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Kodėl savo kolegoms neįtiko
projektuotoja Širšinaitienė?

Kai pernai buvo paskelbti papildomi 
rinkimai j Š iau lių  m. Tarybą, 
Nepriklausomybės partijos Šiaulių 
skyrius kandidate iškėlė inžinierę Kristiną 
Šiišinaitienę. Supažindinantis reklaminis 
straipsnis išspausdintas 1993 m. vasario 
10 d. “ Šiaulių naujienų” laikraštyje. O 
vasario 25 d., likus 3 dienoms iki 
pakartotinio balsavim o, “ Šiaulių 
naujienose" patalpintas gerbiamų 
architektų K. Jurėno, R. Jurėlos ir V. 
Mazuronio straipsnis “ Šimtas namų 
per metus, gerai tai ar blogai?", peikiantis 
inž. Širšinaitienę, niekinantis jos atliktus 
darbus, projektus, š is  straipsnis (dar 
vadinamas ir laišku, pasirašytas 
nuoširdžia i Jū sų  a rch ite k tų ’ ’) 

»išspausdintas po rubrika “ Vasario 
28 d. - pakartotinis balsavimas rinkimuose 
I miesto Tarybą’’ kartu su paginančiu 
straipsniu apie kitą kandidatą toje 
pačioje rinkimų apygardoje.

Pasiteisinti, atsikirsti nebuvo nei 
laiko, nei galimybių, j raštišką prašymą 
paneigti žinias, neatitinkančias tikrovės 
ir žeminančias garbę bei orumą, 
Kandidatė j deputates Kristina Širšinaitienė

atsakymo negavo, todėl kreipėsi j 
Šiaulių miesto apylinkės teismą Civilinė 
byla dėl garbės ir orumo gynimo 
išnagrinėta 1994 m. sausio 11 d., 
ir atsakovas -  “Šiaulių naujienų” 
laikraščio redakcija įpareigota 
p an eig ti du sakinius, kaip  
neatitinkan čiu s  tikrovės ir 
žeminančius K- Širšinartienės garbę 
ir orumą bei sumokėti 600 Lt ieškovei 
moralinei žalai atlyginti, jpareigojama 
atšaukti tik mažą straipsnio dalį, 
patenkinta tik maža dalis rekalavimo. 
Nejaugi kiti architektų išgalvoti, 
neatitinkantys tikrovės teiginiai įrodyti, 
o įžeidinėjimai neįžeidžia?

Teisme gerbiami architektai paaiškino 
(ir jų advokatė apibendrino), kad jų 
straipsnis - tai atsakas į aną reklaminį 
priešrinkiminį straipsnį apie kandidatę 
į deputates K. Širšinaitienę bei dėl 
jos suprojektuotų gyvenamųjų namų.

Cituoju priešrinkiminio reklaminio 
straipsnio “ Susipažinkime su Kristina 
Širšinaitienė’’ (SN Nr. 26, 93.02.10) 
atitinkamą dalį: “Iš kur šiauliečiai 
pažįsta K. Širšinaitienę? Mūsų mieste

ji gyvena ir dirba 30 metų. Manome, 
kad pažinčiai pakanka to, kad Kristina 
yra suprojektavusi daugiau kaip 
tūkstantį gyvenamųjų namų, kurie 
pastatyti. Jei iš kiekvieno tokio 
namo ateitų balsuoti bent po du 
žmones - pergalė garantuota.

Pagal profesiją ji statybos inžinierė 
konstruktorė. Galima sakyti, kad 
miesto kolegoms jos darbštumas 
kelia siaubą Kristina projektus daro 
pigiai ir greitai, atidžiai vertina 
užsakovo galimybes ir norus. Be 
estetinio pastato vaizdo, ypatingai 
rūpinasi pastato funkcionalumu, 
konstrukcijų paprastumu, pigumu”.

Gerbiami architektai savo straipsnyje 
“ Šimtas namų per metus..." rašo: 
"Mums gaila šiauliečių, kurie mulkinami 
tokia reklama: pe r metus - “ šimtas 
projektų". Paskutiniai du žodžiai 
kabutėse • tiksli citata, o pažiūrėkite j 
priešrinkiminį reklaminį straipsnį - iš 
kur citata, iš kur skaičiai? Ar sakinys 
atitinka tikrovę? Teismas nenustatė...

Malonėkite atsiversti 2 p.

Politinių kalinių ir tremtinių dėmesiui!
Šių metų sausio 30 d. Šiaulių miesto kultūros centre (Aušros alėja 31) įvyks politinių 

kalinių ir tremtinių ataskaitinis susirinkimas. Pradžia 14 val.
Bus renkama nauja arba papildoma sena taryba.
Kviečiame dalyvauti!

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus taryba

naujienų šiupinys
Sausio 17 d. Vyriausybės nutarimu 

Nr. 22 Respublikoje likv iduotos kai 
kurios va lstybinės įm onės. Tarp jų - 
Šiaulių valstybinis skaičiavimo centras. 
Pavesta P ram onės ir  p re kybo s  
ministerijai š ių  įm onių  likvidavim o 
klausimus spręsti Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka.

S iekdam a g e r in t i c u k ra u s  
realizavimą ir lengv in ti ats iskaitym ą 
su cukrin ių runkelių  aug in to ja is, 
Vyriausybė nutarė neskaičiuoti bendrojo 
akcizo už cukraus fab rikų  nuo 1994 m. 
sausio 15 d. iki 1994 m. balandžio 1 d. 
ealizuotą cukrų.

Lietuvos URM p erspė ja , kad 
Vokietijos tarnybos kol kas nepripažįsta 
Lietuvos Respublikos va iko  ke lionės 
dokumentų, todėl VFR vizos, ambasadai 
pateikus kelionės dokum entą, nebus 
duodamos.

VFR ambasada informavo, kad vizos 
vaikams bus išduodam os, t ik  pateikus 
-letuvos Respublikos p ilieč io  pasą, o 
keliaujant su tėvais, - je igu  į tėvų pasus 
nigiacijos tarnybos bus įk lijavus ios 

vaikų nuotraukas.

Rauliu miesto soc ia linės rūpybos 
kyriaus vedėja R. Musneckienė 
»ranesė, kad gauta lėšų, už kurias 
•abi nacijos centre bus įrengtas liftas 
nvalidams. G autas ir  sp ec ia lu s  
iikroautobusas, s k ir ta s  in va lidų  
u j i m u i ,  tač iau  su nko ka  Čia 

• iam dokumentus, nes skiriasi 
aijos ir Lietuvos labdaros įstatymai.

Šiauliuose pradėjo ve ik ti šešto ji 
oiic jos nuovada. Ja i p a s k ir to s  
AtJ^ 080 buvusio karin io  da lin io  
i.,_ b f s;  kurios dar rem ontuojam os.

e H **?• nuovados policininkai 
__ 1 Pūdelio nuovados patalpose.

Dar kartą 
apie garsiąją 
cukraus bylą

1993 m. gruodžio 14 d. buvau 
įteikęs Lietuvos Respublikos 
generaliniam prokurorui paklausimą 
kuriuo atkreipiau dėmesį į tai, kad 
Šiaulių m. UAB “Aura” iškelta 
baudžiamoji byla taip ir nepatenka 
į teismą, nors liudytojų šioje byloje 
- tūkstančiai. Nenorėčiau kartoti 
šios garsios aferos detalių, bet 
kol kas faktas toks: didžiules sumas 
iš įvairių šalies įmonių Ir gyventojų 
surinkusi firma taip ir nepateikė 
žadėtojo cukraus, o susigrąžinti 
pinigų neįmanoma. Baigdamas 
kviečiau apginti apgautų Lietuvos 
piliečių interesus.

šių metų sausio 4 d. gavau 
Lietuvos Respublikos generalinės 
prokuratūros tardymo Ir kvotos 
priežiūros skyriaus vyr. prokuroro 
S. Chimlno pavaduotojo (pavardė 
Iš parašo neaiški) atsakymą, kurį 
Jums pridedu. Jo esmė tokia: tiesa, 
kad UAB “Aura” direktorius A  Buftkus 
iš Lietuvos gyventojų ir organizacijų 
surinko 5870324,09 Lt ir už juos 
žadėto cukraus nenupirko, bet 
“tyrimo metu nenustatyta, kad UAB 
“Aura" direktorius A. Buitkus ar 
kiti asmenys, sudarinėdaml sutartis 
dėl cukraus pirkimo-pardavimo, būtų 
sukčiavę, užvaldę asmeninį piliečių 
turtą ir valstybinį turtą apgaulės 
būdu. Surinktų pinigų savo 
asmeniniams reikalams nepanaudojo 
ir jokios turtinės naudos iš to neturėjo, 
todėl jų veiksmuose nėra nusikaltimo 
požymių”.

Graži išvada, gražus Jos teisinis 
įvertinimas - baudžiamoji byla 
nutraukta, o piliečiai ir juridiniai 
asmenys atseit dėl savo turto turį 
kreiptis Į Šiaulių m. apylinkės teismą 
ar Lietuvos Respublikos arbitražą.

G yvenam e tik ra i te is inėje  
valstybėje: sugalvoji apgavystę - 
ko nors pripirkti, išsireklamuoji, 
susirenki krūvas pinigų, paskui jų 
nė nežadi grąžinti - juk nusikaitimo 
sudėties teisėsaugos organai neįžiūri! 
Gražus prokuroro optimizmas - 
kreipkis į Lietuvos Respublikos 
arbitražą ar į kokį teismą - Ir viską 
atgausi. Mano žiniomis, arbitražas 
priima sprendimus išieškoti iš UAB 
“Aura” pasisavintas sumas ir 
delspinigius, bet buvę klientai jau 
neranda pačios “Auros”. Taigi niekas 
ir nesirengia vykdyti teisinių instancijų 
sprendimų, (žr.: D. Jaukevičiūtė 
"Dar kartą apie garsiąją cukraus 
bylą”. "Respublika”. 1994 m. sausio 
18 d.)

Dar kartą klausiu gerbiamo 
Prokuroro: “Negalima, nenorima 
ar nesugebama UAB "Aura" 
direktoriaus veiksmus kvalifikuoti 
kaip turinčius nusikalstamos veiklos 
bruožų?”

Beje, su liūdesiu manau, kad 
sunku laukti iš pareigūno aukštos 
profesinės kvalifikacijos, jeigu man 
atsiųstame rašte gausu kalbos, net 
rašybos klaidų...

Kęstutis SKREBYS 
Seimo narys 

Antano STUGIO pieš.

v

Šaudęs “Baltijoje” sugautas,
bet... paspruko nuo jauno policininko

“Aušros alėjos” 66-ame numeryje rašyta apie šaudymą 
valgykloje “Baltija” .

Lapkričio dvidešimt antrosios pavakary, maždaug  
apie septynioliktą valandą, valgykloje užkandžiavo  
keletas žmonių. Prie staliuko sėdėjo ir du vyrai. Vienas 
pakilo, pasuko plovyklos link ir - driokstelėjo šūvis. Po 
to vyriškis skubiai metėsi j salės vidų, prilėkė arčiau 
virtuvėje dirbusių žmonių ir vėl - šūviai! Viena kulka 
kliudė jauną valgyklos darbininką, antra ir trečia languose 
dvigubais stiklais padarė nemažas skyles. Tuomet 
vyriškis skubiai pasišalino. Kas jis? Kodėl šovė j 
žmogų?

Nusikaltimą aiškinosi Šiaulių policijos 
komisariato nusikaltimų prieš asmenis 
tyrimų skyriaus vyr. inspektorius 
Aleksandras Šiginas.

“Baisus chuliganizmas. Bandysime 
išsiaiškinti", - tuomet pasakė jis, o 
“Baltijos" dartuotojai ir mes, žurnalistai, 
laukėme rezultato.

Pagaliau, praėjus porai mėnesių, 
buvo sulaikytas pilietis, kuris iš savo 
gam ybos ginklo šovė j “ Baltijos 
restorano virėją siaubingai išgąsdino 
kitus darbuotojus. Policijos pareigūnai

džiaugėsi, kad sulaikyti nusikaltėli padėjo 
spauda, buvo net išspausdintas 
nusikaltėlio fotorobotas. Fotoroboto 
portretas beveik identiškas tikrajam. 
Anot "Šiaulių naujienų" korespondento 
Vytauto Jončo, nusikaltėlis septynis 
kartus teistas, kalėjime praleido 22 
metus. Dabar jis tardymo izoliatoriuje. 
Tačiau tačiau... Kolega labai suklydo. 
Sulaikytasis nusikaltėlis Michailas 
Naruševičius tardymo izoliatoriuje dar 
nesėdėjo! Nereikia klaidinti skaitytojų. 
Tačiau kita žinutė minėtame laikraštyje

buvo teisinga - nusikaltėlis pabėgo. 
Kaip? Juk ne taip paprasta būtų pabėgti 
iš tardymo izoliatoriaus... Todėl ir 
paskambinau vadinam ojo Šiaulių 
kalėjimo viršininkui Juozui Žilinskui 
ir paklausiau, ar tikrai iš izoliatoriaus 
paspruko nusikaltėlis.

- Negali būti. Iš mūsų niekas 
nepabėgo. Pasitikslinsiu, - pasakė J. 
Žilinskas ir po minutėlės dar kartą 
patvirtino, kad tikrai niekas nepaspruko.

Susukau tardymo skyriaus prie 
Šiaulių miesto policijos komisariato 
vyriausiojo tardytojo Stasio Rožnio 
telefoną ir su viltimi pasmalsavau: 
“ O gal visgi nepabėgo nusikaltėlis?"

- Pabėgo! - atsiduso kitame telefono 
laide. - Visai jaunutis tardytojas, neseniai 
pradėjęs dirbti, paleido apsaugą - du 
policininkus ir sumanė pats vienas 
“ pasivaikščioti" su nusikaltėliu.

Nors reikalas labai rimtas, tačiau 
nesusitvardžiusi balsu nusijuokiau.

- Tai bus pamoka vaikinui! Visam 
gyvenimui. Tačiau iš jo bus geras 
policininkas, - pareiškiau.

- Dabar ši byla mūsų skyriaus vyr. 
tardytojos Vitalijos Songailienės rankose. 
Paskambinkite jai, - pasiūlė S. Rožnys.

- Taip. Tai - Michailas Naruševičius. 
Jam jau pateiktas kaltinimas, - pasakė 
tardytoja V. Songailienė.

- Koks? - pasmalsavau.
- Piktybinis nustatomas, panaudojant 

šaunamąjį ginklą. Užtokj nusikaltimą 
žmogus gali gauti nuo trejų iki septynerių 
metų kalėjimo.

Ar tikrai nusikaitėfis teistas net septynis 
kartus ir kalėjime sėdėjo net dvidešimt 
dvejus metus? Jam dar nėra nė 
keturiasdešimties... Kol kas neaišku, 
nes, anot S. Rožnio, apie tai nusikaltėlis 
porinotik pats. O sėdėjo jis ne Šiaulių 
tardymo izoliatoriuje, bet miesto polcįos 
areštinėje. Paskelbta paieška.

- Pagal karštus pėdsakus jau 
ieškomą - pasakė jaunas policininkas, 
atnešęs j redakciją nusikaltėlio nuotrauką

Gediminas Zablockis neslėpė savo 
"m ažučio" pykčio ant, sakyčiau , 
neapdairaus jauno policijos tardytojo. 
Ką padaiysi. Reikia tikėtis, kad policininkai 
nusikaltėli sugaus. Gal ir mūsų skaitytojai 
gali jiems padėti? Nusikaltėlio nuotrauką 
spausdiname ketvirtajame laikraščio 
puslapyje.

Birutė KYBARTIENĖ
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Kai pakvipo turtu,
pozicija jau kita?

Dėl kai kurių LDDP frakcijos narių mėginimų įteisinti 1940 m. 
"liaudies" seimų Ir jo  deklaracijų dėl žemės nacionalizavimo

Seimo Valstybės ir teisės komiteto 
pirmininkas. LDDP frakcijos narys 
prof. Pranciškus Vitkevičius 1994 m. 
sausio 13 d. laikraštyje 'Tiesa” paskelbė 
straipsnj "Žemės nuosavybės teisė", 
kuriame nepagrjstai ir pavojingai 
teigiama, kad: “ 1940 m. liepos 23 d. 
Lietuvos žemės ūkio nacionalizavimo 
deklaracija irLKT nutarimas dėl namų 
ir kito turto nacionalizavimo nebuvo 
ir nėra panaik inti". Prim ityviai 
aiškindamas 1990 m, kovo 11 d. 
priimtą Lietuvos Respublikos Laikinąjj 
Pagrindinj įstatymą, jis rašo: "Taigi 
sovietinės 1940 m. liepos mėnesio 
deklaracijos nuostata buvo visiškai 
Įtvirtinta ir Lietuvos LaJdnuoju Pagrindiniu 
įstatymu (1991 m. kovo 1 1 d .) -  visa 
žemė liko valstybės nuosavybė” , tuo 
būdu pažemės nacionafzavimų bando 
pripažinti ir okupantų tankais pastatytą 
1940 m. "liaudies" seimą.

Kad profesorius nebesupaiso, kada 
buvo priimtas Lietuvos Laikinasis 
Pagrindinis įstatymas, nors prieš tai, 
tą pačią dieną, buvo priimtas "Lietuvos 
Nepriklausomybės Valstybės atkūrimo 
Aklas", tai dėl pagarbaus amžiaus 
būtų galina r  atleisti bet kada pamiištarri 
patys Lietuvos Valstybės dokumentai 
bei iškreipiama jų prasmė, Lietuvos 
žemės atribojimą nuo kitų valstybių 
vadinant suvalstybinimu, to  teisės 
profesoriui dovanoti negalima. Juo 
labiau keista, kad šis asmuo parinktas 
vadovauti tokiai svarbiai valstybės 
teisinei institucijai - Seimo Valstybės 
ir teisės komitetui.

Profesorius galbūt prisimena 
liaudies" seimo priimtą pirmąją 

deklaraciją kuria Lietuva buvo paskelbta 
tarybine respublika ir atiduota Sovietų 
Sąjungai. Tad antroji deklaracija reiškė 
ne ką kitąkaip Lietuvos žemės padavimą 
Sovietų Sąjungai. Todėl net LKP valdoma 
LTSR Aukščiausioji Taryba 1990 metų 
pavasarj pripažino 1940 metų “ liaudies'' 
seimo neteisėtumą Argi šiandien LDDP 
ar jos atskirų narių poziciją kai pakvipo 
turtas, jau kita? Vargu ar 1940 m. 
" l ia u d ie s "  seim as, atsisakęs 
nepriklausomos Lietuvos valstybės, 
turė jo įgaliojimus spręsti dalykus,

lie č ia n č iu s  1990 m. a tkurtą  
Nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba 1990 m. kovo 11 d. net tris 
karius anuliavo bet kokj 1940 m. 
“ liaudies" seimo teisėtumą, o tuo 
pačiu patvirtino visų jo priimtų deklaracijų 
ir dokumentų niekinę vertę. Būtent - 
priėmus "Lietuvos Nepriklausomos 
Valstybės atkūrimo Aktą” , priėmus 
įstatymą "Dėl 1938 m. gegužės 12d. 
Lietuvos Konstitucijos galiojimo 
sugrąžinimo", kuriuo buvo nutraukta 
vadinamosios LTSR konstitucijos ir 
SSRS konstitucijos galiojimas visoje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir 
priėmus Laikinąjj Pagrindinj įstatymą 
kuris trečią karią paneigė okupacinio 
režimo teisėtumą. Teigti, kad šis 
įstatymas atitiko "liaudies" seimo 
deklaraciją dėl panaikintos valstybės 
pan a ik in tų  p ilie č ių  žem ės
nacionalizavimo, yra ir nemokšiška, 
ir išdavikiška.

Be to, 1992 m. spalio 25 d. 
referendume Lietuvos Respublikos 
piliečių valia priimta nauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucija patvirtino 
jos piliečių nuosavybės teisę j žemę 
ir šią teisę gina.

Todėl prašome LDDP frakciją ir 
LDDP vadovybę paaiškinti, ar prof. 
P. Vitkevičiaus iškreiptai tendencingas 
kai kurių istorinių dokumentų irjvykių 
traktavimas yra partijos nauja ar visą 
laiką buvusi tylio ji nuostata, ar tai tik 
atskirų jos garbingo amžiaus narių 
nuomonė, kuriai dabartinė valdančioji 
partija nepritaria? Tolesnis tylėjimas 
privers mus daryti apie LDDP pačias 
blogiausias Išvadas.

Mes norime paklausti ir "Tiesos" 
laikraščio redakcijos, ką ji galvoja, 
skelbdama tokj iššūkį būtent sausio 
13-ąją, kai sąžiningoji Lietuva minėjo 
didvyrišką pasipriešinimą ir gyvybes, 
atiduotas už tai, kad negrįžtų sovietinė 
santvarka.

Leonas MILČIUS  
Mečislovas TREINYS 

Vaclovas LAPĖ
Seim o nariai

Valdžios vyrai šypsosi -
šypsokimės ir mes

PAPOKSLIS IR KITI (25) 
Juokų krėtimas stingmečiu

Ką gi veika Papokšlis stagnacijos 
laikais? Pokšėjo, kaip įva ikystė je ! O 
kad tas pokšėjimas (ar pokšlėjimas) 
būtų bent kiek naudingas visuomenei, 
ėmėsi rašyti scenarijus... agitbrigadoms. 
("Brigadininkas jūs, girdėjau..." "Koks 
ten brigadininkas - agitbrigadai 
vadovauju..."JTačiau ne jis tuomet 
grojo pirmuoju smuiku, o ... Kas? Dėl 
to  galima pasiginčyti, bet Papokšliui, 
pavyzdžiui, tuomet labiausiai patiko 
Visvaldo Šalčto kūtyba. Gi Papokšliui 
labai trukdė asmeninės problemos 
(tuomet jis buvo komjaunuoliško 
amžiaus (VLKSM-vozmi lopalu, kopaj 
sebe m ogilu), amžius ir aplinkybės jj 
nenumaldomai traukė j lyrikos pusę... 
(Apie tai gal kitąkart.}

Apie ką galėjo tuomet rašyti satyrikai? 
Apie tai, ką leido! Kita vertus, kokių 
temų imtis, jei kaip sakė vienas žymesnis 
už Papokšlj humoristas: "Keikia 
stagnaciją.. Bent dvi savaites norėčiau 
jo j pagyvent!" Ir jeigu “ v isko buvo.
A. Dabylskis kadais rašė, jog kaip 
pažintinė medžiagą ateities kontroms 
dabartiniai satyriniai veikalai vertesni 
už socio log in ius tyrinėjimus!

"V isko buvo..." Bet kodėl gi ŠTG 
TKS (Šiaulių Tarybų Lietuvos 40-mečio 
televizorių gamyklos techninės kontrolės 
skyriaus) agitbrigada dainuoja (pagal 
tuom et populiarios rusų estradinės 
dainos "Tėte, dovanok, man lėlę!" 
melodiją V. Šalčio žodžiais):

Tėvelis dviračius gamina, jis jiems

šlifuoja detales!
Dukrelė tėčio darbą žino, - ir 

“ Dubysas" ir "Kregždutes".
Priedainis:
Tad maža mergytė savo tėtj, radus 

progą bando prikalbėti:
"Tėti, dovanok, tėti, dovanok, tėti, 

dovanok "Kregždutę"!

j televizorių gamyklą mamytė skuba 
kas diena.

Dukrelė bėga j mokyklą, namo 
sugrįžta tekina.

Priedainis:
Ir mergaitė savo mamą, tėtj nuolatos 

mėgina prikalbėti:
"Mama, tu nupirk, tėti, tu  nupirk, 

p irkime spalvotą "Taurą” .

Dukra tėvelj prikalbėjo - šeima išėjo 
pirkinių.

Jie parduotuvių daug apėjo, 
apklausinėjo daug žmonių.

Priedainis:
Ir nors norų daug gerų turėjo, bet 

negavo pirkti, ko norėjo.
Jie negavo pirkti, jie negavo pirkt 

nei "Kregždutės” , nei spalvoto ’Tauro” !

V y tau tas  K is ie lius gyveno 
Radviliškyje, M aironio gatvėje, 
sename name, kurj 1982-aisiais 
nugriovė, Tačiau ant pliko lauko 
gyventi žmogus neliko. Valdžia suteikė 
naują būstą. Jis gavo vieno kambario 
butuką Kaštonų gatvėje, o sūnūs 
Vladas ir Jonas su nepilnamečiu broliu 
Stasiu įsikėlė | atskirą keturių kambarių 
butą. Broliai virtuve naudojosi bendrai,

Bet tėvas susirado žmoną. Žodžiu, 
apsivedė. Tuom et ir p a d id ė jo  
žm ogaus norai. Panoro dar vieno 
kambariuko. Ėmė dairytis j "buvusį" 
sūnaus Jono 9,05 kvadratinio metro 
kambariuką. Jonas Kisielius išsikėlė 
gyventi kitur. Kambarys atiteko Vladui 
ir Janinai Kisieliams. Tačiau Radviliškio 
rajono valdyba 1992 m. lapkričio 23 
d. potvarkiu tėvui,arba ieškovui šioje

gavo ir brolis Jonas, kurio vienu 
kambariuku naudojosi brolis Stasys 
vėliau iškeitęs jj į tėvo butą. Stasys 
butą išsikeitė su tėvu. Jonas išsikėlė 
gyventi kitur. Teisme Jonas aiškino 
kad savo kambarį paliko brolio Vlade 
šeimai, konkrečiau, savo krikšto 
dukrai Linai.

Kokj sprendimą priims Radviliš„lc 
rajono apylinkės teismas? Kokią

iš teismo salės

Tėvas panoro sūnaus 
kambario

Koksai paradoksas pagakrojus,- 
gam indavo dvigubai daugiau negu 
dabar, ta č ia u  nem atydava i 
parduotuvėse. Tai ne šių laikų situacija 
- lėktuvą gali pirkt ar net povandeninj

bet turėjo atskirai po du kambarius. 
Bėgo metai. Tėvo sveikata prastėjo... 
Todėl savo butą 1985-aisiais jis 
pasikeitė su sūnumi Stasiu j jam 
priklausantį kambarj. Nuo to  laiko 
tėvas gyveno kartu su vyresniaisiais 
sūnumis. Iš pradžių, matyt, sutarė 
gerai. Iki 1991 m. visus mokesčius 
už butą Kisieliai mokėjo kartu, nes 
mokesčių knygute buvo bendra. 
M okesč ia m s sum okė ti tėvas 
duodavęs ir savo pinigų. Dar kurj 
laiką šeimyninė upė tekėjo ramiai.

byloje,Vytautui Kisieliui suteikė orderj 
aukštėliau minėtam kambariukui 
užimti. Aišku, sūnus Vladas ir jo šeima 
nepatenkinti. Kam tėvui du kambariai? 
Todėl nedidžia jam užimti ir privatizuoti 
šio kambario. Negi mušis tėvas su 
sūnumi? Jam atrodo, kad anas 
kambarys priklauso jam. Todėl kreipėsi 
j teismą.

Sūnus Vladas su ieškiniu nesutinka. 
Aiškina, kad dar 1982 metais šiame 
bute jam buvo paskirti du kambariai. 
Tame pačiame bute du kambarius

nutartį pasirašys teisėjas Vytautas 
Butvilas?

Tėvo Vytauto Kisieliaus, arba ieš
kovo, ieškinj nuspręsta atmesti. Račiui, 
liškio rajono valdybos 1992 m. I 
čio 23 d, patvarių Nr. 70, kuriuo ramiau- 
tis Vytautui Kisieliui išduotas orderyi 
m inimam 9,05 kvadratinio met."1 
kambariui gauti, nutarta panaik 

Ar tėvui užteks vieno kamb: c’ 
Teismas nusprendė, kad turės užleki 

Jonas DAGYS 
R om ua ldo STRUOGOS nuotr.

Kodėl savo kolegoms 
neįtiko projektuotoja 

Širšinaitienė?
Atkelta Iš 1 p.

Kad inžinierė Kristina per 25 metus 
yra suprojektavusi daugiau kaip 1000 
gyv. namų - tai faktas, kurį ji galėtų 
įrodyti ir dokumentais. Tik reikia kukliai 
pasakyti, kad j! ant pro jektų 
nepasirašydavo kaip architektė, nes 
nepretenduoja j architektūros šedevrų 
kūrim o autores (pasirašydavo: 
projektavo). Daug metų ji pritaikydavo 
konkrečiam užsakovui ir konkrečiam 
sklypui tipinius ar kartotinius projektus 
su labai nežymiais pataisymais, nes 
tuometiniai įstatymai tik tai leisdavo. 
Visi užsakymai eidavo per Valstybinj 
insttutą ''Komprpjeklą”, nes personaliai 
imti projektuoti buvo griežtai draudžiama; 
visus projektus pasirašė viršininkai, 
architektai ir vaidininkai. Ir visada gerb. 
Kristina stengėsi jtikti užsakovams.

Teisme arch. R. Jurėla pareiškė: 
"Per mėnesį - šeši projektai ir daugiau.

laivą - tik turėk pinigų!
Kodėl ‘Taurų" ir "Dubysą” nebūdavo 

parduotuvėse? V. Šaltis tą aiškino 
"Dainele apie blatą" (pagal rusiškos 
estradinės dainos "Lėto lėto..." 
melodiją):

Parduotuvėje išmetė batų, bet tie 
batai pradingo staiga.

Tiktai tiems, kas gerai žino blatą, 
įsigyt juos - jokia problema.

Atvažiavo ansamblis gastrofų. BTietai 
d ingo greit iš kasos.

Tik didžiulis būiys apsukruolių dėl 
dingim o nesuko galvos.

Priedainis:
Blatas blatas blatas... Jei turi jį. 

laim ingas esi.
Blatas blatas blatas, - stengias jj 

įsigyti visi.
Jis tau kelią praskins,
J is duris atrakins.
Ir kiekvienas tave pripažins. 

Žilvinas SKAČKAUSKAS

Tai ne projektą/imąs". "Šimtas projektų 
p e r metus yra nonsensas". O tipinių 
projektų pritaikymas buvo realybė ir 
būtinybė. Pagal 1967 metų kainininką 
už vienaaukščio gyv. namo tipinio 
projekto prilaikymą užsakovas projektinei 
organizacijai turėdavo sumokėti 30- 
50 rub. Paskaičiuokite, kiek inžinierė 
Kristina turėdavo per mėnesį išleisti 
projektų, kad pateisintų savo 70-90 
rub. mėnesinj atlyginimą, jeigu mokos 
fondo koefbentas "Komprojekte” buvo 
3,5.

Teisme atsakovai architektai bandė 
jrodyti inžinierės Širšinaitienės žemą 
profesinį lygį ir rtekompetenciją. O 
diplomuota inžinierė statybininkė dirba 
priojektuoteja jau 25 metus. Pastaraisiais 
m eta is pro jektuo ja ind iv idualius 
vienbučius gyvenamuosius namus 
(netipinius ir gerokai mažesnj kiekį) 
Prieš trejus metus inžinierė 
Š irš in a itien ė  u žreg istravo  
projektavimo personalinę |monę 
“Kristina". Ji turi modernų Importlnj 
kompiuterj, kuris ne tik atlieka 
skaičiavimus, bet ir nubraižo schemas 
ir brėžinius. Tai užsienio smulkių 
projektavimo firmų Įranga. Inžinierė 
Kristina yra gerai įvaldžiusi šiuolaikinę 
projektavimo programą, {vertina 
užsakovo pageidavimus, projektuoja 
greitai Ir kokybiškai. To ji Išmoko 
Politechnikos institute, kurj baigė 
su pagyrimu, o jos diplominis projektas 
jaunesniems studentams buvo 
rodomas kaip pavyzdinis. 1993 m. 
pavasarj Šiaulių Inžinierių namuose 
surengtoje parodoje inžinierė 
širšinaitienė ir  jos suprojektuoti 
gyv. namai susilaukė 26 teigiamų 
atsiliepimų.

Cituoju straipsnj “Šimtas namų per 
metus...” : "Pastaruoju metu mums 
dažnai tenka matyti ponios Kristinos 
"projektuotus" namus. Kai per mėnesį 
iškepami 6 “projektai", tai net netinka 
vadinti pro jekta is". Antrasis sakinys

teism o sprendimu atšaukiamas, 
“ kadangi atsakovai nejrodė, jog Sek 
projektų ieškovė per mėnesį parengė, 
o  jei ir parengė, kad jie būtų netinkam 
“ (Citata iš teismo nutarties). B« 
pirmajame sakinyje irgi kalbami 
apie tuos pačius "projektuotus" 
(žodis buvo parašytas kabutėse 
aut. pastaba) namus, tai kode! 
neatšauktinas pirmasis sakinys?

Gerbiami architektai teisme stengės' 
atsiriboti nuo politikos, bet tik stengės. 
Sakė, kad jų  straipsnis -  darbinė 
kritika. O tam epat "Šiaulių naujienų 
laikraščio numeryje išspausdintas 
ske lb im as: "K a je to n o  Jurėno 
architektūros firma, garantuodama 
aukštą sprendimų kokybę, projektuoja 
individualius gyvenamuosius namus" 
Ar konkurencijos įstatymas ir principą 
leidžia tame pačiame laikraščc 
numeryje peikti ir niekinti konkurento j 
darbą ir produkciją, lyginant ją sj 
turgaus niekučiais?

Vienas iš stra ipsnio autor-, 
architektas V. Mazuronis (jis mies'o 
Tarybos deputatas) teisme pareiškė, 

kad jže idžiančiuose s a k in iu o s e  

nepaminėta p. Širšinaitienės pavaros 
jai nepriskiriami tie teiginiai, jie neturėti 
įžeisti. Argi? Perskaityk ite visą straip« 
Ar galima jj dviprasmiškai supras: ’ 
O gal atsakovas - redakciją» gerbiami 
architektai turėtų nuoširdžia ir ofcjeH'13 
parašyti, kad straipsnio “Šimtas narni 
per metus..." kritika ir kaMnima p * * * 1 
visiems Šiaulių projektuctcjafre1 Nrd 
pavėluotai parašyti, nes j praėję 
papildomą balsavimą dezintormaot“  
dėka rinkėjų mažai atėjo.

Vytautas KRIAUČIŪNAS
inžinierius

P. S. Šias mintis pasiūliau " š a *  
naujienoms", tačiau redaktou 
Sigitas Blėda, net jų neskar f 
atsisakė spausdinti. __

AUSROS ALĖJA
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Nei pats ėmė, nei kitiems leido...
Vienas senesnių laikų kolūkis turėjo 

neseniai rajkomo “padovanotą" 
pirmininką. Tai buvo ne i jaunas, nei 
senas, nei ilgas, ne i trumpas, nei 
apžėlęs, nei plikas vyriškis, vis kažkur 
keistai pro pašnekovo ausies šoną 
žiūrintis pusiau nebylus partneris. 
Tiek švenčių progomis, tiek darbo 
dienomis būdavo kukliai apsirengęs.
Į  pasveikinimus atsakydavo kažkokiu: 
“La...mm". Kadangi jis  čia buvo 
viršiausias, tai niekas jam  pirm as 
nedrįsdavo ištiesti rankos, o pats 
p irm in inkas n ie ka d a  n iekam  
nekaišiojo savo delno. Apie jo  praeitį, 
kilmę irgi niekas nieko nežinojo. 
Nežinojo m o te rė lė s  ir  ap ie  
paslaptingojo Šeimyninę padėtį, nors 
partinės organizacijos sekretorius 
tikino, kad tai vedęs žmogus, turintis 
žmoną, vaikus. O gyveno pirmininkas

v ie ngung iška i, ne t d ienom is  
neatitraukdamas savo gyvenamo 
būsto užuolaidų. Pietauti visada 
važinėdavo valdišku " viliuku"  į  
netolimo miestelio valgyklą, kažką iš 
ten parsiveždamas baltame gniužule 
susuk tą . Va ldybos posėdž ia i, 
visuotiniai kolūkiečių susirinkimai 
praeidavo be pirm ininko iniciatyvos, 
nes ši misija visada būdavo pavedama 
jo  pavaduotojui gamybos reikalams. 
O jis  mėgdavo liežuviu lyg botagu 
pliaukšėti... Jeigu koks kolūkietis 
tie isogin iu klausim u kreipdavosi į  
pirmininką, tai po įprastojo “A.... mm", 
visada būdavo pirštu parodoma į  tą 
valdžios atstovą, kuris ir turėjo išspręsti 
to žmogaus klausimą. Buvo labai 
operatyvu ir  aišku.

Ba igėsi birželis, artėjo petrinės, o 
pirm ininkas turėjo Petro vardą.

nežinomybės 

labirintuose

“BALTOSIOS SMEKLOS 
PĖDSAKAIS”

Sniego žm ogaus fenom eną 
Vakarų tyrinėtojai iki 90-ųjų metų 
oabaigos siejo tik su Centrinės Azijos 
kainais (H im a la ja is , Pam iru, 
Tianšaniu). Pastaruoju metu ši 
geografija išsiplėtė, tiksliau, “ išplaukė 
į paviršių" daugybė tvirtinimų, jog 
oaslaptingasis taigos gyventojas 
sutinkamas ir Rusijos šiaurės 
vakaruose.

Pradedant 1989 m eta is, 
specialistams pavyko surinkti daug 
medžiagos apie sniego žmogų 
Karelijos sąsmaukoje ir Karelijoje. 
Gautų duomenų analizė verčia manyti, 
jog viena iš sn iego žm ogaus 
mėgstamų vietų yra šiek tiek j šiaurę 
nuo Prioziorsko. Kaip tik  čia, tarp 
Ladogos ir Suomijos sienos, yra 
gyvūnų migracijos takai, kuriais jie 
klajoja iš Karelijos j Leningrado sritj ir 
atgal. Tais pačiais takais turėtų keliauti 
ir sniego žmogus.

Kargopolio kraštotyrininkas A. 
Stukovas, didelis sniego žm ogaus 
tyrinėjimo entuziastas, išleido brošiūrą 
Baltosios šmėklos pėdsakais" 

Brošiūroje išspausdinta medžiaga, 
surinkta Sosnino gyvenvietėje, kuri 
yra šalia Kargapolio, taip pat Megros 
upės rajone (Archangelsko sritis).

Sosnino gyvenvietė, esanti prie 
Pudogos trakto, pagal tradiciją buvo 
[laikoma prakeikta vieta. Šj kaimą 
.gyventojai seniai apleido, jo gatvėmis 
Šlaistėsi laukiniai žvėrys. Po karo tose 
jvietose įsikūrė kariniai statybininkai. 
1990 metų gruodžio mėnesį sniego 
pmogus pas kariškius apsilankė pirmą 
kartą. Tą dieną poste stovėjo kar eivis 
karakalpakas. Kai atėjo pam aina jo 
pakeisti, jis nebegalėjo nė vieno žodžb 
štarti ir buvo prie kalbos netekimo 
Įibos. Su dideliu vargu pavyko iš jo 
[sužinoti apie gauruotą milžiną, kuris 
buvo panašus į žmogų... 1991 metų 
Rugsėjo mėnesį vienas iš kareivių 
-mė kalbėdamas m ikčioti po  to, kai 
lydėdamas kareivinėse pamatė, kaip 
i>er langą j jį žįQrj baisi fizionomija, 
paugusi baltais gaurais. Tų pačių 
Petų gruodžio 26 sniego žmogus 
vyko tiesiai į kareivines. Štai ką 

įpasakojo eilinis B. Babadžanovas: 
i ■ 18 valandą aš užsukau į prausyklą 
aiga iš užpakalio kažkas sunkiai 

man an1 Peties ranką. AšĮ88H ..;s sukau ir pamačiau gauruotą baltą

baidyklę maždaug dviejų su puse 
metro ūgio. Aš jam siekiau tik iki 

" krūtinės. Akių baltymai turėjo rausvą 
atspalvį, nulėpusios ausys buvo delno 
dydžio, ilgos rankos siekė žemiau 
kelių. Jis bandė mane prisitraukti prie 
savęs ir man netgi pasirodė, jog kviečia 
pas save. Tada aš surikau, išsprūdau 
ir sprukau j koridorių.

Kareivis neteko sąmonės. Po šio 
jvykio jis tris savaites gydėsi ligoninėje, 
būdamas gilaus streso būsenoje.

Panašūs atsitikimai tęsėsi ir toliau. 
A. S tukovo  nuo m on e , š iuos  
pranešimus dera laikyti tikroviškais. 
Brošiūros autorius pateikia dar vieną 
nuostabų siužetą.

L iud in inkas  A rchan ge lsko  
medicinos instituto profesorius N. 
Aleutskis papasakojo, kaip sykj kartu 
su savo studentu Saša jis rinko 
vaistinguosius augalus Megros upės 
rajone. Kartą išvykęs pagrybauti, jis 
sutiko meškiuką. Labai išsigando, 
išgirdęs jo  motinos riaumojimą. Ir 
s ta iga  pam atė, ka ip  kažkoks 
sutvėrimas, kurio ūgis siekė du su 
puse metro ("visas kūnas apaugęs 
vešliais gaurais"), perplėšė mešką 
pusiau. Iš įvykio vietos profesorius 
pasišalino plaukdamas laiveliu, iš 
baimės pametęs krepšį su grybais. 
Tačiau kaip keliautojai buvo nustebinti, 
kai auštant išlindę iš palapinės, jie 
pamatė pamestąjį krepšį su grybais..

Profesoriaus autoritetas neleidžia 
abejoti jo pasakojimo tikroviškumu, 
tačiau nelabai norisi tikėti, kad sniego 
žmogus galėjo perplėšti mešką Matyt, 
susitikimas miške tikrai įvyko, tačiau 
sukrėtimas buvo toks stiprus, jog 
jvykio detalės liudininko galvoje 
paprasčiausiai liko iškraipytos.

S n iego  žm ogaus  ty rinė to jų  
susirūpinimą kelia viena paslaptinga 
aplinkybė: po pasimatytmo su 
gauruotu taigos gyventoju daugelį 
ištinka mirtis. Galima būtų laikyti tai 
atsitiktinumu. Tačiau kodėl tarpe tų, 
kurie aktyviai tyrinėjo sniego žmogų 
ir susidūrė su juo akis į akį, vis daugiau 
žmonių gyvenimą baigia tragiškai? 
Gal v is  dėlto paslaptinga jų  mirtis 
pačiame jėgų žydėjime neturi nieko 
bendro su tyrinėjimų objektu? 
P a re n g ė

B ron ius  K A S P E R A V IČ IU S

Kaimynystėje gyvenantys įvairaus 
rango kolūkiečiai, naudodamiesi 
proga, nutarė pasmalsauti, kas 
pirm ininko būste dedasi, bent kiek  
atidengti paslaptingumo skraistę. 
Sumetė po kelias dešimtis rublių, 
nupirko gražų stalo indų rinkinį, gėlių, 
konjako, šampano, o sulaukę to 
iškilmingo vakaro ir iš laukų sugrįžusio 
pirmininko, nekantriai suvirto į  jo  būstą.

- Labas vakaras, mielas gerbiamas 
pirmininke. Sveikiname ju s  vardinių 
proga ir  linkime e... e... - sutarškėjo 
narsiausia, puošniausiai atrodanti 
kaimynė ir sugrūdo gėles bei dovaną 
į  žiopsančio pirmininko rankas; gėrimų 
bute lius sudė jo ant virtuvinės 
spintelės.

P irm ininkas tikta i: “ L...mm,
ba...mm", - ir  žiūri pro moteriškės 
ausies šoną, bando šypsotis, bet tas 
jam  nelabai sekasi, o sveikinantieji 
nebeturi ką pridė ti prie  anų išsakytų 
minčių. Varduvininkas norėtų kažką 
pasakyti, neklusniai rankas išjudinti, 
be t ir  čia jo  pastangos neduoda 
reikiamo rezultato. Jis lyg ir  bandė 
pakviesti nekviestus svečius atsisėsti, 
tačiau virtuvėje tebuvo vienintelė 
taburetė. Tik puošnioji kaimynė 
gelbstisi iš nepatogios padėties:

- Tai atleisk, pirm ininke, kad jus  
sutrukdėme, o mes... dar eisime į  
namus gyvulių apsižiūrėti... kiaulių 
apsišerti... Labai atsiprašome, kad...

Šiaulių  5-osios vidurinės  
mokyklos anglų kalbos mokytojos 
Elvyros Balčiūnaitės lėlių kolekcija 
ne kartą džiugino mūsų krašto 
žmones. Net tris kartus parodos 
buvo surengtos Šiaulių mokytojų 
nam uose, po kartą  
Pedagoginiame institute, parodų 
rūmuose, taip pat įvairiose Šiaulių 
gam yklose, Kuršėnuose, 
Mažeikiuose, Jonavoje. Labai daug 
žmonių atvyksta ir j mokytojos 
namus, į pasakišką lėlių kambarį. 
Čia nepamatysite įprastų Barbių, 
Sindžių, bet užtat kiek daug čia 
nuostabių lėlių, aprengtų įvairiausių 
šalių etnografiniais rūbais.

Koresp. Kada pradėjote rinkti

Lyg šlapiu maišu gavę per galvas, 
visi iškurnėjo į  kiemą. Gerą galą 
nutolus nuo varduvininko namų, 
labiausiai išsipusčiusios kaimynės 
vyras išstenėjo:

- Tai rupūžė, ben t šalto vandens 
būtų pasiūlęs. Tfu! Sumetam po rublį, 
kad nervams būtų lengviau?

- Sumetam, - pritarė jam.
Visiems susirinkus prie šviežiai

suorganizuoto butelio, išgertuvių 
iniciatorius prasitarė:

- Velnias, verčiau būtume mano 
brolį Petrą nuvykę pasveikint. Į 
sveikatą!

č ia  buvo tik nekalta pradžia, nes 
išgertuvės tęsėsi tol, ko! naujos dienos 
saulė nakties rasą spėjo išdžiovinti.

Bėgo laikas. Pirmininkas ir  toliau  
nė su vienu artimiau nebendravo, 
neieškojo draugysčių, buvo toks pat 
neka lbus ir  pas laptingas, kas 
labiausiai visus erzino ir  kėlė keistą 
įtarumą. Matydavo j į  nuolatos “ viliuku" 
važinėjantį po  laukus, fermas, 
sandėlius, iš  ten sugrįžtantį įva iriu  
paros metu. Visų kategorijų mėgėjai 
išgerti liovėsi atvirai demonstruoti savo 
pomėgius, sulindo tarsi į  pogrindį. 
Nule ido rankas sm ulkesn io  ir  
stambesnio kolūkio turto vagišiai.

Baigėsi metai, atėjo kolūkio  
ataskaitinio susirinkimo metas, į  kuri 
atvyko pirmasis rajono komiteto 
sekretorius. Gamybinę ataskaitą

turinčios kokių nors etnografinių 
e lem entų (jų rūbai, m uz ikos  
instrumentai ir kt.) Renku įvairiausias 
lėles iš medžio, molio, keramikos. 
Labai įdomios liaudies meistrės A. 
Smolenskienės lėlės, kurių galvos 
padarytos iš džiovinto obuolio, taip 
pat čiukčių etnografinė lėlė su vėplio 
kauloveldu.

Koresp. Kokia lėlė Jums pati 
brangiausia, kurią Jūs labiausiai 
mylite?

E. Balčiūnaitė. Galbūt galėčiau 
išskirti pirmąją lėlę, tačiau kiekviena 
jų yra savotiškai ir brangi, ir įdomi. 
Labai malonu gauti naują nematytą 
lėlę, kurios net nesitiki, bet šiaip visos 
labai mielos, nes primena įvairias

perskaitė p lepus is  p irm in inko  
pavaduotojas, nepateikęs nė vieno 
palyginimo pagal ankstyvesnių metų 
rezultatus. O jie  buvo žymūs pastarųjų 
metų naudai. To, matyt, nebuvo leista 
pasakyti. Rajkomo pirmojo žodis buvo 
paskutinis, kuriuo pagyrė kolūkiečius 
už jų  triūsą ir pasakė, kad šis darbo 
kolektyvas yra nusipelnęs geresnio 
kolūkio pirm ininko, o rajono partinio  
kom iteto nuomone, dabartin is  
pirm ininkas nepateisino į  j į  dedamų 
vilčių ir yra atleidžiamas iš einamų 
pareigų. Pirm ininku buvo pasiūlyta 
buvu s io  k o lū k io  p irm in in k o  
pavaduotojo kandidatūra O žmonėms 
kas? Daugelis net lengviau atsikvėpė, 
nes nukrito toji paslaptingumo 
skraistė, tvyrojusi ištisus metus. Kiek 
reikėjo, tiek kilnojo rankas, mat valdžia 
to norėjo.

Buvo keista ir  netradicinė šio  
poataskaitinio susirinkimo atmosfera, 
nes niekas neorganizavo valdžios 
vyrų bendrų vaišių, tik atskirais 
būreliais už savo pinigus, susimetę 
kieno nors troboje, šildėsi prie butelio 
ir  aptarinėjo tai, kas įvyko. Kiek išgėręs 
ko lūk io  vyriausiasis buhalteris  
saviškiams prasitarė:

- To ir  reikėjo laukti, nes nei pats 
ėmė (t. y. vogė), ne i kitiems tą le ido  
daryti. į  sveikatą!

Stasys RŪKAS

didžiausia piniginė vertė?
E. Balčiūnaitė. Pinigais įvertinti 

kurią nors lėlę labai sunku, nes jos 
yra gautos įvairiausiais keliais. Taip 
pat gali būti net ir labai mažytė lėlė, o 
vertingesnė už bet kurią kitą Apskritai 
užsienyje visos šios suvenyrinės lėlės 
yra labai brangios, nes gaminamos 
rankomis.

Koresp. Ar dažnai. Jums dovanoja 
lėles?

E. Balčiūnaitė. Taip. Tačiau dabar 
yra labai didelė galimybė gauti tą 
pačią lėlę, t. y. tokią, kurią jau turiu 
Bet jei taip ir atsitinka, aš v is tiek 
džiaugiuosi, nes vėliau galėsiu ją 
pasikeisti.

Koresp. Ar lėlės - Jūsų gyvenimo

“Kiekviena lėlė kažką primena...”

lėles?
E. Balčiūnaitė. Iš pradžių apie 10 

m etų sus iraš inė jau  su lė lių  
kolekcionieriais, o nuo 1978-ųjų 
pradėjau ir pati kolekcionuoti. Pati 
pirmoji mano kolekcijoje buvo Velso 
lėlė. Kurį laiką dirbau ekskursijų vadove 
kelionių ir ekskursijų biure, galbūt 
todėl labai daug lėlių surinkau pati, 
bekeliaudama po įvairias šalis. Kitas 
lėles atsiuntė draugai, kolekcionieriai 
iš užsienio, o dar kitas padovanojo 
visai nepažįstami žmonės.

Koresp. Kiek lėlių dabar yra Jūsų 
kolekcijoje?

E. Balčiūnaitė. Per penkis šimtus. 
Tai daugiausia suvenyrinės lėlės,

pasaulio vietas ir žmones, kurie jas 
padovanojo.

Koresp. Ar visos Jūsų lėlės turi 
vardus?

E. Balčiūnaitė. Tik kai kurios. 
Pavyzdžiui, Amerikos kolekcionierių 
padarytas "dėdė Šernas” , Bolivijos 
"Ekekas", ispanų lėlė "Karmen". Taip 
pat yra lėlės - literatūriniai herojai. Tai 
lietuvių ‘ Palangos Juzė", latvių 
"Lačplėsis” , vokiečių "Ulenšpigelis", 
baltarusių "Pavlinka'', čekų "Sveikas” 
ir kitos. Tarp lėlių, aprengtų istoriniais 
rūbais, mano kolekcijq'e yra ir Anglijos 
p rin ce sė s  D ianos S penser 
vestuviniais rūbais aprengta lėlė.

Koresp. Kurios Jūsų lėlės pati

tikslas?
E. Balčiūnaitė. Tai tik nedidelė jo 

dalis. Lėlių kolekcionavimas man - 
laisvalaikio, kelionių hobi. Tačiau tai 
ne vien tik lėlės... Be jų, turiu daug 
įvairios etnografinės literatūros, 
albumų, atvirukų, pašto ženklų, tautinių 
rūbų.

Koresp. Ačiū už pokalbį. Linkiu 
Jum s geros sveikatos ir - nematytų 
lėlių...

Vidas AKSOMAITIS
Autoriaus nuotraukoje: iš 

m okytojos E. B alčiūnaitės  
kolekcijos...

A U 5ROS ALĖJA
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ponioms ir
panelėms

KROKETAI SU OBUOLIAIS
200 g miltų, 150 g džiūvėsėlių, 

1-1,5 kg obuolių, 3 kiaušinių 
tryniai, 250 g cukraus, 2 kiaušiniai 
ir truputis džiūvėsėlių kroketams 
apvoliotl, 1,5 šaukšto tirpintų 
riebalų , truputis apelsino  
žievelės, cinamono.

Obuoliai sutarkuojami, Įberiama 
cukraus, ta rku o tos  ape ls ino 
žieve lės, c inam ono, m iltų, 
džiūvėsėlių, sudedami kiaušinių 
tryniai, Viskas sumaišoma ir daromi 
pa ilg i ned ide li vyn io tin ia i; jie  
pavo lio jam i kiaušinio plakinyje, 
džiūvėsėliuose ir iš visų pusių 
apke p inam i (kol page lsta) 
riebaluose. Tiekti tinka su grietine.

PIENO SLĖGTAINIS 
4 šaukštai miltinio cukraus, 4 

šaukštai tirpinto sviesto, pusė 
stiklinės razinų, pusė stiklinės 
riešutų, 50 g spalvotų  
marmeladinių saldainių, truputis 
van ilės, citrinos, apelsino  
žievelių.

karštą pieną sudedami kiaušinių 
tryn ia i, išsu k ti su g rie tine , ir 
pavirinama 3m in. Masė ataušinama, 
su k re č ia m a  j sū rm a išĮ ir 
pakab inam a, kad nuvarvėtų  
išrūgos. Paskui paslegiam a ir 
palaikoma per naktj. | išimtą iš 
sūrmaišio masę sudedamas cukrus, 
išsuktas su sviestu, ir visa kita, kas 
nu rodyta  recep tū ro je . Gerai 
išmaišyta masė sukrečiama j formą, 
išk lo tą  sud rėk in ta  drobule^ 
paslegiama ir atšaldoma. Išėmus 
nu im am a d robu lė , s lė g ta in is  
puošiamas spalvotais saldainiais ar 
kt.

DUONINĖ BOBA 
250 g tarkuotos  duonos  

džiūvėsė lių , pusė stik linės  
grietinės, 250 g miltinio cukraus, S 
kiaušin ia i, tru putis  riebalų , 
cinamono, gvazdikėlių, muskato 
riešuto , ta rkuotos  ape ls ino  
žievelės.

Ouonos džiūvėsėliai apšlakstomi 
grie tine ir palaikom i 20 min. 
Kiaušinių baltymai atskiriami nuo 
trynių. T lyniai išsukami su cukrumi, j 
juos suberiami visi prieskoniai, taip 
pat išplakti baltymai, vis pabarstant 
ju o s  d u o n o s  dž iūvėsė lia is . 
Sumaišyta tešla supilama j riebalais 
išteptą form ą ir kepama vidutinio 
karštumo orkaitėje apie 50 min. 
Boba ataušinama formoje, paskui 
apibarstoma m iltiniu cukrumi.

SŪRIO SAUSAINĖLIAI 
0,5 kg fermentinio sūrio, 200 g 

miltų, 2 kiaušinių tryniai.
iš sutarkuoto sūrio, miltų bei 

t ry n ių  užm inko m a  teš la  ir 
iškočiojam ą 2 cm  storio lakštu. Iš jo 
iš p ja u s to m i n o rim o  pav ida lo  
sausainėliai ir dedami j riebaluotu 
pergamentiniu popieriumi išklotą 
skardą. Kepama 15-20 min., kol 
pagels.

Gero apetito!
Ponia JADVYGA

RADVILIŠKIO 
TĖVYNĖS SĄJUNGOS NARIŲ 

ŽINIAI
Pranešame, kad 1994 metu sausio mėnesio 29 dieną Radviliškyje (Laisvės alėja 

I, Sauliiį namuose) 10 valandų įvyks visuotinis Tėvynės Sąjungos narių 
susirinkimas.

DARBOTVARKĖJE:
1. Skyriaus tarybos rinkimai.
2. Komitetų pirmininkų ir narių rinkimai.
3. Informacija apie skyriaus statutą ir jo  tvirtinimas.
4. Tėvynės Sąjungos nario mokesčio 1994 metams tvirtinimas.
5. Kiti klausimai.
Kviečiame dalyvauti Tėvynės Sąjungos narius ir rėmėjus.

Skyriaus taryba

PONAI VERSLININKAI,
kviečiame į  susitikimą su Lietuvos Seimo nariu Albertu 

Šimėnu. Jis įvyks šių m etų sausio 28 d. 18 val. miesto  
savivaldybės salėje. 

Tema: “Verslo skatinimo politika Lietuvoje”. 
Įvertinsite esamą padėtį, pateiksite pasiūlymų. 

Lietuvos krikščionių demokratų partijos 
Šiaulių skyrius

••įlč r- • r- '  ' J  . / į - . ./S;/J".f . ■* 4

DĖMESIO!
Asmenis, ką nors 

žinančius apie 
piliečio 

M. Naruševičiaus 
buvimo vietą, 

prašytume 
pranešti Šiaulių 

policijos 
komisariato 

darbuotojams 
tel.: 97560,

97326 arba 02 ' "
* '• r >  . :. . e i. v  -•

LIETUVOS RADIJO PROGRAMA
Penktadienis, sausio 28 d. 

pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 “ Sveiki 

gyvi". 9.30-13.00 Aktualijų studija (tel. 
66 22 87). 10.30 "Pusvalandis Kaune".
11.30 Informuoja VRM tarnybos. 13.30 
Muzikos kronika. 16.00-18.00 "Dienos 
signalai". 18.30 Muzikiniai sveikinimai. 
19.15 Pasaulis ir Lietuva. Vedėjas A. 
Šimkūnas. 19.45 Pasaka. 21.12 Vakaro 
melodijos. Groja P. Moria orkestras.

antroji programa
12.05 Muzikos mozaika 13.00 Šiandien 

laikraščiuose. 14.00 "Mažosios studijos" 
laidų kartojimai. 15.05 Pasaulio meno 
meistrai. 16.05 Vardai. Edgaras Po. 16.45 
L. van Bethoveno dainos. 17.30 Langas. 
18.05 Muzikinė laida "Taibuvo..." Vedėjai 
E. Tuinyla ir T. Tribandis. 18.30 Detektyvas.
19.30 Koncertų salėse. B. Briteno "Karo 
requiem".

Šeštadienis, sausio 29 d. 
pirmoji programa
7.05 Gamta - visų namai. 7.30-9.00 

"Sveiki gyvi". 9.30 Vaikams. 10.10 
Sveikata 12.15 Tautos gaida 13.05 Kviečia 
teatras. 13.35 Koncertuoja Baisogalos 
kaimo kapela "Žvangulis". 14.05 Gimtoji 
kalba. 14.20 Koncertas-prisiminimas. 16.05 
Prie šeimos židinio. 17.00 "Mažosios 
studijos" programa. 18.30 Belcanto 
fonoteka. Operų arijas dainuoja P. 
Domingas. 19.10 Abipus Nemuno. 19.45 
Pasaka. 21.12 Muzikiniai sveikinimai.

antroji programa
8.00 Žinios. Radijo programa. 8.30 

Šiandien laikraščiuose. 9.30 Laida iš 
Kauno. 10.05 Iš dainų kraitelės. 
Koncertuoja lietuvių folkloro teatro grupė. 
14.30Groja Berlyno saloninis ansamblis.
15.15 Tautiečių balsai. 16.05 Kviečia 
teatras. N. Gogolio "Lošėjai". 17.30 
Vaidinimas moksleiviams. 18.05 J. Bramso 
simfoniniai kūriniai, Dž. Verdžio operų 
fragmentai. 19.30 Koncertų salėse. 

Sekmadienis, sausio 30 d. 
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 8.05 “ Ievos sodai".

9.05 Žodžiai j sielą. 9.30 Vaikučių 
sekmarytis. 11.05 Juventus. 12.15 Iš 
muzikos lobyno. 13.15 Kviečia teatras.
14.05 Muzikiniai sveikinimai. 16.10 Mažasis 
rečitalis. 17.10 Literatūros akiračiai. 19.10 
Kolekcijos. Archyvai. Fonotekos. 21.12 
Popradijas.

antroji programa
10.05 Sodžiaus melodijas dainuoja 

duetai. 11.00 Dainų vitrina. 12.30 
Sekmadienio šv. Mišios. Transliacija iš 
Vilniaus arkikatedros. 14.30 Humoriada.
17.05 Laida "Nauja muzika". Koncertuoja 
švedų ansamblis “Ars nova” , 18.05 Savaite 
Operos teatre. 18.15 Sėsk j traukinį “ A". 
V. Ganelinas. II laida. 19.00 Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro 5-erių metų 
sukakties koncertas. Transliacija iš Lietuvos 
operos ir baleto teatro.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Penktadienis, sausio 28 d. 
LIETUVOS TV
8.00; 8.25Žinios prancūzų ir vokiečių

k. 8.50 Mokomoji analų k. programa.
"Maiam iopliciia'\Tvserialas.18.00 

!inios._18.10 Bi Bi Si žinios. 18.40 Žinios.
9.10"

18.50 Programa vaikams. 19.30 Laida 
lenkų kalba. 20.05 TV anonsas. 20.10 
Šeimos albumas. 20.35 S. Pabedinsko 
reportažai. 21.35 Tai bent šou. 22.05 
Laisvės alėja. 22.20 Nakviša. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.35 Nakviša. 0.30 LKL rungtynių 
vaizdo įrašas.

TELE-3
8.30 Animaciniai f. 9.30 Aerobika 10.00 

Filmas "Tokia Zuzana ir kiti". 9 s. 10.30 
Ryto muzika ir... 11.00 Filmas "Santa 
Barbara". 12.40; 14.57 Anglų k. pamokėlės 
16.00 Muzika 16.55 Filmas "Baltojo lokio 
pėdsakais". 1 s. 17.45 Muzika. 18.00 
Pažintinis dok. f. 18.30 TV serialas "Budinti 
vaistinė". 4 s. 19.00 Naujausios žinios. 
19,20; 0.30 Analų k. pamokėlės. 19.25 
Muzika. 19.30 Anonsas. 19.35 Muzikinė 
laida "Tangomanija” . 20.05 Programa 
vaikams. 20.35 TV skelbimai. 20.40 Filmas 
“ Kovingstono kryžkelė". 2 d. 21.30 TV 
žaidimas "Taip. Ne". 22.20TV skelbimai.
22.25 Muzikinių premijų "Bravo 93". 
»teikimas. Koncertas. 22.30 Kaukodromas. 
0.10 5 dainos.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Linksmosios

?aidelės. 8.40 Svečiuose pas pasaką. 
0.00 Animaciniai 1.1 0 2 0  Koncertas. 10.50 

Spaudos ekspresas. 11.00 Naujienos.
11.20 Filmas spektaklis. 12.40 Filmas 
koncertas. 13.30 Namų teatras. 14.00 
Naujienos. 14.25Dalykinė kronika. 14.35 
Bridžas. 14,55 Biznis. 15.10 Animacinis 
f. 15.30 Svečiuose pasaka. 16.50 
Privatininko abėcėlė. 17.00 Naujienos.
17.25 Kultūros naujienos. 17.40 Žmogus 
ir  įs tatym as. 18.15 Am erika iki 
pareikalavimo. 18.45 Stebuklų laukas.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos.
20.45 Meninis f. "Tvin Pyksas". 26 serija.
21.45 Savaitės žmogus. 22.05 Oba na.
22.45 Maksima. 23.15 Koncertas. 24.00 
Naujienos. 0.20 Spaudos ekspresas. 0.30 
Programa X. 0.45 Hitkonvejeris.

Šeštadienis, sausio 29 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa 9.05 Programa vaikams 

"Vyturiams ir pelėdžiukams". 10.00 Ir 
šeimai, ir namams. 10.30 Santarvė. 11.20 
Mūsų kalba. 11.50 TV anonsas. 11.55 
Sveika, Prancūzija. 12.25 Atmintis. 12.55 
Animacinis f. 13.05 "Kelis". Australų TV 
serialas vaikams. 13.35 Pasaulio sportas.
14.35 Iš vakarų pakrantės. 15.06 Toks 
gyvenimas. 15.40 "Monopolija". Danų 
TV serialas. 9 serija. 16.30 Amerikos Top
10.17.00 Svetimo skausmo nebūna, 18.00 
Naujienos. Nuomonės. 18,30 TV anonsas.
18.35 Lietuvos nacioanlinės filharmonijos 
atidarymas. 20.15 TV žaidimas "Sėkmės 
ke lia i'. 21.00 Panorama. 21.35 Po savo 
stogu. 22.20 Anglų TV trileris “Saracėnas"

'P lėšikai". 23.00 Japonųvideonovelės, 
23.15 Vakaro žinios. 23.35 Pasaulio roko 
žvaigždių koncertas. 0.30 LKL rungtynių 
vaizdo įrašas.

TELE-3
9.00 Animaciniai f.11.00 Filmas "raičiaus 

užkarda". 1 s. 12.50 Muzika. 13.0& DSF 
Sportas. 13.50 Filmas "Smagiausias 
ginklas vakaruose". 15.40 Muzika 16.15:

7.50; 19.20 Anglų k. pamokėlės. 16.20 
Futbolas be sienų. 17.15 Gero apetito. 
Maistas kūnui ir sielai. 4 d. 18.00 Filmas 
Tokia  Zuzana ir kiti". 9 s. 18.30 Style.
19.00 Naujausios žinios. 19.25 Filmas 
"Ketvirtoji valdžia” . 21.00 MTV EURP TOP 
20. 22.00 Fantastinis filmas. 23.40 Muzika.
24.00 Suaugusiųjų klubas.

OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15. 8.30 Eteryje 

tarpvalstybinė TVR kompanija "Mir". 9.55 
Rytinis paštas. 10.25 Skonis. 10.40 
Medicina tau. 11.10 Dainuoja F. Carikati.

1.45 Meninis f. "Aukso žvaigždės 
kavalierius. 14.00 Naujienos. 14.25 Meninis 
f. "Pepė llgakojinė". 14.50 Vagonas 03.
15.30 Sportas ir menas. 16.20 
Dokumentinis f. 16.50 Gyvūnijos pasaulyje.
17.30 Savaitės aidai. 18.00 Šaunusis 
septynetas. 18.50 Meninis f. "Šaunioji 
pora'. 1 serija. 19.40 Labanakt, vaikučiai.
20.00 Naujienos. 20.45 Meninis f. "Likimo 
smūgiai". 4 seriją. 21.40 Pramoginė 
programa. 22.55 Futbolas. 23.10 Penki 
Jtricnai dailininkėsI. Alegrovos portretui. 
23.40 Naktinis hitas. 0.20 Autoekspresas. 
0 .30naktinis hitas.Tęsinys. 1.10 Debiutas. 
Pertraukoje - Naujienos.

Sekmadienis, sausio 30 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 programa 

vaikams. 9.45 Liudykime Kristų. 10.05 
Lietloto. 10.10 7-asis kontinentas. 10.25 
Konrado kavinė. 11.10 Krepšinio 
pasaulyje. 11.55 TV anonsas. 12.00 
Rikiuote. 12.30 K. Mažeikos reportažai
13.00 "Kelis". Australų TV serialas vaikams.
12 serija. 13.25 Sveikinimų koncertas.
14.30 Peržengus 2000-uosius. 15.20 
Kpncertuojatautinės muzikos ansamblis 
"Zvelsa". 15.50 Kultūros archyvai. 16.25 
Vilniaus "Lėlės”  teatro spektaklis. 17.00 
NBA apžvalga. 17.35 Country vakarėlis. 
18.10 Žinios. 18.15 "Gatve Nonoje". 
Vokiečių WDR TV kompanijos aok. 
žurnalas. 18.45 Užtrauksim naują giesmę...
19.15 TV anonsas. 19.20 Operetes vakaras 
Kauno muzikiniame teatre. 19.55 
Labirintas. 20.25 TeleLIFE. 21.00 
Panorama. 21.35 Mūsų miesteliai. 22.35 
Italu meninis f. "Romos istorijos".

TELE-3
9.00 Aniamciniai f. 11.00 Filmas

Muzika. 16.00 Dok. filmas. 16.20 J. J. 
Jazz. 16.50 Stebuklingas V. Disnėjaus 
pasaulis. 17.40 Muzikinė laida "POP- 
TV". 18.10 Parodistųklubas. 18.40 Anglų 
k. pamokėlė. 18.50 TELE-3 horoskopas.
19.00 TELE-3 savaites naujienos. 19.25

šventė kiekvieną dieną. 19.40 Filmas 
"Labanakt, žmonele" 21.25 Koncertas 
"Z ikr 22.25 Filmas "Žvaigždžių trekas 
neatrasta žalis". 0.30 Pramuštgalviu duoIa

OSTANKINO TV
8.00 Kurjeris. 8.30 Iš tyro, ankstėliau

9.00 poligonas. 9.30 Sportloto. 9.45 Kol 
visi namuose. 10.15 Ftytinė žvaigžde. 11.05 
Maratonas-15.11.45 Aš - moteris. 12.15 
Rusų pasaulis. 13.00Animacinisf, 13.10 
Dokumentinis f. 14.00 Naujienos. 14.20 
Eteryje tarpvalstybinė TVR kompanija 
"Mir". 15.00 Keliautojų klubas. 15.50 Gyvas 
amatų medis. 15.55 Animaciniai f. I 6.50 
Panorama. 17.30 Naujienos. 17.45 Humoro 
antologija. 18.30 TV locija 18.50 Iškilmingo
nacionalinės premijos "Ovacija”  jteikirrio
oficialus ceremonialas. 21.00 Sekmadienis
21 .45 Sporto savaitgalis. 22.00 Premijos 
"Ovacija" ceremonialo tęsinys. 23.00 
Religijos programa. 24.00 Naujienos. 0.25 
Futbolas. 0.40 Groja M. Finbergo orkestras.

SAT 1
Penktadienis, sausio 28 d.
18.30 Regionine programa 19.00 "Lošk 

va bank!" 20.00  Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 “ Laimės ratas". Didysis 
šou, kuriame galima laimėti. 2115 
"Pasiuntinys". Iš JAV fantastinės sen os 
"Žvaigždžių kelias” . 23.05 "Exorcist lir 
JAV siaubo filmas. 2.30 "Prezidento 
psichoanalitikas". JAV komedija. 4.15 i 
Expręist III". Kartojama.

Šeštadienis, sausio 29 d.
12.20 “ Pasiuntinys". Iš JAV fantastines 

senios "Erdvėlaivis "Enterprise". 14 00 i 
"Gelbėkit, j i  mane myli". Italijos komedija I 
VaidinaĄ. Celentanas, M. viti ir kt. 15 45 
"Pabėgimas iš Taigos". Ispanijos ir JAV 
nuotykių filmas. 17.30 "Taškas tašnas 
taškas". Flumoristinė laida. 18.00 "Lošk 
vabank!"18.55M ilijonųžaidimas. 19 00 
Futbolas. 19.30 "Siauras takas". Iš JAV 
serijos jaunimui. 20.20 Žinios. 2030 
"Laimės ratas". Didysis šou, kuriame 
galim a la imėti. 21.15 "Fredis ■ 
milijonierius". Vokietijos ir Italijos muzikinis I 
filmas. Pabaigoje - žinios. 22.55 Jux j 
und Dallerei". K. Dalis ir jo svečiai. 2 50 f 
Futbolas. 3.15 "Siauras takas”. Kartojama, J
4.00 "Fredis ir milijonierius". Kartoiar»»j|

Sekmadienis, sausio 30 d. *
11.00 "Blekas - Juodasis žaibas 

Kanados ir Prancūzijos nuotykių šeria, • „
11.30 "Zoff". Laida jaunimui. 12.0Ö Politik o | 
laida. 13.00 Krepšinis. NBA rungtynes 
Jutos' Jazz" - "Golden States Warriors j
14.30 "Tarzanas". JAV nuotykių serialas.
14.55 “V llio Bognerio ugnis ir ledas 
Vokietijos sportinis f. 16.35 Old I 
Surehand". Vokietijos ir Jugoslavijos I 
nuotykių f. Pabaigoje - žinios. 18 20 I 
"Būtasis prologas . Iš JAV fantastines I 
serijos 'Ž va ig ždž ių  ke lias" 19?0| 
"Nuostabi dykynė” . Tš serijos "TV už I 
gamtą". 20.15 Žinios. 20.25 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". Didysis 
šou, kuriame galima laimėti. 21.15 -Mirtinas 
persekiojimas^’. JAV nuotykių f. Pabaigoje
- žinios. 23.05 Pokalbis bokšte au įdomia s 
žmonėmis. 0.30 "Spottschau". Satyra ii 
humoras. 1.05 "Taip mums atrodo 
Apmąstymai. 1.10 "Daktaro Fu Man Cho I 
šėtoniškas žaidimas". JAV komedija 3 00 f 
"Vilio Bognerio ugnis ir ledas". Kartojama i
4.35 "Mirties persekiojimas". Kartojama.

BALTIJOS TV PROGRAMA
Penktadienis, sausio 28 d.
17.00 Animaciniai filmai vaikams. 17.15 I 

Koncertuoja V. Povilonienė ir P I 
Vyšniauskas. 17.55 LKL čempionatas. J 
“Statyba" - "Atletas". Tiesioginė rungtynių I  
transliacija iš Vilniaus. Pertraukoje - žinios I
19.30 Nemiegok dar... 19.45 Cha cha I  
cha! 20.00-3.00 Lenkijos TV I programos I  
retransliacija.

Šeštadienis, sausio 29 d.
8.00 Lenkijos TV I programos I  

retransliacija. 15.00 Vaikų savaitgalis I  
Animacinių filmų programa. 15.30 I  
Ekory kštė. Lėtinis genocidas? 16.00 Bite. r 
Laida moterims. Laba diena, ponia Ade o1 Į
16.30 Kinas - mano meilė. Rež. S. Leones I  
filmas "Keliais doleriais daugiau " I  
(Prancūzija. 1955). 18.30 Tik Baltijos TV I  
programoje. NBA rungtynės. 19 3CI 
Nemiegok dar... 19.45 Cha cnacha! 1955 1 
LKL čempionatas. "Žalg iris" - "Atletas I  
Tiesiogine rungtynių transliacija iš Kauno I 
Pertraukoje - žinios. 21.30-3.55 Lenkijos |  
TV (program os retransliacija.

Sekm adienis, sausio  30 d.
8.00 Lenkijos TV I programos Į  

retransliacija. 14.35 Žingsniai. Tivs mano I  
kryžiai. 15.00 Vaikų savaitgalis. Prograrra I  
"Ei, va ikučia i, surim tekim ". 15.30 ■ 
Susitikimai, Poetas, vertėjas Antanas |  
Gailius. 16.00 Lietuva ir pasaulis. Laidos I  
vedėjas C. Iškauskas. 16.30 "Mudu abuaj I
ir kiti...”  (II dalies premjera). Seen, autorę 1
ir rež. G. Dauguvietytė. 17.00 NBA I  
apžvalga. 17.35 TV šou “ Lietuva - 2000 I
18.00-3.00 Lenkijos TV I programos I
retransliacija.

š ia u l™ ,
. PALYDOVINĖ i 
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Penktadienis, sausio 28 d. ,
17.00-19.30 Baltijos TV programa I  

Anim acin ia i film ai vaikams. 17151 
Koncertuoja V. Povilionienė ir ' I  
Vyšniauskas. 17.55 LKL čempionatas I 
"Statyba”  - "A tle ta i’. 19.30 Pirk, parduot I 
informuok. 19.40 Žinios. 20.00  StudijOi* I  
-Lietuvoskrikščioniųdmeokratųpartijos ■ 
Šiaulių skyriaus atstovai. 20 .10Teatronar ■
20.30 Detektyvas “ Užkrėstas kraujas
21.55 Kartojama "Pirk, pąrduo 
informuok". Žinios. 22 .25-2.00  Psly*w" 
programa.

KABELINĖS TV PROGRAMA 
Penktadienis, sausio 28 d.
19.00 Animac. f. "Rožinė pantera

19.50 Men. f. "Robotas policininkas._
21.30 DoN f. “ Karnavalas RIO . 223 I  
Men. f. "Tarp draugų".
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