valdžią9 Abejoju. Kažkaip 
užgavo širdj viena "smulkmena 
tuo metu, kai prisiteisęs malūną 
kreipiausi j "Šatrijos" bendrovę (buv. 
"Šatrijos" kolūkis Telšių ra jone), kad 
jj man grąžintų. Ūkio buharteiė parašė 
perdavimo-priėmimo aktą, kūriau; i
h n u r t  i r  tn k io  ł rw lł ia i-  “ ГТ01 n n rmbuvo ir tokie žodžiai: "Dėl p e rd u o t i 
malūnopretenzijų neturiu” . Nežinau 
kokiu dar atveju pretenzijos gali bū 
reiškiamos, jei ne šiuo: juk 9 0  proc. 
malūno sunaikinta. Tačiau teko sutikti, 
jog "pretenzijų neturiu", nes kaipgi 
tas pretenzijas pareikši, jei privatiza
cijos jstatymas nenumato kompensa
cijos už turto sugadinimą.

Taigi ■ dveji metai varginančiu 
kelionių I Telšius j šio rajono įstaigas 
dešimtys kamuojančių va la n d ų  prie 
(vairiausių valdininkų kabinetų durų 
Ir... 150 litų už sugriautą gyvenim ą 

B ro n iu s  KASPERAVIČIUS

patalpose teikiame Ir ritualines 
paslaugas.

Labai norėčiau padėkoti 
(vairioms įmonėms, bendrovėms, t. 
y. Bublų AB “ Šventjonls”  (prez. B, 
Astrauskas), Š iaulių i .  ū. 
bendrovei "Šinkūnų paukštynas" 
(ponia Kavaliauskienė), Šiaulių 
valstybinei žuvies Įmonei “ Gėla" 
(dlrekt. I. Pranys) bei Kužių 
akcinei bendrovei (dlrekt. I. 
Kiuršlenė), kurios labai daug 
padėjo draugijai prieš šv. Kalėdas ii 
Naujuosius metus.

Koresp. Kokie invalidų draugijos 
planai ateičiai, jeigu ji dar gyvuos? 
(O tikimės, kad taip ir bus!)

R. Bielskienė. Nusprendėme 
įkurti šeimų, kuriose yra 2 ir daugiau 
invalidų, klubą. Dabar tokių Seimų 
draugijoje yra apie penkiasdešimt. 
Taip pat stengiamės įkurti širdininkų 
klubą bei ruošiamės sudaryti 
Invalidų draugijos branduolj, t. y, 
valdybą, j kurią jeitų šių klubų bei jau 
egzistuojančių astmatlninkų klubo 
"Paguoda", vaikų globos draugijos 
"Spindulė lis" ir kitų klubų 
pirmininkai, kurie tiksliai žinotų, 
kuriems žmonėms reikalinga 
didžiausia pagalba, Dabar gi yra ir 
tokių žmonių, kurie guli patale ir 
nežino, kad draugijoje galima ką 
nore gauti, nesjie neateina pas mus, 
o kiti, nors esantys daug geresnėje 
padėtyje, čia vaikšto ir vaikšto.

Mes labai stengiamės gautą 
labdarą paskirstyti tiems invalidams, 
kuriems yra sunkiausia, Ir tiems, 
kuris dar nieko nebuvo gavę: tačiau 
pasitaiko ir tokių žmonių, kurie 
gautus daiktus neša j turgų. Šiuo 
metu ypatingai sunku šeimoms, 
kuriose yra du ir daugiau invalidų. 
Kiek galime, stengiamės padėti 
tokiems žmonėms: kreipėmės nei j 
savivaldybę, kad dujiniai skaitikliai 
būtų įrengti nemokamai. Taip pat 
nemažai vargo turėjome kol

pakeitėm inva
lidams pasus 
Maždaug prieš 
mėnesj, pati labai 
sirgdama, ėjau i 
pasų poskyrj 
pakeisti pasą 
vienai nevaikš
čiojančiai močiu
tei, nes rūpybos 
skyriuje man tiek d j
tepasakė: "Yri 
valdžia, tegul ji ii 
rūpinasi". Beje M
neaišku, ir каст 
buvo skirti ' Euro 
pos fondo" pini 
gai, kuriuos gave 
rūpybos skyrius.
Ar nore vienas 
invalidas gavo tų 
pinigėlių?

Koresp. I ku
rią pusę pasikeitė
invalidų gyvenimas, j valdžią atėjus 
LDDP?

R. Bielskienė. Pasakysiu iš 
širdies: žmonės pradėjo vargti. Aš ir 
pati esu tremtinė, tikinti, todėl dažnai 
nueinu j bažnyčią. Kartą pamačiau 
močiutę, kuri ten rinko centus. Jos 
veidas pasirodė man pažįstamas, Ir 
pagaliau prisiminiau, jog ji taip pat 
mūsų draugijos narė, Invalidė. 
Užkalbinau močiutę, pasisakiau, 
kas esu ir paklausiau, dėl ko ji renka 

tuos pinigus. Močiutė paaiškino, 
kad susirinkusi pinigų, pasidalins su 
draugėmis ir nusipirks pavalgyti, o 
atsisveikindama pasakė: "Meldžiu, 
kad Jums ir visiems kitiems Dievas 
duotų sveikatos". Be to, teko 
lankytis bei pamatyti ir daugiau 
žmonių, kurie tikrai neturi ko valgyti. 
Be galo gaila, bet mes einame j 
pražūtį...

Koresp. Kokio dydžio dabar yra 
invalidų draugijos nario mokestis?

R. Bielskienė. Iš pirmos grupės

Invalidų neimame m okesčio , 
antros ir trečios grupės invalidai kol 
kas moka po litą per metus; bei 
norint, kad draugijaegzistuotų, nario 
moksstj teks didinti.

Koresp. Ačiū už pokalbi- 
Linksmų Jums šv. Kalėdų 
laimingų Naujųlų metų

R. Bielskiene. Aš taip р»'"0™ 
palinkėti visiems linksmų ' 
laimingų švenčių. G albūt
metai bus geresni Ir invalidams.

Vidas A K S O M A IT IS

“ Inva lidų  draugijoje vis 
ia lta ,  tačiau Išklausyl 

kiekvieną žmoĮN1 
kiekv ienam  padėti dar ,ab's_ 

ve ik la  sve ikatą 'V  si* 
drauguos p h j g į

Autoriaus nuotįtra uka

AUŠROS ALĖJA



1993.12.23.

jūsų kalėdiniai
laiškai *ъ

KAD NESUŽLUGTŲ
Po ilgo inkubacinio periodo Seime jau užsiminta apie 

alkoholio gamybos ir prekybos kontrolės įstatymą. Dar 
meteliai kiti, irtas įstatymas tikriausiai bus priimtas. Kad 
jis  nesužlugtų kaip Gorbačiovo antialkoholinė politika, 
reikia paruošti dirvą Ir nelaukiant gelbėtis nuo vis 
grėsmlngesnio alkoholio tvano. Tuo tikslu vyskupo M. 
Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių miesto taryba 
paskutinėje sesijoje kreipėsi j deputatus, kviesdama 
sudaryti grupę sveiko gyvenimo būdo programai sukurti, 
š i grupė antradienį, gruodžio 28 d. 18 val., | miesto 
savivaldybės rūmus kviečia ne t ik  deputatus, bet ir visų 
specialybių atstovus, kuriuos jaudina didėjančio girtavimo 
problemos, su pasiūlymais, kaip teisinėmis, kultūrinėmis 
ir ekonominėmis priemonėmis gelbėti "skęstančiuosius” , 
pirmiausia - jaunimą.

A lbe rtas  GRIGANAVIČIUS  
Vysk. M. Va lančiaus b la ivys tės  są jūdž io  

Š iau lių  m. ta ryb o s  p irm in inkas

naujienų šiupinys
Gruodžio 25 d. sukanka 100 metų, kai 

gimė (1893) Lietuvos valstybės karo 
veikėjas, generolas leitenantas Kazimieras 
Lad'iga. Sušaudytas 1941 m. Kai mūsų 
valstybingumui buvo iškilusi grėsmė, JAV 
gyvenantis jo anūkas Andrius Eiva atvyko 
j Lietuvą ir organizavo Respublikos 
parlamento gynybą.

Meškuičių (Šiaulių raj.) aerouoste 
lankėsi Pentagono atstovai, kuria 
susipažino ей Lietuvos karinių aerouostų 
ekologine padėtimi. Tai jau antrasis JAV 
karinių ekspertu vizitas j Lietuvą. Viena jų 
darbo grupė supažindino mūsų Žmones 
ir su rugsėjo mėnesj atliktų tyrimų Zoknių 
aerouoste rezultatais. Pentagono atstovai 
teigia, kad Šio aerouosto ekologinė situacija 
nėra tokia bloga, kaip buvo manoma 
anksčiau.

Paskelbti paminklo Lietuvos šviesuolių 
Biržiškų šeimai Viekšniuose (Akmenės 
raj.) konkurso rezultatai. Pirmoji vieta 
paskirta skulptoriui Algirdui Bosui, antroji 
• skulptoriui Gintautui Jonkui. Trečiąja 
vieta įvertintas skulptoriaus Česlovo 
Pečiuko darbas.

KURE LIETUVAI, KAIP 
NEPRIKLAUSOMAI VALSTYBEI

Pagaliau pasirodė Vytauto Nisteliopoezijos rinktinė “Didiejisiluetai” (knygą graliai, kiek 
įmanoma mūsų sąlygomis, parengė poeto Intona architektė Apolonija Nistelienė) - tik mala 
dalis iš V. N istelio gausaus kūrybinio palikimo. Rinktinę išleido Lietuvos kultūros fondo 
Šiaulių krašto skyriaus leidykla “Delta ” J000 egi. tiralu. Taigi knyga gali tapti bibliografine 
retenybe poezijos mylėtojams ir vertintojams.

Vytautas N istelis (1922'1986) tiek jo  kolegoms architektams, tiek 
literatams. Taigi kūrėjas nepritapo 
nei prie vienų, nei prie antrų.
Gyvendamas Šiauliuose ir  beveik 
neišeidamas iš kuklaus, kone vargano 
būsto, jis  sukaupė unikalią biblioteką 
ir galėjo diskutuoti kiekviena religijos, 
filosofijos, psichologijos, istorijos, na, 
ir, žinoma, architektūros tema. Jo

priklausė kategorijai žmonių, kurie 
didžiajam gyvenimo principu i gali 
paaukoti karjerą, garbę, pripažinimą, 
aprūpintą gyvenimą ir net artimųjų 
laimę. Jo gyvenimo principas buvo 
nenuolankumas okupantui ir viešas 
krikščioniškųjų vertybių išpažinimas. 
To nereikėjo ir tai net buvo kenksminga

erudicija, kaip ir  jo  kūryba, gulė j  
“stalčius". V. Nistelis nesulaukė Atgi
mimo aušros. Bet kūrė Lietuvai, kaip 
nepriklausomai valstybei, o ne kaip 
im perijos pakraščiui. Ar š i valstybė 
mokės pasinaudoti jo  kūryba? Prik
lausys ne tik nuo kultūros padėties, 
bet ir nuo valstybės stiprumo.

Irena ANDRAITĖ

LIŪDNOS MINTYS PRIES 
ŠVENTES,ARBA KAS IŠGELBĖS

Gyvenimo dėsningumai diktuoja 
man, kad j teisingą tikrumo pažinimą 
gali atvesti tik dešinioji mąstysena... 
Jei laikraščiuose, be reklamos, nėra 
kritin io  straipsnio, nėra atsakymo j 
k laus im us: kas šiandien, keisdamas 
talonus j litus, apvogė Lietuvos 
žmones? kas juos apgaudinėja su 
mokesčiais? kas yra tie ponai Lietuvos 
'iršūnė je , kurie ratifikuoja "naftos 
kara lių" Lietuvos pakelėse, kainų 
politiką ūkininkams? kas yra tie 

p o n a i"  Lietuvos ekonomikos 
ministerijoje, kurie kitais metais nori 
atpratinti lietuvį nuo vilties valgyti 
lietuvišką duoną? kas yra tie "žmonės" 
turgavietėse, kurie diktuoja ūkininkui, 
už kiek miestiečiui parduoti mėsos 
k ilogram ą? pagaliau, kas yra tie 
p o litika i", kurie iš "ekonominės 

Juobės" susikrovė sau startinj 
^ p ita lą , privatizuojant Lietuvos 
t e kilnojamą tuną? • tokie laikraščiai 
,ra popieriaus makultūra, ir juos 
^delsiant reikia uždaryti" - kaip sako 

kurie "po n a i" teism o 
estibiuliuose.. Tad pirkite, ponai 
etuviai, tą popieriaus makuttūrą, kurią 
iandien pateisina "savarankiška" 
pauda, ir dar kartą rinkite j valdžią 
UOP. Tada pamatysite, kad "laimės 

uriui uždegti Lietuvoje tereikės 
svetimos kariuomenės durtuvų... 
Jei toks tikrumo pažinimas ateitų 

2 Л'®П0 lietuvio sąmonę, tai būtų 
tidelioiinas stimulas skubiai šaukti 

4us  Lietuvos Seimo rinkimus. 
to l LDDP vidaus politika 

us lai, ką sukūrė dešinieji,

LIETUVĄ
nelaukiant, kol "tvarką”  Lietuvoje 
pradės daryti svetimi... Šiandien yra 
simptomai, kad LDDP lyg ir norėtų 
pradėti kurti teisinę valstybę, bet ji 
nebesuspėja prisiruošti to daryti - vis 
prisimena partijos išlikimo garantiją 
ir partijos jkvėpėjo priesaką: pirma 
susidaryti kliūtis, o po to su jomis 
kovoti, kovoti ir, gink Dieve, niekuomet 
jų nenugalėti... Kitaip partija nebeturės 
savo prasmės...

Tai kas gi išgelbės Lietuvą? Gal 
amerikantas Bobelis, o gal tokie 
Lietuvos Seimo nariai, kaip gerbiami 
ponai iš kairės - Juškus ar Bernatonis? 
O gal Lietuvą išgelbės spekuliantai - 
perpardavinėtojai, kuriems Lietuvos 
"akademikai" suteikė komersanto 
statusą? Aš manau, kad Lietuvą nuo 
jos valstybingumo (!) geriausiai gali 
išgelbėti tik LDDP vidaus politika. Tą 
politiką labai sumaniai j gyvenimą 
perkelia vadinamoji ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisija, 
pradėdama savo darbą... ne nuo to 
galo. Buvusiems komunistams tai 
yra atleistina?

Ekonominių nusikaltimų komisija 
dirba ne ta linkme. Kolūkių pirmininkai, 
kuriems K. Uoka buvo Iškėlęs 
neginčijamus kaltinimus ir kurie 
privalėjo "sės ti" , šiandien 
reabilituojami ir grąžinami j darbą 
kaip "nukentėję" nuo Vagnoriaus 
vyriausybės! Ar tai nėra tos dirbtinės 
"kliūtys' LDDP kelyje j teisinę 
valstybę?! Tačiau "darbo" partija gerai 
Žino, kad tie "geri vyrai", kurių visu 
nesuspėjo jvardinti K. Uoka, padėjo

jai, kai reikėjo "prispausti" kolūkietj, 
balsuojant už LDDP. Taigi, ar šiandien 
galima teisti tokius "gerus vyrus", 
ieškoti jų padarytų ekonominių 
nusikaltimų, kai jie tau padėjo pakilti 
iki Seimo aukštumos?

Kai rusiškasis nacionalšovinizmas 
po dviejų metų ar anksčiau ims kelti 
galvą Lietuvoje, kai kitakalbiai, kuriuos 
savo “ tiksliais atsakymais” apie 
ekonomiką "sužavėjo" A. Juozaitis, 
ims reikalauti sau politinių teisių ir 
"laisvės” , tuomet šiandieninei 
Lietuvos Vyriausybei ir Lietuvos 
Seimo daugumai bus per vėlu griebtis 
stiprinti Lietuvos valstybingumą, per 
vėlu bus kaltinti save, kad laiku Ir 
operatyviai nejvertino dešiniųjų 
"spaudimo" kuo skubiau prašytis j 
NATO. Būtent šios tarptautinės 
karinės organizacijos dėka, o ne 
kurios nors kitos (I), pasauliui iki šiol 
pavyko išsaugoti taiką! Tenemano 
p. V. Žirinovskis, kad Hirosima 
Černobylyje jvyko tik todėl, kad j 
valdžią atėjo Gorbačiovas... 
Černobylis jrodė pasauliui, ko verta 
ta supervalstybė, kurioje "tvarką" 
darė "išminčiai" komunistai... Kad 
Lietuvos neištiktų Kuveito likimas, 
Lietuvos Prezidentui vertėtų užsiimti 
ne "turistinėmis" kelionėmis, bet 
Lietuvos valstybingumo stiprinimu, 
nes p. V. Žirinovskis netruks paskelbti 
Lietuvai imbargą...

H enrikas  ANUŽIS

ARGI TAIP REIKALINGA 
TOKIA REKLAMA?

Stovėjau vienąkart prie Trakų gatvės 
kieme esančios karštos duonos 
parduotuvės. Dar kelios minutės iki 
aštuonių. Žmonės trina ausis, trepsi, 
kantriai laukdami, kol atvers langelį.

"Argi Lietuvoje tiek daug šeimų, 
kur vaikus tėvai gali palepinti 
gardumynais, kuriuos kas vakarą 
reklamuoja televizija?" - girdžiu kalbant 
vieną garbingo amžiaus pilietj.

“ Reklamuoja ne tik saldumynus, 
bet ir katėms skirtus konservus, - pritaria 
jam vargingai apsirengusi moteriškė. 
- Apmaudu, kai matai, kad keturkojis 
padarėlis ne tik sočiai "pašeriamas, 
bet ir glamonėjamas lyg kūdikis...” 

"O gal tokia kačių ir šunų globėja 
savo vaikų neturi", - pasigirsta dar 
vienas balsas.

Pardavėjai atidarius langelj, kalbos 
nutyla Pirkėjai sušalusiomis rankomis

skaičiuoja centus, pagarbiai ima, j 
maišelius, pintinėles deda duoną. 
Prieina ir mano eilė.

Einu namo ir mąstau.
Ne visų Čia duoną perkančių 

kišenėms televizijos reklamuojami 
gardumynai. Vargšai... Kas iš jų galės 
šventų Kalėdų arba Naujųjų metų 
proga apdovanoti, pradžiuginti kuo 
nors savo anūkėlius?

Gal ir nereikėtų tokios reklamos? 
Pinigingi tėvai ir seneliai ir taip žino 
žėrinčias parduotuves, sugeba 
pasirinkti ir nupirkti... Jų vaikaičiai ir 
vaikai visko pertekę. Jų nenustebinsi...

O mano paminėtiems karštos 
duonos pirkėjams anie vaizdai tik 
kertelj sukelia. Juk jų vaikaičiai net ir 
per didžiąsias šventes tik šaukštu 
viralo tegali pasigardžiuoti.

V ikto ras BARTKUS

Ir visgi - nusišypsokime
VAIKUČIAI - ŠNEKUČIAI

S uva lk ie tis , ka ip  žinom a, 
išsiskiriantis taupumu, atvyksta j 
viešbutį:

- Užsakykite man vakarienei virtą 
kiaušinį, o skystį, kuriame lis virs, 
atiduokite mano vairuotojui, - sako 
jis  budinčiajai.

- Vargšas vairuotojas, jo laukia 
ne per daug soti vakarienė, - 
atsidūsta budinčioji.

- Na, gerai, tegul tada man išverda 
du klausinius.*  * *

- Kas rytą žadintuvo skambėjimas 
mane paveikia kaip šūvis.

- ir tu tuoj pat šoki iš lovos? ^
• Ne nei Aš ir guliu kaip nušautas.*  * *
Kalbasi du numirę:
- Nuo ko tu numirei?
- Nuo radiacijos. O tu?
- AŠ tai - nuo Informacijos.* * *
- Kas per orael Lyja lyg iš kibiro, 

o mano žmona nepasiėmė lietsargio
- Ne bėda, ji užbėgs į kokią nors 

parduotuvę ir nusipirks kitą, - pasakė 
kaimynas.

- Dėl to man labiausiai neramu, 
juk kiekvieną kartą ji, pamiršusi 
lietsargi, ta ip  padaro, « sunerimo 
vyras.*  # *

Aš tik spėjau (lipti f vagoną ir jau 
nušvilpė mano lagaminą!

• Ko čia stebiesi? Juk ir mūsų 
traukinys greitasis.» # *

Šiandien Anupras paprašė 
manęs paskolinti šimtą litų. Kaip 
manai, - paskolinti Jam ar ne?

Žinoma, paskolinti. Jei tu 
neskoMnsi, jis  tada manęs prašys.

Kur taip baisiai apsideginai? - 
klausia gydyto jas  pacien to , 
apdegusio ausis.

- As žiūrėjau futbolą per televiziją, 
o mano žmona, išlyginusi skalbinius,

padėjo lygintuvą prie telefono. 
Pasigirdo skambutis ir aš čiupau 
(kaitusi lygintuvą vietoje ragelio.

- Aišku. O kaip nudegei kitą 
ausį?

- Kitą. Taigi vėl tas jaunuolis 
sumaišė telefono num er.*  * *

Savo trūkumus geriausia rasti 
kituose žmonėse, o jų vertybes - 
savyje.

- Pasakyk, ką tu myli, aš tau 
pasakysiu - kas tu esi.*  * *

Du draugai paryčiu grįžta iš 
pobūvio. Staiga vienas sušunka: 
Žiūrėk, tu  jau važiuoji Šaligatviui”

- Nejaugi? O aš maniau, kad tu 
už vairo sėdi.* * *

• Juk mūsų mašina bendra, • 
tvirtai pareiškė žmona savo vyrui, 
• tai ir išlaidas jai išlaikyti dalinkimės 
pusiau. Tu mokėsi už tepalą Ir 
benziną, o aš - už vandenį radiatoriui 
ir orą padangoms,* * *

Niekada man neužteko proto, 
kad aš suprasčiau - ką reiškia būti 
protingu.

Ūkiniame turguje:
• Kiek prašote už arkl|? - 

teiraujasi pirkėjas.
- Tūkstantį litų.
- Na, o je i per pusę? - vėl derasi 

pirkėjas.
• Ne ne, jau pusės arklio tai 

tikrai neparduosiu!
•  *  *
Pas dantų gydytoją:
- Sūneli, būk protingas, - prašo 

mama. - Išsižiok ir pasakyk: "A-a- 
a l” , kad gydytojas galėtų Ištraukti 
savo pirštą.

parinko 
Ugnius KYBARTAS

AUŠROS ALĖJA



Mieli joniškiečiai 
Atėjo džiaugsmo šventė -  Šventos Kalėdos.

Mums labai norėtųsi, kad stebuklinga Šviesa nukviestų Jūsų veidus, sušildytų širdis, algai vintų 
dvasią, kad ramybė ir laimė ateitų į  Jūsų namus, kad J  ūsų vaikai augtų laisvi, būtų sveiki ir 
stiprūs, eitų Tiesos keliu, kad Jūsų mažylių skruostais byrėtų tik džiaugsmo ašaros, neregėtų jie  
smurto, nepatirtų kančių, kad visi visi Jūsų gražūs prasmingi troškimai bei viltys išsipildytų. To 
nuoširdžiausiai Jums visiems linki

P o litin ių  k a lin ių  ir  trem tin ių , Tėvynės S ą ju n g o s (L ietu vos K on servatorių ), 
K rikščion ių  dem okratų  ir T au tin in kų  J o n išk io  skyriui

Su artėjančiomis šv. Kalėdomis 
Jus nuoširdžiai sveikina

firma “Gailė”
Ir kviečia apsilankyti mūsų parduotuvėse: 

Vilniaus 134, Šiauliai,
Aido 10c, Šiauliai

Čia Jūs galite įsigyti lietuviškų kalėdinių dovanų ir 
suvenyrų, kuriais nudžiuginsite savo brangiausius 

žm ones - vaikus, tėvus, sesę, brolį, o ir kaimyną, bičiulį. 
U žsukite pas m us • ir visi lik sitrpatenk in tais!

O  pask am b in ti m u m s ga lim a  tele fo n a is  
34473,34803,54574, 35882.

Mes Jūsų laukiame!

RADIJO 
PROGRAMA

Penktadienis, g ruodžio  24 d.

LIETUVOS RAOIJAS
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 "Sveiki 

gyvi". 7.55-Teieyk žodžiui kelią. 9.30-
13.00 Radijo kompozicija "Prie metų 
a lankič io” . Vedėjas V. Markevičius.
10.30 Pusvalandis Kaune. 18.30 
Vargonų muzika. 19.15 Pasaulis ir 
Lietuva. Vedėjas A. Šimkūnas. 19.45 A. 
Ramono pasaka "Sidabrinis stirnaites 
varpelis". 21.12 Vakaro melodijos. 
Gieda berniukų choras "Ąžuoliukas". 
Kalėdų pastorales atlieka V. Višinskas, A. 
Ančerevičius ir S. Sabalytė.

an tro ji programa
8.00 Žinios. Radijo programa. 9.30 

Kom pozic ija  “ G ruodis". Skambina 
autorius Dž. Vinstonas. 11.00 Radijo 
gama. Kalėdų Senis iš Grenlandijos... 
Originalią bei stilizuotą eskimų muziką 
ko m e ntu o ja  D. U žku ra itis . 15.05 
Pasaulio meno meistrai. 16.05 B. 
Brazdžionio "Kalėdų varpai". 16.35 H. 
Brandenburgo aranžuotos dainos be 
žodžių styginiams ir gitarai. 17.05 
Šiaulių kamerinio choro "Polifonija" 
koncertas. 17.30 Langas. “ Lietuviškon 
mūsų žemelėn ateina Kalėdų naktis." B. 
Brazdžionis. 18.05 Naujos kalėdinės 
giesmės iš Šveicarijos. 18.30 Vakaras su 
knyga. Baigiame skaityti kun. J. Źvinio 
a u to b io g ra fijo s  "M an o  gyven im o 
užrašai" fragmentus: "Atėjo Kūčios, 
ruošiamės šventai vakarienei. Vienas 
dzūkutis gavo kelias plokšteles ir 
kleckučių, aš dar turėjau siuntinį, tai 
viską padalijom j 150 dalių. Kiekvieno 
Kūčios saujoj telpa...”  19.30 Koncertų 
salėse. F. Šuberto mišios Es-dur, G. 
Hende lio  koncertas vargonam s ir 
orkestrui G-moll, J. S. Bacho motetas 
•*Jė2 au, mano dž iau g sm e ' ir V. 
Branderburgo koncertas D-dur. 21.30 
Blagovest. 22.30-24.00 Iškilm ingos 
piemenėlių šv. Mišios. Transliacija iš 
Vilniaus Arkikatedros.

"Pastoralė" jrašai. 9.30 šv. Kalėdų rytą... 
Su vaikais šnekasf kunigas IŠ Čikagos A. 
Saulaitis, skamba vaikiškos giesmelės.
10.10 Sveikata apie... šventinę nuotaiką. 
Anot Vaižganto, "ieškokime gyvenime 
d e im an č iu kų ". 11.05 38 g re itis . 
Šventinis šou. Dalyvauja Naujieji metai, 
Senis šaltis, Persivalgymas, Blaivykla. 
Policija, Greitoji pagalba ir .kt. Red. A. 
Lastauskas. 12.00 Žinios. 12.15 Tautos 
gaida. Laidos vedėjas muzikologas V. 
Gerulaitis. 13.00 Žinios. 13.05 Radijo 
teatro premjeras • S, Hiolmobako 
"Kalėdiniai ledinukai".14.20 Koncertas- 
pris im in im as, Laidos vedėjas 
muzikologas V. Venckus. 16.05 Prie 
šeimos žid in io. "Kad jūsų namų 
neaplenktų Kalėdų Senelis, gera 
nuotaika ir džiaugsmas • atgaivinkite 
senąsias tradicijas” , * kviečia laidos 
prelegentė folkloriste G. Kadžytė. 16.30 
Pasaulio tau tų  melodijos. Laidos 
vedėjas A. Fokas. 17.00 “ Mažosios 
s tud ijos" programa: "Popiežius ir 
pasaulis", "Brolio Lino pusvalandis".
18.30 Muzikiniai sveikinimai. 19.10 
Abipus Nemuno. Kalėdų paslapties 
išgyvenimas. 19.45 Kalėdiniai vaikų 
sveikinimai ir laiškai dėdei Karoliui.

antro ji programa
10.05 Iš ansamblio Ratilio dainų 

kra ite lės. 10.30 L ie tuv ių  godos. 
Publicistiniai pamąstymai apie nūdienio 
žmogaus būtj keliaujant pro Dzūkijos 
rūpintojėlius. Dalyvauja Leipalingio ir 
Merkinės parapijų kunigai - J. Alesius ir 
R. Puzonas. 12.05 Dvidešimt penkios 
renesanso muzikos minutės. 12.30 Šv. 
Kalėdų Mišios. Transliacija iš Vilniaus 
Arkikatedros. 16.00 Žinios. 16.05 
Kviečia teatras. Pagal kalėdinę radijo 
tradiciją - H. Miulerio "Tyli naktis". 17.08 
Koncertuoja "Klasikai šypsosi". 17.30 
Vaid in im as m oksle iv iam s. V. 
Petkevičiaus "Molio Motiejus - žmonių 
karalius". 19.30 J. S. Bacho "Kalėdų 
ora torija". Atlieka Leipcigo radijo 
solistai, choras ir orkestras. Dirigentą»' 
H. Rilingas. 23.05-24.00 Nakties muzika.

Šeštadienis, g ruodžio  25 d. 
LIETUVOS RADIJAS 
p irm o ji programa
7.05 Gamta - visų namai. 7.30-9.00 

"Sveiki gyvi". 9.05 Kauno sakralinės 
m u z iko s  m okyk los  ansam b lio

Sekmadienis, gruodžio  26 d. 
LIETUVOS RADIJAS 
pirm o ji programa
7.05 Gimtoji žemės. 8.05 "Ievos 

so d a i” . A tg im im o, a ts ina u jin im o  
galimybė pasauliui buvo suteikta per 
moterj - Kristaus motiną Mariją. Kokie 
švč. Mergelės kulto atspindžiai lietuvių 
tautos psichologijoje? 9.20 Kūriniai 
vargonams. M. K. Čiurlionio fugos. 9.30

Vaikučių sekmarytis su kalėdiniais 
žvangučiais, 10.30 Kalėdinės dainos iš 
K. Ričardo repertuaro 10.30 Kario 
laiškai. 11.05 Juventus. 12.00 Žinios,
12.15 I i  muzikos lobyno. K. Sen Šanso 
"Kalėdų oratorija” . Atlieka Lietuvos RTV 
choras, solistai L. Kopūstaitė, Z. 
Kružikartė, A. Janutas, V. Juozapaitis, 
va rg on in inka s  B. Vasiliauskas. 
Dirigentas A. Vildžiūnas. 13.05 Kviečia 
teatras. 13.35 Miniatiūros smuikui. 14.00 
Žinios. 14.05 Muzikiniai sveikinimai.
16.10 Muzika vakar ir šiandien. 16.40 
Lietuviškos popmuzikos koncertas 
"Žvaigždės pusnyje". 17.10 Literatūros 
akiračiai. Svečiuose kunigas ir poetas E. 
Atkočiūnas. 18.30 Svečiuose pas Kauno 
muzikinio teatro artistus. Vedėja V. 
Ju rg u tie nė . 19.00 Ž in ios. 19.10 
Kolekcijos. Archyvai. Fonotekos. Kalėdų 
padangėje - muzikos žvaigždės. Vedėjai 
V. Malcienė ir A. Kairaitis. 19.45 A. 
Lindgren pasaka "Gegulė linksmutė".

antro ji programa
7.15-9.30 Populiari muzika. 9.30 B. 

Briteno "Kalėdų giesm es" gieda 
Lietuvos RTV vaikų choras, K  Balbatro 
"Kalėdų siuitą" vargonuoja V. Survilaitė.
10.00 Sodžiaus melodijos lietuvių 
tautinės muzikos ansamblio "Žvelsa" 
repertuare. 12.05 Kalėdos su K. 
Bergonciu. 12.30 Sekmadienio Mišios. 
Transliacija iš Vilniaus Arkikatedros.
14.00 Žinios. 14.05 Instrumentines 
miniatiūras groja K. Eskudo oktetas.
14.30 Humoriada. 15.00 Žinios. 15.05 
Prabudimo muzika. “ Netgi draugo 
gimtadienis yra svarbus įvykis, tačiau 
Jėzus man daugiau nei draugas", - sako 
F. Driskolas. Laidos vedėjas E. 
K irijanovas  p rista tys š io  džiazo 
trim itin inko  F. Driskolo plokštelę 
"Kalėdų dvasia". 16.05 Kviečia teatras. 
M. Miulerio "Tylios nakties" II dalis.
16.45 XX a. paskutinio dešimtmečio 
populiariausios melodijos. 17.00 Žinios.
18.15 Sėsk jtraukinj "A". Debiutas radijo 
studijoje. Koncertuoja A. Anusausko 
džiazo  grupė. Laidos vedė ja i: 
muzikologas S. Šaltenis ir redaktorius G. 
Žurkus. 19.30 Dž. Rosinio operų 
“ Kelionė j Reimsą" ir "Sevilijos kirpėjas" 
fragmentai. Atlieka solistai, Europos 
kamerinis ir La Scala orkestrai, diriguoja 
K. Abadas ir R, Čelis. 22.00 Radijo gama.
23.00 Ž inios. 23.05-24.00 Nakties 
orkestras. K oncertuo ja  A ng lijos  
karališkosios filharmonijos kolektyvas.

TELEVIZIJOS PROGRAM A
Penktadienis, gruodžio  24 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Sveikata. 10.45 Koncertas.
11.10 Iš vakarų pakrantės. 11.40 Šeimos 
albumas. 12.05 TV anonsas. 12.10 
"Kelis". TV ser. 12.40 "Tyli naktis". 14.35 
Kelias. 15.00 Dok. filmai. 15.50 Č. Milošo 
sugrįžimas. 16.20 "Monopolija". 5 s. 17.10 
Koncertas, 17.55 TV anonsas. 18.00 Žinios,
18.05 O mes ar sugrjšim kada... 19.05 
Koncertuoja RTV kolektyvai. 19.25 "44- 
ųjų Kalėdos". 19.50 Šventą vakarą. 20.05 
Muzikos vakaras. 20.45 Fantazija K. 
Anderseno pasakos "Mergaitė ir degtukai" 
tema. 21.00 Panorama. 21.30 "Ramybė 
Jums”. 22.25 Bernelių šv. Mišių transliacija 
iš Vilniaus Arki katedros. 23.45 Sakralinės 
muzikos koncertas iš šv. Stefano 
arkikatedros Vienoje.

TELE-3
9.30 Animac. f. 11.05 Filmas "Santa 

Barbara" 11.55 Kalėdų koncertas iš Italijos. 
12.40 Filmas. 13.50 Kalėdinės giesmės.
14.00 Filmas "Scrooge". 15.10 Kalėdiniai 
animac. f. 16.50 Filmas "Mama Kalėdų 
Šventėje". 17.40Noros kalėdinė dovana.
18.30 Šiaulių TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Filmas "Kalėdos 
namuose". 21.10 Kalėdinės giesmės.
22.00 Filmas "Jėzus". 23.40 Kalėdinės 
giesmės.

OSTANKINO TV
8.00 Žinios. 8.40 Filmas vaikams 

"Mišką, mažylis ir kiti". 10.00 Keliautojų 
klubas. 11.20 Amerika su M. Taratuta.
14.00 Naujienos. 14.25 Bridžas. 14.50 
Biznis. 15.05 Bloknotas. 15.10 Kompasas- 
pasaka. 16.00 Olesia ir kompanija. 16.30 
Muzografas. 16,50 Privatininko abėcėlė.
17.00 Naujienos, 17.20 Už kulisų. 17.40 
Žmogus ir įstatymas. 18.10 Apie orus.
18.15 Amerika su M. Taratuta. 18.45 
Stebuklų laukas. 19.40 Labanakt vaikučiai.
20.00 Naujienos. 20.40 Savaitės žmogus.
21.00 TV men. f. "Tvin Pyksas". 16 s.
22.00 Koncertas. 22.45 Programa X. 23.00 
Naujienos: 23.25 Pditbluras. 0.05 Autošou. 
0.35 Muzikos vakaras. 1.40 Spaudos 
ekspresas.

Šeštadienis, gruodžio  25 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa vaikams 

Vyturiams ir pelėdžiukams". 10.00 šarka.
10.30 Krikščionio žodis. 10.40 Santarvė.
11.30 Mūsų kalba. 11.55 TV anonsas.
12.00 Sveika. Prancūzija. 12.30 Kalėdinės 
giesmės. 12.55 Popiežiaus sveikinimas.
13.45 Kalėdinės pastoralės. 14,15 P. 
Čaikovskio "Spragtukas". 15.35 Pasaulio 
sportas. 16.25 "Ponas Bynas" - "Linksmų 
Kalėdų, pone Bynai". Komedija. 16.55 
TV anonsas. 17.00 Sveikinimai iš Kauno.
18.00 Naujienos. Nuomonės. 18.30 
"Meškiukas Jo Jogis". 12 s. 18.55 
Koncertuoja “ Fojė". 20.20 Tai bent šou.
21.00 Panorama 21.30 Po savo stogu. 
Provincija. 22.20 Men. f. "Kalėdos 
Konektikute". 24.00 Nakties spalvos.

TELE-3
8.00 Animac. f. 9.00 Kalėdiniai animac. 

f. 11.30 Filmas "Kryžiuočiai". 1 s. 13.00 
Kalėdinės giesmės. 13.20 Filmas 
‘ Kryžiuočiai". 2 s. 14.50 Futbolas be 
sienų. 15.45 Filmas "Santa Claus- 
Mantians". 17.05 Animac. f. 17.25 Filmas

Paryžius, Teksasas” . 1 s. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Animac. f. 19.35 
Filmas "Paryžius, Teksasas". 2s. 20.45 
MTV geriaus ių  Europos dainų 
dvidešimtukas. 22.00 Filmas "40 karatų". 
23.55 Muzika. 24.00 Filmas. 

OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15. 10.10 Muzikinis 

kioskas. 10.40 Menų pilis. 11.25 Skonis.
11.40 Meilės istorija. 12.20 M. f. "Dvyliktoji 
naktis". 14.00 Naujienos. 14.25 Privatininko 
abėcėle 14.35 Men. f. vaikams. "Pepė 
llgakojinė” . 15 s. 15.05 Pinigai ir politika.
15.35 Sporto programa. 16.15 Raudonas 
kvadratas, 16.55 šaunusis septynetas.
17.50 Men. f. "Po vidurnakčio buvo 
aiškiau". 19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00 
Naujienos. 20.45 Kas? Kur? Kada? 22.05 
Rodo studija "Rezonansas". 22.25 Iki ir 
po vidurnakčio.

Sekmadienis, gruodžio 26 d. 
LIETUVOS TV

*9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kristų.
9.25 Lietloto. 9.30 Programa vaikams. 

0.20 “ E gatvė". 80 s. 10.45 Ko nori?

11.10 Krepšinio pasaulyje. 11.50 Studijos 
MT sveikinimai. 12.35 TV anonsas. 12.40 
"Kelis". Vaikams. 3 d. 13.10 Sveikinimų 
koncertas. 14.1 Ó Peržengus 2000-uosius.
15.00 Etninės kultūros festivalis "Žemyna".
15.40 Laida lenkų k. 16.15 Kauko sapnas 
Vilniaus Rotušės aikštėje. 17.00 NBA 
apžvalga. 17.35 "Burda Moden" Lietuvoje.
17.50 Žinios. 17.55 TV anonsas. 18.00 
Muzikinis viešbutis. 18.40 Rankinio 
Europos čempionatas. Lietuva-Slovėnija.
19.25 Mūsų miesteliai. 20.20 Praradimai.
21.00 Panorama. 21.35 TV žaidimas ‘Taip. 
Ne." 22.25 Laisvės alėja. 22.50 "Dviračio" 
šou.

TELE-3
9.00 Kalėdiniai animac. f. 11.00 

Krepšinio pamokėlė. 11.15 Langas j gamta
11.30 P. Kruger Kalėdos. 12.10 Filmas 
"HeidiP. D. Veksion” . 13.50; 18.36 Anglų 
k. pamokėlės. 14.05 Geriausios NBA 
varžyboe. 15.05 Animac. f. 15,55 Gyvūnijos 
pasaulyje. 16.50 V. Disnėjaus kalėdine 
eglutė. 17.45 Muzikinė laida. 18.15 Filmas 
"Kalėdinė giesmė". 18.50 Horoskopas
19.00 Savaitės naujienos. 19.25 Filmas 
"Mileris ir Miuleris". 21.10 Kalėdinis filmas 
"Nebaigtas šokis” .

OSTANKINO TV
8.00 Be pauzės. 8.30 Iš ryto, ankstėliau

9.00 Kol visi namuose. 9,30 Sportloto.
9.45 Gudruoliai ir gudruolės. 10.25 
Poligonas. 10.55 Naujoji karta • veidrodis.
11.35 Su ženklu “ Pi". 12.25 Provincija.
13.00 Animac. f. 13.10 Dok. f. 1 4 0 0  
Naujienos. 14.20 Eteryje "M ir". 15  00 j 
Keliautojų klubas. 15.50 Gyvas amalų 
medis. 15.55 Animac. f. 16.50 Panorama,
17.30 TV locija. 17.45 Naujienos. 18 00^J 
Marijos teatre. 18.50 Šitos fantastiškos»^ 
baisybės. 19.30 Apie orus. 19 35 
Chazanovui, iki pareikalavimo... 21.00 
Sekmadienis. 21.45 Sporto savaitgalis 
2200 Religijos programa. 23.00 Naujienos
23.25 Ostankino hitparades.

SAT 1
Penktadienis, gruodžio  2 4  d
18.15 "Baltosios Kalėdos” JAV 

muzikinis f. 1954 m. 20.20 Žinios 2030 
"Laimės ratas” . Didysis šou, kuriam e 
galima laimėti. 21.15 "Santa Klausas 
JAV filmas-pasaka. 1985 m. 23.00 
"Railas Raideris". JAV vesternas 1985 
m. Pagrindinj vaidmenį atlieka K. 
Istvudas. 1.00 "Revoliucija prasidėjo be 
manęe". JAV komedija. 1969 m. 2.30 
"Botfo policijos nuovada". Vokietijos 
krim inalin is serialas. 3.20 "Pailas 
Raideris". Vesternas. Kartojama,

šeštad ien is , gruodžio  25 d.
12.50 Gyvūnijos pasaulyje Krabų 

sala. 13.25 Kroncukerio kelionėj. 
Ekspedicijos j Kiniją. 14.10 "K aras ir 
taika". JAV ir Italijos meninis f, 1956 m. 
Vaidina O. Hepbern, H. Fondą, M. 
Fereris ir k t 17.45 “ Fantaghiro". Italijos 

mini serija. 1 dalis. 19.20 Milijonų 
pamėgtas žaidimas. 19.25 Nuostabi 
dykynė. Milžiniškų medžių šalyje. 20.20 
"Laimės ratas". Didysis šou, kuriame 
galima laimėti. 21.15 "šmėkla". JAV 
meninis f.. 1990 m. Pabaigoje - žinios.
23.45 "Imperatorius šiaurės ašigalyje 
JAV nuotykių filmas. 1973 m. 1.50 "P. F 
O. F. S ." Prancūzijos komedija. 1985 m.
3.30 “ Fu Man Chu nuo tako s". D, 
Britanijos meninis f. 1966 m. 4,55 
"Im pera torius Šiaurės ašigaly je" 

Kartojama.
Sekmadienis, gruodžio 26 d.
1 2 .3 0  Krepšinis. NBA rungtynes

1 3 .3 0  Kroncukerio ke lionės. 14.15 
"Aplink pasaulj per 8 0  d ie nų ". JAV 
nuotykių f. 1 9 5 6  m. 1 7 .1 0  "Fantaghiro\ 
Italijos mini serija. 2 da lis . 18-45 
Nuostabi dykynė. P a s la p č ių  kupina* 
vandenynas. 1 9 .4 0  "L a im e s  ratas, 
Didysis šou. kuriame g a lim a  laimėt 
2 0 .2 0  Žinios. 2 0 .3 0  “ R a u d o n o jo  Spalio 
medžioklė. JAV meninis f. 1990 ^  

Pabaigoje ■ žinios. 23.10 Po**" 
bokšte su įdomiais žmonėmis, ū. 
"Spottschau” . Satyra ir humoras.
’Ta ip  mums atrodo". A pm ąstym ai. _ 
"Gražutis vaikas". JAV m en in is  f. W  | 
m. 3.10 "Raudojojo Spalio 
Kartojama. 5.30 Nuostabi dyKy j  
P as lapč ių  kupinas v a n d e n y j

Kartojama.qy .
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