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Būkime laimingesni Naujaisiais metais!
/ Lietuvos istorijos knygą aukso raidėmis įrašyta 1990-ųjų metų kovo 11-osios data, kai dainuojanti 

revoliucija grąžino tautai Laisvę, valstybei - Nepriklausomybę. Patikėję savo rytdieną valdančiajai partijai, 
mažiau dainuojame nei dejuojame, nes pradedame suvokti, jog  iki tikrosios laimės trūksta rinkiminių 
pažadų vykdymo.

Paskui vieną pakilimo bangą būtinai atskuba kita, todėl tikėkime Vytauto Landsbergio įžvalgiu žodžiu, 
kad ateis į  Lietuvą dar vienas Atgimimas. Ateis, kviečiamas mūsų proto ir širdies šviesos, bendrų 
pastangų skatinamas susilieti j  galingą bangą ir nuprausti pavargusį Tėvynės veidą.

Senolių išmintis sako: "Nauji metai - nauji lapai". Tad atskleidę švarų istorijos puslapį, įrašykime j  jį 
žygdarbius, vertus mūsų didžiavyrių atminimo. Tegul 1994-ieji bus naujų ir taurių svajonių išsipildymo 
metai.

Sėkmės Jums visiems, mieli broliai ir sesės! Sveikatos, stiprybės, doros Jums ir Jūsų brangiausiems 
žmonėms! Tegul kiekvieną Jūsų žingsnį "vardan tos Lietuvos" laimina Dievas.

Lietuvos S ą jūdžio Š iaulių  taryba  
T ėv y n ė s  Sąjungos m iesto skyriaus taryba  

'A U ŠR O S A L Ė JO S ” redakcija

KAMUOJANTYS 
DERINIMO KELIAI 

IR VARGAI
IN TER V IU  SU ŠIAULIŲ  

M IE S TO  TA R Y B O S  
PIRM ININKU 

ALFR ED U LAN K AU SK U
Koresp. Nuostabiai graži žiema. Atro

do, kad gamta nors taip stengiasi mus 
pakeiti iš vargo ir nepriteklių j džiaugsmą. 
Kaip jaučiatės Naujųjų metų išvakarėse
Jūs?

A. Lankauskas. A š? Asmeniškai? 
Pasakysiu atvirai: nelinkęs dejuoti. 

Koresp. Ir visgi, kokie šie metai Jum s
buvo?

A  Lankauskas. Sunkūs. Ir ekonomine, 
irtam tikra politine prasme. Vien prisiminus 
mažas pensijas ir ilgą karšto vandens 
nebuvimą, net dabar šalta darosi. Tačiau 
reikia dėkoti likimui, kad mes visgi 
ištrukome iš Sovietų Sąjungos imperijos, 
^m ęniškai didžiausias pasiekimas man, 

Šiaulius ir apskritai Lietuvą paliko 
>askutinis Rusijos armijos kareivis. Tai 
>uvo rugpjūčio pabaigoje... Nepavyko 
įuomet mums suorganizuoti iškilmių, net 
atsisveikinti su karinio dalinio vadovybe, 

' i  dabar nuvykstu j Zoknius ir pamanau, 
ad dar "vakar" reikėjo prašyti leidimo 
•|a atvažiuoti,.. Malonu ir šilčiau pasidaro, 
ad dabar to nereikia.

Koresp. Ar tai, kad nėra svetimos 
ariuomenės Lietuvos žemėje - visiems 

a s.Varbu?  Kaip Jum s atrodo?
A. Lankauskas. Daugumai žmonių 

Konomimai nepritekliai užgožia tą 
iksmingą įvyki, tačiau istorikai, kurie 

omesls šiuo laikotarpiu po 30, 50 net 
w  metų, mažiau akcentuos, kad mes 
ogai gyvenome, kad buvo maži mūsų 
lygin'ma. ir elgetiškos pensijos.. 
darbiausiu akcentu jie laikys, kad 1993 
etų rugpjūčio 30 d. iš Šiaulių išvyko 
skutime rusų kareivis.
ikaííüf*?.' ° dabar val aP ' °  valdiškus 
'kalus. Nejsižeiskite, kad man knieti 
gausti, ar Ju s  laikote save biurokratu? 

Lenkauskas. Žinote, postas, kurj

užimu, nėra labai didelis, kaip atrodo iš 
šono žiūrint. Tačiau šiaip ar taip - tai 
biurokratinis krėslas. Esu priverstas laikytis 
įstatymų, instrukcijų, poįstatyminių aktų, 
visokių potvarkių... O šitas mechanizmas 
- biurokratinis ir paruoštas tikrai kūrybingai. 
Netgi, tarkime, aš nebe kaip tarybos 
pirmininkas, o kaip eilinis pilietis kur nors 
eidamas jaučiu, kiek žmogui kainuoja 
laiko, išlaidų ir tiesiog nervų.

Koresp. Ar turėtumėte už ką save 
kritikuoti?

A. Lankauskas. Save kritikuoju ir baru 
tuo pačiu metu. Kad nesugebėjau iki galo 
įgyvendinti tai, ką tikėjausi padaryti, 
ateidamas čia dirbti.

Koresp. Kodėl tai nepavyko?
A. Lankauskas. Pagrindinė priežastis 

nuskambės gal kiek popmpastiškai. 
Pirmiausia - tai realios savivaldos 
nebuvimas. Mes esame mašinos sraigteliai, 
o jos variklis ir valdymo svertai šiap ar 
taip yra Vilniuje. Mano įsitikinimu, reali 
savivalda bus tik tuomet, kai bus reali 
demokratija, o reali demokratija bus tik 
tuomet, kai turėsime reaiią savivaldą, kai 
mes vietoje galėsime spręsti, kaip mums 
disponuoti lėšomis, kaip mums rinkti 
mokesčius, kaip yra daugelyje pasaulio 
šalių. Dabar turiu pastebėti, kad miesto 
taryboje pradėjo ir darbo trūkti. Štai 
Vyriausybe savo priimtus sprendimus tiesiai 
a d resuo ja  va ld yb om s. Va ldybos 
perkraunamos darbu, jos nesusitvarko, 
nespėja. Tokiu atveju nori ar nenori, bet 
tenka auginti biurokratų armiją. O 
išsilavinusio ir protingo biurokrato su labai 
mažu atlyginimu nepriviliosi! Je i ir toliau 
bus tokia politika, ir atsakingus, ir mažiau 
atsakingus postus savivaldybėse užims 
vidutiniški žmonės. Je i iš viršaus viską 
reguliuotų protingi žmonės, būtų dar ne

pats blogiausias variantas. Būtų puiku, 
kad žmonės, bendraudami su piliečiais, 
jaustųsi, kad jie yra valdininkai žodžio 
valdyti" prasme, kuomet valdo situaciją, 

kada gali ir padeda žmonėms spręsti jų 
asmenines problemas.

Koresp. Kada bus taip, kaip Jū s  ir, 
manyčiau, mes norėtume?

A. Lankauskas. Kai savivaldybė, 
esanti arčiausiai savo žmonių, bus išgirsta 
ir Vyriausybėje, ir Seime.

Koresp. Jū s  tampate savotiškais 
atpirkimo ožiais, kai tam tikrose situacijose 
esate bejėgiais...

A  Lankauskas. Taigi taip. Kai pasižiūri 
sociologinių tyrimų rezultatus apie 
pasitikėjimą... Kas yra paskutinėje, 
žemiausioje vietoje? Kas su mažiausiu 
reitingu? Savivaldybės! Je igu  mes 
turėtume potencijos ir galios priimti 
sprendimus savo kompetencijos ribose, 
tai mes praktiškai visus klausimus (tuos, 
kuriuos pagal Įstatymą sprendžia 
savivaldy bės] galėtume išspręsti, tačiau 
eina kablelis ir skiriamasis žodis "bet". 
Žodžiu, viską reikia derinti su Finansų, 
Ekonom ikos ir dar kitokiom is 
ministerijomis. Tuomet ir prasideda 
kamuojantys derinimo keliai ir vargai.

Koresp. Per šv. Kalėdas buvau Vilniuje. 
Galiu palyginti. Todėl darau išvadą, kad 
ir Šiauliuose galima pajusti šventę - miestas 
pasipuošęs. Tai byloja, kad miesto valdžia 
myli savo žmones, nes stengiasi dovanoti 
jiems džiaugsmo.

A. Lankauskas. Mes manome, kad ir 
kokia bebūtų sunki ekonominė padėtis, 
reikia surasti progą, kad žmonės galėtų 
pasidžiaugti, kad susirinktų į būrį ir šeimos 
nariai, ir draugai, ir bendradarbiai, ir 
šiaip šiauliečiai ir visi galėtų pasidžiaugti. 
Gal ne dabartine situacija, o tuo, kad 
visgi ateis geresni laikai į mūsų Lietuvą. 
Šiaip esu optimistas. Gal kiek saikingas. 
Gal kiek flegmatiškas, tačiau optimistas.

Koresp. Ką norėtumėte palinkėti savo 
šiauliečiams?

A. Lankauskas. Sveikatos, kantrybės 
ir pinigų. Kodėl pinigų? Je igu  kurios 
mokyklos direktorius pasirašo įsakymą 
ir švenčių proga darbuotojams pasiūlo 
nors simbolinę premiją, puiku, nes tai 
šildo! Jeigu mes turėtume galimybę taip 
sušildyti visus šiauliečius, aš būtinai tą 
padaryčiau. Gal kitais metais irpavyks...

Koresp. "Aušros alėja" ir jos skaitytojai 
Jum s to ir linki. Ačiū.

K albėjosi 
B irutė  K Y BA RTIEN Ė

Ričardo DA IL ID ĖS nuotr.

r .

, r / : . . . . _

pažinimo asis
Lietuvos Seimas įteikė kalėdinę 

dovaną tautai • v iešai nagrinėjo 
respublikos užsienio politikos raidą. 
Radijo transliacijos metu gąlėjai pajusti 
Seime tvyrančio nepakantumo kitai 
m inčiai dvasią. Opozicijos lyderis 
Vytautas Landsbergis mano, kad "D D P 
užsienio politika patyrė fiasko", o 
kom petentingasai P. G y lys  
diplomatiškai ozoliškas: "M es esame 
ten, kur esame. Ir mes einame į NATO". 
Žingsnis po žingsnio kucenti galima dar 
50 metų, juolab kad po pusę amžiaus be 
pučų išsilaiko visos sovietinės valdžios.

Pilietinę iniciatyvą pareiškė dalis 
pale istos io s derybų  su R u s ija  
delegacijos. J i  neišsiskirstys, o stebės 
susitarimų su Rusija eigą. Kad tos eigos 
nematytų ir profesionaliais pareiškimais 
nebekomentuotų, nuo 1994 m. sausio 
pirmosios atleidžiam as specialiųjų  
m isijų am basado riu s Č es lo va s  
S tan kev ič iu s , "k a ip  d ip lom atas, 
nevykdęs užsienio politikos strategijos” 
(1993.12.22 dienos "Pan o ram o s" 
informacinė formuluotė).

DDP moka "daryti politiką", tik mums 
nuo to nei sočiau, nei šilčiau, nei pini
ginė sunkesnė. 1992-ųjų vasarą garsaus 
"Šiaulių krašto" dienraščio redaktorius 
Vladas Vertelis pranašiškai rašė apie 
tuometinių jstatym davių atostogas: 
“ Pesim istai prognozuoja, kad dau 
geliui atostogos gali būti pratęstos ir 
rudenj. Neribotam  laikui. Tada - y p a 
tinga padėtis, kuriai pravers ir ginklai, 
kuriuos iš visų kam pų graibsto  ir s lap
tos, ir neslaptos tarnybos".

šiemet j VI. Vertelio pamąstymus aidu 
atsiliepė Seimo pirmininko pavaduo
tojas DDP ideologas J .  Bernatonis, esą 
jis “ neatm eta p rievartin io  valdžios  
nuvertim o galim ybės” . Vadinasi, jau 
dvejus metus įvairaus rango ideologai 
per įvairius ruporus informacijos 
vartotojui "kala" tam tikrą stereotipą, t. y. 
pratina  prie m inties, kad mūsų

valstybėje toks chaosas, kad net riaušės 
įmanomos. Nesitiki, kad Lietuva - be 
perversmo, Lietuva - be ateities, o 
va ls tyb ė  • ne va ls tyb ė  - be 
nepaprastosios padėties? Net dėl slaptų 
ir neslaptų tarnybų buvimo teisus 
didysis kolega (atleisk man, Viešpatie ir 
Verteli, už tokį susigretinimą!) Jo s  viską 
m odeliuoja, o jų  oraku la i tuos 
modeliukus skelbia. Todėl šlovė 
lietuviams, kilusiems iš kietasprandžių 
žemaičių, kad jie iki šiol dar nepasidavė 
įtikinėjimams išbandyti “ graibstomus 
ginklus...”

Pačioje profesionaliausioje Tapino 
TV laidoje "Kas geresnio, premjere?" 
talentingas kompozitorius, staiga tapęs 
garsiu žurnalistu, R. Pau lauskas 
kamantinėjo Adolfą Šleževičių. Naujųjų 
išvakarėse  šeštas is  respub likos 
p rem jeras buvo dosnus... sau, 
vertindamas savo veiklą. J is , jo 
Vyriausybė, jo partijos dauguma Seime 
išvedė  iš L ietuvos op k up ac inę  
kariuomenę bei įvedė Irtą, pagaliau 
atleido net vyriausiuosius bankininkus 
(pamenat, Vagnorius ketino nuversti tik 
vieną!) stabilizavo ekonomiką, sustabdė 
privatizaciją ir žemės ūkio griovimą (taip, 
ko gero, maskuojamas nenoras supirkti 
derlių ir atsiskaityti su žemdirbiais už 
produkciją?) bei kas mėnesį skiria po 5 
mln. JA V  dolerių karšto vandens tiekimui 
j kiekvieno lietuvio vonią.

Išplovę nešvarų nomenklatūrinį 
kapitalą, talentingieji sugebės ir 
nomenklatūrinę sąžinę išsisklabti, tačiau 
ar neteks proanūkiams atidavinėti 
kreditus bei mokėti pa lūkanas, 
ištekėjusias pro karšto van d en s  
čiaupus. Nenorėčiau būti pakaltinta 
murzių draugijos kūrimu, tačiau jaučiu 
žiaurią analogiją: broliai lenkai pravalgė 
kreditus, o bro lia i lie tu via i... 
prasimaudys. Ką gali žinoti, gal ir 
reakcija bus tokia kaip lenkų, prisiminus 
Vertelio - Bernatonio ir kt. pranašystes.

Mūsų kaimynus vargina okupacinė 
kariuomenė. Estai reikalauja išvesti ją  iki 
1994-ųjų rugsėjo, o latviai džiaugiasi, 
kad kas savaitę po 50 svetimos 
valstybės karių palieka jų šalį. Rusijos 
garsenybė nenuorama V. Žirinovskis, 
"su tvarkęs" teritorines problemas, 
“ ėm ės i”  p rezidentų ir p irm ajam  
atsistatydinti pasiūlė Želio Želevui. 
Įdomu, kuo prasikalto bulgaras?

Artėja naujametinė vilčių ir svajonių 
naktis. Besiaiškindam i naują bei 
populiarų "šunau jos" terminą, 
sulaukėme ŠU N S  metų. Ar pripažins šį 
faktą neprik lausom i lab iau s ia i 
nepriklausomos spaudos žurnalistai?

Linksmų? Laimingų? Ir linkiu JU M S  - 
negalvokit apie "politikos darym ą" 
iškilmingosios metų sandūros naktį, kai 
kelsite putojančio šampano taures, o 
jose besiblaškantys, sproginėjantys 
burbuliukai nejučia primins... DDP 
rinkiminius pažadus.

B arbora K IR K ILA ITĖ

Sąjūdis prieš Sąjūdį

A. NAVAKAUSKO GARBĖ IR ORUMAS
M ūsų la ikraštyje Jau buvo  

užsim inta, kad “ A ušros a lė ją”
I teismą padavė A  Navakauskas, 

dabar metų
b e i .  k o n tro lė s

senum o L.lik
P e le c k lo  —  ---------
departam ento Š iaulių vyr. 
kontrolierės V. Pluščiauskienės 
Interviu {skaitęs, kad suže ista  
Jo garbė Ir orum as.

Trum pai apie bylos ve ik ian 
čiuosius asm en is ir a tlikėjus.

IEŠKOVAS:
Antanas N avakau skas  -

garsus Šiaulių rajone žm ogus, 
u v ę s  P a k a p e s  k o lū k io  

pirmininkas, dabar Šiaulių rajono 
policijos komisariato Ekonominių

I byla
nusikaltimų tyrimo tarnybos vyr. 
inspektprius.

G YNĖJAI:
R om ualdas Brlllus - buvęs  

Šiaulių rajono liaud ies te ism o  
pirmininkas (Iki 1991 metų), buvęs 
sąjūd in inkas ir buvęs gyn ėjas  
š io je  byloje:

Vytautas B lažaitls  -  nau jasis  
A. N avakau sko  advokatas, Irgi 
buvęs aktyviosios te is in inkų  
s ą ju d ž lo ^ ru p ė s  narys.

B. iíu m n au skas . Irgi Jau bu
vęs... A  Navakausko bylinėjimosi 
ep o p ėjo je .

A TSAK O VAI:

“ A ušros a lė jo s” s te ig ė ja s  Ir 
leidėjas Lietuvos Sąjūdžio Siauliu 
taryba: asmeniškai - Nepriklau
so m yb ės  A k to  s ig n a ta ra s  
Algimantas Sėjūnas. Žodžiu, Irgi 
Jau buvęs... Lietuvos Respublikos 
Įstatymų leidžiamosios valdžios  
atstovas bei B irutė K y b artien ė  
- "Aušros alėjos redaktorė (beje, 
v ien in te lė  jok io se  aukšto se  
pareigose dar nebuvusi Ir niekur
aukšta i neš lep te lė jus l...^

lo ięs^  
'A u šro s

T a ig i dau g  š io je  b y lo je  
buvusių jų, bet... seria lo  tęs ln j
ska itykite  kituose  
a lė jo s” num eriuose.

Irena  V A S IN A U S K A IT Ė



skaitytojų pageidavimu
GEDIMINO VAGNORIAUS KALBA,

pasakyta Tėvynės Sąjungos (LK) suvažiavime 
PRIVERSTI KEISTI TAI, KAS

NETINKAMA
Mielieji suvažiavimo delegatai, 

gerbiamieji ambasadoriai, Seimo 
nariai, svečiai!

Jūs prisimenate, kaip prieš 
pusm etį steigėm e Tėvynės  
Sąjunga; nemažas būrys tada 
buvote kartu su mumis, šiandien 
skelbiame, kad stipri demokratiška 
konservatorių partija jau sukurta 
ilgesniems laikams.

Mes siekiame ne kraštą valdyti. 
Mes siekiame, kad valstybę Dievo 
labui deramai valdytų.

Mes ne rinkimus laimėti norime. 
M esjuos laimėsime-tai akivaizdu,

kaip neabejojame tuo, Jog po 
eina diena. Tėvynėsnakties ateii 

Sąjunga kartu su giminingomis 
politinėmis organizacijomis sieks 
nuolat laimėti Seimo ir savivaldybių 
rinkimus, kad piliečiai būtų savo 
šalies šeimininkai.

Būdami konservatoriai, deja, dar 
negalim e būti konservatyvūs 
senosios santvarkos atžvilgiu. 
K onservatyvūs esame,
puoselėdami šimtametes Vakarų 
demokratų ir tautinės savimonės 
tradicijas.

Konservatyvūs savo valstybinės

santvarkos Ir gyvenimo būdo 
sergėtojai tapsim e tada, kai 
sukursime šiuolaikinę modernią 
pilietinę valstybę. Tad dabar esame 
priversti keisti tai, kas sena Ir 
netinkam a, sparč iai ir 
neskubėdam i, ryžtingai, bet 
atsargiai.

Tėvynės Sąjungos ir kitoms 
dešiniosioms organizacijoms tenka 
reformatorių vaidmuo. O tai ne 
visuomet populiaru, nes keisti 
įprastą, nors ir netikusi, gyvenimo 
būdą ir patiems keistis nėra taip 
paprasta.

BLOGIS PROPAGUOJAMAS KAIP DORYBE
Per 50 sovietmečio metų buvome 

pratinami ir beveik jau jpratę prie 
nedemokratijos, apgaulės ir 
prievartos. Lyg ir savo buvo tapusi 
melo propaganda, mes supratome, 
kad blogis propaguojamas kaip 
dorybė, o balta - kaip juoda! Neretai 
ir patys tapdavome melo žaidėjais. Ir 
dabar nejučiomis pastebime, kad kai 
kada suprantamesnė ir artimesnė yra 
ne daranti, o apgaudinėjanti ir daugiau 
žadanti partija, prie kurios buvome 
pratinami.

Kai j valdžią atėjo dar nesusigundę 
svetimomis gerybėmis žmonės, buvo 
lyg ir nepatogu, nes neįprasta. Tad 
nepasitikėjimo grūdą, jog ir “ jie tokie 
pat", “visi vienodi", dažnai lengva 
buvo pasėti, nors matėme^ kad dėl 
kolūkių grobstymo kaltindavo tie, kurie 
buvo atsakingi už jų apsaugą, dėl 
ekonomi kos griovimo kaitindavo tie, 
kurie ją griovė.

Panašiai yra ne tik Lietuvoje, bet ir

visose postkomunistinėse valstybėse. 
Skirtumas gal tik toks, kad Lietuvoje 
melas jau limpa ne tiek, kad visuomenė 
sveiksta ir stiprėja.

Teko girdėti kalbų, kad Tėvynės 
Sąjunga gali tapti daktarų partija. Bet 
tai būtų gerai, nes jie moka įveikti 
mūsų ligas.

Kuriasi Europos Sąjunga, ten 
darosi erdviau ir saugiau. Narystė 
NATO garantuotų kolektyvinj 
saugumą, todėl keistai skamba kai 
kurių dabartinių valstybės vadovų 
siūlymai rengtis referendumui dėl 
mūsų prašymo jungtis j NATO. Tik 
kodėl tautos nežada klausti, 
paslapčiomis tariantis dėl Rusijos 
karinio tranzito, ar paprasčiau sakant 
- dėl Rusijos kariuomenės buvimo 
Lietuvoje jteisinimo. Nesėkmingai vėl 
mėginta apversti aukštyn kojom, lyg 
savo senesniais ir ne taip senais 
įvykiais nebūtume patyrę, iš kur - 
Rytų ar Vakarų - gali kilti grėsmė

valstybingumui, kur ęjfcriau gyvenama. 
Je i ir sklinda kokia grėsme iš Vakarų 
Europos - tai maloni grėsmė: 
saugesnė ir geresnė. O rengti 
referendumą - tai ne dėl ketinimų 
jungtis su Vakarų ekonominėmis 
kolektyvinio saugumo struktūromis, 
bet del Konstitucijos draudžiamos 
slinkties j NVS karinę ar politinę erdvę. 
Bet ir čia referendumas nereikalingas, 
nes rezultatai iš anksto žinomi - juk 
žmonėms lengva suvokti, kurioje 
pusėje nauda, o kur grėsmė. Je i tikrai 
pageidaujama kokio referendumo, 
tai geriausiai jis tiktų dėl gyventojų 
indelių atstatymo ar dėl pasitikėjimo 
nomenklatūrinio valdymo politika.

Tačiau Tėvynės Sąjunga turi ne 
. tik kritikuoti, bet ir padėti geriau suvokti 
krašto interesus, padrąsinti, jei reikia, 
ir perspėti dėl atsakomybės tuos 
politikus, kuriems sunkiau atprasti 
lankstytis prieš sovietinę imperinę 
politiką.

STATYKIME NAMĄ... 
LIETUVA PASIKEITĖ TIEK, KAD 

ATGAL NEBEGRĮŠ
Džiugina lito kurso stiprėjimas. Bet 

dar negyvename jaukiai kaip savo 
namuose. Pirmavęs savo reformomis, 
pragyvenimo lygiu, mūsų kraštas per 
pastaruosius metus ima atsilikti nuo 
savo kaimynų. Per metus gamyba ir 
atlyginimai sniūktelėjo keletą kartų ir 
dar gali smukti, jei taikstysimės su 
krašto nevaldymu. Prekės 
gaminamos, jei jos perkamos, o 
perkama, jei turima už ką pirkti. O 
nebemokant už darbą smunka 
gamyba, nes mažėja jos produkcijos 
pirkėjų. Dar mąžta piliečių, o kartu ir 
valstybės pajamos. Ūkis smuko, bet 
ne todėl, kad krito Lietuvos ekonominis 
potencialas. Sutrikdytas finansų 
veikimas, o Įsigalėjus 
nomenklatūriniam valdymui, jmonės 
paliekamas be šeimininkų priežiūros. 
Dažni atvejai, kai akcininkams 
trukdoma kontroliuoti įmones, o 
neretai būna ir taip, kai ne vyriausybė 
kontroliuoja valstybines jmones, o 
priešingai - valstybiniai monopoliai 
diktuoja Vyriausybei ir Seimui. 
Atlyginimų nemokėjimas ir pašalpų 
didinimas -tai socialinio reguliavimo 
būdas, kurio padarinius dabar ir 
jaučiame Mes siūlome, dabar jau 
reikalaujame, grjžti prie rimtos 
ekonominės politikos, kur už viską 
mokama T ai verstų mokėti už darbą 
ir gamybos priemones, o kartu skedintų 
našiai naudoti gamybos resursus. 
Tėvynės Sąjunga mielai rems 
dabartinės Vyriausybės sprendimus, 
jei jie skatins privačią iniciatyvą ir 
taikys antimonopolines priemones, 
jei bus atstatomi atlyginimai ir prekių

paklausa rinkoje, deramai kovojama 
prieš korupciją, jau paraližuojančią 
valdžios struktūras. Ekonomln) 
nuosmukj ir savo nesėkmes Seimo 
daugumos partija mėgina teisinti 
anksčiau tariamai kreivai.paklotu 
reformų pamatu. Žinoma,
neišvengėme klaidų, bet Lietuvoje 
rinkos ekonomikos pamatas klotas 
kaip visose demokratinėse 
valstybėse. Tik naujas namas 
statomas... šalia Skelto pamato, todėl 
ekonomika dabar grimzta.

Bet rinkos ekonomikos pamatas 
stovi, ir jis pakankamai stiprus. 
Statykime ant jo namą ir jau kitais 
metais kopsime j viršų.

Klaidų neišvengėme. Reformas 
reikėjo spartinti, dar ryžtingiau kurti 
tai, kas nauja, ir griauti tai, kas griūva. 
Negalime sutikti su ta mintimi, kad 
Vakarų ekonomikos modelis 
postsovietinei valstybei netinka - nes 
geresnio tiesiog nėra Klaidų darėme, 
bet iš jų norime mokytis. Svarbiausia 
galutinai išmokome vertinti ne žmonių 
žodžius ar gražius pažadus, bet pačią 
jų veiklą. Pagaliau ne tiek svarbu, kur 
ir kas sovietmečiu buvo. Svarbu, ką 
veikė, ir ypač svarbu, ką dabar veikia.

Norime ir turime atskirti ne tik LKP 
narius, bet ir tikruosius KGB veikėjus 
nuo per prievartą įpainiotų tūkstančių 
žmonių. Pasiduotume apgaulei, jei 
skelbtume, kad "visi vienodi - visi 
bogi", ir nematytume skirtumo tarp 
prievartautojų ir aukų. Tėvynės 
Sąjunga sieks tikros pilietinės 
reabilitacijos, kuri sugrąžintų j pilnavertį 
gyvenimą valstybės labui dešimtis

tūkstančių piliečių. Tačiau nepakanka 
deklaruoti, kad nebekaltiname tų 
žmonių, kurie nutraukė ryšius su 
priešiškomis valstybei struktūromis, 
t uos žmones Įstatymiškai būtina ginti, 
saugoti nuo diskredituojančio 
informacijos platinimo. Kartu visu 
įstatymų griežtumu bausti tuos, kurie 
mėgina žmogų šantažuoti ir versti 
toliau veikti prieš savo valstybę ir jos 
interesus.

Jei žmogus suklydo, suklupo, mes 
pajėgūs atleisti tikro Lietuvos atgimimo 
vardan. Bet jei toks suklydęs pilietis 
toliau ardo demokrątijos ir valstybės 
struktūras, tai liudija, kad tęsiama
buvusi priešiška veikla. Turime būti 

riežti. Čiaatlaidūs, bet būsime ir griežti, 
taip pat mokysimės iš klaidų.

Po  Seim o rinkimų atkūrus 
nomenklatūrinės valdžios piramidę, 
iš sovietmečio vėl grižta 
nedemokratinės ir nejstatymiš'kos 
valdančiosios partijos veiklos jpročiai. 
Bet ir čia mes jau nebesirengiame 
sėdėti nuleidę rankas, ypač kai 
"stum iam as" Nepaprastosios 
padėties įstatymas, o kartu su juo ir 
pati nepaprastoji padėtis, kai netiriami 
stambūs finansiniai ir politiniai 
skandalai. Tikimės, kad suvažiavimas 
priims nutarimą jog verta steigti 
visuomeninę LDDP valdžios pilietines 
kontrolės komisiją. Ji atgaivins, 
prireikus primins atsakomybės 
jausmą tiems, kurie linkę pažeidinėti 
Konstituciją. Tai neturi tapti grasinimu 
ar kerštavimu, tai būdas sustabdyti 
demokratijos ir jstatymų laužymą.

ATSITIESIA ŽMONES
Žmonės nepatenkinti dabartine 

padėtimi ir Seimo daugumos partijos 
politika Bet negalime būti nusivylę, 
nusiminti nėra pagrindo. Sunkoka, 
bet tai, kas nutiko, buvo neišvengiama, 
o dabar tai jau perauga j gerą 
perspektyvą. Svarbiausia, kad 
žmonių, matančių tikrą gyvenimą, 
sparčiai gausėja - jų absoliuti 
daugumą o žmonių iš praeiies belieka 
saujelė. Neverta dairytis j praeitį, juolab 
kad didesnę dalį šių sunkesnių 
išbandymų kelio jau jveikėme. Mes

nesakome, jog rinkimai Kaišiadoryse 
buvo visiems geri. Bet Tėvynės 
Sąjungai, Sąjūdžiui, Krikščionims 
demokratams, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungai ir kitiems mūsų 
bendražygiams - rezultatai geri. Mes 
laimėjome, stipriai laimėjome.

Atsitiesia Ir Lietuvos žmonės. 
Artėja savivaldybių rinkimai. Bet 
mes neturėtume savęs klaidinti, 
tikėtis, kad savivaldybių rinkimai 
galės iš esmės pakeisti sunkią 
krašto būklę. Net Ir paalkeitus visų

savivaldybių tarybų sudėčiai, realią 
valdžią miestuose Ir rajonuose 
išsaugos absoliučią daugumą 
Seime turinti partija.

Tėvynės Sąjunga neskublna 
rinkimų. Tačiau tvirtiname, kad 
savivaldybių rinkimus būtina rengti 
vienu metu su Seimo rinkimais.

Kada rinkimai? Klausimas 
sudėtingas. Mes j jjturim e atsakyti 
kiek kitaip ir paprastai - rinkimai 
kartu Ir j savivaldybę, ir j Seimą.

Malonėkite atsiversti 3 p.

KĄ ATNEŠ NAUJIEJI 
METAI?

Artėja Naujieji. Pagal Rytų 
kalendorių -ta i šuns metai. įdomu, 
kas mūsų laukia: šuniškas ar 
laimingas gyvenimas, grandinės 
ar laisvė. Jei šuniui Iki laimės 
užtenka tik nedidelio nuvalgyto 
kaulo, tai žmogui, kur kas - ne. Tad 
ko gi trūksta šiauliečiams?

Ar labai laukiate Naujųjų metų 
ir ko tikitės iš jų?

Jonas (31 metų, stalius). Laukiu... 
Noriu, kad ateinančiais metais 
išsipildytų visi norai ir svajonės, kad 
Naujieji atneštų mums daug laimės, 
meilės, džiaugsmo, juokučių ir 
pinigučių.

Gražina (66 metų, pensininkė). 
Kaip jau nelauksi. Nors kasmet vis 
labiau pabąla plaukai ir veidą išvagoja 
naujos raukšlės, šv. Kalėdos ir Naujieji 
metai visuomet laukiamos šventės 
mūsų šeimoje, atnešančios j namus 
daug laimės ir džiaugsmo.

Kur ir su kuo labiausiai 
norėtumėte sutikti Naujuosius?

Sandra (19 metų, studentė). Dar 
nežinau. Galbūt norėčiau juos sutikti 
viena - vis būtų naujau, jdomiau nei 
paprastai.

Loreta (jaunesnė, nei atrodo,

mokytoja). Tikriausiai Australijo 
Aišku, nenorėčiau ten būti viena, t 
su kuo - nesakysiu. Tai paslapt 
(Pastaba: nemandagu klausti mote 
kiek jai metų.)

Ką norėtumėte palinkėti s; 
Naujųjų metų proga?

Rita (19 metų, studentė). Dab 
negaliu pasakyti. Galbūt ką nors sí 
palinkėsiutik per pačius Naujuosiu 
dvyliktą valandą.

Rimas (25 metų, bedarbis). Nor 
sau palinkėti, kad ateinančiais meta 
pagaučiau auksinę žuvelę, kurie 
pirmiausia paprašyčiau naujos geide 
(juokiasi). Po to - dviejų kambarį 
buto ir automobilio "AudMOO". Paski 
dar ką nors sugalvočiau.

Antanas (42 metų, vairuotojas) 
Laimės, sveikatos, pinigų. Nork 
palinkėti, kad ir kiti nebūtų pikti kaip 
šunys, daugiau juoktųsi, šypsotųsi 
tuomet ateinantys metai bus visiems 
laimingi.

Regis, dauguma šiauliečių su 
gražiomis svajonėmis, viltimis 
laukia Naujųjų metų, o ką jie atneš: 
liūdesį ar džiaugsm ą, turbūt 
parodys pats laikas.

V idas  AKSOMAITIS

Valdžios vyrai šypsosi -

šypsokimės ir mes 
UŽUODŽIU SAVO MIELA

Uoslė - svarbus faktorius gyvūnijos 
pasaulyje, ypač pasitarnaujantis 
pratęsiant giminę! Būtent taip 
užsimezga pirmasis būsimų tėvų 
kontaktas. Kai, pavyzdžiui, paršas 
jau pasiruošęs tapti tėvu, jo seilėse 
atsiranda aromatinių^ medžiagų, 
masinančių kiaules! Paaiškėjo ir sena

mįslė, kodėl naminės kiaulės taip 
puikiai randa žemėje triufelius • 
skanėstų skanėstą, slypintį kartais 
net metro gylyje. Ogi šių giybų kvapas 
labai panašus j paršų skleidžiama 
“ meilės aromatą” .

Dalia  RAJECKIENĖ

KAMUOJANTYS
KLAUSIMAI

Guliu lovoje. Labai nepatogu. Negaliu 
pasijudinti. Išmiegojau visą parą. Kaip 
ir anksčiau, kamuoja tie patys klausimai. 
Kodėl rankšluostis vadinamas 
'rankšluosčiu", jei juo šluostausi kojas? 
Reikia sakyti - "kojašluostis” . Arba 
vėl. Kodėl "veidrodis", jei matau savo 
dešimtmečiais neplautą apropėjusj 
kaklą? Turi būti - "kaklarodis". Jei • 
kojinės” - suprantama, tai iš kur - 
pirštinės” ?  Turi būti - “ rankinės". 

Kodėl - "akiniai", jei prie akių jie net 
nesiliečia? Turi būti - “ nosiniai" ar
ausiniai .

Bet guliu lovoje. Labai nepatogų. 
Negaliu pasijudinti. Kad tik atrištų 
nuo lovos, galėčiau bent apsiversti

ant kito šono. Reikės dar kartą aplankyt 
vyriausią gydytoją. Beje, kodėl "vyr 
gydytojas", jei gydytojas Petraitis visu 
mėnesiuvyresnis?Jeiiršiandientas 
vyr. gydytojas neatsakys j šiuos visus 
mane kamuojančius klausimus, trenksiu 
jam j galvą jau nebe su savo psichinės 
ligos istorija, o masyvia rašaline.

Ateina sanitarai. Išsakau savo mintis 
apie vyr. gydytoją ir rašalinę - gal 
atriš. Bet kas tai?! Vėl pila j bumą 
vaistus! Teks miegoti dar vienąpara1 
O klausimai vis tebekamuoja, bet jau 
mažiau... Atidėsiu juos rytojui,.. Jei 
tik atriš... Chrr... Chrr...

V o ld e m a ra s  ZACHARKA

Liūdniausia metų akimirka

0 STOI CIA , 
РШ5 VIRŠININKE , 
NAFTOS TERMINALO 

PROJEKTAS

A. STUGIO pleS

AUSROS ALĖJA



DALYBOS
Prieš Naujuosius metus dvejetas 

buvusio Stulgių kolektyvinio žemės 
ūkio bendrovių nutraukė savo veiklą, 
o dabar vykstaturto dalybų batalijos. 
Aktyviausiai dalinamasi buvusioje 
kiaulidės komplekso bendrovėje. Nors 
pastatų viduje čia jau seniai viskas 
išlaužyta, išdraskyta, išvogta, 
išdaužytą o mažiau matomoje pusėje 
net stogas nulupinėtas, tačiau dalybos 
vis vien prasidėjo. Išradingi kai kurie 
buvę kolūkiečiai jau iš anksto suspėjo 
šį bei tą "privatizuoti” , o dabar dar 
kartą dalinasi tuo, kas yra išlikę. Vieni 
ruošiasi pastatus ardyti, kiti nori 
susilaikyti nuo šio pragaištingo darbo, 
tačiau be dulkių, matyt, nebus apsieita 
Tiesa, ši bendrovė darturi sukaupusi 
kelias dešimtis tonų praėjusių ūkinių 
metų derliaus grūdų. Juos išdalins 
labiausiai nuskriaustiems pajininkams, 
kuriems neužteko arklių, technikos. 
Ne visiškai veltui, o po 10 centų ir 
vieną kilogramą grūdų. Pasisekė 
tiems, kurie iki šiol valdė techniką.

Mechanizatoriams ji ir atiteko.
Gal kiek kitaip buvo dalinamas 

turtas technikos remonto dirbtuvių 
bendrovėje, č ia  nutarta neardyti 
pastatų, o palikti juos norintiems ten 
šeimininkauti. Pasibaigus 
susirinkimui, dirbtuvių salėje nebeliko 
nė vienos kėdės, mat išeinantys po 
šio “ pasišnekėjimo" kiekvienas 
išsinešė kėdę, ant kurios jis sėdėjo. 
Tačiau kai kam jų pritrūko! Buvo 
nepakartojamas vaizdas, kai po šio 
susirinkimo Stulgių gyvenvietė 
"užtvino” žmonėmis su kėdėmis. Taip 
ir norėjosi pašnekinti kiekvieną, 
atsisėdus ant tos kėdės padiskutuoti 
ir paklausti, kas išvogė "kolchozų” 
turtą...

S tasys R Ū K A S

Naujametinė pasakaitė

ĮKŪRĖ “AUŠROS” MUZIEJŲ IR...
Atgavę nepriklausom ybę, ga lim e laisvai kalbėti ir rašyti ap ie vieną p ačių  veikliausių 

prieškarinės L ietuvos in te lig en tų  ir v is u o m en ės  ve ikėjų , d id ž ią ją  gyven im o da lį 
p ra le idu s ių  Š iau liuo se,  -  P eliksą B u g a iliš k į (1 8 9 3 -1 9 6 5 ).

Jis buvo teisininkas. 1909 m. baigė 
Peterburgo universitetą ir  atvyko į  
Šiaulius dirbti advokatu. 1918 m. gavo 
Laikinosios vyriausybės pirm ininko  
A  Voldemaro kvietimą į  pirmąjį Ministry 
kabinetą tačiau ministro kėdės atsisakė. 
Tų pačių metų gruodžio 15 d. buvo 
paskirtas pirm uoju nepriklausomos 
Lietuvos taikos teisėju, ilgesnį laiką 
atstodamas tardytoją, notarą valstybės 
gynėją Nepriklausomos Lietuvos metais 
jis  kartu su kitais miesto veikėjais 
kūrė savivaldybę, buvo išrinktas 
pirmosios miesto tarybos nariu. P. 
Bugailiškio rūpesčiu įkurta Kultūros 
bendrovė Šiauliuose, leidusi ir  platinusi 
lietuviškas knygas, vadovėlius ir pirmąjį 
mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalą 
"Kultūra". Jo nuopelnas, kad Šiauliai 
vieninteliai Lietuvoje penkerius metus 
leido savo miesto ir  apskrities 
".Metraščius ” . Šiaulių miesto kultūrinis 
gyvenimas turbūt labiausiai klestėjo 
P. Bugailiškio gyventu laiku. Ypač 
malonu pris im inti jo  d ide lį triūsą 
kraštotyroje ir  muziejininkystėje.

P.Bugailiškio Iniciatyva 1923 m. 
kovo 11 d. Šiauliuose buvo įkurtas 
“ Aušros” muziejus, 1927 m. (steigta 
Šiaulių kraštotyros draugija, o 1934 
m. pradėtas leisti pirmasis Lietuvoje 
kraštotyros žurnalas "Gimtasis 
kraštas". ( Ėjo iki 1943 metų.)

Pagerbdami š į daug mūsų tautai 
nusipelniusį žmogų, galime pasidžiaugti, 
kad "G im tojo krašto"le id im as dabar 
yra atnaujintas. Šiais metais pasirodė 
le idinys "M ūsų kraštas" (1992. 1), 
kuris yra m inėtojo leidinio tęsinys. 
Leidžiamas Vilniuje. (Pavadinimą teko 
pakeisti, nes turime laikraštį "Gimtasis 
kraštas".) Trys p irm ie ji jo  straipsniai 
skirti Bugailiškiui ir  jo  kraštotyrinei 
veiklai. Prisimenama, kad "Gimtajame 
krašte "bendradarbiavo mūsų tautos 
šviesuoliai V. Biržiška, K. Jablonskis, 
P. Skardžius, M. Alseikaitė-Gimbutienė, 
P. Tarasenka, P. Galaunė, K. Šimonis. 
“Mūsų krašto" leidėjai atskirai paminėjo 
aktyvius žurnalo bendradarbius - 
kraštotyrininkę Marijoną Čilvinaitę ir  
žinomą muziejininką Stasį Daunį, kilusį

iš Šiaulių rajono. Yra pateiktas pluoštelis 
M. Čilvinaitės laiškų P. Bugailiškiui. 
Tai vertingas šaltinis Lietuvos kultūros 
ir  etnografijos specialistams.

Stasys Daunys pasakoja, kad karo 
metais buvo priglaudęs P. Bugailiškį 
savo tėviškėje. Straipsnyje jis prisimena 
didelį savo b ič iu lio  darbštum ą:" Kiek 
teko pastebėti Šiauliuose, Bugailiškis 
niekada nebūdavo be darbo. Tiesiog 
nemokėjo, nerado vietos. Užimtumas 
- tai jo  pusiausvyros išlaikymo priemonė 
(...). Vieną gražią dieną Peliksas kažkur 
dingo, niekam nieko nesakęs. Bent 
gerą pusd ienį niekas jo  nematė. Tik 
pavakariais parėjo šypsodamasis, 
švytinčiom akim, tartum iškrėtęs kokį 
visiems malonų pokštą.

"Tiek gero kuro pūsta. Rinkau 
miškelyje šakas ir  kroviau krūvon. 
Parsivešim kada", - porino".

Po karo P. Bugailiškis gyveno ir 
dirbo Vilniuje. 1956-1961 metais parašė 
prisiminimus "Gyvenimo vieškeliais", 
kuriuos pastaruoju metu numatyta 
išleisti.

Vjlija DA UN YTĖ

Vienoje religingoje šalyje gyvena 
vyras iš stuomens Ir iš liemens. 
Beje, jis nuoširdžiai tarnavo kitos 
šalies valdovams. Gyveno linksmai 
Ir be jokių rūpesčių, nes užuolumą 
juk dosniai atsilyginama! Kadangi 
nieko nėra amžino, tai ir to vyruko 
valdovų galybė ėmė sekti. Seko 
seko, kol beveik visiškai sunyko. 
Žmogus suprato, kad ir jo ramus 
bei sotus gyvenimas gali baigtis. 
Todėl pradėjo melstis Dievui, gal 
pasiseks okupantų vietininko 
mantiją pakeisti j savo tautos 
valdovo karūną? Viską apmąstęs, 
pradėjo veikti. Grąžino žmonėms 
maldos namus, pradėjo ateidinėti 

fu sueigas. Nustebo žmogeliai, 
jis savas! Ir dar toks galingas! Be 
to, dar žada visais pasirūpinti. 
Reikia rinkti j( valdovu. Plūstelėjo 
Tmonių jūra prie balsadėžių - 
tikintieji ir bedieviai, kitataučiai ir 
nežiną savo tautybės, net ir tie, 
kurie kiekvieną dieną stikliuką 
kilnoja ar tiesiog iš butelio laka.

Na, ir štai tikslas pasiektas. 
Karūna uždėta. Galima ir vėl toliau 
ramiai gyventi. Bet kur tau! Žmonės, 
išsirinkę valdovą, pajuto, kad jų 
gyvenimas pablogėjo ir vis blogėja! 
Todėl, susibūrę j krūvą, eina pas 
savo išrinktąjį pasiguosti. Gal

padėsiąs? Ju k  žadėjo! Deja, deja... 
Žmoneliai taip ir nemato savo 
išrinktojo. Tik gauna atsakymą, kad 
rūpintis tomis bėdomis - ne jo 
kompetencija. Taip nieko nepešę, 
išsiskirsto bėdžiai. Jų  vaikų 
mokytojai, nebegalėdami sudurti 
galo su galu, kreipiasi į valdžios 
vyrus, prašydami nesityčioti iš jų 
ir mokėti pagal atliekamą darbą. 
Tačiau ir tie nieko nepeša. Jiem s 
sakoma, kad iždas tuščias... Be 
to, valdovo padėjėjų ir ne kvailų 
yra. Anie susigaudo, kad galima 
du zuikius nušauti - bėdžiams 
įsiteikti ir savo gyvenimą dar sotesnj 
padaryti. Todėl prie bėdžių už darbą 
gaunamų 100 pinigėlių dar pridėjo 
10. Taigi paguodė žmonelius, nes 
jie jau galėjo kiekvieną dieną 
papildomai suvalgyti net po 5 
gramus mėsos!

O valdovas žadėjo rūpintis 
visais? Aha. Todėl ir valdžios 
vyram s, gaunantiems 1000 
pinigėlių, atlyginimą taip pat 
padidino 10-čia procentų. Mato 
žmonės, kad juos apgaudinėja, kad 
teisingumo anė už grašj. Bet 
padaryti nieko negali. Artinasi 
badmetis. Vadinasi, reikia juodai 
dienai atidėtus pinigus panaudoti. 
Ir vėl varguoliai eina pas savo

išrinktuosius. Prašo, kad leistų 
panaudoti savo sunkiu darbu 
sukauptas santaupas. Bet valdovo 
tarnai kaip ta sugedusi plokštelė 
kartoja - iždas tuščias, iždas 
tuščias... Žmonės niršta, tūžta. 
Supyksta ir valdovas. Susikviečia 
pavaldinius ir sako: “Aš jums daviau 
valdžią, leidau daryti, ką tik norite, 
o jūs man ramybės negalite 
garantuoti! Reikalauju tuoj pat 
padaryti taip, kad tų driskių plika 
akimi nematyčiau”. Tuomet didysis 
pavaldinys tarsteli: nepadoru, nes 
pas mus turi vystytis demokratija. 
Valdovui net žandai nuo įniršio 
iškrypsta: “ Įsikišk tu tą savo 
demokratiją j... - nesusivaldo. - 
Nejaugi neatsimeni, kad kai mes 
tarnavome anos šalies valdovams, 
padėjome jiems visokiausius 
juodus darbelius vykdyti, mūsų 
portretus žmonės ant rankų 
nešiodavo, kabinetuose kabindavo, 
štai tada laikai buvo! O dabar, - 
atsidūsta. - Vagimis, išdavikais 
vadina, visokias nepadorias 
karikatūras “ peizoja” . Kad to 
daugiau nematyčiau! > vėl parausta. 
• Ir dar vienas nurodymas jums. 
Visos šalies turtas turi būti mūsų!"

Pavaldiniai sumuša kulnimis ir 
eina vykdyti J o  šv iesybės 
nurodymų.

Zigm as JA SA S

Koks bus m ūsų 
naujam etinis stalas, jei...

W W IM I SUGRAUDINTI 
RE IRIA TAUrOS’UBAGU"
IR TVANO A5ARU ’  '

skaitytojų pageidavimu
GEDIMINO VAGNORIAUS KALBA,

pasakyta Tėvynės Sąjungos (LK) suvažiavime
Atkelta iš 2 p.

DABAR MŪSŲ JAU APIE 12 TŪKSTANČIŲ
Per skirtą laiką pajėgiau apžvelgti 

tik svarbesnius Tėvynės Sąjungos 
Programos veiklos 1994-1997 metais 
akcentus. Žinoma, ne mažiau yra 
svarbesni kultūros, mokslo, švietimo 
Ir sveikatos apsaugos dalykai. 
Piniginės Ir dvasinės investicijos j 
kultūrą ir mokslą, j vaikus - tai 
mažiausiai ka inuo jančios Ir 
šimteriopai atsiperkančios. Valstybė, 
ypač pereinamuoju laikotarpiu, negali 
nemokėti už meno, mokslo ir kitas 
įsingas nekomercines paslaugas 

va stybel ir jos piliečiams. Je i visa 
prarasime - prarasime dvasią, 

"egi mes nepajėgūs deramai 
aprūpinti vieno kito tūkstančio 
menininkų ir mokslininkų, negi 
neprivalu valstybei išlaikyti mokytojus 
■' savo tarnautojus, kurie rūpintųsi 

1 savimi, bet ir visa valstybe. 
Neabejoju, kad esame pajėgūs.

Privalu taip daryti - taip turės būti. 
Dabar dažnai girdime, jog nieko 
nepakeisi, nieko negalime padaryti. 
Mes darysime ir padarysime.

Šioje puikioje salėje žvelgiame 
į žinomus bei šviesius veidus. Sunku 
būtų įtarti, kad žymiausi valstybės 
mokslo ir kultūros veikėjai, geriausi 
Lietuvos gydytojai čia atėjo siekdami 
politinės karjeros ar kokio pasipel
nymo. Už buvimą Tėvynės Sąjungoje 
kol kas tik pliekiama. Žinoma, jau 
žymiai mažiau, bet dar pliekiama. 
Tad dauguma čia susirinkusių ir 
likusių namie yra vedami pačio 
paprasčiausio, bet kartu pačio 
svarbiausio valstybei ir mūsų gerovei 
dalyko - pilietinės pareigos.

Nuoširdžiai lenkiuosi Jums. 
Atskirai tiems, kurie triūsia dėl 
Lietuvos toli nuo jos - Kanadoje, 
JA V , Anglijoje ir kitur.

Prieš pusmetį Tėvynės Sąjungą 
rėmė 800 narių. Prieš mėnesį Lietuvoje 
jau buvo 8 tūkstančiai konservatorių 
- per 5 mėnesius išaugo 10 kartų. 
Dabar mūsų jau apie 12tūkstančių. 
įgavome antrąjį kvėpavimą - jsikūrė 
energinga Jaunųjų Konservatorių 
lyga ir viską galinti Moterų 
Konservatorių organizacija Lietuvos 
Konservatoriai tampa gausiausia 
Lietuvos partija.

Mes nesakome, kad mūsų daug, 
bet tik pusmetis ir praėjo.. Po metų 
per antrąjį Tėvynės Sąjungos 
suvažiavim ą sakysim e, jog 
konservatorių jau nemažai, gal dar 
kai ką pridursime. O po 3 metų 
mūsų jau bus daugiau, tiek, kiek 
reikia valstybei išlikti nepriklausoma, 
demokratiška ir pasiturinčia. Galime 
sakyti - mes laimėsime, bet to nereikia, 
nes jau šiandien laimime.

ST U G IO  pieš.

MIKROHUMORESKOS
GARBINIMO  

APOTEOZĖ
Aplink jį buvo taip daug 

besilankstančių iki žemės, kad neaišku, 
kuriam iškrito akmuo iš užančio.

INFORMACIJOS 
SPROGIMAS

Kai liežuvautojai susiburia apkalbos 
pasklinda žaibo greičiu.

TROŠKULYS PRIE 
ŠALTINIO

Geriantys į sveikatą jėgas atgauna
ligoninėje.

VIRIMO 
TEMPERATŪROJE

Kai darbas užverda, tinginiai 
išgaruoja.

DVIEM ETAPAIS
Pirma nenaudėliui reikia ateiti j 

protą; vėliau galima išeiti ir j žmones.

KUKLUMAS
Nemėgo būti giriamas - reikalavo, 

kad jį liaupsintų.

JO ALFA 
IR OMEGA

Arba laksto paskui sijonus, arba 
vaikosi turtų.

ATRANKA
Garsai išsisklaido, o gandai pasiekia 

kiekvieno ausj.

DIRŽAS - SVEIKA
Jei vaikystėje tėvai nejkrės proto,

Gyvenime krėsi vienas kvailystes ir 
unybes.

GERO DAIKTO 
SARGYBOJE

Lanksčiausia ta taktiką kuri padeda 
išsukti uodegą ne tik nuo darbo, bet 
ir nuo pelnytos bausmės.

BIUDŽETO LĖŠOMIS 
IŠLAIKOJOME 

ĮSTAIGOJE
Pilnos rankos darbo, tik... tuščios 

kišenės.

SUSISIEKIANTYS 
INDAI

Kantrybės taurei pildantis, meilė 
senka.

JO AKIŲ ŠVIESA
Vaikščiodavo užgriuvusiomis akimis 

- kasdien jas užsipildavo bare.

ŽMOGŲ BŪTINA 
IŠKLAUSYTI

Išklausyk moterį ir pasielk priešingai! 
(Patarlė)

REKETININKŲ 
SŪKIS

Plėšti - naudingą dirbti • nuodinga!

PATARLĖS 
METAMORFOZĖ

Bijai vilko - neik j žmonas.

BE IŠEITIES
Tik priėjęs liepto galą, ateidavo j 

protą.
Z en o n as  B E R N O T A S

AUSROS ALE7A



ponioms ir
panelėms

Naujametiniam stalui 
SKUMBRĖ SU 
ČESNAKAIS

Skumbrę išskrosti, išimti 
ašakas. Česnaką susmulkiname. 
Jei stambios skiltelės, užtenka 
vienos, jei smulkios - imame dvi 
tris. Ištrinam e visą vidinę  
skumbrės pusę, pabarstome 
maltais karčiaisiais pipirais ir 
druska. Po to sulenkiam e  
skumbrę j pirmykštę padėtį ir 
užsiuvame. Dedame j puodą ir 
užpilam e šaltu vandeniu . 
P ridedam e dvi morkas, 
perpjautas j keturias dalis, tris 
lauro lapelius, kvepiančiųjų pipirų 
ir druskos. Verdame apie 10 
minučių. Nukėlusios puodą dar 
palaikome apie 10-20 minučių, 
po to išgriebiame.

GREITAI 
PAGAMINAMA SŪRIO 

SRIUBA 
60  g  sviesto , 6 0  g svo g ū n ų , 

4 0  g m iltų , 1 /2  I p ieno , 1 /4  I 
sultinio, 160  g fermentinio sūrio, 
a p ie  pusė šau kšte lio  d ru sk o s, 
m altų p ip irų , m uska to  riešuto , 
4  n e d id e lė s  duo nos rieku tės .

Svogūnas pakepinam as  
svieste, ir pagaminamas geltonas 
miltų uždaras. Jis atskiedžiamas 
pienu ir sultiniu, sudedamas 
tarkuotas sūris ir pakaitinama. 
Gardinama pagal skonj. Duona 
apkepama ir lėkštėje užpilama 
karšta sriuba.

Po nia JA D V Y G A

S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbiui
Mielieji,

didvyriškas “Lituanicos” žygdarbis įkvėps kartų kartas. 
Lietuvių jaunimo bendrija “Lituanica” ketina išleisti lyrikos 
knygų “Lituanicos” žygdarbis poezijoje”. Prašyčiau visus, 
turinčius archyve dedikuotų “Lituanicai” ar pačių parašytų 
kūrinių, siųsti adresu: LJS “Lituanica”, Vytauto pr. 79-407, 
3000 Kaunas, knygai “Lituanicos”žygdarbis poezijoje”.

S v a jū n as  S A B A LIA U S K A S  
r in k tin ės  sud aryto jas

Su artėjančiais 
Naujaisiais metais 

Jus nuoširdžiai sveikina
f irm a  “ G a ilė ”

ir kviečia apsilankyti mūsų 
parduotuvėse. 

Vilniaus 134, Šiauliai,
Aido 10c, Šiauliai

Čia Jūs galite įsigyti lietuviškų 
kalėdinių dovanų ir suvenyrų, 

kuriais nudžiuginsite savo 
brangiausius žmones - 
vaikus, tėvus, sesę, brolį, 

o ir kaimyną, bičiulį.

Užsukite pas 
mus -  ir visi 

liksite 
patenkinti!

O paskambinti mums galiipa 
telefonais 

34473, 34803,54574, 35882.

Mes Jūsų 
laukiame!

RADIJO
PROGRAMA

teatro. 21.30 Blagovest. 22.30 Vakaras 
su knyga. M. Frišo "Hom o Faber". 23.05- 
24.00 Naujametinės nakties orkestras.

P enktad ien is , gruodžio  31 d. 
LIE TU V O S  R A DIJAS  
p irm oji p rogram a
7.05 Gimtoji žeme. 7.30 “Sveik i gyvi".

8.00 Žinios. Laikraščių apžvalga 9.30-
13.00 Naujiesiems atskubant (tel. 66 22 
87). 11.30 informuoja VRM tarnybos. 16.00-
18.00 "Dienos signalai". 18.30 Muzikiniai 
sveikinimai. 19.15 Pasaulis ir Lietuva. 
Vedėjas A. Šimkūnas. 19.45 H. K. 
Anderseno pasaka ‘‘Eglutė". Pabaiga. 
21.12 Muzikiniai sveikinimai. 23.05 
Šventinis žvaigždžių pokylis. 23.48 
Lietuvos Respublikos prezidento A. 
Brazausko naujametinis sveikinimas. 1.00-
6.00 Nakties programa. Vedėjas E. 
Kirijanovas.

antro ji p ro g ram a
7.15-9.30 Populiari muzika. 9.30 

Koncertuo ja  grupės "C in d e re lla " . 
"Eurythm ics" ir "Eu rop e". 11.00 Radijo 
gam a 13.00 šiandien laikraščiuose. 15.05 
Pasau lio meno meistrai. 16.05 "Stebuklų 
knygos" fenomenai. 17.03 Muzikinė laida 
T e b u s  geriau nei buvo". Vedėjai E  Tuirryla 
ir T . Triband ie. 17.28 Vaid in im as 
moksleiviams. ‘Tavo žydroji svaja" (pagal 
M. Meteriinko "Mėlynąją paukštę"). I dalis. 
Rež. I. Bučiene. 17.58 Dž. Verdžio opera 
"Traviata” . Transliacija iš operos ir baleto

Š eštad ien is , 1994 m . sau s io  1 d. 
LIETU VO S R A DIJAS  
pirm oji program a
7.05 Gamta • visų namai. 7.30-9.00 

"Sveiki gyvi". 9.05 Koncertas ‘‘Žiemužės 
pokštai". 9.30 Vaikams. V. Žilinskaitės 
pasaka “Kelionė j Tandadriką". I dalis. 
11.05 38 greitis. Ko reikia žmogui po 
linksmos, bet nelengvos naujametinės 
nakties? 12.15 Tautos gaida. Linkėjimų, 
sveikinimų, linksmų pokštų naujametinis 
muzikinis kokteilis. 13.05 Kviečia teatras. 
Premjera - L. Flečer “Atleiskite, apsirikote 
numeriu” . 13.40 Koncertas "Yra tokia 
minutė". 16.10 Prie šeimos židinio. 17.00 
“ Mažosios studijos" programa: "Popiežius 
ir pasaulis". “ Brolio Lino pusvalandis".
18.30 Melodijos iš Vienos, Paryžiaus, 
Budapešto... 19.45 Dėdė Karolis skaito 
vaikų laiškus. 21.12 Muzikiniai sveikinimai.

antro ji p rogram a
12.05 Koncertuoja Lietuvos RTV 

lengvosios muzikos orkestras ir solistai.
12.30 Iškilmingos šventos Mišios Pasaulio 
taikos dienai. Transliacija iš Vilniaus 
Arkikatedros. 16.05 Kviečia teatras. P, 
Bomarše "Figaro vedybos". I dalis. 17.30 
‘Tevo žydroji svaja”. I  dalis. 18.06 Kaimynų 
dovanos: Švedijos žvaigždžių muzika.
19.30 1993 m. Lietuvos koncertų salių 
svečiai. 21.30 Blagovest.

Sekm adien is , sau s io  2  d.
L IETU VO S R A D IJA S
pirm oji p rogram a
7.05 Gimtoji žemė. 8.00 Žinios. 8.05 

“ Ievos sodai". Moteris šeimoje ir 
visuomenėje. Pokalbis su Statistikos 
departam ento skyriaus ved ė ja  M. 
Karaliene. 9.05 Žodžiai į  sielą. 9.30 
Vaikams. V. Žilinskaitės pasaka ‘‘Kelionė 
j Tandadriką". II dalis. 10.05 Radijo 
programa. 10.10 Popmuzika šventinj 
sekmadienj. 10.30 Kario laiškai. 12.15 Iš 
muzikos lobyno. Dainuoja K. Te Kanava, 
P. Domingas ir L  Pavarotis. 13.05 Kviečia 
teatras. 13.35 H. Berliozo "Rom os 
karnavalas" ir A  Dvoržako "Karnavalas".
14.05 Muzikiniai sveikinimai. 17.10 
Literatūros akiračiai. Svečiuose Kauno 
satyrikai A. Dabulskis, J .  Gimberis, R. 
KLusas ir kiti... 19.10 Su Naujaisiais sveikina 
laida "Kolekcijos. Archyvai. Fonotekos" 
ir jos vedėja O. Malcienė. 19.45 A. Lindgren 
pasaka “Peteris ir Petrą". 23.15 |rašai, 
tapę istorija. R. Šum ano "Karnavalas".

antro ji program a
9.30 Muzikinis kokteilis pusryčiams.

10.05 Sodžiaus m elodijos. 10.30 
Blagovest. 12.30 Sekmadienio šv. Mišios. 
Transliacija iŠ Vilniaus Arkikatedros. 14.30 
Humoriada. Šia is metais bus... 16.05 
Kviečia teatras. P. Bom arše "Figaro 
vedybos". II dalis. 18.05 Savaitė  Operos 
teatre. 19.30|rašai iš Danijos, Norvegijos 
ir Slovėnijos.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
K etv irtad ienis, gruodžio  30 d.
L IET U V O S  TV
8.00 Panorama. 8.30; 8.55 Žinios 

vokiečių ir prancūzų k. 9.15 Moksleivių 
atostogoms. 18.0CLŽinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si 
žinios. 19.30 Anglų TV komedija. “ Ponas 
Bynas". 19.55 Tv  anonsas. 20.00 Katalikų 
TV studija. 20.30 "22” . 21.00 Panorama. 
21.30 Reklama. 21.35 Laida apie dailininką 
S. Eidrigevičių. 22.15 AnglųTVseria las 
"Nerami tarnyba" - "Gandai ’. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.35 Rock weekend.

TELE-3
8.00 Animaciniai f. 9.30 Aerobika 10.00 

Fantastiškos kelionės. 10.30 Muzika 10.55 
Filmas “ Santa Barbara". 11.45; 14.57

24J30 N_au|ijįji^metų vakaro nuostabioji
MTV. 3.00 V  ..

O S T A N K IN O  TV
8.00 Naujienos. 8.20 Rusų pasaulis. 

9.00 Animacinis f. 9.10 Pasaulio tautų 
kūryba. 9.40 Sfébuklás, arba kinas... 10.00 
Keliautojų klubas. 10.50 Spaudos 
ekspresas. 11.00 Naujienos. 11.20 Meninis 
f. "Sniego karalienė". 12.55 IV tarptautinio 
TV programų festivalio vaikams ir jaunimui 
laidos prizininkės. 13.25 Breinringas. 14.00 
Naujienos. 14.20 Programa. 14.25 Santa 
Klauso paradas. 15.30 Rusijos folkloro 
žvaigždės. 17.00 Naujienos. 17.20 
Programa. 17.25 Animacinis f. "Katino 
Leopoldo sugnžimas". 1 -2 serijos. 18.05 
Apie orus. 18.10 Stebuklu laukas. 19.40 
Labanakt vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 Metų 
žmogus. 21.00 Teleskopas. 21.40 
Gyven im as tapo įdomesnis... M. 
Zadornovas. 22.40 Eteryje - Prezidento 
orkestras. 22.50 Su  Naujaisiais metais. 
23.05 Naujametinis žiburėlis. 2.05 Naktinis 
kino seansas.

Šeštadienis, sausio  1 d.
LIETUVO S Yv
9,00 Žinios. 9.05 Programa vaikams. 

10.00 ir šeimai, ir namams. 10.30 
Krikščionio žodis. 10.40 Santarvė. 11.30 
"Ke lis". Austrų serialas vaikams. 12.00 
Sveika Prancūzija. 12.30 TV anonsas. 
12.35 Naujametine sporto redakcijos laida. 
13.30 Kino klubas. 15.55 Baltarusių 
programa. 16.05 "Monopolija", Danų TV 
serialas. 6 serija. 16.55 TV anonsas. 17.00 
Svetim o skausm o nebūna. 18.00 
Koncertas "Rūm ų didybės aidai". 18.30 
IŠ ciklo "Būtovės slėpimai". 19.05 Estrados
d ain in inkų  koncertas, sk irtas  ÁT 
Sabaniausko atminimui. 20.05 K.
Donelaičiui - 280 metų. 20.20 Dainuoja 
K. Kerbedis. 21.00 Panorama. 21.35 
Renomé. Vakaras Griciųnamuose. 22.25 
Anglų meninis f. “Stebuklingos akimirkos". 
0.05 Videokaukas.

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 11.00 Muzika. 11.15 

Labas rytas. 12.05 Disnėjaus Kalėdų šventė 
ant ledo. 12.55 Filmas "Elnių medžiotojai".

4.25 Futbolas be įe n ų . Í5.2ŐShőwbiz.' 
Žemes5.50 Style. 16.20Žem es reikalai. 16.40 

Muzika. 17.05 Filmas ‘ Mano puikioji ledi", 
1 seriją. 19.00 Tele-3. Savaites naujienos. 
19.20 Muzika. 19.40 Filmas "Mano puikioji 
ledi . 2 serija. 20.30 MTV T O P  20. 22.00 
Filmas "Išdavystė". 23.40 Muzika. 24.00

Koncertas. 23.50 Autoralis "Pa ry i 
Dakaras-Paryžius". 24.00 Naujienos, i 
Programa. 0.20 Šokiai šokiai šokiai.

S ekm adien is , sausio  2 d. 
L IE TU V O S  TV

Anglų k. pamokėlės. 15.00 Animaciniai f. 
16.00 M u z ” ........ ....................... .......0 Muzika. 17.00 Krepšinis. 18.00 
Didžioji šeima. 18.30 Panevėžio TV 
programa 19.00 Naujausios žinios. 19.20; 
21.30 Anglų k, pamokėlės. 19.25 Filmas 
"Santa  Barbara". 20.25 "Vitrina". 20.30
Klientų ir darbuotoju jvertinimas. 20.55 
TELE-3 žinios. 21.00 CNN naujienos. 21.33
911.22.00 Muzika 22.15 Filmas "Blakvudo 
pilies šuo". 24.00 Filmas "Pažymėtas 
mirti".

O ST A N K IN O  TV
18.10 Meninis f. 'Tiesiog Marija". 19.00 

Rusų pasaulis. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 
19.55 Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 Loto “ Milijonas". 21.10 
TV meninis f. "Tvin Pyksas". 18 serija. 
22.10 Animacinis f. suaug. 22.20 Ledo 
ritulys. Europos taurė. Finalas. Pertraukose 
- naujienos, autoralis "Paryžius-Dakaras- 
Paryzius". 0.55 Spaudos ekspresas.

P enktad ien is , g ruodžio  31 d. 
LIETU VO S TV
8.00 Panorama. 8.30; 8.55 Žinios 

vokiečių ir prancūzų k. 9.15 "Rojaus 
paplūdimys’ . TV serialas. 31 serija. 9.40 
Moksleivių atostogoms. 17.00 Programa. 
17.05 M adų videožurnalas. 17.30 
Programa vaikams. 18.30 Folkloro valaras. 
19.Ő0 šventinis TV serialas "Gyvenimas 
mano - džiaugsmas mano". 4 serija. 19.45 
Šeim os albumas. 20.10 VRS-1993. 21.00 
Panorama 21.35 TV žaidimas 'Taip. Ne". 
22.40 Meninė publicistinė programa "Su  
Naujaisiais metais” . 22.55 Lietuvos 
Respublikos prezidento Algirdo Brazausko 
sveikinimas. 23.00 Naujametinis vakaras 
žurnalistų kavinėje. 1.00 Tai bent šou. 
1.30 Roko žvaigždės. 3.00 Humoristinis 
vaizdelis "Lemties broliai". 3.25 Sing group 
jazz. 3.50 Naujametinė programa Bliuzo 
klubas".

TELE-3
8.00 Animaciniai f. 9.Э0 Aerobika 10.00 

Muzika. 11.10 Filmas "Santa  Barbara".
12.00 Anglų k. pamokėlė. 12.05 Muzika.
13.00 Animaciniai f. 14.00 Muzika. 14.40 
Film as “Karnava lo  naktis". 15.55 
Animaciniai f. 16.55 Filmas “ Mama Kalėdų 
šventėje". 2 serija. 17.45 Pats sau 
režisienus. 18.30Tele-3 informacija 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Anglų k. 
pamokėlė. 19.25 Filmas "Ledi ir plėšikas". 
22.20 Horoskopas 1994 m. 22.30 Šėpos 
banga. 23.00 MTV geriausios dainos.

Sir a « 15
8.00 Mąratonas-15. 8.30 Eteryje 

tarpvalstybine TVR kompanija "Mir". 10.ÓO 
Visiems patinka cirkas. 10.45 Skonis. 11.05 
Menimtf. ‘Paprastaspasauli»". 1 serija.
11.55 Puotoje pas Pe lenę . 13.00 
Dokumentinis f. "Valanda Maskvos 
Kremliuje . 14.00 Naujienos. 14.20 
Programa. 14 25 NSO. 14.55 TV festivalis 
.o  c c  o ? i ' 19 40 Labanakt, vaikučiai.
19.55 Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 

P 'e  orus Programa. 20.Ś0 Meninis f. 
įdomus Diko irDžein nuotykiai". 22.35 
"■u. 23.00 Animacinis f. s u au jį 23.10

9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kri
9.35 Lietloto. 9.40 Programa vaika
10.20 “ E  gatvė". TV serialas. 81 se 
10.45 Konrado kavinė. 11.20 Krepš 
pasaulyje. 12.00 Studija MT. 12.45 
anonsas. 12.50 K  Mažeikos reports 
1320 "Kelis". Australų TV serialas vaika 
5 serija. 13.50 Animacinis f. 14 
Sveikinimų koncertas. 15.10 Peržem 
2000-uosius. 16.00 Laida lenkų kai
16.35 Dokumentinis f. 17.00 NBA apžva 
17.35TVanonsas. 17.40 Kalbos viktof 
"Moki žodj - žinai kelią". 19.05 Dainų 
B. Petrikytė. 19.30 Videofilmo premjt 
F. Kafkos "Procesas". 1 dalis. 21 
Panorama. 21.35 F. Kafkos "Procesą 
2 dalis. 22.55 Muzikinis viešbutis.

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 11.05 Filrr 

"Mažylis". 11.55 Krepšinio pamoko 
12.10 Langas j gamtą. 12.25; 16.45An. 
k. pamokėlės. 12.40 Filmas “ Undine 
14.25 Pram oginė viktorina. 15 
Pramoginių šokių turnyras. 15.50 J  
Jazz. T dalis. 16.50 Stebuklingas 
Disnėjaus pasaulis. 17.40 "Pop  TV . 18. 
Sėkm ės kvadratas (TV žaidimas). 18 
TELE-3 horoskopas. 19.00 TELE-3 žini<
19.30 Triskart trys. 20.00 Parodistų klub,
20.30 Laikrodis skaičiuoja minutes... 2i 
CN N naujienos. 21.30 Men, f. "Tyku; 
Džonas". 23.20 Laikrodis skaičiuc 
m inutes... 24.00 M uzika. 0 : 
Pramuštgalviu balius.

O ST A N K IN O  TV 
7.55 Centras. 6.25 Iš ryto, ankste a 

8.55 Poligonas. 9.25 Sportloto. 9.40 K 
visi namuose. 10.10 Rytinė žvaigžde.1; ( 
Meninis f. "Prarastas pasaulis ’. 2 seni, 
11.50 Maratonas-15.12.30 Maksima. 13 0 
Animacinis f. 13.10Dokumentinisf.l4 o 
Naujienos. 14.15 Programa. 14.20 Me- r 
f. "Paga l džiunglių įstatymą". 1 šeri,
15.30 Animaciniai f. 16,20 Pano ra i;
17.00 Pasaulio Mis-93. 18.15 Apie orj<
18.20 TV locija. 18.40 LIK-93. Finalas 
20.40 Sporto savaitgalis. 20.55 Reklama
21.00 Sekmadienis. 21.45 Menins i 
Kabaré” . 24.00 Naujienos. 020 Program

0.25 _ Autoralis "Paryžius-Dakaras 
Paryžius". 0.35 Burtininkas.

Š IA U L IŲ  VT  IR  PALYDOVINĖ 
P R O G R A M A

Ketvirtad ien is, gruodžio 30 d. 
17.00-18.00 B A L T IJO S  TV 

PROGRAM A. Koncertas “ Saules zuiku6: 
šventė". 18.00-19.00 MTV. 19.00-200 
Šventinė šV T  ir “A R G O S  TV" programa. 
Filmas vaikam s "Geltonų plytų kelias’ 
Pokštai, žaidimai, laida NN ir kitos 
linksm ybės. 0.00-2.00 Palydovine 
programa.

Penktad ienis, gruodžio 31 d.
15.00-18.00 B A L T IJO S  TV 

PROGRAMA. Ekrane - C. Čaplinas Aukso 
karštligė". 16.20 Koncertu oja Kauno 
kamerinis orkestras. 17.05 MoksleiV,
atostogoms. “ Linkėjimųvakarėlis .1730 
Juokingiausi Lietuvos žmonės - 93! 18.01
6.00 Palydovinė programa.

K A B E LIN Ė S  TV  PRO G RA M A  
K etv irtad ien is  gruodžio  30 d
19.00 Men. f. “ Kruvinas kum$t s -5 

20.35 Men. f. “ Kalike". 22.20 Ven f 
“ Žaidimas • visas gyvenimas

S A T 1 ■
P enktad ien is , g ruodžio  31 d. V  
17.25 "Sugrįžim as iš praeities". jA' 

meninis f. 1985 m. 19.00 ' Nupstab 
cfykynė". Leopardų pasaulis. 20.00 Žinios 
20.18 Sporto naujienos. 20.30 laimes 
ratas". Didysis šou, kuriame galima laimėt 
21.15 Liaud ies  muzikos auksinis 
hitparadas. Pabaigoje • žinios 2215
Naujametinis pobūvis su M.Šrenemakers 
1.30 Koncertas iš Las Vego (JAV). 2.30
Roko muzikos koncertas. 4 00 "Trys 
muškietininkai". Prancūzijos meninis f 
1973 m.

Šeštad ien is , 1994 m. sausio 1 d. 
10.00 "Liūdnas klajūnas". I i JAV 

animacinio serialo "Pe lė  keliauninkei
Feiva las ir jo draugai". 10.35 "Nuogos 
džiunglės". JA V  nuotykiui. 1953 m 1215 
"Z o ff  . Laida vaikams ir jaunimui. 12.45
"B lekas - Juod asis  žaibas". Kanados 
serialas. 13J  5 "Šaltin is". IŠJAVnųotykų
seria lo  "Ž o ro ” . 13.40 ’‘ Džiunglių 
šeimininkas". Iš JA V  nuotykių serialo 
"Tarzanas". 14.10 "Nuostabi dykyne.. 
M aharadžos pelkese. 15.05 "Kai lik jis 
užuosdavo pinigus” . JAV  kriminaline 
komedija. 1966 m. 16.55 "Vinetj 
Vokietijos, Jugoslavijos ir Prancūzijos 
vesternas. 1 & 3  m. 1 dalis. Į8.4C
"Fantąghiro". Italijos mini serija. 3 dalis. 
20.20 Žinios. 20.30 "Laimes ratas . Odyss 
Šou, kuriame galima laimeli zi. зŠou, kuriame galima ,c i,T  - - - - r  
"Neaiškus pasimatymas". JAV komedija. 
1983 m. Pabaigoje - žinios. 23 00 K 
9000". JA V  nuotykių komedija. 1989 * 
2.00 "Neaiškus pasimatymas . Kartojama, 
3.35 "K-9000". Kartojama. 5.10 "Nuostabi 
dykynė". Kartojama.

Sekm ad ien is, sausio 2 d.
11.00 Krepšinis. NBA rungtynes ш  , 

Politika 13.Ö6 "Blekas - Juodasis žabas ■ i 
Kanados nuotykių serialas. 13.25 T ie s ia i 
nuostabus!" iš JA V  nuotykių serialo Zoro. ■ 
14.15 "Heraklis". J A V  M a s t in is  f. l i g i  
m. 16.00 “Vmetu". V o k ie tijos  1
vesternas. 1964 m. 2 dalis. Pabaigoje ■ 
žinios. 17.45 "Fantaohiro . Ją № > s ^ |  
serija. 4 dalis. 19.20 4 g u o s t a b i«
Sa la  Serengstyje. 2 D 1 5  Žinios ‘ 
Sporto naujienos. 20.30 Laimes / 
Didysis šou kuriame galima laimėt- 
"Dosnum as". JA V  nuotykių f. i w j į |  
Pabaigoje - žin ios. 23.10 РокаИи#'jok . I  
.u  jdomiaie įm onėm ». 030 Š į * * *  I

’2 001

Satyra  iThum oras. 1.00 ;T « R  ' I

Méfflíltikrasis ve idas '1. D. B r i t a n i j o s i r i  
1965m. 2.40 "Heraklis . Kartojama I  
"Dosnum as". Kartojama.

M ú s u ^ d r e s a s r ^ O O ^ ía u T a í r 'v M n í a ü s T s a ,  te le l.
I S  S ia n iu ,    M , 7 n n i1 f i  hetlJVOIRedaktorė 

Birutė Kybartienė

Laikraštis platinamas Akme
nėje, Joniškyje, Kelmėje, 
Pakruojyje, Radviliškyje, Šiau
lių mieste ir rajone. Išeina 
antradieniais ir ketvirtadieniais
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