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L e o n ija  M A L A K A U S K IE N Ė
Praeitą se km ad ien į kok ią  

va landą  p rieš  p ras id edan t 
susitik im ui su Tėvynės Santaros 
Seim e lyd e riu  pro f. Vytautu  

į  Landsberg iu  ir konse rva to rių  
frakc ijos  sen iūnu  A n d rium i 
Kubiliumi “Saulės" kino teatre jau 
buvo sunku rasti vietą atsisėsti, o 
prieš pat šešias atėjusieji, taip pat 
ir miesto konservatorių ataskaitinio 
susirinkimo dalyviai, atėję tiesiog iš 
sav iva ldyb ės sa lės, ja u  ram stė 

p. sienas, liko stovėti ant laiptelių.
Pradėdamas susitikimą, Šiaulių 

mero pavaduotojas , TS (Lietuvos 
konse rva to rių ) Š iau lių  skyriaus  
ta rybos p irm in inkas  A lg im antas 
Sėjūnas pasakė, kad išvakarėse 
skam b in us i “ R e sp u b liko s "
korespondentė domėjosi, iš kokių 
lėšų bus sumokėta už šio susitikimo 
pa ta lpas  - d id ž ia u s ią  m ieste 
“ S au lės" k ino  te a tro  salę. 
V icem eras ja i a tsakęs, kad 
Š iau liuose  nėra to k io s  d ide lė s  
sa lės, kuri su ta lp in tų  v isus 
no rin č iu o s iu s  s u s itik ti su prof. 
Vytautu Landsbergiu ir Andrium i 
K u b ilium i, ir  kad sav iva ldyb ė  
apmokės patalpų nuomą.

Kadangi prof. V. Landsberg is  
šiek tiek vėlavo, Andrius Kubilius 
pajuokavo, kad jam labai patinka 
važinėti į sus itik im us d rauge su 
Vytautu Landsbergiu: galjs, kaip ir 
dabar, manyti, jo g  p ilnutė lė salė 
šiauliečių atėjo su ju o  pasimatyti. 
Taręs, kad problemų tiok daug, jog 
galima klausytis iki ryto, svečias tuoj 
p a t ju o ka is  s u a b e jo jo , ar to 
pageidautų ir stovintieji salėje.

J is  pas iū lė  p o ka lb io  fo rm ą  - 
trumpą įžangos žodį ir atsakymus i 
klausimus.

A. K ub ilius  tru m p a i ap tarė  
politinę situaciją Lietuvoje po to, kai 
LDDP nutarė a p g in ti savo 
vyriausybę, neduodam a už ją nė 
vieno balso; artė ja in te rpe liac ija  
v id aus  re ika lų  m in is tru i R. 
Vaitekūnui.

In terpeliacija Vyriausybei tarsi 
nep avyko  (57 ba lsa i už 
nepasitikėjimą, tik 5 prieštaravo). 
Be abejo, Lietuvos valstybei tai ne 
itin  gera i. B endresn iu  po ž iū r iu  
imant, labai naudinga, jei LDDP bus 
išb ra u k ta  iš p o lit in io  g yve n im o  
ilgesniam laikui. Partija, palikdama 
š ią  vy riausyb ę , la b a i r iz ikavo . 
L ie tuvos žm onės p ad a rys  tik rą  
in te rp e lia c iją  LDD p a rtija i. 
Rezultatus pamatysime kitą rudenį 
per rinkimus

Matome, kokia yra LDDP (anot 
v ie n o  k r ik š č io n ių  dem okra tų  
do ku m e n to , no m e n k la tū rin ė  
grupuotė): ne itin rūpinasi partijos 
išlikimu, tik stengiasi pasiim ti dar 
likusio turto, susitvarkyti finansinius 
ir kitus ne labai gražius dalykus.

Kaip bebū tų  g a ila , LDDP, 
pave ldė jus i v isus LKP (TSKP) 
bruožus ir žmones, net ir apribotos 
rinkos  są lygom is su p r is ig ro b tu  
kap ita lu  nem oka 'tva rky tis . 
Svetimas turtas deg ina  kišenes, 
gyvuoti vargu ar pavyks.

Kalbėdamas apie savivaldybių 
darbą, svečias sakė ž inąs, kaip 
ne lengva  d irb ti ko n se rva to r ių  
savivaldybei Š iauliuose, m erui ir 
v ice m e ru i A lg im a n tu i S ė jūnu i. 
LDDP vyriausybė nutarė atim ti iš 
savivaldybių visas teises ir pinigus

(numatyta trečdaliu ar net daugiau 
sum až in ti sav iva ldyb ių  lėšas). 
LDDP bandys įteigti žmonėms, kad 
konse rva to ria i n ieko  ned aro  ir 
nesugeba . Žm onės bus 
nepatenkinti. Kas ten gilinsis, kieno 
kaltė - savivaldybės ar vyriausybės, 
o ga! apskrities administracijos?

S av iva ldybė  be žm on ių  
pagalbos nepadarys to, ką galėtų 
padaryti. įsivaizduokite, ką nuveiktų 
tūks tan tis  ar dar daug iau  čia 
susirinkusių žm onių l Todėl labai 
svarbu atga iv in ti bendruom enės 
jausm ą . Pvz., v iena p o lic ija  
nepajėgi kovoti su nusikaltėliais. 
Žmonės patys turi stengtis apsiginti 
nuo vag ių , chu liganų , išgėrusių 
smagių vyrukų. Iš visų nusikaltimų 
80% sudaro  vagystės. S iū lom a 
akcija "Stabdyk nusikalstamumą!" 
Vakaruose žm onės, pvz., gatvės 
gyven to ja i, bu rias i į ben d rijas . 
Policija šiai akcijai nepritaria, vadina 
ju o k in g a  id ė ja . Tačiau ji  bus 
įgyvendinta, jeigu žmonės parems. 
Svarbu n e p a lik ti sav iva ldyb es 
v ie nos  kovo ti su vyriausybe , 
apsk ritie s  va ld ž ia . Patys 
aps išva rink im e , a ps iš luo k im e , 
matykime, kas laužiasi j kaimyno 
d u ris , da ryk im e v iską , kad 
gyventume geriau, kalbėjo svečias 
ir papasako jo  apie V iln iu je  prie 
sen iūn ijų  ku riam as  p ilie č ių  
komisijas. Sovietinis, autoritarinis 
režimas sunaikino bendro buvimo, 
bendro gyvenimo, bendros talkos 
tra d ic ija s , ir ta i yra  v iena iš 
d idžiausių bėdų, neka lbant apie 
tas, kurias teikia LDDP vyriausybė.

A. Kubiliu i beka lbant atvykęs 
prof. V. Landsbergis buvo gražiai 
sutiktas ir pasveikintas ŠPI Muzikos 
katedros choro “Studium".

Jis  ka lbė jo , jo g  d id ž ia u s ia  
L ie tuvos p ro b le m a  - LDDP. 
Paskelbti d ide li aferų, skandalų, 
ko rupc in ių  įs ta tym ų  ir nu tarim ų 
sąrašai, o jie sau kalba apie tai, kad 
kas nors ką nors kažkada blogai 
padarė.

"Valstiečių la ikrašty je" rašoma 
apie vieno žmogaus likimą: nestojo 
į kolūkį, neatidavė savo hektarų, 
neėmė sovietinio paso, negavo nė 
rub lio  pensijos, ke turiskart iš jo 
buvo konfiskuotas arklys. Net kuolu 
yra gynęsis nuo stribų. Tai buvo tais 
la ika is , apie ku riu o s  kai kas (ir 
P rezidentas) sako , jo g  n iekada 
Lietuvos kaimas negyvenęs geriau 
kaip tada.

O žem ę iš  žm ogaus atėm ė 
dabarl

Tai yra Lietuvos istorija.
Mes norėjome ją taisyti, žiūrėjo

me kaip į iškraipymą. Tačiau įsta
tymai buvo blokuojami, norint tą is
to rijos  iškra ipym ą dar pavilk in ti, 
pratęsti. Prieš savaitę ar dvi p. Kir
kilas apgailestavo, kad 1990 metais 
buvo  g rąž in tas tu rtas. Ne ve ltu i 
tada, 1990 metų pabaigoje, kai LKP 
p e rs ik r ikš tijo , ka i b uvo  įku rta s  
Ateities forumas, buvom e užpilti 
reikalavimais negrąžinti žemės. M. 
G orbačiovas baisėjosi: L ietuvoje 
pradėjo atsirasti savininkui

Šiandien valdančiosios partijos 
šulai kalba, kaip blogai padaryta 
pas mus ir kaip gerai yra kitur. O 
ka ip  yra k itu r?  R ea liaus i 
p re tenden ta i į  va ld ž ią  R u s ijo je  
komunistai ir daugelis kitų partijų 
nori atkurti SSSR ir pasisako už 
žemės negrąžinimą valstiečiams. B.

Jelcinas yra sakęs, kad norėtų tai 
padaryti, bet sutinkąs labai didelį 
pasipriešinimą.

š is  tas v is  d ė lto  vyksta. 
Spaudoje rašyta, kad netoli nuo 
Maskvos įvykdyla tam tikra žemės 
privatizacija: tarybinį ūkį pasidalijo 
pora p a sku tin ių jų  jo  vadovų. 
P rie špasku tin ia ja m  teko vienas 
ketvirtis (apie tūkstantis hektarų), ir 
jis  tvarkosi neblogai, o paskutinė 
direktorė, moteriškė, kuriai teko trys 
ketvirtadaliai (trys tūkstančiai ha), 
su jais nesusidoroja. Kazachstane 
žem ė le ngva tinėm is  są lygom is 
atiduota ko lūkių  pirm in inkam s ir 
tarybinių ūkių direktoriams.

L ie tuvo je  buvo  dem okra tin is  
la ikotarpis ir tiesiog taip padaryti 
nepavyko. Bet nem aža da lis 
Lietuvos žmonių balsavo už LDDP 
ir dabar turi tai, ką turi. Praradome 
3-4 m etus, m ilija rd u s  litų  ir 
patyrėme nepalyginamai didesnių 
dvasin ių n uo s to lių . .S u n k u  
pas ip rieš in ti nus ivy lim u i,
nusigėrimui. Žmonės patys išsikasė 
sau duobę. D uok D ieve, kad 
neišsikastų dar kartą.

Daugelio Lietuvos verslin inkų, 
pramonininkų pinigai daro pinigus 
užsienyje, nes Lietuva yra juoda 
korupcijos, kyšin inkavim o skylė. 
Pasaulio Banko apk lausos  
duomenim is, 80-90% verslin inkų 
tu rė jo  duo ti kyš iu s . L ie tuvos 
va ldž ios p o lit ika  tok ia , kad 
atstum tų, n e įs ile is tų  užs ien io  
kapita lo: re ik ia  d ra u g e lių  tarpe 
išsidalyti, kas yra dar likę. Prof. V. 
Landsberg is  pa te ikė  konkre tų  
pavyzdį. Pora am erik iečių ketino 
įkurti paramos ūkininkams fondą, iš 
kurio  su ned ide lėm is (kokių 3% 
dydžio) pa lūkanom is būtų buvę 
galim a p irk ti 3000 tra k to rių . 
Mūsiškiai atsako: “Ką? 3%? Mes 36 
imame".

Kalbėtojas atkreipė dėmesį, kad 
L ietuvos A u kšč ia u s io jo  Teism o 
p irm in inkas per spau dą  a tv iru  
la išku k re ipės i į P rez iden tą  dėl 
teisinės sistemos darbo; kalbama 
apie būtinybę laikytis ne tik įstatymo 
raidės, bet ir esmės. Pateikęs keletą 
teisinio nihilizmo pavyzdžių, prof. V. 
Landsbergis į aud ito riją  kreipėsi 
re to rin iu  k la us im u : “ Kodėl
Aukščiausiojo Teismo pirm ininkas 
Prezidentui rašo per spaudą? Kad 
nepadėtų laiško į stalčių!”

Po litin is a rd o m a s is  darbas 
daromas ir Seime, kad jis atrodytų 
eeąs kažkoks “ d u rn yn a s ", o 
nusivylę žmonės nebenorėtų nei 
r ink im ų, nei d e m o k ra tijo s , nei 
valdžios atskaitomybės.

Lietuva yra Europos valstybė, 
prik lauso  E u ropos Tarybai ir 
Europos S a v ita rp io
Bendradarbiavim o organizacija i. 
N orin t bū ti E u ro p o je , re ik ia  ir 
tvarkytis  eu rop ie tiška i. K adangi 
m ūsų va ls tybės ta rp ta u tin is  
saugumas nėra užtikrintas, turime 
apsisp ręsti p ilie tiš ka i, ž in o ti ką 
reiškia gandeliulcai “Prie ruso buvo 
geriau". N iekas žm onėm s 
neparodo, kaip yra Rusijoje.

Dar než in ia , ka ip  pas iba igs  
Sausio 13-osios byla.

- Tokių turime gėlyčių, - baigė 
savo po litinę  apžva lgą  pro f. V. 
Landsbergis, kviesdamas mąstyti, 
nepasiduoti jo k ia i propaganda i, 
nus ivy lim u i v iso k ia  va ldž ia  ir 
demokratija.

KĄ VEIKIA ŠIAULIŲ 
SKAUTAI 

Pokalbio su Lietuvos skautijos 
Šiaulių tunto tuntininko 

pavaduotoja Irma GORYTE 
tęsinys

L e o n ija  M A L A K A U S K IE N Ė
Ar tiesa, kad skautai ir skautės 

dirba kas sau, atsk ira i?
Mažiausias skautų  vienetas - 

skiltis (iki 10 va ikų); yra atskiros 
berniukų ir mergaičių skiltys. Turėtų 
būti ir  a tsk iros  d raugo vės, bet 
išimties tvarka lestinos ir mišrios; 
gal ir vaikams tokio je draugovėje 
įdom iau. S a lduvės m okyklos 
draug in inkas  - v ie nuo lik tokas . 
Vasarą p a d eda  s tuden ta i - 
sav ivaldybės s tipen d in inkas  
V iln iaus u n ive rs ite to  III k. 
matematikas Mindaugas Pelanis ir 
Laurynas Grajauskas, kuris Šiaulių 
pedagogin iam e institu te  mokosi 
pradinių klasių ir fiz in io  lavinimo 
m okyto jo  sp e c ia lyb ė s . Š iau lių  
Pedagoginiame institute mokosi ir 
Janina R im kutė , buvu s i M irgos 
draugovės (Salduvės ir Šalkauskio 
mokyklose) draugininke.

Kaip Jūs, V iln iaus V. Kapsuko 
universite to abso lventė , sov ie ti
nės mokyklos Išauginta, susido
mėjote skautų veik la?

Direktorės parag in ta , vasaros 
atostogų metu išvykau į skautų 
tarybos o rgan izuo tus 2 savaičių 
kursus besidomintiesiems Kunigiš- 
kėse, netoli Palangos. Literatūros 
beveik nebuvo. Mokykloje tuo metu 
jau veikė skautų skiltis, ją sudarė 
įvairių klasių m okin ia i. Kai kurios 
m ergaitės, b a ig u s io s  9 klases, 
išėjo. Praėjusį rudenį Salduvės mo
kykloje įkurta draugovė: 25 nariai ir 
10 kandidatų iš penktokų. Užaugę 
skautais, jie galės būti ir vadovai. O

dabar gražu paklausyti, kaip toks 
auklėja tokį. Dar geriau būtų pradėti 
nuo p irm okų , be t re ikė tų  tėvų 
pagalbos.

“ Užsikrečia’ skautybe vienas per 
kitą, šeimose - brolis nuo brolio, 
sesers... Pastebi: “š itas ,
parvažiavęs iš stovyk los, 
n e b e s ike ik ia l"  (po  Žem aičių 
stovyklos Palangoje).

P a p a s a k o k ite  a p ie  ska u tų  
stovyklas daugiau.

Stovykloje - įdomiausia. Vi3a, ką 
išmokai, tenka parodyti praktiškai, 
pačiam  a p s iru o š ti. S tovykla 
įrengiam a be vin ių. Panaudojant 
įva ir iaus ius  m azgus, iš virv ių 
pagaminami reikalingi dalykai, pvz., 
džiovyklos indams. Baigei stovyk
lauti, atsiraištai mazgelius, ir viskas! 
Vietą privalai palikti švaresnę, negu 
buvo. O praėjusią vasarą dar laukė
me svečių iš O land ijos! Tai bent 
buvo d a rb o  su š lu o ta ! O landų 
skautai vyresni. Palapinėse ėmė 
rūkyti ir alų gerti. “Jie rūko!“ - baisė
josi lietuviai. Mūsiškiai, kad ir vyres
nieji, net vadovai, taip nesielgia.

O landam s m ūsų stovyk lo je  
daug kas irg i buvo  nuostabu. 
Panorę išsivirti skautiškos košės, 
vėliau pusę dienos turėjo šveisti ir 
g ram dyti p u o d ą  (k ib irą ). Į 
vakarietišką stacionarinę stovyklą 
m aistas a tgaben am a s beveik 
pagamintas, belieka tik pasišildyti. 
Мез jau irgi verdame ne ant laužo. 
Turime pasigam inę po krosnelę 
kiekvienai draugovei.

Nukolta I 2 p.

Abu svečiai gavo  labai daug 
klausim ų, į ku riu o s , s tokodam i 
laiko, privalėjo glaustai atsakyti.

Buvo pasiūlymas surinkti po litą 
ir užmokėti už salę, bet vicemeras
A. Sė jūnas u ž tik r in o , kad 
savivaldybė sum okės re ika lingą 
sum ą (300 litų ), o ta ip  pat 
apm okėtų be t k u rio  k ito  Se im o

deputa to  sus itik im o su rinkėjais 
išlaidas, je igu jie susilauktų tokio 
didelio šiauliečių dėmesio.

S us itik im o  d a lyv iu s  sutiko , 
linksm ino  ir p a lydė jo  liaud iška  
kape la “Jo n ke lis " , koncertavo 
m oterų ansam blis , Š iaulių  
konse rva to rijos  ir Pedagog in io  
instituto studentai.



KĄ VEIKIA ŠIAULIŲ SKAUTAI?
Atkelta  I i  1 p.
O landam s, kurių  atvažiavo 20 

va ikų  su 5 vadova is , nebuvo 
drausmės problemų. Jokių švilpukų 
nereikia, galima vakare prie laužo 
pasėdėti, o rytą ilgiau pamiegoti. Jie 
dau g iau  dėm esio skiria  sportu i, 
sveikam gyvenimo būdui. Sakyčiau, 
kad a tg im ę s  Lietuvos skautų 
judėjim as dar neišsikvėpęs, arčiau 
gam tos . O landa i nep ripaž įs ta  
r ik iu o č ių , karin ių  kom andų, nes

r

č ia  stovyklauja apie 20 žmonių. 
Galima sėdėti prie laužo per naktj - 
pats maloniausias dalykas. Kalbų 
ir da inų netrūksta. A tidarym o ir 
užda rym o laužas - p riva lom as, 
visada su rimta menine programa. 
Skiltys sukuriamos stovyklai, darbas 
vyksta skiltyse.

D idž iaus ias d rausm ės
sulaužym o faktas - ne la iku, be 
leidimo maudymasis ežere. Išbartąjį 
prieš visą stovyklą kažin ar vešimės

ša ly je  la ba i s tip rios  pacifis tinės  
nuo ta ikos . O m ūsų va ika i labai 
džiaugiasi, ką nors gavę iš krašto 
ap sa u g o s , pvz., jo n išk ie č ia i
didžiuojasi lauko uniformomis. Mūsų 
tikrovei tie dalykai gal artimesni... O 
apskritai tikslai tie patys: asmenybės 
to b u lin im a s , saviaukla , do ro  
žmogaus, piliečio ugdymas.

Kokių tu rite  problem ų?
B irže lio -lie p o s  sandūro je  

reng iam o s d id ž io s io s  tun to
stovyklos. Pa langoje sunku rasti 
tinkam ą vietą. Kūrenti ugnį galima 
tik kopose. Didžiausia problema - 
malkos, sunku rasti ir menką pagalj, 
nekalbant jau apie laužą.

Penkių dienų (neskaitant atvykimo 
ir išvykimo) stovykla vienam vaikui 
kainavo 15 litų. Ar kas sutiktų maitinti 
va iką tiek la iko ir už tok ią  sum ą 
nam ie? Su dė k in g u m u  m in im e 
“Šiaulių pieno” sūrį ir sviestą, “Rūtą", 
jo s  ka ram e lę  ir ze fy rą . Be šios 
labdaros būtum e vertęsi kur kas 
sunkiau.

R u gp jū č io  m ėnesį - trad ic inė  
d raugo vės stovyk la  V o lung iškių 
kaime netoli Pageluvio - trumpesnė, 
ramesnė, tarsi susikaupimas prieš 
naujus mokslo metus. Sakyčiau, kad 
tai “o land iško” tipo  stovykla, j ją 
atvažiuoja labiau patyrę skautai 
Neužmirštamas nakties žygis aplink 
tris ežerus: Geluvą, Bijotę ir Širvę. 
Kažkuriame iš jų dar išsimaudėme.

Morzės abėcėlės ir skautų ženklų 
skaitymo varžybose reikėjo rasti šia 
abėcėle rašytą laišką ir ji perskaityti. 
Pagal tuos pačius ženklus vienas 
nubėgo j vieną pusę, kitas - j kitą; 
galop vėl abu susitiko. O mokėsi, 
sako, daugiau negu prieš kontrolinį 
darbą.

k itą  kartą . K adang i ta i įvyko  
paskutinę stovyklos dieną, išsiųsti 
“ n u s ik a ltė lį” į nam us nebuvo 
prasmės.

Esame kviečiam i j valstybinių 
švenčių  m inė jim us ir k ito k iu s  
svarbius renginius, tapome vos ne 
e ta tin ia is  jų da lyv ia is . Vieni 
džiaugiasi mus matydami, kitiems 
gal smagiau, kad mūsų nedaug?

Kviečiami einame, nes privalome 
eiti. Vis dėlto rengėjai, sudarydami 
programą, turėtų neužmiršti, kad 
skautai - vaikai. Buvimas su vėliava 
ir unifo rm a • ne v isa i paprastas 
buvimas. Valstybinėse šventėse 
mes patys norime dalyvauti, bet 
prasmingai, ne vien dėl gražumo.

Nelengva surinkti nario mokestį. 
“Kram toškei“ negaila, o “ Skautų 
a idą ”, kurio  kaina 1 Lt, o  išeina 
m aždaug kas ke tv irtį, nelengva 
išplatinti... Nario m okestis eina j 
centrą, į Tarybą, o savo reikalams 
p riva lom e r in k ti pap ild om a i. 
D evin tas is  p riesakas ske lb ia : 
“Skautas taupus". Vadinasi, be kita 
ko, turime mokytis elgtis su pinigais.

Dėkodama už pokalbį, "Aušros 
a lė ja ” linki skautų vadovei Irmai 
G oryte i su s ila u k ti d a u g iau  šio 
prasmingo darbo talkininkų, taip pat 
atsiprašo dėl pirmojoje publikacijos 
dalyje iškraipyto pašnekovės vardo 
ir dar vienos apmaudžios klaidos: 
vyrai, pasiryžę visą gyvenimą būti 
skautais, yra vadinami vyčiais.

Atsiprašome ir visų skaitytojų.
Nuotraukose Iš Irm os Gorytės 

a lb u m o : 1. S k a u tų  v a d o v ų
m okom oji s tovyk la  Kunlg iškėse 
1992 m.

2. E k s k u rs ija  ( P ra h ą . P rie  
Hrado (dabar prezidentūra).

KOKS BUS 1996 M. 
ŠIAULIŲ MIESTO 

BIUDŽETAS?
Pagal projektą miesto biudžetas 

bus ne didesnis kaip 95 mln. litų (šių 
metų buvo 83 mln. litų).

K a ip  sp a u d o s  kon fe renc ijo je  
sakė m iesto meras A. Lankauskas, 
biudžeto padidėjimas tik padengs 
p ro g n o z u o ja m ą  iš procentų 
infliaciją, o realiai biudžeto pajamos 
gali sumažėti.

K ita is  m e ta is  p r io rite ta i bus 
skiriam i švietimo skyriui, socialinei 
a p sa u g a i, kom una lin iam  ūk iu i, 
kultūrai, sveikatos apsaugai.

Kol kas  m ies to  ta ryba negali 
tvirtinti paruošto biudžeto projekto,

nes Lietuvos Respublikos Seime 
dar n e p a tv irtin ti a ts iska itym ų j 
savivaldybių biudžetus normatyvai.

Finansų ministerija pranešė, kad 
kitais metais 18 milijonų litų numa
toma skirti valstybės biudžeto kapi
taliniams įdėjimams Šiauliuose. 15 
m ilijo nų  litų  bus sk irti Z okn ių  
aerouostui vystyti, 3 milijonai litų - 
vaikų ligoninės chirurgijos korpusui 
statyti.

Lėšas Šiaulių aplinkosauginiam 
p ro je k tu i žadam a sk irti per 
Aplinkos apsaugos ministeriją.

I. B.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS (LIETUVOS 
KONSERVATORIŲ) ŠIAULIŲ SKYRIAUS 

ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS
Leonija MALAKAUSKIENĖ

Praė jus į sekm adienį m iesto  
sav iva ldybės salėje vykusiam e 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) Šiaulių miesto ataskai
tiniame susirinkime skyriaus tarybos 
pirmininkui Algimantui Sėjūnui talki
ninkavo politinio komiteto pirminin
kas Zigmas Turauskas. Buvo išklau
sytos tarybos ir revizijos komisijos 
ataskaitos, komitetų pirmininkų ir kiti 
pasisakymai, pritarta TS valdybos 
sprendimui reorganizuoti partijos 
Š iau lių  p a d a lin į pagal rinkim ų 
apygardas į tris skyrius: Saulės, 
Aušros ir Dainų.

DVEJŲ METŲ DARBO 
REZULTATAI

Šiaulių konservatorių vadovas p. 
Algimantas Sėjūnas prim inė, kad 
skyriaus įkūrimo data laikoma 1993 
m. rugpjūčio 31-oji diena, kai Lie
tuvos žemę apleido Rusijos kariuo
menė. Pirmąjį laikotarpį galima pa
vadinti struktūrų formavimo laiko
tarpiu. Skyriaus biuras rinkdavosi 
kas mėnesį; grupių seniūnai ir biuras 
sudarė tarybą. Apygardų susirin
kimai turėjo vykti kas ketvirtį.

Po to - pasiruošimas teisingumo 
referendumui ir pats referendumas 
1994 metų rugpjūčio 27 d. Parašų 
rinkimo referendumo rezultatai - vieni 
iš geriausių Lietuvoje. Pranešėjas 
padėkojo konferencijos dalyviams, 
kad, aktyviai dalyvavę refrendume, 
padeda Lietuvai išeiti iš aklavietės.

Trečiasis laiko tarpas - pasiruo
šimas savivaldybių rinkimams. Buvo 
parengta jų programa, vyko kruopšti 
kandidatų atranka. Juos siūlė gru
pės, kiekvieno kandidato laukė po
kalbis atrankos štabe, tik po to kan
didatai buvo pristatyti tarybai ir visuo
menei. Rinkimų organizavimo strate
gija buvo nuosekli, bet ne iššau
kianti. Dideliu tiražu išėjęs laikraštis 
pateikė kandidatų nuotraukas bei 
jų rinkimines nuostatas. Sukurtas 
nedidelis (20 min. trukmės) filmukas, 
žm onėm s p ris ta ty ta  beve ik visa 
taryba ir jos noras būti drauge su 
žmonėmis, padėti jiems. Aktyvūs 
buvo ir  ra d ijo  sus itik im a i su 
visuomene.

Žmonės rinkimuose į miesto tary
bą dalyvavo ne itin aktyviai. Vis dėlto 
Šiaulių ir Panevėžio miestų rinkimų 
rezultatai konservatoriam s buvo 
sėkm ing iausi, ja is  ga lim a pas i
džiaugti. Problemos prasideda, kai, 
atėjus į valdžią, reikia organizuoti 
darbą ir už viską atsakyti.

Dešiniųjų frakcija Šiaulių miesto 
taryboje pati didžiausia: 19 vietų iš 
31, abso liu ti daugum a. Centro, 
liberalų ir socialdemokratų frakcijai 
(“Mūsų m iestas - m ūsų namai") 
tenka 7 vietos, LDDP frakcijai - 5.

Darbas savivaldybėje - sudėtin
gas ir sunkus. Tam tikra duobė buvo 
naujasis savivaldos įstatymas, pagal 
kurį meras teturi vieną pavaduotoją. 
Jiems abiems tenka didelis darbo 
krūvis, ir taip yra visoje Lietuvoje. 
Reikia manyti, kad pirmasis etapas 
praeitas gana sėkmingai, nors kai 
kas ir tikėjosi, kad dešiniųjų savi
valdybės iš karto sužlugs. Nesu
žlugo. Miesto valdyba suformuota 
iš tarybos narių. Sukurta ryšių su 
visuomene tarnyba, ir reikalai paju
dėjo j gerą pusę. Besikreipiančiam 
žmogui parašomas prašymas, jam 
nurodoma, kur turi kreiptis, skam
binama, tarpininkaujama, suteikia
ma būtina informacija.

Sudarytos piliečių komisijos dėl 
au to tran spo rto , vand en tiek io  ir 
komunalinių paslaugų tarifų. | jas 
pakviesti išmanantys žmonės, jiems 
prieinami reikalingi dokumentai,Jie 
gali oficialiai teikti pasiūlymus, šių 
komisijų darbas vyksta gana sunkiai. 
Minėtos tarnybos privalo gyvuoti, ir 
paslaugų atpiginimo sunku tikėtis

RŪPESČIAI, 
SAVITUMAI, 

PROBLEMOS
Ypatinga problema yra Zoknių 

aerouosto, kurio okupacinė kariuo
menė tikrai nepagailėjo, atstatymas

Yra paimta 30 milijonų dolerių pas
kola; takų, tvorų, infrastruktūros sta
tybai reikės dar daug milijonų do
lerių.

Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba buvo nusprendusi, kad 
vandenvaldos įrengimai yra prio
ritetinės svarbos dalykas ir privalo 
būti statomi valstybės lėšomis. Da
bartinė vyriausybė šių sprendimų 
nevykdo, ir dalį lėšų turės skirti savi
valdybė. Viena iš išeičių - imti iš Pa
saulio Banko 24,4 mln. litų paskolą 
su 18% pa lūkanom is 14 metų. 
Tuomet Švedija, Norvegija ir Suomija 
skirtų dar 28 mln. litų negrąžinamą 
paskolą. Tokioms paskoloms reikia 
vyriausybės garantijų.

Kadrų problema: iš savo žmonių 
sudaryta valdyba, savas administra
torius. Savivaldybės administracija 
liko ta pati. Tarnautojai mūsų progra
mai gal ir ne visi pritaria, bet spren
dimus vykdo. Konservatoriai mano, 
kad, norint, jog Lietuva atsigautų, o 
darbuotojai nebijotų demokratinių 
permainų, savivaldybių administraci
ja turėtų likti ta pati, bet vykdyti nau
jos tarybos ir valdybos programą.

Miesto tarybos ir valdybos darbą 
savotiškai atspindi spauda. Susi
laukiame daug pelnytos ir nepelny
tos kritikos, atrodo, kad konservato
rių veikla stebima pro mikroskopą. 
Tai verčia dirbti labai apgalvotai, 
apdairiai.

Sprendžiant bedarbystės proble
mą, labai pagelbėtų Laisvosios 
ekonominės zonos įkūrimas. Verslo 
rėmimo fondas (jei toks būtų) galėtų 
teikti kreditą be turto užstato. Vy
riausybė savivaldybėms paliko ne
išspręstą kompensacijų už šilumą 
reikalą. Čia irgi būtų labai naudingas 
tam  tikras savivaldybės fondas. 
Panašūs reikalai su butų statyba. 
Savivaldybės ir vartotojų netenkina 
komunalinių paslaugų kokybė. Kitų 
metų biudžetas rodo, kad lengviau 
negyvensim e, re ikės taupyti 
kiekvieną litą.

Nors ne viską padaręs, - trūko 
ištvermės, o gal ir išminties, - skyrius 
dvejų metų veiklą baigė garbingai. 
Artimiausias uždavinys - labai rimtai 
ruoštis Seimo rinkimams, pirmiausia 
- reorganizuoti skyrių pagal apygar
das. Reikalingas kiekvienas žmogus, 
kiekvienas agitatorius, kiekvienas 
rinkėjų balsas. Pranešėjas, minė
damas pavardėmis, padėkojo akty
viausiems Šiaulių konservatoriams.

POLITINĖ SITUACIJA 
AIŠKĖJA, DARBŲ LABAI 

DAUG
Politin io kom iteto pirmininkas, 

konse rva to rių  fra kc ijo s  Š iaulių 
miesto taryboje pirm ininkas pasi
džiaugė, pajuokavo, kad susirinku
siųjų tiek daug ir visi tokie gražūs, 
geros nuotaikos.

Išsikristalizavo, išaiškėjo, išsiskyrė 
savimi patenkintų, protingesnių už 
burokevičius, savanaudiškais ryšiais 
susijusių asmenų valdžios ratas. 
Tebeegzistuoja ryšiai su buvusiais 
platformininkais. Tai liudija atsisaky
mas išsiųsti iš Lietuvos V. Ivanovą, 
taip pat ir Kučerovo paleidim as j 
Baltarusiją už užstatą.

Daugelis rėmėjų nusivylė sayo 
išrinktaisiais, nors dar ir ne visai įsi
vaizduoja savo pasirinkimo pasek
mes. Gautos paskolos ekonomikos 
nepagyvino, naujų darbo vietų ir 
jokio turto nesukūrė.

Didelė minėtų žmonių dalis yra 
neap ibrėžtum o būsenoje, ieško 
lyderių, j kuriuos galėtų atsiremti. 
Reiškiama pretenzijų visoms buvu
sioms valdžioms. Kiekviena ydelė, 
klaidelė didinama pro mikroskopą. 
Rem iam asi gandais gande lia is , 
nuogirdomis, nuomonėmis, neieško
ma informacijos pirm inių šaltinių, 
nepaisoma sąlygų, neįžiūrima, kas 
ką vis dėlto padarė. Intensyviai kuria
m os ‘ trečiosios jėgos", Šviesaus 
rytojaus, - be pastangų dirbti gerai, 
dorai, kitaip,- įvaizdis. Daugelis akių 
nukreipta j savivaldybę. Apie šią 
valdžią žmonės dažnai sprendžia iš 
susidūrim o su vienu tarnauto ju: 
priėmė, nepriėmė, išklausė, paso

dino ar... visai kėdės nepasiūlė (visos 
va ldž ios  to k io s l)  R e ika laujam a 
idealaus darbo. Tą padidinam ąjį 
stiklą atkakliai šlifuoja ir spauda.

Įvertinusi savivaldybės personalo 
darbą, miesto valdžia gali drastiš
komis priemonėmis priversti tarnau
tojus dirbti. Tačiau galima sudaryti 
galimybę tiems žmonėms darbuotis 
nuoširdžiai, pajusti kitokią atmos
ferą. Jie neprivalės rūpintis viršininkų 
asmeniniais interesais ir galės sąži
n ing ia u /kokyb išk iau  atlikti savo 
pareigas.

Form uojant m iesto b iudžetą, 
galima iki minimumo sumažinti kai 
kurias išlaidas ir padidinti dotacijas, 
nedidinant kainų. Juk Tarybų Sąjun
goje autobusų talonėliai iki pasku
tinės akimirkos, nors naftos ir dešros 
jau nebeužteko, kainavo 4 kapeikas. 
Ir šiandien daugelis žm onių  to 
pasiilgsta, tačiau dar nežinia, kam 
tą nuopelną priskirtų, savivaldybei 
ar p. Š leževičiaus s tabilizacija i. 
Žm onės priva lo ž ino ti, kas yra 
in fliacija. Keičiantis pin igo vertei 
(nuvertėjant litui), paslaugos turi 
brangti. Žmogui reikia realiai jausti 
ekonominę situaciją. Ligonio su 
aukšta  tem pera tūra  ju k  nenar
diname j šaltą vonią, kad atvėstų.

Kalbėtojas prašė teikti motyvuo
tus siūlymus, priminė, kad kiekvieną 
savaitę vyksta dešiniojo sparno susi
rinkimai, frakcijos posėdžiai, ruo
šiami sprendimai, aptariam as jų 
vykdymas, rengiamasi sesijoms. 
Negalima skųstis, kad sprendimai 
būtų laužomi. Iškyla įvairių nuomo
nių, vidurio gali ir nebūti, kai kas gali 
ir  nepritarti. Kad būtų išvengta 
nesusipratim ų, vertinti, kritikuoti 
reikėtų ne žmones, o  pasiūlymus.

STENGIAMASI 
ŽVELGTI Į ATEITĮ

Verslo ir ekonomikos komiteto 
p irm in inkas Vilius M ikelaitis yra 
miesto valdybos narys, Biudžeto, 
finansų ir vie tos ūk io  p lė to jim o  
komiteto pirmininkas. J is  kalbėjo 
apie 1996 metų m iesto biudžeto 
projektą. Poreikiai - 144 mln. litų, 
ištekliai - 94 milijonai, neskaitant tiks
linių investicijų, t. y. trūksta maždaug 
trečdalio lėšų. Būsimų metų valsty
binis biudžetas form uojam as itin 
slaptai. Antai buvo numatyta, kad 
savivaldybei teks 100% fizin ių ir 
69,1% ju rid in ių  asm enų pe lno 
mokesčių. Neseniai gautas finansų 
m inisterijos raštas šiubs dydžius 
sumažina iki 88% ir 43,1%. Nebe 
labai surinktume numatytą biudžetą. 
Bus papildomų sunkumų. Vyriausy
bė numato 15% infliaciją. Viso to ne
paisant, stengiamasi tesėti rinkimi
nius konservatorių pažadus. Pvz., 
švietimo išlaidos sudaro 37% (3-4% 
daugiau), 13% išlaidų tenka gydymo 
įstaigoms, 11% - socialinei rūpybai. 
Šiuo metu tai visos savivaldybės iš
galės. Komunalinis ūkis gal kiek ir 
nukentės, nes gauna 12,5% miesto 
biudžeto (dvigubai mažiau, negu 
reikėtų).

Nedraugų pranašystės nepasi
tvirtino: (gaunama ir patyrimo, ir 
proto. Neturime elgtis populistiškai, 
nedarom e ilga la ik ių  program ų. 
Tiems, kas bus po mūsų (tikėkimės, 
kad jie bus mūsų pakraipos), norime 
palikti normalią padėtj.

MOTERŲ VEIKLA - 
MOTERIŠKA IR LABAI 

KONKRETI
M oterų kom ite to  p irm in inkė  

Virgilija Daugmaudienė išvard ijo  
moterų konservatorių veiklos barus, 
dėko jo aktyviausiom s d a rb in in 
kėms. Vaikų namuose organizuota 
eglutė, jiems parūpinta labdaros. 
Pažymėtina konservatorių moterų 
ansam blio ir liaudiškos kapelos 
“Jonkelis" veikla, koncertai, vakaro
nės, Kovo 11-osios, Vasario 16- 
osios, M otinos d ienos šventės, 
ekskurs ijos . M oterys nem ažai 
pris idė jo  prie atm inim o kryžiaus 
Lietuvos Vilties Prezidentui Stasiui 
Lozoraičiui statybos organizavimo.



SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

Apiplėšimas per 2 
minutes

TELŠIAI. Praėjusį sekm adienį 
18.45 val. į G. Račkausko komercijos 
įm onę , prek iau janč ią  a lkoho liu  
(Mažeikių 13), įsiveržė trys veidus 
m egztom is kaukėm is prisidengę 
vyriškiai. Tuo metu patalpose buvo 
penki krovikais dirbantys vaikinai ir 
dvi m oterys. Kasin inkė, ką tik 
suskaičiavusi pinigus, ruošėsi juos 
dėti į inkasatoriams skirtą maišą. Du 
iš įsiveržėlių rankose laikė juodos 
spalvos pistoletus, vienas grasino 
m eta lo  spa lvos g ink lu . Plėšikai 
sutrikusių darbuotojų paklausė: “Ar 
buvo inkasatoriai?" ir-pareikalavo ant 
stalo sudėtų pinigų. | polietileno 
maišelį susikrovę 35850 litų, du kartus 
du}iniu pistoletu šovę į lubas, pabėgo. 
Plėšikai nuvažiavo tamsios spalvos 
automobiliu be valstybinių numerių. 
Visas apiplėšimas užtruko vos 2-3 
minutes. Išvažiuodami nusikaltėliai 
prasilenkė su inkasatorių mašina. Šie, 
sužinoję apie įvykį, puolė vytis. Bet 
užpuolikai dingo kaip į vandenį.

Nusikaltimą tirianti tardytoja L. 
Rupšienė te igė , kad patiem s 
darbuo to jam s re ikė tų  sa i/go tis. 
Tokias sumas pinigų skaičiuodami 
nors duris  g a lė jo  užsidaryti. 
Užpuolikai arba stebėjo komercinės 
įmonės darbą, arba buvo labai gerai 
informuoti. Policijos duomenimis, tai 
v ienas d id ž ia u s ių  apip lėšim ų 
Telšiuose.

Nustūmė nuo laiptų
JONIŠKIS. Sekmadienio vakarą į 

rajono Centrinės ligoninės priimamąjį 
iš Gražaičių kaimo sumušta galva, 
be sąmonės buvo atvežtas Vaidotas 
Narušis, gimęs 1968 metais.

Kaip pasakojo įvykį tiriąs rajono 
apylinkės prokuratūros tardytojas 
Egidijus Jurgelis, nelaimė Gražaičių 
kaime, Narušių namuose, įvykusi 
lapkričio 19 dieną tarp pusės penkių 
ir penkių valandų vakaro, kai Vaidotas 
parė jo  nam o išgėręs . Tarp jo, 
motinos, o  vėliau ir seserų Redos bei 
Reginos k ilo  barn is, peraugęs į 
peštynes. S eserys bro lį išv ijo  į 
koridorių, tačiau ir čia jis nenurimb. 
Vaidotas kirto Redai į veidą, ši smogė 
a tga l. B esigalynėdam a sesuo 
pastūmė brolį, ir šis iš antrojo aukšto 
la ip ta is  n u rie d ė jo  žemyn. Gerą 
pusvalandį Vaidotas gulėjo prie laiptų, 
kol jį čia be sąmonės radó Redos 
sugyventinis Virginijus Kairys.

Taip ir nea tgavęs sąm onės, 
trečiadienį apie 3 valandą nakties 
Vaidotas Narušis ligoninėje mirė.

Dingo doleriai
-  RADVILIŠKIS. Gedimino g. 5 37 

gyvenanti moteris policijai pranešė, 
v, kad lapkričio 19 dieną iš autobusų 

stoties dingo dispečerinėje jai paliktas 
paketas, kuriame buvo 2550 JAV 
dolerių. Tai apie 10200 U.

Turės darbą
AKMENĖ. Lapkrič io 23 d ieną 

akcinėje bendrovėje “Akmenteksa” 
trylika siuvėjų amato išmokytų moterų 
la ikė baig iam uosius egzaminus. 
Kom isijo je  da lyvavo busim ie ji 
darbdaviai, siūti mokę meistrai ir 
Vilniaus amatų centro atstovai, kurie 
finansuoja tokius kursus. Moterys siūti 
m okėsi pagal triša lę sutartį: 
darbdavys, Darbo birža, bedarbis. 
Jom s, egzam inus iš la ik iusiom s, 
įm onė “Akm enteksa* garantuoja 
darbą.

Pagyrė už gerą darbą
TELŠIAI. K a lin ingrado srities 

Gvardejsko rajono laikraštis “Naša 
ž izn j" p irm ajam e puslapyje  
išspausdino pub likac iją  apie AB 
“Samana" per pusę metų pastatytą 
namą. Užsakovus stebino telšiškių 
sta tyb in inkų  darbų tem pai, 
kruopštumas ir kokybė. “Naša žiznj" 
dėko ja  s ta tyb in inkų  vadovam s. 
G varde jsko va ldžia savo ruožtu 
pare iškė, jo g  tik is i to lim esn io  
bendradarbiavim o su “Samanos" 
sta tyb in inka is . Beje, jiem s jau 
pasiūlyta kapita lia i surem ontuoti 
miesto polikliniką.

Ieškos naftos
Lietuvos Vyriausybės posėdyje 

nutarta Žemaitijos nacionalinio parko 
te rito rijo je  ieškoti naftos. Tokiu 

.nu ta rim u sus irūp ino  parko 
administracija, mananti, kad taip bus 
padaryta žala unikaliam landšaftui.

Neseniai Žemaitijos nacionalinis 
parkas p riim tas į Europos 
nacionalinių parkų federaciją, kurioje 
- 200 parkų iš 30 valstybių.

KITI (VYKIAI

' EKONOMIKA

Atleistas redaktorius
JONIŠKIS. Rajono savivaldybės 

iniciatyva iš redaktoriaus pareigų už 
šiurkščius ūkinės-fmansinės veiklos 
paže id im us a tle istas “ S idabrės" 
la ikraščio vadovas A. Lititauskas. 
Pažeidimus nustatė savivaldybės 
kontrolės tarnybos atlikta revizija. Kai 
kas bandė įte ig tų kad tai vos ne 
politinis susidorojimas: paėmė valdžią
- ima ir spaudą.

Šiuo metu nereikalingas įniršis jau 
slūgsta: buvęs redaktorius per teismą 
nepre tenduo ja  g rįž ti į darbą, tik  
reikalauja išmokėti apie 7 tūkst. Lt 
kompensaciją.

Nauja saviva ldybės la ikraščio 
“Sidabre" redaktore mero potvarkiu 
paskirta Lina Tikniuvienė.

Savivaldybės pagalba
TELŠIAI. Sunki liga ištiko miesto 

gyventoją Antaniną Arlauskienę. Ji 
nebegali vaikščioti. Reikalinga klubo 
sąnario operacija, kuri kainuoja 5 
tūkstančius litų. Tikėdamasi paramos, 
ši moteris kreipėsi į savivaldybę, ir 
buvo išgirsta. Valdybos posėdyje 
nuspręsta skirti vienkartinę pašalpą
- tūkstantį litų.

Rajono Valdyba atsižvelgė ir į kitą 
prašymą - Telšių kultūros rūmų vaikų

sportinių-pramoginių šokių kolektyvo 
norą dalyvauti Čekijoje vyksiančiame 
sportin ių -p ram ogin ių  šokių
čempionate. Tad nuspręsta paremti 
šį kolektyvą finansiškai ir da lia i 
kelionės išlaidų padengti nepagailėti 
pusantro tūkstančio Vokietijos markių.

Nežiūrint į tai, kad rugsėjo 1-ąją 
duris atvėrė Telšių miesto fLoji vidurinė 
mokykla, tačiau joje dar ne viskas iki 
galo padaryta. Todėl nuspręsta iš 
Finansų m in is te rijos gautų 
trum pala ik ių  paskolų ra jono 
savivaldybės adm in is trac ijos 
Kapitalinės statybos ir architektūros 
skyriu i sk irti 300 tūkstančių litų 
m inėtosios m okyklos statybos 
užbaigimo darbams. Be to, švietimo 
skyriui skirta 148 tūkstančiai litų 
mokyklų šildymo (ratilams pirkti ir tokiu 
pat tikslu - 51,2 tūkstančio litų Žarėnų 
seniūnijai.

Pastebėjimai
AKMENĖ. Darbo biržos specialistai 

pateikė pastebėjim us, kad per 
paskutines tris savaites padaugėjo 
užsireg istruoti a teinančių, darbo 
neturinčių žmonių. Per savaitę tokių 
apsilanko 100 ir daugiau. Priežastis 
- šildymo sezono pradžia ir dideli 
mokesčiai. Ateina daugiau invalidų, 
mat Darbo birža savo programoje 
numatė kitąmet pagal kvotas įdarbinti 
10 invalidų, kai paprastai įdarbinami 
5. Dar viena tendencija - padaugėjo 
nerajono gyventojų, čia ieškančių 
darbo. Perkasi butus, registruojasi ir 
į Darbo biržą. Per savaitę tokių 
asmenų apsilanko po 4 ir daugiau.

Samariečių pagalba
KELMĖ. Sam ariečių labdaros 

punkte, kuris įsikūręs Dariaus ir Girėno 
gatvėje (buvusiose butų valdybos 
patalpose), sukaupta įvairių moteriškų 
bei vyriškų drabužių ir patalynės, kurie 
įrašyti sąrašuose ir įvertinti pinigais. 
Labdara duodam a socia lia i 
rem tin iem s asm enim s, kuriem s 
nukreipim ą į samariečių bendriją 
išduos socialinės paramos skyriaus 
vedėjas R. Bajorūnas. Samariečių 
bendrijos taryba nutarė vienai šeimai 
skirti iki 50 litų vertės paramą. Tuo 
pačiu  bus renkam os aukos 
samariečių bendrijos veiklai plėtoti. 
Sam ariečia i turi gerų, k iln ių  
sum anym ų. Vienas jų - įs te ig ti 
valgyklą, kurioje nemokamai galėtų 
pavalgyti pietus ypač skurdo ir vargo 
prispaustieji. Bet tam reikia lėšų, kurių 
samariečiai dabar neturi.
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  VALDYBOJE

KULTŪRA

Astridos Lindgren 
autografas

JONIŠKIS. Su Švedijos Vimerbio 
m iestu sieja graži draugystė. Jau 
dviejose Joniškio miesto šventėse 
.dalyvavo svečiai iš Vimborio, o šių 
metų lapkričio 10-15 dienomis šio 

• miesto mero Bengto Johansono bei 
b ib lio tekos  d irektoriaus Peterio 
D iuringo kvie tim u toko lankytis 
Š ved ijo je . V im orbyje vyko 
konferencija , skirta čia gim usiai,

Irena BIJEIKIENĖ

SKELBIAMAS UAB 
“ŠIAULIŲ 

AEROUOSTAS” 
DEGALŲ BAZĖS 
INVESTICINIO 

PROJEKTO 
KONKURSAS

Šiaulių miesto valdyba leido UAB 
“Šiaulių aerouostas” skelbti degalų 
bazės investicinio projekto konkur
są. Konkurso tikslas - surasti inves
tuotoją, kuris savo lėšomis parengtų 
degalų bazės projektą, pastatytų ir 
eksploatuotų.

Konkurso nugalėtojui bus suteik
ta išimtinė tęisė iš pastatytos kuro 
bazės f5re№auti aviaciniais naftos 
produkta is  Š iau lių  aerouoste 5 
metus nuo veiklos pradžios. Kon
kurso nugalėtojas taip pat galės sta
tyti, eksplęatuoti kitų naftos pro
duktų saugyklas ir prekiauti iš jų 
Šiaulių aerouoste.

Konkurso pasiūlym uose turės 
būti numatytas mokestis UAB “Šiau
lių aerouostas" už naftos produktų 
realizavimo koncesiją ar galimos 
jungtinės veikloe projektas, naftos 
produktų kainų formavimo principai, 
naftos produktų nepertraukiamas 
tiekimas bei kokybės kontrolė.

Paraiškos ir medžiaga konkursui 
bus priimami nuo 1996 m. vasario 
1 d. Konkurso rezultatų vertinimo 
komisijoje valdybos pavedimu daly
vaus Komunalinio ūkio ir urbanis
tikos  kom ite to  p irm in inkas  S. 
Meiženis.

BUS TVARKOMAS 
BUVĘS GAGARINO 

MIESTELIS
Į Valdybą kreipėsi Komunalinio 

ūkio skyriaus viršininkas A. Alūzas, 
prašydamas, atsiradus finansinėms 
galimybėms, skirti Komunalinio ūkio 
skyriui 100 tūkst. litų Gagarino mies
telio teritorijai tvarkyli. Dabar minėta 
teritorija yra labai apleista. Kaip 
valdybos nariams paaiškino miesto 
meras, Gagarino miestelis kurį laiką 
neturėjo šeimininko: išeidama rusų 
kariuomenė nenorėjo jo išsaugoti,
0 mūsų - nesugebėjo. Miestelyje be 
atramų likusios 3ienos kelia grėsmę 
žmonių gyvybei. Komunalinio ūkio 
skyriui leista išvežti statybinį laužą į 
teritorijas tarp "Stumbro” gamyklos 
ir suprojektuotos Sodo g_. tęsinio bei 
prie Kulpės upelio Basanavičiaus g. 
pabaigoje.

PRATĘSTAS 
DEGALINĖS STATYBOS 

TERMINAS
Jau antrą kartą, atsižvelgdama į 

UAB “Lukoil-Baltija" prašymą, Val
dyba pratęsė degalinės statybos 
Du bijos g. terminą. Degalinė turės 
būti pastatyta iki 1996 metų rugsėjo
1 dienos. Bendrovei nepavyko pas
tatyti degalinę laiku, nes užsitęsė 
ikiprojektinių pasiūlymų derinimas 
ir projekto tobulinimas. UAB “Lukoil- 
Baltija" už sklypą Dubijos g. sumo
kėjo apie 700 tūkst. litų.- Degalinės 
statyba ir įrengimas kainuoja 4-5 
milijonus litų. Iki 2000 metų Šiau
liuose įvairios kom panijos turėtų 
pastatyti iki 20 degalinių.

gyvenusiai garsiai ne tik Švedijoje, 
bet ir visame pasaulyje rašytojai 
Astridai Lindgren. Šiuo metu Astrida 
gyvena Stokholme, bet ją su gimtuoju 
Vimerbiu sieja tamprūs ryšiai.

Į dvi dienas vykusią konferenciją 
susirinko rašytojai, knygų iliustratoriai, 
m eno, ku ltū ros veikėjai iš visos 
Švedijos.

Profesorė Vivi Edstrom skaitė 
paska itą  apie Astridos Lindgren 
fenomeną, o juo  tikrai belieka tik 
dž iaug tis  ir stebėtis. Rašytojos 
knygos vaikam s išverstos į 50 
pasaulio kalbų. Astridos Lindgren 
kūryba įvertinta daugybe hteratūrinių 
apdovanojimų, dviem tarptautiniais
H. K. Anderseno medaliais. Pačios 
rašytojos Žodžiais tariant, ji niekada 
nenorė jo  rašyti suaugusiem s: 
“Visada norėjau rašyti tik vaikams, 
t. y. tokiem s skaitytojams, kurie 
sugeba kurti stebuklą, o stebuklus 
kuria vaikai, kai skaito knygas”. Iki 
1987 metų A. Lindgren buvo 
parašiusi 37 knygas, kurių personažai 
- padykę vaikai, pilni išmonės, idėjų,

tačiau “varginantys” suaugusiuosius, 
del ko rašyto ją puolė ne vienas 
kritikas, pedagogas.

Legendinė rašyto ja šių m etų 
lapkrič io  14 d. (V im erbio 
konferencijos metu) šventė savo 88- 
ąjį g im tad ien į, tačiau žvalum o, 
energ ijos, jum oro  jausm o ja i 
galėtume pavydėti ne vienas. (Taip 

. pat buvo minimas Pepės llgakojinės 
50-metis.)

Centrinei bibliotekai teko didelė 
laimė gauti du autografus, - tai A. 
Lindgren ir Ilonos Wikland, kuri yra 
daugelio rašytojos knygų iliustratorė. 
Astrida Lindgren, paprašyta 
autogra fo  centrine i b ib lio teka i, 
užrašė: “Su meile draugams nuo 
Astridos Lindgren".

Šiuo metu Centrinėje bibliotekoje 
veikia literatūros paroda apie A. 
Lindgren kūrybą, eksponuojamos 
knygos, esančios • .* bibliotekos 
fonduose, taip pat turima medžiaga 
apie Vimerbį.

Iš  ra jo n ų  s p a u d o s  pa re n g ė  
V ida  S lM O N A IT IE N Ė

KONSERVATORIŲ 
VEIKLA MOKYKLOSE
Š vie tim o  ir ku ltū ros  kom ite to  

p irm in inkė Zita Grušienė, m iesto 
taryboje dirbanti visai kitame bare, 
kalbėjo, kad 7 šio komiteto nariai 
daugiausia nuveikė per mokytojų 
sąjungą. Dešimtyje mokyklų gana 
didelis konservatorių indėlis ugdant 
m eilę  T ėvyne i, jos iso trija i, 
ka ta lik iš ko s io m s  mūsų krašto 
tradicijoms. Gana stiprios Šiauliuose 
ir jaunųjų konservatorių gretos (gal 
p r ie  to  ir  m o k y to ja i p ris idė jo? ) 
M okyklų ir m okyto jų  padėtis yra 
g an a  sunk i, d ė l to  sunku rasti 
sąsajas su tais, kurie ne itin pritaria 
kon sę rvatoriams.

SALPOS IR GLOBOS 
REIKALAI

Socialinių reikalų komiteto pirmi
ninkė Virginija Ladietienė pabrėžė, 
kad d id ž iu o ja s i konse rva to rių  
buvimu šiuose rūmuose ir galimybe 
parodyk, kas tokie ir kokie jie .yra.

Socialinis darbas nuo Sąjūdžio 
laikų yra tik  dešinių jų rankose. Iš 
pradžių buvo bandyta socialinės 
k ryp tie s  įs ta tym u s  to b u lin ti 
pa ta isom is ir pa ta rim a is . G alop

įs itik in ta , kad pag rind in is  darbo 
baras - labdara, globa, rūpyba. Tai 
sunk ia i pa rodo m as darbas. 
Labdaros centre lankosi marginalinė 
visuom enė, kuri mano, kad juos 
Šelpia A. Brazauskas..

V. Ladietienė pareiškė kritin ių  
pastabų dėl savivaldybės darbo. Ji 

.yra aktyvesnės, pozicijos šalininkė.

ŠIS TAS APIE 
JAUNUOSIUS

Jaun ų jų  konse rva to rių  lygos 
va rdu  k a lb ė jo  Š iau lių  skyriaus 
p irm in inko  pavaduoto ja  Noringa 
Povilonytė . Lyga - po lit in ė  
konservatorių jaunimo organizacija, 
vienijanti 18-30 m. amžiaus žmones. 
Lietuvoje, trisdešimtyje skyrių, yra 
per 800 narių . Jauno jo je  lygo je  
sus ite lkę  rėm ė ja i - 14-18 m etų 

jaunim as.'
Ve iklos fo rm os įva ir ios : 

konferencijos, vasaros stovyklos, 
susitikimai su žymiais žmonėmis, 
ekskursijos, kelionės...

Šiauliuose Jaunųjų konservatorių 
lygos skyrius įsikūrė visai neseniai 
- spalio 13 d. Ką tik įvyko Šiaulių 
regiono konferencija.

K a lbėto ja  pabrėžė , kad,

organizuojant ir sutelkiant dešiniųjų 
pažiūrų jaunimą, itin daug nuveikė 
Violeta Mažulytė, dabar išrinkta JKL 
Šiaulių skyriaus sekretore.

RINKIMŲ KAMPANIJA 
YRA PRASIDĖJUSI

Andrius Kubilius sakė kalbėsiąs 
ne kaip Tėvynės Sąjungos Seimo 
frakcijos pirmininkas, o kaip partinio 
su s irin k im o  da lyv is , apie tris  
problem as: Seim o, savivaldybių 
darbą ir darbą skyriuose

Seimo rinkimai jau visai netoli. 
Rinkimų kampanija yra prasidėjusi, 
ir ta i liu d ija  bandym as suke lti 
sumaištį referendumu dėl tribunolo 
ir  kt. K onservatoria i dėl šio 
refrendumo nepasirašo ir nerenka 
jokių parašų.

Aišku, ką žada daryti LDDP: iš 
vargano b iudžeto rasti p in igė lių  
rinkė jam s pam a lon in ti. Būtina 
neatsilikti ir žmonėms parodyti, ką 
padarė LDDP per trejus valdymo 
m etu3. Tai susum uota
interpeliacijose: Ministrui Pirmininkui 
ir Vidaus reikalų ministrui. Rengiantis 
Seimo rinkimams, svarbu ir tai, ką 
žadama daryti po rinkimų.

Labai ge ra i įs iva izdavom e

pastangas sukom prom ituo ti 
sav iva ldyb es. Matome labai 
sėkmingą jų darbą; nors problemų 
yra , be t da rba i įve ik iam i. Dar 
daugiau jėgų reikia skirti programai 
įgyvendinti. Savivaldybė yra politinė 
in s tituc ija  ir neprivalo aps iribo ti 
ekonominėm is problemomis.

Seimo narys pabrėžė jokių pinigų 
ne re ika lau janč ius  program os 
momentus: bendruomenės kūrimą, 
bendravimą su žmonėmis, atvirumą 
ir kt. Ragino rasti jėgų ir fantazijos, 
išblaškyti sovietmečio palikimą, (kai 
visi vaikščiojo po vieną, nepažindami 
k its  k ito ). Kvietė būti a tsa rg ia i 
ryžtingiems, veržtis į daug didesnius 
(dvasinius) dalykus. Ginčų turi būti, 
diskusijos - labai naudingas dalykas. 
V ien i nori d isku tu o ti, k iti d irb ti 
konkreč ius  darbus, tre ti - te ik ti 
labdarą, ir visa tai yra gerai. Tačiau 
visi ginčai turi baigtis salėje, mažuma 
turi priimti daugumos nuomonę.

Š iaulių  m ies to  sav iva ldyb ės  
padėtis unikali. Zoknių aerouostas 
- tai d id ž iu lis  tu rta s  ir d id ž iu lė  
atsakomybė. A. Kubiliaus nuomone, 
savivaldybės pastangos jį atgaivinti 
gal ir diskutuotinos, bet teisingos, 
vertos nuoširdžios pagarbos.

TS (L ie tuvos konservatorių ) 
skyriaus veikla - tai parama valstybei. 
Vilniuje piliečių komisijos sudarytos 
prie kiekvienos seniūnijos, nes jose 
perm a inas žm onės pa ju to  
mažiausiai.

Kalbėtojas sakė, kad Vilniuje TS 
skyriai (išviso 10) yra sudaryti seniai, 
ir pap asako jo , kaip juose 
p lanuo jam a d irb ti su rinkė ja is . 
Aritmetiškai skaičiuojant, Šiauliai yra 
blogesnėje padėtyje rieou Vilnius. 
Kad laimėtų rinkimus, Šiauliuose 
kiekvienas konservatorius turėtų 
a ts ivesti 100-125 rinkėjus (p lg. 
V iln iu je , Lazdynuose, - po 35). 
D aug iausia  ir ilg iaus ia i (iš tisus 
metus) dirbti reikės su tais, kurie 
neapsisprendę. v

Diskusijose, be kitų dalykų, ne 
kartą buvo reiškiamas rūpestis dėl 
“Aušros alėjos" likimo. Konferencijos 
dalyviam s buvo pažadėta, kad, 
nepaisant brangymečio, laikraštis, 
gal net vienintelis toks Lietuvoje, 
gyvuos.

Ba ig iam ajam e žody je  p. A. 
Sėjūnas, padėkojęs už kritiką, ragino 
ne tik kalbėti apie problemas - ką 
reikia nuveikti, bet ir siūlyti, kaip, 
kokiomis jėgomis tai padaryti.



ŠIRDIES
ŠILUMĄ
VISIEMS
DALIJUSI

Pranas M ASIUUS
G ruodžio 8-tą sukanka šim tas 

metą, kai gimė rašytoja ir pedagogė 
Bronė Buivydaitė. Gaila, ji nesulaukė 
savo jubiliejaus (mirė 1984 m.), ir 
šią reikšmingą datą jos kūrybos ger
bėjai ir buvę mokiniai minės vieni.

Bronė Buivydaitė savo gyvenimu 
ir nuveiktais darbais paliko gražų 
prisiminimą. Kaip mokytoja ji nusipel
nė pagarbos, dėkingumo už {domias 
ir  tu rin in g a s  lie tuv ių  ka lbos  ir  
literatūros pamokas, taip pat už ne
nuilstamą vadovavimą vaikų dramos 
būreliams. Kaip rašytoja - už patrauk- 

. lauš tu rin io  ir va izd ingos kalbos 
literatūros kūrinius.

Rašytojos kūrybos diapazonas 
gana platus ir jvairus. Debiutavusi 
poezijos rinkiniu “Vasaros šnekos", 
kurj išleido 1921 m. Tyrų Dukters 
slapyvardžiu, po kurio laiko perėjo 
prie dramos. 1927 m. pasirodė jos 
“ Pjesės vaikams", 1934 ir 1935 m. 
- pjesės pasakų motyvais: "Stebuk
lingoji radasta” , "Lapė gudragalvė". 
Labiausiai rašytoją išgarsino taip pat 
pamečiui (1936-1937 m.) išleistos 
apysakos “Auksinis batelis" ir “Trys 
bičiuliai”, vaizduojančios neturtingų 
tėvų vaikus, kurie, nors ir neturėdami 
palankių sąlygų, savo doru darbu ir 
atkaklumu prasiyeržia j šviesesnį 
gyvenimą, pasiekia tikslą.

Pokario metais Bronė Buivydaitė 
dėl silpnėjančios sveikatos ir kitais

sum etim a is  d id e lio  aktyvum o 
neparodė, nors kūryb in io  darbo 
nea tsisakė. Nuo 1948 m. 
neb em o ky to javo  ir pe rs ikė lė  j 
Anykščius, netoli kurių (Svėdasuose) 
buvo  g im u s i ir  p ra le idus i savo 
vaikystę. Gimtosios apylinkės gamta 
ir žmonės žadino prisiminimus, kurių 
pagrindu gimė jos autobiografinio 
pobūdžio apysakos "Pro vaikystės 
langą" (1969 m.) ir "Vargai vartus 
k ilnoja" (1982 m.) Pastarąją apy
saką rašytoja kūrė būdama beveik 
visiškai apakusi - diktuodama arba 
pati apgra igom is spausdindam a 
rašomąja mašinėle.

V ienuo lika  m etų, ka i Bronė 
Buivydaitė atgulė į smėlėtą Anykščių 
žemę. Tačiau jos prisiminimas liko 
gyvas kūryboje. Kokį rašytojos kūrinį 
beskaitysime, visur pajusime širdies 
šilumos dvelksmą. Meile ir nuošir
dumu sušildyti jos kūrinių veikėjai 
tarsi gyvi iškyla vaizduotėje, savo 
dora ir paprastumu uždegantys norą 
siekti grožio ir gėrio...

V ienam e savo e ilė rašty je  V. 
Palčinskaitė rašė: “Žvaigždės nebė
ra, o gyvena šviesa", šie poetės žo
džiai tarsi Rašytojai ir Mokytojai skirti.

KURŠĖNŲ
TREMTINIŲ

ATASKAITINIS
SUSIRINKIMAS

Jonas VAIŠNORAS
Lapkričio mėn. 19 d. 14 val. Ivins

kio vidurinė mokykla plačiai atvėrė 
duris Kuršėnų skyriaus politiniams 
k a lin ia m s  ir  trem tin iam s: vyko  
ataskaitinis susirinkimas. Salė buvo 
pilnutėlė.

Tremtinių choras, vadovaujamas
B. Jo raš ienės, v isą  vasarą įva i
riuose renginiuose šauniai atsto
vavęs mūsų skyriui, ir šiandieną nu
džiugino pagyvenusius ir daug var
go mačiusius jo narius. Skambėjo 
d a in o s  ir  g iesm ės, pa la ik ius io s  
trem tinių ir politinių kalinių dvasią 
Sibiro sniegynuose, Vorkutos šach
tose bei Komijos tundrose, žadinu
sios viltį vėl pamatyti savo brangiąją 
Lietuvą...

Po to Kuršėnų tremtinių tarybos 
pirm ininkas savo ataskaitoje įvar
dijo šiais metais atliktus darbus: sėk
m ingą skyriaus pasirodymą rinki
muose j vietines savivaldybes, kai 
du jo atstovai buvo išrinkti j Šiaulių 
ra jono savivaldybės tarybą, para
p ijos salės remontą, atliktą savo jė
gomis po darbo valandų, Sąjungos 
grafike numatytą budėjimą KGB rū
muose, dalyvavimą akcijoje Vilniuje 
“ Prieš skurdą ir skurdintojus” ir t.L 
Paraginęs visus папиз užsiprenu
m eruo ti “Trem tin io" la ikraštį bei 
tremtinius su negalia vykti j Druski
ninkus, kur suteikiamas nemoka
mas gydym as, jis pasiūlė skyriaus 
ta rybą  pap ildyti naujais aktyviais 
nariais.

Perskaičius revizijos kom isijos

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

patikrinimo aktą, kalbėjo R. Fabijo- 
navičius, apibūdinęs politinę padėtį 
Lietuvoje ir kaimyninėse Europos 
valstybėse.

Š iau lių  r. sav iva ldybės m ero 
pavaduoto jas padėkojo skyriaus 
chorui už dainas, palinkėjo visiems 
s tip r io s  sve ika tos, n esku bė ti 
pasenti ir su v iltim i bei energ ija  
laukti artėjančių rinkimų j Seimą.

S u s irink im as ba igėsi Tautos 
himnu. Vaišinomės karšta arbata, 
pačių pasigamintais sumuštiniais 
bei bandelėmis.

M okyklos direktoriui p. Bladži- 
nauskui nuoširdžiai dėkojame už tą 
d ieną  sute iktą jaukią pastogę ir 
nuoširdumą.

LAIKAS NEPRAILGSTA

VARGAI VARTUS KILNOJA

J. STRIAUKA
Kada beu žsu k tu m  j Kuršėnų 

m ies to  s e n iū n iją , v isu o m e t čia 
pamatysi belūkuriuojančius intere
santus. M alon iai nuteikia santūri 
belaukiančiųjų rimtis.

Antai senokai besimatę vyriškiai 
vienas kito apie sveikatą teiraujasi 
ar p o litin e s  in trigas narp lio ja , o 
m oterys nuolat augančias kainas

rugója.
Plačiau apie Respublikos gyve

nimą ir įvykius galima sužinoti iš 
laikraščių ir žurnalų, prisėdus prie 
stalo. Ant jo išdėlioti naujausieji Lietu
vos krikščionių demokratų leidinio 
“A p žva lga " num eria i, la ik raš tis  
"Dienovidis” , Lietuvos savivaldybių 
są jungos le idž iam a s žurna las 
“Savivaldybė" ir kiti leidiniai.

Bronė BUIVYDAITĖ
Nusipirkusi knygų ir sąsiuvinių, 

Genutė kasdien dešimtą valandą 
eina pas m okyto ją ,o  apie pirm ą 
grįžta. Gavo iš Kauno ir “ Lietuvių 
kalbos gramatiką”, ir “Žiupsnelį” . Ji 
ska ito  ir  rašo  kasdien - p irm a 
lie tuv iška i, pasku i rusiškai. 
S p rendž ia  ir nesudėtingus 
uždavinėlius.

Jau du m ėnesiai, kai Genutė 
m okosi. Per tą  la iką  daug ko 
išmoko: žemėlapyje parodo visas 
pasaulio šalis, upes, kalnus, žino, 
kad žemė apvali ir sukasi aplink 
saulę. Tik bobutė juokiasi ir netiki, 
kad žemė apvali, sako, tada kitoje 
žem ės p u sė je  žm onės turė tų 
vaikščioti aukštyn kojom is, betgi 
taip tik m usės ant lubų ropinėja. 
Tačiau ka i G enutė pasakė, kad 
mokyto jas žino ir negali meluoti, 
bobutė  n e b e s ig in č ijo  • ką č ia 
išmanysi Dievo galybę... Gal ir taip. 
(->•

Kartą, ka i G enutė, įė jus i j 
verandą, ty lia i pabarbeno j 
m okyto jo  kam bario  duris, išė jo  
panytė Barbora ir pasakė:

- š ia n d ie n  pam okų nebus, 
mokytojas serga, guli, turi karščio. 
Vakar vakare per ilgai pavaikščiojo 
šilely, nuėjo net iki Puntuko. Sušilo, 
žinoma, pavargo ir dabar guli.

Genutė ėjo namo nusiminusi ir 
sus ig ra užus i, kad nepam atė 
mokytojo. Juk jis  gali numirti, ir ji 
jau niekad jo gyvo nebepamatys... 
Priėjusi prie savo vartelių, pajuto, 
kad tebelaiko sugniaužusi saujoje 
du rublius, kuriuos turė jo atiduoti 
už mokslą. Ji greit padėjo knygas ir 
nuskubėjo atgal. “Ar į virtuvę eiti 
p in ig u s  a tidu o ti, ar j m o ky to jo  
kambarį?” - svarstė eidnm a keliu. 
P riė jus i verandą, v is  d ė lto
nusprendė, kad reikia eiti j virtuvę, 
pas panytę Barborą.

Virtuvėje labai skaniai kvepėjo 
im b ie ru . Panytė Ba rbo ra ,
aps irišus i balta  skary te ,
p r is iju o su s i ba ltą  p r iju o s tę ,
m ed in iu  šaukštu m o lin iam
dub enė ly  maišė su cu k ru m  į 
kruopeles sutrintą šviesiai gelsvą 
kvapnų im bierą , š a lia  s to vė jo  
k itas, d idesn is , m o lin is  dub u o , 
p iln a s  ba ltos tešlos, ku ri vos 
nevirto per kraštus.

- Aš atnešiau už m oks lą , - 
padėjo du  sidabrinius rublius ant 
stalo.

- Dėkui, va ike li, - pa ž iū rė jo  
panytė  Barbora j p in igu s . • 
Pranekas labai neturi apetito, tai 
kepu bande lių  su im b ie ru . J is  
mėgsta. Mat imbieras ir vaistas - 
kosulį mažina, ir kvepia. Tik kažin 
ar va lgys . Je igu ko šv ie žesn io  
būtų, gal ir valgytų, bet kur tu čia 
gausi ką šviežesnio.

Genutei, einant namo, jsimušė j 
galvą panytės Barboros žodžiai: 
"Jeigu ko šviežesnio būtų, gal ir 
valgytų.” Ir ji staiga prisiminė, kad 
vakar matė, ka ip  O nu tė , 
pars iva rydam a nam o karves, 
nešėsi an t sm ilgos p r is ivė ru s i 
žem uog ių . Je igu  j i  nue itų  ir 
p r ir in k tų  žem uog ių , m okyto jas  
tikriausiai valgytų.

Pasiėm usi nuo pa langės 
knygas, Genutė nusim inusi įėjo j 
kambarį, kur, sėdėdama prie stalo, 
mama siuvo Steputei marškinėlius.

- Ko ta ip  g re ita i sug rįža i, ar 
m okyto jo  nėra? - pakė lė  galvą 
mama.

- Susirgo.
- Tai kas gi jam yra?
- Nagi panyte Barbora sakė, kad 

vakar ilga i va ikšč io jo , sušalo ir 
dabar serga, nieko nevalgo. Gal ir

Autobiografinė apysaka 
(Ištrauka)

valgytų, je igu ko šviežesnio būtų... 
Mama, miške jau yra žemuogių, tai 
aš n u e is iu , pauogausiu, gal 
mokytojas valgys.

- Na, gerai, nueik, parink, gal 
rasi bent stiklinę, - mama irgi gaili 
P ranuko ir nori, kad gre ič iau 
pasve ik tų . - Pasiim k m ažąją 
pintinėlę ir pasikviesk kurią nors 
mergiotę, dviem bus geriau.

Kad, m ama, neturiu  ko 
pasikviesti. Salios mama serga, tai 
negali iše iti, o Marytė su Onute 
gano. Bet aš ir viena nue isiu , 
ne b ija u , v ilkų  š ile ly  nėra, ir 
gyvačių, dėdė sakė, nėra.

G enutė  sparč ia i ėjo, 
mosikuodam a krepšiuku. Saulutė 
buvo  jau  pačiam e dangaus 
viduryje, o įkaitęs, virpantis oras 
pilnas paukščių balsų ir vabzdžių 
dū zg im o . Kelio sm ėlis buvo 
ka rš tas  karštas, net ša like lė j 
aug anč ios  varna lėšos lapai 
a p d u lkė ję  ir ap lėpę. Dangus 
g ied ras , m ėlynas, kur ne kur 
p lauko ba lti gauruoti debesėliai. 
Tik vakaruose, už upės, daugiau jų 
susigrūdę. “Kad neužkluptų miške 
lie tus, - pag a lvo jo  G enutė, - ir 
nepradėtų griausti." Ji perkūnijos 
labai bijo, ima žengti sparčiau.

P a siekusi š ile lį, sulėtina 
ž in gsn iu s , č ia  vėsu, kvepia 
pušelėmis, samanomis, uogomis. 
Tylu. T ik  č irp te li vienas kitas 
paukštelis. Miškas tyliai ošia... Čia 
ja u  m atyti ir  žem uogių  lapų. Ji 
pasilenkia, ieškodama prisirpusių 
uogų. Deja, čia, pavėsy, kai kurios 
tebežydi, o je i ir užsimezgusios, tai 
dar žalios. Nieko nebus. Reikia eiti 
to lia u , į k irtim us. Ten išk irs ti 
medžiai, daug saulės, tai tikriausiai 
uogos bus prinokusios.

T ruputį ba isoka  ta ip  to li e iti 
vienai. Betgi uogų reikia parnešti. 
Ir, pa ti save pad rąs inus i, kad 
vasarą vilkų ir gyvačių miške nėra, 
pa s ile id o  ties ia i per m išką  į 
k irtim us . Jų  yra ben t ke li,  bet 
tikriausiai jau pirmajame ras uogų.

Saulu tė  kažkokia liūdnesnė  
pasidarė, mat vis dažniau per jos 
veidą perbėga debesėlių. Genutė 
kone bėg te  bėga, ko l a ts idu ria  
išk irs tam e m iško p lo te , jau 
p rižė lus ia m e  jaunų berže lių , 
d rebu lių , kur ne kur ąžuo liukų, 
eglaičių. Bet žemuogių ir čia nėra. 
Vis pusžalės.

Ilga i j i  tu p in ė jo , ie ško jo , ko l 
pririnko vos pusę stiklinės. Gal ir 
užtektų, mokytojas daug nevalgys. 
Bet negražu tiek mažai nunešti, 
reikėtų nors stiklinės. Pritūpusi prie 
d a r v ie no  rau d o n u o ja n č io  
kelmelio, išgirdo lyg ką dundant. 
G al kas v ieške liu  važ iuo ja , 
pagalvojo. Atsistojusi pasiklausė. 
Vėl sudundėjo. Turbūt griaudžia, 
nusm e lkė  m in tis . P e rkūn ijos  j i  
labai bijojo ir namie, o čia miške... 
J i pab ėgė jo  to liau  j k ir tim ą  ir 
pasidairė. Taip. Aiškiai matyti, kad 
iš vakarų kyla virš miško pilkas, vos 
rauste lė jęs debesis. G re ič iau  
nam o! G riaudžia  v is gars iau ir 
arčiau. J i pasile idžia bėgti. Štai 
pribėgo tris takelius. Kuris gi veda j 
vieškelį? Pasirenka platesnį. Bet 
nėra tikra, kad išbėgs j vieškelį.

D ebesies kraštas p rideng ia  
saulę, ir m iške pas idaro  tamsu, 
gūdu. Pušelės, rodos, ima 
smarkiau linguoti ir nykiau ošti.

Staiga Genutė išgirsta balsą:
- Palauk, kur gi taip skubi?
Genutė sustoja lyg įbesta ir visa

iš d ž iaugsm o  nušvin ta . Juk  tai 
dėdė Papučka su šautuvu ant 
peties ją  šaukia)

- Skubu namo, kad perkūnija

neužkluptų, girdėjau griaudžia, jau 
kelis kartus sugrumėjo.

-  Uogavai?
-  U ogavau . M ano m okyto jas 

susirgo, tai atėjau jam žemuogių 
parinkti.

- Kokiam g i mokytojui uogauji, 
kas tave moko?

- Ėgi klierikas, panytės Barboros 
giminaitis. Labai geras mokytojas... 
B e t m aža i uogų randu, ir 
griaustinis užeina...

-  A... tai tas, kur džiova serga, 
ka rta is  su s itinku  j j  š ile ly  
beva ikščio jantj, tai pasikalbam... 
Tikrai m ažai prisiuogavai, - sako 
dėdė, pažiūrėjęs j jos krepšelį. - 
Eime, kitoj pusėj vieškelio yra tokia 
pievelė, gal ten rasime išsirpusių. 
Dargi bobos neuogauja.

-  D ėde, ė m ūsų perkūnas 
neužklups?

- š itas  debesis praeis pro šalį, 
neb ijok, - užtikrina dėdė. - Ar iš 
tėvelio gromatas dažnai gaunat? - 
pasite irauja.

- Gaunam kas dvi savaites. Ir 
m am a tė ve liu i kas dvi savaites 
rašo

- Ė tu parašai?
-  Ne, be t tu o j išm oksiu , 

parašysiu.
- Ė pinigų gaunat?
- Gaunam ir pinigų kas mėnuo, 

ta ip  ka ip  žadė jo, nes dabar jau 
gerai uždirba, - Genutė stengiasi 
nė per ž in g sn į nea ts ilik ti nuo 
dėdės.

-  Steponas toks jau žmogus, - ką 
pažadėjo, tai ir ištesės... Na, va čia 
mes ir pasižiūrėsim.

Kiek paėjėję už vieškelio, jiedu 
aptinka nedidelę saulėtą pievelę 
miško pakraštyje.

- Va, dėde, jau raudonuo ja , - 
Genutė bėga prie uogų.

Dėdė nusiim a nuo pe tie s  
šautuvą, atremia j pušies liemenį ir, 
p rik laupęs  an t v ie no  ke lio , irg i 
renka uogas. Pririnkęs pilną saują, 
supila G enutei j krepšelį. Uogos 
didelės, gražios. Kiek toliau kažkas 
smarkiai pokšteli. Vieną, kitą kartą.

- Dėde, kas čia pokši? - neramu 
Genutei.

Šakas laužo. Kažkas 
šeiminkauja mano “sode", gal nori 
kas m edį nudžiauti. A ts iranda ir 
tokių, reikia eiti susipažinti. Ė tu dar 
rinksi?

- Ne, jau užteks, ir uogų nebėr, - 
ž iū ri G enutė, kad ja u  pusė 
krepšelio uogų.

-  Tai gera i, aš tra u k iu  to lia u  
m iškan, ė tu eik t ie s ia i, p rie is i 
vieške lį, ta d a  pasu k d e š in ė n  ir 
pareisi nam o. Kai la išką tėve liu i 
rašysit, ta i ir  nuo m anęs 
pa linkė jim us įd ėk it, - užs idė jęs 
šautuvą an t pe ties, dėdė 
nužingsniuoja toliau miškan.

G enutė linksm a  su uog om is  
skuba nam o. A b ip u s  v ie ške lio  
mėlynuoja vešlios laukinių lubinų 
žvakės, o v id u rva sa rio  p ievų 
m argum ynas, iš s ilie ję s  ap ipus  
kelio, kvepia čiobreliais ir medum...

Grįžusi miestelin, iškart pasuko 
p rie  m o ky to jo  nam ų. Panytę 
B a rbo rą  rado v irtuvė je  
beruošiančią pietus.

- Aš uogų pririnkau mokytojui, • 
padėjo krepšelį ant kėdės.

- Oi... kaip gerail Bus Pranekui 
po p ie tų  užs iga rdž iuo ti, a č iū l - 
Paėmusi krepšelį, panytė Barbora 
išp ila  j g ilią  lė kš tę  raudonas, 
kvep ianč ias  uogas ir a tidu oda  
Genutei tuščią krepšelį.

Genutė, labai patenkinta savo 
“žygda rb iu", grįžta namo. Dabar 
m okyto jas pava lgys uogų ir gal 
greičiau pasveiks...

AUŠROS ALĖ I-A



PAVOJINGI ŽAIDIMAI (2) i
E g id iju s  B O R K Y S
Kita vertus, sunku patikėti, kad 

A. Štromas, daug keliaudamas po 
pasau lj, nesu p ra s tų , jog  
poko m un is tinė je  erdvėje
valstybinio administravimo laipsnis 
neišvengiamai bus didesnis vien 
dėl to, kad čia vieną sistemą reikia 
pakeisti kita. Manau, kad A. Štromo 
peršam ai tre č ia ja i jė g a i ir  jam  
pačiam  nep avyk tų  L ie tuvo je  
šabloniškai pritaikyti vakarietiškos 
dem okra tijos m ode lio  - Žmonių 
sąmonė dar nėra tam pasiruošusi 
ir neatsitiktinai pokomunistiniame 
lagery je  d em okra tin iuose
rink im uose  ba lsuo jam a  už 
kom un is tų  va ld ž ią . Be je, šių 
dėsn ingum ų  ne išvengė  ir Rytų 
Vokietija, nors ja i, kaip ir Vakarų 
Vokietijai, vadovavo vienas ir tas 
pats kancleris. L ietuvos padėtis 
šiuo atžvilgiu yra kur kas sunkesnė, 
nes čia reikia ne tik pakeisti politinę- 
ekonominę sistemą, bet ir sukurti 
bei a p g in ti va ls tybę . Taigi 
problemos esmė yra ne ta, kurią 
m ėgina n u ro d y ti A. Š trom as. 
N e tiks li ir jo  a rg u m e n ta c ija  dė l 
r in kė jų  pasyvu m o , nes partijų  
Lietuvoje tikrai ne trūksta, bet, kaip 
ir visoje pokomunistinėje erdvėje, 
netg i per daug (yra  net M oterų 
partija ). P riežasties p irm iau s ia  
reikėtų ieškoti piliečių apolitiškume, 
beje, nė kiek ne mažesniu procentu 
pasireiškiančiame ir JAV.

Tautininkai
Pastaruoju m etu  v is  gars iau 

nuskam bantys tau tin inkų lyderių 
šūkiai, jog  DDP ir konservatorių 
in teresa i su tam pa , dažn iaus ia i 
a rgum entuo ja m i ta ip : ab i š ios 
d idž ios ios  p a rt ijo s  nori m a ty ti 
Lietuvą Europos Sąjungoje, abi jos 
su tinka  p a ke is ti K o nstituc ijo s  
straipsnj ir leisti užsieniečiams pirkti 
žemę.

Š j kartą nenagrinės im e, kiek 
pagrįsti yra tokie argumentai, nes 
tautininkai gerai supranta, kad DDP 
ne tiek pati veržiasi į Europos glėbj, 
kiek ją  stumia opozicija, kaimyninės 
B a ltijos va ls tyb ė s  ir, žinom a, 
pasko los  iš V akarų ; DDP ir 
konservatorių nuostatos dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams taip pat 
d au ge liu  a tve jų  sk ir ias i. Taigi 
p a g rin d in ė s  tau tin in kų  ir 
konservatorių nesutarim o šaknys 
ne čia, ir  ta i ak iva izdž ia i liud ija  
tau tin in kų  p a s iū lym a i ju n g tis  j 
tre č ią jj b lo ką  p a rtijo m s  (pvz., 
krikščionims demokratams), kurių 
požiūris m inėtaisiais reikalais yra 
toks pat, kaip ir konservatorių.

Taigi, a tm etę nesutarim ų 
p re teks tus , pan ag rinėk im e  jų 
priežastis; jos, kad ir kaip keista, kur 
kas paviršutiniškesnės.

Pirm oji priežastis, matyt, būtų 
asm eninės s im p a tijo s  bei 
antipatijos ir nuolatinė demokratinių 
partijų nesusikalbėjimo liga. Tiesa, 
čia bendram reikalui dažnai pakiša 
ko ją  per d ide lis  “m ažų jų " noras 
atkreipti į save dėmesį. Kaip pavyzdį 
galima paminėti tautininkų pernai 
in ic iju o tą  p r ie š la ik in ių  rink im ų 
re fe rendum ą ir ka ltin im us 
konse rva to riam s, kad šie jų 
neparėmė. Tautininkų nuomone, tai 
didžiulė konservatorių klaida, nes 
dabar ja u  tu rė tum e k ito k į 
pa rlam en tą . Ką g i, po litikam s, 
nesugebantiem s sk irti norų nuo 
g a lim yb ių , sunku  įro d y ti, kad 
p ilie č ia i, nesus irenkan tys  į 
re fe rendum ą dė l savo tu rto
išsaugojimo, neis spręsti ir valdžios 
problem os. Todėl galim a drąsia i 
te ig ti:  re fe rendum as dėl
priešla ik in ių Seimo rinkim ų būtų 
buvęs beviltiškai pralaimėtas ir šis 
p ra la im ė jim as bū tų  tik  sute ikęs 
DDP papildomų kozirių. Tokiu, kad 
ir n e tie s iog in iu , būdu bū tų
patvirtintas dabartinės jų  politikos 
teisėtumas.

Yra ir a n tro ji ta u tin inkų  
“centrėjimo" priežastis: jie mano, 
kad konse rva to ria i ne la im ės

parlamento rinkimų, todėl reikia be 
jų  kurti naują, trečią jėgą, - priešingu 
a tve ju  perga lę  vė l švęs t-DDP. 
Suprantama, šis argumentas taip 
pa t d isku tu o tinas , tač iau š įka rt 
atkreipkime dėmesį į paradoksalią 
tautininkų logiką: dėl žalingo DDP 
valdym o jie jau  pernai reikalavo 
naujų Seimo rinkimų ir tik šiemet 
sus irūp ino  “ treč ią ja  jė g a ” , 
neįeisiančia vėl la imėti DDP. Tad 
belieka paklausti: kas, tautin inkų 
nuom one, bū tų  la im ėjęs jų  
in ic iju o tu s  iša nks tin iu s  Se im o 
rinkimus ir kam reikalingi rinkimai, 
nesitikint jų laimėti?

Antanas Terleckas
š is  Lietuvos laisvės lygos lyderis 

p radė jo  įn ir tin g a i p u lti 
konservatorius pernai vasarą. Tada 
jis  labai k rit ikavo  jų in ic iju o tą  
te is ingum o  re fe rendum ą dė l 
pavogto turto. A. Terleckas tvirtino, 
kad A. Šleževičiaus ir G. Vagnoriaus 
tikslai tie patys, kad referendumo 
nuostatos kaip tik įteisina pavogtą 
tu rtą , todė l jis  o rgan izuo jam a s 
nomenklatūros bei DDP užsakymu, 
o konservatorių ir  va ldančiosios 
p a rtijo s  k iv irča i - t ik  spek tak lis  
patikliems rinkėjams. Žodžiu, lyg ir 
buvo “mušamos" abi pusės, tačiau 
tokios Laisvės lygos gaidos darniai 
skam bė jo  nom enkla tū ros
užsakytame koncerte. Kuo daugiau 
nepagrįstų ka ltin im ų, absu rdo  ir 
painiavos - kaip tik to tada reikėjo 
nom enkla tūra i, kad ga lė tų  tęsti 
“prichvatizacijos” procesą.

Dar daugiau vandens ant DDP 
m alūno A. Terleckas užpylė per 
rinkim us Kaišiadoryse - tada jau 
visai atvirai paragino savo rinkėjus 
balsuoti už DDP narį, žemės ūkio 
ministrą V. Einorį. Motyvas - kad tik 
nelaimėtų konservatorių atstovas L. 
Sabutis, 1983-1987 m. dirbęs LSSR 
prokuroro pirm uoju pavaduotoju, 
taigi, anot A . Terlecko, “gainiojęs 
mus po miestą ir sodinęs už grotų".

Žinoma, iš dalies galima sutikti 
su LLL nuomone, kad Kaišiadoryse 
d e š in ių jų  kand ida tas , šve ln ia i 
tariant, nebuvo geriausias, kad tai 
jų tak tinė  ir  m ora linė  k la ida  - 
konservatoriai turėtų skrupulingiau 
vertinti savo kandidatų praeitį, nes 
kitaip neturi teisės to reikalauti ir iš 
DDP (ga ila , kad tik ra i doras Č. 
Stankevičiaus pavyzdys taip ir liko 
ba lsas ty ruo se : a rg i p raeities 
nuodėm es išp irk ti ar pasitarnauti 
žmonėms galima tik gavus Seimo 
nario  m anda tą?) Tačiau ir 
referendumas, ir rinkimai parodė, 
kad A. Terlecko poelgiai nėra nei 
principingi, nei sąžiningi, kad ne čia 
šuo pakastas, bet kažkur arčiau 
bankų. Juk  V. E inoris • ta ip  pat 
senas no m e n k la tū ro s  atstovas, 
LSSR n u s ip e ln ę s  agronom as, 
1981-1984 m . LKP rev iz ijos 
kom isijos narys, m inistras ir t. t. 
Pagaliau L. Sabutis viešai pripažino 
savo buvusias nuodėmes, ir, kaip 
pats sakė būdam as
A u kšč iaus ios io s  Tarybos
dep u ta tas , ba lsavo už 
d e so v ie tiza c ijo s  įs ta tym ą, o V. 
E inoris , ka ip  tikras DDP narys, 
didžiuojasi savo praeitimi.

Apskritai analizuoti A. Terlecko 
argumentus yra gana keblu, nes jie 
d ažn a i ka ita lio jam i ir per daug 
prieštaringi: keikiama DDP valdžia 
ir  da rom a ta ip , kad ji  ilg ia u  ir  
stabiliau gyvuotų; iš vienos pusės, 
te ig ia m a , jo g  G. Vagnorius 
sąmoningai sugriovė Lietuvos ūkį, 
kad supykę  žm onės g rąž in tų  į 
va ld ž ią  DDP (arg i G. V agnorius 
nulėmė komunistų grįžimą ir kitose 
posovietinėse valstybėse?), o iš 
k ito s  - a išk inam a, jo g  M.

Gorbačiovo “ perestroiką” nulėmė 
ž lu gus i S ovie tų  są ju n g o s
ekonomika (tai ką tada sugriovė G. 
Vagnorius?); A . Terleckas
konse rvatorius ir DDP vad ina  
brolia is dvyniais, nors žino, kad 
konservatorių partijo je yra daug 
politin ių  kalinių, o DDP 1992 m. 
rėmė bu ro ke v ič in in kų -s tr ib ų  
elektoratas ir L L

Žodžiu, je i p. A. Terleckas nenori 
a tsidurti po litin iam e vakuum e ir, 
kaip kai kurie buvę disidentai, tapti 
DDP klapčiuku, tai turėtų susirūpinti 
savo p o litin iu  nuoseklum u ir 
artimiausių patarėjų praeitimi.

Kita vertus, turėtume pripažinti, 
jog DDP kur kas sėkm ingiau nei 
d e š in ie ji m oka išn audo ti 
“ a ts tum tų jų  ir p a že m in tų jų ” 
savim eilę . Juk , ta rk im e , buvę 
d is iden ta i Petkus, S tungu rys , 
Ž ilinskas, S ku od is  prie  V. 
Landsbergio neturėjo jokių postų, 
o  prie A. Brazausko jie Vyriausybės 
ir  Se im o pa ta rė ja i. Ka ip, beje, 
jaunalietuvia i ir Tautos pažanga. 
Atrodo, ta pati srovė pagavo ir p. 
A. Terlecką.

Faustas: Pakilo
spurdančioj širdy 

Jausmai nežinomi lig šiolei... 
GreičiauI Ateiki Tau siela 

atsiduoda! 
Greičiau, greičiau -  nors 

į  bedugnę juodą I 
Gėtė

Laimonas Tapinas
Visų L. Tapino “ Lietuvos ryto" 

puslapiuose skleidžiamų kaltinimų 
konse rva to riam s vienu sykiu 
panagrinėti nėra jokių galimybių, 
nes jų apstu beveik kiekvienoje šio 
centristo (L. Tapinas per 1992 m. 
rink im us buvo Centro sąjungos 
kand ida tas) apžva lgose. Todėl 
pažve lk im e į v ieno  tip iško  
kom enta ro  m ode lį. L. Tapinas: 
“N o rin t su g ria u ti ko rupc iją  
m aitinančią  sistem ą, Ir  LDDP ir  
konservatoriam s tektų p ripaž in ti 
savo darbo broką". Toliau autorius 
vard ija , jo  nuomone, tą broką ir 
sta iga netikėtai švysteli genialiu 
atradimu, t. y. suranda blogio šaknį: 
“Ir vis dėlto net ne šiuos reiškinius 
la ikyč ia u  m asinės ko ru p c ijo s  
pradžia. Ja, ko gero, tapo 1991 m. 
sausis, Iš ties  trag iškas  mūsų 
valstybės Istorijoje, kai, šiurkščiai 
pažeisdamas net ke lis įstatymus, 
tuo m e tin is  AT p irm in inkas  V. 
Landsbergis į  premjero postą vietoj 
d ingus io  A. Šimėno virtuoziška i 
prastūm ė G. Vagnorių". Išties 
g e n ia lu l Š ta i, štai kur, ponai 
skaityto ja i, b log io užuomazga ir 
lietuviškosios korupcijos pradžiai 
Todėl labai log iška ir apžvalgos 
pabaiga: "Atėję į  valdžią kairieji rado 
įdirbtą korupcijos dirvą, dar labiau 
ją  išpureno ir  be jokios gėdos ėmė 
skin ti jo s  vaisius", ir hamletiška 
išvada: "Tad ar yra, ar atsiras jėga, 
kuri pajėgtų iškuopti šias fiugėjo  
arklides?"

Matyt, kad atsiras, nes juk ne 
šia ip sau "Respublika" jau porą 
m etų skelbia E. Bičkauską esant 
popu lia riaus iu  po litiku . Kaip tik  
todė l p. E. B ičkauskas, ka ip  
sov ie tm eč iu  buvęs ypa tin g a i 
sva rb ių  by lų  ta rd y to jas , ga lė tų  
kolegai Tapinui papasakoti ne tik 
apie savo sukurptą bylą prieš kun. 
A. Svarinską, kurią gal tiksliau būtų 
v a d in ti by la  prieš  "K a ta likų  
bažn yč ios  k ro n iką ” le idus ius  
kunigus, bet ir apie pagarsėjusią 
korupcinę universiteto bylą. Juk net 
mums keista, kad p. L  Tapinas, nuo 
1984 m etų d irbęs  un ive rs ite to  
Žurnalistikos katedros vedėju (o 
žurnalistika, kaip prisimename, dar 
nuo “ Iskros” la ikų buvo partijos 
ypač prižiūrima profesija ir tokių

postų tada bet kam nepatikėdavo), 
apie tą  by lą  neb uvo  g ird ė ję s . 
Neskaito p. Tap inas la ik ra šč ių , 
kitaip žinotų, kad korupcijos vėžys 
buvo apėm ęs v isą  sov ie tinę  
sistemą, nuo pat CK ik i paprasto 
ko lūk ieč io , re tka rč ia is
"pasiskolinančio” iš savo kolchozo 
maišelį kitą grūdų ar bulvių. O juk 
kaip tik tada visuotinis vogimas ir 
kyš in inkavim as, va d in a m i
kom binavim u,- tapo  g u d ru m o , 
sum anum o e ta lo nu . Kaip sakė 
mūsų libe ra lų  (cen tris tų? ) 
ideologas A. Degutis, būtent tuos 
“ ko m b in u o ja n č iu s " žm ones ir  
re ikėtų a pd ovano ti už S ovie tų  
sąjungos sugriovimą.

Ir v is  d ė lto  p . L . Tap inu i - 
buvusiam  R ad ijo  ir  te le v iz ijo s  
vadovu i, d id ž ia u s io  d ie n ra šč io  
apžvalgininkui - tu rė tų  būti nors 
truputį gėda, nes jis, aišku, nieko 
nėra g irdė jęs  ir  ap ie  pasa u lį 
aps tu lb inus ias  U zb e k ijo s  KP 
pirmojo sekretoriaus Rašidovo, L. 
Brežnevo žen to  č iu rb a n o v o , 
Ligačiovo bei kitas ALi-Babos ir 40 
plėšikų pasaką primenančias bylas, 
kur buvo ska ič iu o ja m i ne t ne 
milijonai rublių, o šimtai tūkstančių 
k ilogram ų aukso, ku r egz is tavo 
tikrų tikriausios požeminės olos su 
vergais, briliantais ir deim anta is. 
M atyt, p. L. Tap inas ta ip  ir  
nesuprato, kad komunistų partija ir 
buvo galinga, ž iauri, užg ro b u s i 
va ls tyb inę  va ld ž ią  m a fija . 
Komunistinė mafija buvo nustačiusi 
savo duoklę, pap roč ius , tvarką , 
ku rią  KGB-M VD s tru k tū ro m is  
sugebė jo  a p g in ti ne tik  nuo  
smulkesnių nusikaltėlių grupuočių, 
bet ir nuo nepaklusnių gyventojų. 
Todėl n ieko  nuostabaus, kad, 
su laužius kom un izm o s tuburą  - 
diktatūrą, visa ši mafija subyrėjo, 
susk ilo  į  d a u g e lį sm u lkesn ių  
n u s ika ltė lių  s truk tū rų , k lanų , 
kuriuos pradžioje maitino įvairios 
“ in te r lito s ” , ko m jau nuo lišk i 
kooperatyvai, o vėliau jie patys išėjo 
ieškoti grobio. Tuo tarpu nuo galvos 
iki kojų korumpuota nomenklatūra 
n iekur n ą iš tirp o , j i  tęsė savo 
tradicijas ir gyvenim o būdą - kaip 
č ia  n e p ris im in s i an tib lokad inės  
komisijos pirm ininko A. Brazausko 
b lokados m etu sus iręstų  
vasarnamių. Beje, paskutinis ir gal 
lem iam as akm uo, po  kurio  gre it 
virto G. Vagnoriaus vežimas, buvo 
jo  1992 m e tų  po tva rk is  vienu 
trečd a liu  sum až in ti va ld in in kų  
skaičių. Tokių juokų nomenklatūra, 
suprantama, niekada neatleidžia - 
ta i g a li p a liu d y ti ir  pa ts  M. 
Gorbačiovas. Neatleidžia, atrodo, ir 
L. Tapinas, įrod inėda m as, jo g  
k o ru p c ijo s  ir m a fijo s  šaknys  
atsirado 1991 m. Sausio 13-ąją - dėl 
to , jo g  karo  m etu kariuom enės 
vadas nubaudė iš fronto pabėgusį 
savo pavaduotoją ir negrąžino jo  j 
buvusias pareigas.

Tokio nes iba ig ianč io  is to rijos  
uodegų  ta m p ym o  spau do je  
negalim a vertinti kitaip, kaip dar 
vieną visiškai sąmoningą L. Tapino 
bandym ą supriešinti konservato
rius (TS(LK) lyderį V. Landsbergį) su 
krikščionim is dem okratais (LKDP 
a tsak in guo ju  sekre to rium i A. 
Šimėnu). Ir toks L. Tapino aiškini
mas, neva kažkokie kompetentingi 
"te is in inka i ja u  1990 m etais ėmė  
aliarmuoti dėl (statymų kokybės, dėl 
to, kad nėra jų  kontrolės sistemos", 
primena tik tą patį vienodą “centris
tinį" zyzimą. Kas tie teisininkai, kur 
jie? Ar ne patys centrista i, p. L. 
Tapino kolegos - E. Bičkauskas, K. 
M otieka, d ab a rtin is  te is in g u m o  
m in is tras  J. P rap ies tis  (jo  
stalčiuose, pasak V. Landsbergio, 
dar AT laikais nuskendo valdininkų 
turto deklaravimo įstatymas) ruošė 
teisinę reformą ir už ją  atsakingi?

Taigi ar ne visi šie pareigūnai, o ir 
pats L. Tapinas 1992 metais šoko 
prieš g e n e ra lin io  p ro ku ro ro  A. 
Paulausko, tu rė jus io  kon tro liuo ti 
įstatymų vykdymą, atstatydinimą? 
Taigi ar ne tuos pačius vyrus p. L. 
Tapinas ir yra numatęs Lietuvai kaip 
išganingą trečiąjį balzamą? Tiesa, 
jiem s į porą dar, atrodo, peršasi 
“ užsig im ę sa u g u m ie č ia i"  A. 
Šustauskas, S. B uškev ič ius , 
karingasis A. Terleckas ir daugelis 
nau ja i d yg s ta n č ių  p a rt ijė lių  bei 
karin ių trib u n o lų  vadu kų . Beje, 
nepam iršk im e da r ir ž in om o  
visuomenės veikėjo A. Klimaičio - 
“ Kliugerio", pastaruoju metu ta ip 
pat įn ikusio kritikuoti va ldančiąją 
partiją...

išvados
Beveik v is i, m ėg in an tys  

konse rva to rius  p r ily g in t i DDP, 
puikiai supranta, kad šios partijos 
skiriasi savo p rig im tim i, naria is, 
e lektoratu, tiks la is  ir ve ik la , kad 
vienintelis jų panašumas tas, jog 
abi šiuo metu - įtak ing iaus ios  ir 
stip riaus ios  L ie tu vos p o lit in ė s  
jėgos. Todėl kiekvienas, kartojantis 
tra fare tinę  frazę
“ DDP*= k o n se rva to r ia i” , a rba 
sąm oninga i m e luo ja , a rba 
papūgiškai kartoja piktybinį melą. 
G alim a pasa ky ti da r d au g iau : 
anksčiau ar vėliau tokių nuostatų 
p ropag uo to ja i ne iš la iko  savo 
centristinės orbitos ir tampa DDP 
sate lita is - to k ia  s tip ri m ate rijos 
trauka.

Nėra jo k ių  a b e jo n ių , kad V. 
Landsbergis bei konse rva to ria i, 
kaip ir visi mirtingieji, klydo, klysta 
ir klys, kad jų stovykloje dar daug 
taisytinų da lykų, tač iau ta ip  pat 
visiškai aišku, kad konservatoriai 
yra pati r im č iaus ia , s tip riau s ia , 
sukaupusi daug intelekto opozicinė 
jėga, tiksliau, opozicijos flagmanas, 
o konse rva to rių  vado vas V. 
Landsberg is  - išk iliaus ias  ir 
aktyviausias politikas. Tai geriausiai 
pa tv irtina  net ne sav iva ldyb ių  
rink im ų rezu lta ta i, o tas 
b ea toda iriškas  konse rva to rių  ir 
asmeniškai V. Landsbergio puo li
mas (būtent ne kritika, o puolimas) 
- ju k  žinom e, kad į tušč ią  obe lį 
niekas pagalių nesvaido. Aišku ir 
dar viena: je igu ne konservatoriai, 
š ia nd ie n  m ūsų d ip lo m a ta i ja u  
šluostytų Kremliuje dulkes.

Politikai, besistengiantys įp iršti 
kažkok ią  m is tinę  tre č ią  jė g ą  ir 
atstumti rimčiausią opozicinę, arba 
vykdo priešiškus mūsų valstybe i 
užsakym us, a rba  yra užk ie tė ję  
savanaudžiai ir rūpinasi tik  savo 
kėde, o ne valstybės ateitimi, arba 
nesugeba apskaičiuoti net dviejų 
ėjimų j priekį. O aritmetika čia labai 
pap ras ta : ne įm anom a p a ke is ti 
s itu a c ijo s  va ls tybė je , įvė ik ti 
korupcijos ir mafijos vien laimėjus 
parlam ente daugum ą. Būtina iš 
esm ės ke is ti seną b iu ro k ra tin į 
va ldym o apara tą  (ne be re ika lo 
DDP priėmė nomenklatūros išsau
gojimo įstatymą), o tam reikia daug 
patyrimo, žmonių ir gerų partinių 
s truk tū rų . Visa kita dab a rtin ė je  
s itu a c ijo je  bus t ik  ža id im a i (tai 
kadaise suprato ir M. Gorbačiovas). 
Ir čia negalima nepritarti Preziden
tui: nei ministrai pirmininkai, nei ge
neraliniai prokurorai ar aukščiau
sie ji te ism ai nesimėto. Ir apie tai 
reikia galvoti iš anksto.

Žinoma, į visus tuos politin ius 
žaidimus būtų galima numoti ranka 
kaip j va ik išką , bū tiną  persirgti 
“centrizmo" ligą. Tačiau visai šalia 
mūsų, virš Rusijos, kaupiasi audra, 
neišvengiam a audra, ir tie, kurie 
tikisi, jog ji nepavojinga ar praeis 
pro šalį, paprasčiausiai apgaudinė
ja save. Lenino kurtas NEP - naujoji 
ekonominė politika - neilgai teišsilai
kė: ją sunaikino Stalinas. Kiek pra
tem ps M. G orbačiovo  pradė tas 
NEP? Ką dar galima pridurti prie 
Seimo nario, krikščionio demokrato
I. Uždavinio žodžių: "Bendrai pralai
mėjus, atskiras la im ėjim as neturi 
vertės"?

Iš “ D ienovidžio”



Svarbiausia -
/

ne būti, 
bet atrodyti

G re ita s  m akijažas. Naudokite 
dažantį kremą. Riebią odą patepkite 
kom paktin ia is  dažais kempinėle. 
Tam siu kontūrin iu  akių pieštuku 
a p ve sk ite  išo rin į akių  kam putį. 
N u d a žyk ite  tušu v iršu tine s  ir 
apatines blakstienas. Tušo šepetėlį 
nubraukite į popierinę servetėlę ir 
lengvai pertraukite juo per antakius. 
Brūkštelkite porą kartų ant skruostų 
rieb ia is  lūpų dažais ir patrinkite.

Lūpas d a žyk ite  le ngva i 
pa liesd am o s ta is  p a č ia is  lū pų  
dažais. - 

*  *  *
Kas ve ide  tu r i išn yk ti,

paslepiama tamsiu šešėliu, kas per 
g ilia i - o p tiš k a i “ iške lia m a" 
šviesiomis spalvomis.

«  *  *

M akijažas tu rė tų  su te ik ti
m oterim s pasitikė jim o . G erosios 
ve ido  yp a tyb ė s  n e tu ri lik ti 
nepastebėtos. Jas reikia paryškinti. 
Tuom et v iska s , ką g a lim a  būtų  
pavadinti trūkumais, bus vertinama 
kaip savitumas.

* *  *
Svarbiausia yra tinkamas veido 

odos a tspa lv is : re ikė tų  s teng tis  
nepaslėpti jos visiškai po pudros 
s lu oksn iu  ir  iš la ik y ti n a tū ra lią  
spalvą.

* * *
N audok ite  krem ą, su te ik ia n tį 

įd e g im o  sau lė je  įs p ū d į, a rba  
terakotos (natūralios molio spalvos) 
pud rą . Tada, nesideg inda lm i 
saulė je , jū s  geriau  ir sve ik iau  
atrodysite.

*  * *
M oteris graž i tuom et, ka i yra 

patenkinta savimi ir tuo įspūdžiu, kurį 
palieka aplinkiniams. Dažytis reikia 
tada, kai to  norim e, ir  ta ip , kaip 
d ik tuo ja  a k im irk s n io  in tu ic ija . 
M ados tendenc ijų  v isa i nere ik ia  
paisyti. G rim uojantis neabejotinai 
padeda patirtis ir įgūdžiai. Tuomet 
viską darome be didelio vargo.

Kosm etin is  m uilas (Syndet) - 
s in te tin ė , bešarm ė va lo m o ji

medžiaga dažnai odai tinka geriau 
nei muilas.

S u rag ė jus ias  odos ląste les 
padeda pašalinti kremo “ Peeling" 
sudė ty je  esan tis  "žvyras" arba

Sezono favorite  tebe lieka  
še š to jo -se p tin to jo  deš im tm ečio  
mada, kuriai būdingas aptempiantis 
kūną siluetas, mažyčiai, prigludę, 

p ed an tišk i, aukšta i 
suseg ioti švarkai, siauri 
sijonai, pabrėžta krūtinės 
linija.

Tačiau pedantiškum ą 
ga lim a  sušve ln in ti 
ryšk iom is  spa lvom is. 
Raudona, geltona, mėlyna 
- šios spalvos ruden į ir 
ž iem ą kon trastuos su 
n iū ria  gam tos spalvų 
palete. Drabužis turi būti 
ryškus, spa lv ingas, 
nuotaikingas.

*  *  *
L ie tingą  d ieną  jūs 

neatrodysite paniurusi, jei 
a p s iv ilks ite  ilgą  ryškių  
spalvų sintetinį apsiaustą 
ir  apsiausite spalvingus 
blizgančius batus aukštu, 
lenktu, per vidurį sugnybtu 
ku lnu . N e d ide lis
keturkampis ar trikampis 

rankinukas, ryškios odos pirštinės, 
ilgas ša lis  ir m aža skrybė la itė  
su te iks apranga i s u b tilio s  
elegancijos.

* * *.
Jeigu labai mėgstate neryškias 

spalvas, reikėtų prie jų-derinti ryškių 
kontrastingų spalvų aksesuarus. 
Pavyzdžiui, pilką suknelę sujuosti 
ryškiai raudonu d iržu , pap uošti 
kaklą skarele.

Oda ir zomšas ketina karaliauti 
būsimajame sezone. Iš jų siuvami 
sijonai, švarkai, sukneles, derinami 
su vilna ir blizgančiu atlasu. Galima 
pu ik ia i a tro dy ti a p s iv ilku s  
ryškiaspalvį odinį sijoną, vilnonę 
liem enę ir b lizg a n č io  atlaso 
palaidinę. Arba odinį švarką, vilnonį 
sijoną ir megztinį.

*  * *
Siūloma turėti keletą megztinių, 

go lfų , kurie  tinka  p a s iv ilk ti po 
švarke liu , be rankoga lių  ilg ą  
megztinį, kuris tiks ir prie kelnių, ir 
prie mini sijono. Madingi ir mažyčiai, 
trumpi, aptempti megztukai, kurie 
vilkimi эй ilgesniu sijonu.

* H n
Amžinai madinga juoda spalva, 

kuri yra ne tik nevilties, bet ir vilties 
spalva, leidžianti pademonstruoti 
silueto tobulumą. Tačiau ir juodos 
spalvos drabužiai gyvinami diržais 
su blizgančiomis sagtimis, plačiais 
užtrauktukais su žiedais galuose,

* puo š iam i b lizga la is  ir ku ta is. 
Madingi baltos ir juodos spalvos 
kombinuoti drabužiai.

Parengė 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

Jonas Vytautas NÍSTELIS
*  *  *

Aš beržynėlyje 
Su savo ilgesiu 
Per dienas vaikštau vienas.

Ko tu ne berželis,
Ko ne svyruonėlis,
Per naktis tyliai ošiantis?

Glausčiau priglausčiau 
Savo galvelę
Prie tavo baltosios tošelės...
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S ig ita  URBONAVIČIŪTĖ: Kodėl būtent moterys 
linkusios į “muilo operas"? Matyt, dėl to, kad vyrai mąsto 
idėjomis, o moterys - istorijomis.

G ia n n i VERSACE, g a rs u s is  I ta lų  d iz a in e r is ,  
m o d e liu o to ja s : Būti jaunam  reiškia neprarandant
nuovokos jausti proto ir dvasios darną.

V y ta u ta s  BALSYS, te a tro , k in o  ir  te le v iz ijo s  
režisierius: Norint spindėti ne tik akimirką, reikia spindėti 
iš vidaus. Geriausias moteriško žavesio pavyzdys - “ Mis 
Pasaulis-94” indė Aishwarya Rai. Visi buvo pritrenkti 
jos vidinio spindesio, kurio niekas negalėtų apibūdinti 
konkrečiai.

Viešas in te lekto dem onstravimas yra baisiau nei 
neskoninga apranga. Suprasti, ko žmogus yra iš tikrųjų 
vertas, galima tik ilgiau su juo pabendravus.

Jeigu būtų galima laimėti bilietą į dangų, manau, visi 
didieji ateistai dalyvautų toje loterijoje. Todėl nėra ko 
smerkti ir grožio konkurso dalyvių.

Albertas DAUGVILA, 34. metų astro logas: Dažnai 
matau, kad tai, ko žmogus taip stengiasi išvengti, yra jis 
pats.

S. Č E S N A V IČ IE N Ė , B e n d ra v im o  m eno 
departam ento pažinčių k lubo “Harmonija”  direktorė:
Labiau negu panašumai žmones jungia... skirtumai.

G ed im inas NAVAITIS, V iln iaus  santuokų rūm ų 
ps icho logas: Niekas kavinėje prie staliuko sėdinčio 
kaimyno nepuola klausti, kiek vaikų norėtų drauge turėti.

Ieškanč ių jų  paž in ties  ske lb im uose  pate ik iam i 
neteisingi duomenys yra ne juridinė problema, o žmonių 
kvailumas. Dažniau vyrai negu moterys pateikia realybės 
nea titinkanč ių  duo m en ų . Pavyzdžiui,
penkiasdešimtmetis vyras parašė, kad jo  ūgis - 180 
centimetrų.

Bonapartas NAPOLEONAS: Nemokša turi vieną 
pranašum ą prieš išs ilav inus į žm ogų - jis  v isada 
patenkintas savimi.

Gintaras PAULIONIS, kla ipėd ietis Inžinierius (Irkline 
keturio likos pėdų (5,5 m etro) Ilg io  valtele perplaukęs 
Baltijos jū rą  Ir žuvęs gr|ždam as { namus 1994.X.29, 
kai apv irto  ke ltas “ E stonia” ), stovėdam as Baltijos 
kelyje: Pamatysi, lietuviai tik pam ojuos vėliavėlėmis, 
kryželiais, ir viskas tuo baigsis.

Gintaras KNEŽA, regėjim o Invalidas: Kuo tobulesnis 
aklas žmogus, tuo mažiau matyti, kad jis neregys.
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Vaidotas DAUNYS: Pats žodis “kultūra" reiškia tam 
tikrą dirbtinumą. Sukultūrinta gamta - tai iškultivuota 
gamta, pakeista, lyg ir pagerinta, bet - kaip r,e kartą yra 
tekę įsitikinti - dažnai vien pagadinta, suardyta.

Mūsų šalyje kultūra suprantam a kaip valstybės 
sugebėjimas pajūrį paversti naftos ir naftininkų krantine, 
skambant, beje, M. K. Čiurlionio preliudui ir kalbant 
apie moralią politiką.

Kanibalizmas - tai "netvarkingos dvasios" apraiška. 
Blogis yra dirbtin is. Tik gėris yra natūralus. Tikroji 
kultūra yra būtent gėris, jai turėti} būti svetima visa, kas 
dirbtina.

N ijo lė  OŽELYTĖ, s ig n a ta rė :  V isus ŽIV
infekuotuosius reikia skirstyti į dvi grupes, užsikrėtusius 
nekaltai - gydyti, o gėjus, narkomanus bei prostitutes - 
izoliuoti nuo visuomenės.

Rolandas RASTAUSKAS: Lietuva ir Slovėnija - 
vienintelės šalys, kur kapitalistai kuria eilėraščius. Eiles 
kuria valstybės.

Vaclavas HAVELAS, Čekijos prezidentas: Antrojo 
pasaulinio karo buvo galima išvengti, je i JAV būtų 
aktyviau pasipriešinusios Adolfui Hitleriui.

JAV dabar tenka, ko gero, didžiausia atsakomybė 
už tai, kokia kryptimi toliau eis pasaulis. Buvo galima 
išvengti šaltojo karo, jei JAV būtų ištarusios aiškų “ne" 
J. Stalino sprendimui padalyti pasaulį.

N. K IB R IK A S , p s ic h ia t r i jo s  lig o n in ė s  
seksopatologijos skyriaus vedėjas: Meilė?! Meilė - 
ne mūsų kompetencija, tai jau aukštasis pilotažas. Šiuo 
atžvilgiu mes bejėgiai...

FICDŽERALbAS: Kenčiančio rašytojo aptemusioje 
sieloje - visada pusė trijų nakties.

parinko Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ
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NUSIŠYPSOK, ŽMOGAU

Vyras žmonai:
- Virga, ar matai kada suglamžytą 

litą?
- Taip, o kas?
- O 10 litų suglamžytų ar matai?
- Mačiau, tik rečiau.
- 0 10 tūkstančių suglamžytų ar 

tako matyti?
- Nei
- Na, tai nueik j garažą ir pamatysi.

Bendrosios su užsieniu įmones 
vadovas išsikviečia pavaldinį:

- Rytoj privalai skristi j Kanadą. 
Beje, kaip vertini kanadiečius?

- Aš m anau, v irš in in ke , kad 
Kanadoje tik  le d o  ritu lin in ka i ir 
paleistuvės.

- Na, na, atsargiauI Mano žmona 
iŠ Kanados!

- Ką jū s  sakote? Ir ku rio je  
komandoje ji žaidžia?

- Du žyd e lia i nuobodž iau ja . 
Vienas ir sako:

- N usibodo dyka i sėdėti. Gal 
vynelio išgertume?

- O ką, nupirk.
- Ne - tai ne...
*  *  *
Jaunuolį labai sujaudino mer

ginos laiškas, kuriame ji reikalavo 
grąžinti fotografiją. Atsigavęs po 
tokio smūgio, jis iš savo draugų su
rinko krūvą jiem s nebereikalingų 
fotografijų, supakavo ir pridėjo tokį 
raštelį:

- Neatsimenu, kuri fotografija  
tavo. Savąją pasiimk, o kitas prašau 
grąžinti.

Kaip žinoma, Prancūzijoje yra 
legalizuota pati seniausia moterų 
profesija. Kai Vienos orkestras vyko 
gastro lių  į Paryžių, į aerouostą  
išlydėti savo vyrų atėjo ir jų žmonos. 
Viena atsisveikindama ir sako:

- Žiūrėk, neleisk pinigų tokiems 
dalykams, kurių namuose bet kuriuo 
metu gali gauti visai veltui.

- Klausyk, virš tavo galvos ta pati 
musė vis sukasi ir sukasi.

- Tu ką? Nori pasakyti, kad aš 
mėšlas?

- Argi aš ta ip  pasakiau? Bet 
musės juk neapgausit

Parinko 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

“Lietuvi, mano 
mylimas lietuvi...

Tautieti,
naudok tik 
ekologiškai 
švąrų 
kurą 1

Pirmadienis, gruodžio 4 d.
LTV
21.35 val.
“Žm ogžudystė universitete”
Sis film as skirtas detektyvų 

mėgėjams. Policininkai tiria pas
laptingą Afrikos genčių papročius 
tiriančios universiteto profesorės 
nužudymą. Rež. Ż  M. Sebanas. 
Vaidina R Santini, R Odenas.

TELE-3
21.30 val.
“ Vinkelmano kelionės”
Pasakojimas apie sudėtingą 

žmogaus jausmų pasaulį. Pag
rindinis ve ikėjas dėl nuolatinių 
kelionių ir neblėstančios meilės 
buvusia i žm onai pasm erktas 
vienatvei. Rež. J. Schutte. Vaidina 
S. Lothar, T. Buhre ir kt.

Antradienis, gruodžio 5 d.
LTV

t 1.15 val. “ Nuodėmės”
io amerikiečių vaidybinio TV 

serialo hero jė  Helena - graži, 
turtinga ir įtakinga moteris. Ta
čiau, nepaisant jos sėkmės, Hele
ną supa priošai, trokštantys ją 
sužlugdyti.

Šios m otors praeitis kupina 
dramatiškų įvykių. Būdama maža 
mergaitė, ji patyrė nacių prievartą 
okupuotoje Prancūzijoje, matė, 
kaip žvėriškai buvo nužudyta jos

© TAIKINYS

nėščia motina. Karas išskyrė ją su 
broliu ir seserimi.

Po karo Helena atsiduria Pary
žiuje. č ia , padedama jauno madų 
fotografo Žako, ji tampa populiariu 
fotomodeliu, o vėliau - garsia dizai- 
nere ir iš ta ig ing iausių  Paryžiaus 
madų namų savininke. Nuo šiol ji - 
žinomas asm uo aukščiausiuose 
visuomenės sluoksniuose. Helenos 
gyvenime bus daug vyrų, meilės 
nuotykių, laimės ir skausmo, tačiau 
pagrindin is šios moters tikslas - 
a tkeršyti už karo  m etu patirtas 
skriaudas.

Prabangiai pastatytam e film e 
vaidina kino ir televizijos žvaigždės 
J. Collins, T. Daltonas, G. Giannini, 
G. Kelly ir kt.

Rež. D. Hickoksas. JAV. 1985.
TELE-3
21.30 val. “ Monstro nuotaka”
Kokie naivus buvo šeštojo de

šimtmečio siaubo filmai! Šios juos
tos herojai - pamišęs mokslininkas, 
jo  sukurtas monstras ir mergina, 
besis teng ian ti sužinoti visas jai 
parūpusias paslaptis. Be abejones, 
pabaiga nuostabi.

Filmo režisierius - garsus tokio 
pob ūdž io  ju o s tų  kūrė jas E. D. 
Woodas.

Vaidina B. Lugosi, T. Johnsonas, 
T. McCoy ir kt.

JAV, 1955 m.
Ketvirtadienis, gruodžio 7 d.
LNK
21.00 val.
“ Meilės garsas”

© TAIKINYS
š io s  austra lų  m elodram os 

herojus suartina bendra tragedi
ja. Eileen gimė kurčia, Dave pra
rado klausą avarijos metu. Netru
kus tarp jų užsimezga švelnus 
meilės jausmas...

Rež. J. Povveris. Vaidina J. 
Jarratt, C. de Burgh ir kt.

1978 m.
LTV
21.15 val. “Ž ingsniai naktį”
Šis režisieriaus H. Vabalo 1962 

m. sukurtas film as apie nacių 
represijas okupuotam e Kaune 
visų pirma išsiskiria puikiu opera
toriaus J. Griciaus darbu. Vaidina 
J. Rygertas, R Steponavičius, J. 
Miltinis, G. Balandytė, V. Tomkus, 
A. Masiulis, G. Karka.

Baltijos TV
22.30 val.
“Žm onių priešas”
Film as sukurtas pagal to 

paties pava d in im o  H. Ibseno 
pjesę. Mažo miestelio gydytojas 
atranda gydom ąsias v ie tin io  
šaltinio savybes. Tai tampa toles
nio konflikto tarp individo ir bend
ruomenės priežastimi.

Vaidina J. Gloveris, G. Grizzard 
ir kt.

Iš “ Kalba V ilnius”  parengė 
Vida SIM0NAITIENĖ

GAISRAS 
GARAŽUOSE

Lapkričio 24 dieną kilo gaisras AB 
"Šiaulių apželdinimas" garažuose 
Pagėgių gatvėje. Gaisrą gesino 7 
automašinos, su ugnimi kovota apie 
valandą, tačiau nuostolių išvengti vis 
bek nepavyko. Visiškai sudegė ga
raže stovėjęs autom obilis “ RAF", 
geroka i apgad in tas  autom obilis  
“Moskvič". Gaisrą pastebėjo sargas, 
dar spėjęs užgesinb savo automobilį. 
Ugnis gerokai apgadino ir patį pas
tatą, trūko gelžbetoninė pertvara , 
suskilinėjo plytos. Į įvykio vietą atsku
bėta la iku : an tra jam e sandė lio  
aukšte galėjo užsidegti' įvairios trą
šos. Manoma, kad gaisras kilo nuo 
garaže susikaupusių benzino garų. 
Nuosto lių padaryta maždaug už 
30000 litų.

REKETAS 
DISKOTEKOJE

Užsienio investuotojai m ieliau 
renkasi Rygą nei Vilnių. Ryga, paly
ginti su V iln ium i, sparčiai euro- 
pietiškėja, modernėja. Gerąja pras
me: kuopiasi, valosi, remontuoja, 
šveičia, blizgina. Rygiečiai užrietę 
nosis pasakoja: "Mes būsime Balti
jos valstybių sostinė” .

Bet lietuviai tą įvaizdį jau kiek pri- 
temdė. Rygoje pilna ekologiškai šva
rių Lietuvos naftos produktų rekla
mų. Lygiai tokių, kaip ir Vilniuje, bk 
užrašai latviški. Vilniečiams tos rekla
mos nieko sau pasižiūrėb, o latviai 
pasipiktinę, šokiruoti, ironiški. Jie sa
ko: "Mūsuose ir formuojasi, jau veik 
susiformavęs toks lietuvio įvaizdis: 
apsileidęs, nevalyvas, apšepęs, ne
susitvarkęs, nesiskutęs, nešvarus, 
prastai apsirengęs". Dar pridėkime 
- keisti antropologiniai duomenys, 
idiotiška veido išraiška, gėlių puo
kštė... Tai bent išsireklamavomel Ir 
iš viso, po skandalo su Lietuva ten 
vėl atgyja priežodis: "Kvailas kaip 
lietuvis".

Mes reiškiame susirūpinimą Li- щ 
etuvos ir lietuvių įvaizdžiu pasaulyje, _  
kartoja ir kartoja (reikia ar ne) A. Bra- И 
zauskas, A. Šleževičius, R. Vaite- |  
kūnas.

Mes irgi reiškiame tokį susirū- _  
■ pinimą.
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12-ojoje vidurinė je m okykloje 

vyko diskoteka. Iš jos mamai pas
kambinęs sūnus M. pasakė, kad iš 
jo bendraamžiai atėmė 1 Lt 30 et. 
Mama netrukus atvyko į mokyklą 
su policija, č ia  pat buvosulaikyb trys 
įtariamieji. Vienas iš jų sakė, kad p i-' 
nigų iš S. jėga neėmęs, o pasisko
linęs. Paaiškėjo, kad įtariamieji iš M. 
ruošėsi atimti ir kitus pinigus, kur
iuos jis spėjo paslėpti kojinėje. Reke
tas diskotekose jau ne naujiena. Ge
rai, kad vaikas laiku pranešė mamai.

MIRTIS 
IŠGERTUVĖSE

Lapkrič io  23 d . apie 20 val. 
Basanavičiaus gatvėje viename iš 
butų išgertuvių metu mirė 64 metų 
T. “Gubernijos" policijos nuovados

DOSNUMAS
Tironas Dionizas II Jaunesnysis, 

Sirakūzų valdovas (IV a. pr. m. e.), 
m ėgo p ab end rau ti su filoso fu  
Platonu ir vis siūlydavo jam vertingų 
dovanų. Tačiau - Platonas jų 
nepriimdavo. Dionizo patarėjas Aris
tas taip apibūdino savo valdovą:

D ionizo dosnum as 
nepaprastas. Mažai duoda tiems, 
kurie trokšta jo  dovanų, o Platonui 
siūlo, nes žino, kad nepriims.

BRANGUS 
IŠRADIMAS

Vokieč ių  fiz ikas V. Nernstas 
(1864-1941) savo kaitinam osios 
lempos patentą pardavė anglams 
už 4 m ln. m ark ių . Kartą vienas

IS DIDŽIŲJŲ  
GYVENIMO

kolega pašaipiai jo paklausė:
- Gal kitas jūsų išradimas bus 

deimantų gamyba?
- O kam, - atsakė V. Nernstas, - 

dabar aš galiu jų nusipirkti.

DAUGUMA
Franko Vedekindo (1864-1918), 

vok ieč ių  rašy to jo  ir ak to riaus , 
pirmojo veikalo “Hidala" premjera 
vyko  M iunchene. S p ek tak lis  
nepatiko publikai, žiūrovai šūkavo, 
šaipėsi, tyčiojosi. Vos pavyko baigb 
va id in im ą . Teatro d ire k to r iu s

štolzenbergas užsispyrė kitą dieną 
rodyti jį ir vėl. Salėje tebuvo keli 
žmonės ir be patys pradėjo švilpti. 
Tada F. Vedekindas, kuris vaidino 
svarbiausiąjį vaidmenį, priėjo prie 
rampos ir pasakė:

- G erb iam ie ji ponai, įspė ju : 
šiandien mūsų, aktorių, dauguma.

VERTYBĖ
Vilstono Čerčilio bendraamžis 

bandė ‘ paguosti’  garsųjį Anglijos 
politiką:

- Kaip liūdna, kai garbė, meilė, 
pinigai žmogui vis labiau praranda 
vertę, palyginus su geru cigaru.

- Dar liūdn iau, kai ir c igaras 
netenka vertės, - atsiduso senasis 
Čerčilis.

ŠIAULIEČIŲ  
DĖMESIUI!
G ru o d ž io  9  d . 15  va l. 

Š ia u lių  a p s k r it ie s  s a lė je  
(V iln ia u s  2 6 3 , II a u k š ta s ) 
įv y k s  s u s it ik im a s  su  L ie 
tu v ių  ta u t in in k ų  s ą ju n 
g o s  v a ld y b o s  p i r m i 
n in k u  R im a n tu  S m e to n a .

K v ie č ia m e  d a ly v a u ti.

PRENUMERUOKITE IR 
SKAITYKITE ŽURNALĄ 

''T l'K 'm 'J T rK A S "
Jo negausite nusipirkti kioskuose, nes išleidžiama tik 

tiek egzem pliorių , kiek užsiprenum eruojam a. Žurnale 
gausu patarimų žemdirbiams ir sodininkams, jame skiriama 
daug vietos kaimo žmogaus kūrybai.

Paduokite ranką "Ū kin inkui". Žurnalo prenumeratos 
kaina vienam mėnesiui - tik 2,50 Lt, o naudos - daug.

darbuotojai pranešė, kad ligoninės 
reanimacijos skyriuje mirė 58 metų 
J . Traum uota m ote ris  iš Š liūpo  
ga tvės  į ligoninę buvo atvežta 
lapkričio 17 d.

PAVOGTAS BRANGUS 
DVIRATIS

Vilniuje į policiją kreipėsi Lietuvos 
olimpinės rinktinės narė dviratininkė 
Rita Razmaitė. Sportininkė informa
vo, kad traukinyje Klaipėda-Vilnius 
buvo pavogtas jos sportinis dviratis, 
kainuojantis 12 tūkstančių litų. Dvi
ratis - violetinės perlamutro spalvos 
“ V ittus". Tokių dviračių Lietuvoje 
nedaug. Beje, šį dviratį R. Razmaitei 
nupirko Šiaulių sporto skyrius.

Lapkričio 17 d. rytą R. Razmaitė 
Šiauliuose įsėdo į traukinį Klaipėda- 
Vilnius. iš sostinės sportininkė turėjo 
traukiniu važiuoti į Maskvą, iš ten 
lėktuvu skristi į Kirgiziją, į stovyklą. 
Nukentėjusioji policija i paaiškino, 
kad, įlipusi į traukinį, savo dviratį 
patikėjo saugoti palydovui. Netoli 
Kėdainių prie sportininkės priėjęs 
traukinio palydovas bei viršininkas 
pasakė, jog dviratis pavogtas. R. 
Razmaitė į stovyklą išvyko, bet su 
kitu, prastesniu dviračiu.

SPECIALI AKCIJA

Lapkričio 23 dieną Šiaulių miesto 
Vyriausiojo polic ijos kom isaria to 
krim inalistai, pasitelkę į pagalbą 
savivaldybės, kelių policijos dar
buotojus, dėl anksčiau mieste įvy
kusių sprogdinimų, neseniai Vilniuje 
susprogdinto dienraščio "Lietuvos 
rytas" redakcijos priestato įvykdė 
akciją, kurios metu atliktos kratos 
50 policija i gerai žinomų asmenų 
butų. Kratų metu niekas nesiprie
šino. Kol kas niekas nesulaikytas, 
papildomai neiškelta ir naujų bau
džiamųjų bylų. Akcijos metu paimti 
butuose daiktai analizuojami, tiriami.

PAVOGTA 
NEMAŽAI BRANGIŲ 

DAIKTŲ
Lapkričio 27 d . buvo apvogtas Tu

berkuliozės dispanseris. Iš am bu
latorijos vedėjos kabineto pavogtas 
kraujo spaudim o matavimo apa
ratas, fonendoskopas, kavamalė, 
įva irių m edikam entų. Ilgapirščiai 
pasiglemžė nemažai brangių stipriai 
veikiančių vaistų. Gydytoja naujame 
kabinete buvo įsikūrusi prieš kelias 
dienas, š i gydym o įstaiga apva
giama jau nebe pirmą kartą.

RASTOS 4

INF0BMT0JA
MEDŽIOKLINIŲ 

ŠOVINIŲ DĖŽĖS
Rajono policijos darbuotojai 22 

metų D. bute Rasos gatvėje rado 
daug šaudmenų. Policijos pareigū
nai teigia, kad D. turėjo keturias 12 
kalibro medžioklinių šovinių dėžes, 
kelis karinius Šovinius, peilį, rankų 
darbo užtaisą raketoms šaudyti.

P a ren gė  
V id a  S IM O N A IT IE N Ė



TELEVIZIJOS PROGRAMA GRUODŽIO 2 ■ 10 D.
ŠeStadlenl9, g ruodžio  2  d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Vokietijos 

savaitė. 10.30 Šarka. 11.00 Mūsų 
kalba. 11.30 Sveika, Prancūzija.
12.00 TV anonsas. 12.05 Pasaulio 
sportas. 13.00 Užeikit, sveteliai.
13.30 "Ū dros įlankėlė". 14.00 
Žurnalas "Europos aikštė". 14.30 
F. "Raudonmedžiorojus". 3d . 16.00 
Vakaras Kauno muzikiniame teatre.
16.30 Lietuvos vandensvydžio 
taurės finalinės varžybos. 17.30 
"Milijonierius". 17.50Zinios. 18.00 
TV anonsas. 18.05 Dok. f. ciklas 
"M ūsų amžius". 19.00 Naujausia 
lietuviška animacija. 19.30 Dok. f. 
"Nieko kito nemoku". 19.50 Stilius.
20.30 Panorama. 21.00 Sporto 
studija 21.15 Loterija "Perlas”. 21.20 
Po savo stogu. 22.00 F. "Ji išėjo iš 
kalėjimo". 22.50 Dok. f. "Išsvajotas 
m odelio  darbas". 23.20 TV 
anonsas. 23.25 Vakaro žinios. 23.40 
Roko legendos.

LNK TV
8.55 Programa. 9.00 Ryto ratas.

11.00 Programa. 11.05 "Tarybinės 
kronikos". 11.55 "Detektyvo X 
memuarai". 12.20 “Šou bulvaras".
12.50 "Juodasis penktadienis".
13.20 "Jūros spalvos". 13.55 
"V iskas!". 14.20 Tangomanija.
14.45 "Palėpėje". 15.15 "Sapnų 
akmuo". 16.30 Dok. f. "Drėgnojo 
k raš to  is to r ija " . 17.00 
"Nuostabiausios knygos". 18.00 
F. "Adamsų šeimynėlė". 18.30 
"Holivudo žinios". 19.00 Dok. f. 
"Karas su mafija". 20.00 "Laikas” .
20.45 "Daktare, šen. daktare ten".
21.10 Šeštadienio pokalbiai. 22.00 
"Benyy Hillo šou". 22.30 F. 
"Dvikova". 0.10 Vėlyvasis naktinis 
šou.

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f.

10.00 "S ve ika to s  apsa ugos  
reforma". 10.30 F. "Katinas". 12.05 
Muzika. 12.30 Dok. f. "Veneros 
debesys". 13.00 Dok. f. "Su 
žmonėmis". 13.30 POP TV. 14.30 
Dok. f. "Ka i Dievas nustoja 
prasmės” . 15.30 Muzika. 16.30 
"M okslas ir technologija". 17.00 
Dok. f. "Centrinė gatvė". 17.30 
"Europos scena". 18.00 F. “ Marija 
Celestė". 19.30 "Stilius". 20.00 Iš 
“ Formulf-1" istorijos. 20.30 Animac. 
f. 21.00 Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
F. "Netobuli nusikaltimai". 23.10 
Žinios. 23.25 Muzika. 23.30 F. 
"Indelis Ostijai".

Sekm adienis, g ruodž io  3 d. 
LIETUVOS TV
8.30 Programa. 8.35 Liudykime 

Kristų. 9.05 Laida vaikams. 10.00 
Svetimo skausmo nebūna. 10.30 
"Slaptoji m isija". 10.55 "TV lėgo” .
11.25 "Septynios Kauno dienos".
12.10 TV anonsas. 12.15 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Lab'as. 13.35 Dok. 
f. "Kilnus amatas". 14.05 Koncertas.
14.35 Azimutai. 15.00 Sveikinimų 
koncertas. 16.00 F. "Namelis 
prerijose". 16.50 Katalikų TV studija
17.20 Atmintis. 17.50 Žinios. 18.00 
Keliai, mašinos, žmonės. 18.20 
Spalvų ir formų pakylėti. 19.10 TV 
anonsas. 19.15 Gyvybės žalias 
medis. 19.45 Lifcimai. 10.30 
Panorama. 21.00 Sporto studija.
21.15 Pirmasis kanalas. 21.35 F. 
"O belys". 23.20 Vakaro žinios.
23.35 Kaukodromas.

LNK TV -
8.55 Programa. 9.00 Animac. f.

11.00 Šeštadienio pokalbiai. 11.50

Š eštad ien is, g ruodžio  2 d.
8.30 ‘Taip sukasi pasaulis". 9.30 

Kelionė j gamtą. 10.00 F. "Kristina".
11.40 Krepšinis. LKL čempionatas 
"O lim pas" - "Lietkabelis". 19.00 
LKL: "Šilutė" - "Šiauliai". 20.00 
Sveikinimų koncertas. 20.30 "Būkite 
sveiki” ; skirta pasaulinei AIDS 
dienai. 21.00 "Mana-mana". 21.30 
R ockijada VAU. 22.00 Laida 
"Nam inės salotos". 22.30 Galiūnų 
varžybos Šiauliuose.

Sekm adienis, gruodžio 3 d.
8.30 'Taip sukasi pasaulis". 9.30 

"Žingsniai". 10.00 Vaikų savaitgalis. 
"Vaikiški pokštai". 10.30 F. "Trys 
muškietininkai". 18.15 Animaciniai 
f. 18.30 Krepšinis. NBA rungtynės.
19.30 LKL apžvalga. 20.00 NBA 
fantastika! 20.30 "M udu abudu ir 
kiti". 21.00 "Taip sukasi pasaulis".
22.00 Čempionų pasaulis. 22.30 
F. "Praradimų vasara".

P irm adienis, g ruodž io  4 d.
7.00 “ Manuela". 7.30 “ Taip

TV žaidimas "Taip. Ne". 12.40 F. 
"Sirenos". 14.20 Keturi ratai. 14.40 
Laida žvejams ir ne tik jiems. 15.00 
"Dviračio šou". 15.15 Kibír tele vibir.
16.30 F. "Bandomieji triušiai". 18.05 
Animac. f. 18.30 Laida "Holivudo 
žinios". 19.00 "Meilė žeidžia". 19.50 
"Detektyvo X memuarai". 20.15 
"M o n ito r iu s " . 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 "Šou bulvaras” .
21.35 F. "J u n g ik lis " . 23.05 
Sekmadienis. 23.55 F. "Šiurpuliai".

TELE-3
9 00 Programa. 9.05 Animac. f.

10.00 Langas j gamtą. 10.30 Dok. f. 
"Š n ipa i". 11.30 Muzika. 12.30 
"Europos scena". 13.00 Iš "Formulė- 
1" istorijos. 13.30 "Stilius". 14.00 Dok. 
f. "Centrinė gatvė". 14.30 “ Pasaulio 
pranešimai". 15.30 F. "Veneros 
debesys". 16.00 Muzika ir šventas 
žodis. 16.30 Dok. f. "Anapus mirties 
laukų". 17.00 Muzika. 17.30 "Europos 
kaleidoskopas". 18.00 F. "Marija 
Celestė". 19.40 "Kelionių gidas". 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 “ Notrdamo 
ku p r iu s ". 21.00 "N a u jienos. 
Nuomonės". 21.30 F. "Sveika, 
pupyte". 23.00 Muzikos laida 'Tamsos 
citadelė".

P irm adienis, gruodžio 4 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 17.00 Programa

17.05 Anglų k. mokomoji laida 
vaikams. 17.20 Sveikata kasdien.
17.40 Pirmasis kanalas. 18.00 Žinios.
18.10 F. "Inspektorius Kirvis". 18.35 
Baltarusių programa. 18.45 Žinios.
19.00 Laida vaikam s. 19.po 
Ekonomikos žurnalas "Nuo A iki Z".
20.00 01, 02, 03. 20.30 Panorama.
21.00 Sporto studija. 21.15 F. 
"Žmogžudystė universitete". 22.45 
Muzika ir mes. 23.05 TV anonsas.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Muzika ir 
mes.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Be namų negerai".
17.00 "L a ika s". 17.20 
"Monitorius".18.10 Animacinis f. 
"Denveris - paskutinis dinozauras".
18.35 "Be namų negerai...”  19.30 
Inf.-pramoginė laida apie statybą 
"Palėpėje". 20.00 "Laikas". 20.45 
Kitokia nuomonė. 21.00 F. "Sirenos". 
21.50Tangomaniįa. 22.15168 biznio 
valandos. 23.05 "Dviračio Šou". 23.20 
F. "Paparaco".

TELE-3
7.30 CNN žinios. 8.00 Animacinis 

f. "Nuotykių Ieškotojas Konanas".
8.30 F. "Santa Barbara". 9.30 "Muzika 
Ir šventas žodis". 10.00 Medicinos 
laida “Sveikatos apsaugos reforma".
17.00 TV tekstas. 17.30 F. “ Kai Dievas 
nustoja prasmės". 18.30 Pasaulio 
sportas. 19.00 Muzika. 19.15100 proc.
19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis f. "Nuotykių ieškotojas 
Konanas". 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30„ F. Winckelmanno 
kelionės". 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.25 100 proc. 23.40 
"Gineso šou".

Antradienis, g ruodž io  5 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.05 DW TV žinios.

9.35 FR2 žinios. 10.05 Anglų k. 
mokomoji laida vaikams. 10.20 F. 
"Inspektorius Kirvis". 10.45 Anglų k. 
mokomoji programa. 11.00 Sveika, 
Prancūzija. 11.30 F. "Nam elis

Ererijose . 17.ОО Mūsų kalba. 17.30 
arka. 18.00 Žinios. 18.10 Laida lenkų 

k. 18.30 Anglų k. mokomoji programa
18.45 Žinios. 19.00 Laida vaikams.
19.40 Partijų studija. 20.30 Panorama

sukasi pasaulis". 19.00 Laida "Taip 
yra". 19.30 Čempionų pasaulis. 20.00 
Juod a -b a lta . "Q w een ” . 20.30 
"Manuela". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.50 Baltijos naujienos.
22.00 "Mozaika". 22.25 Spaudos 
apžvalga. 22.30 F. "Siaubo naktis".
23.40 Jazz.

Antradienis, gruodžio 5 d.
7.00 "Manuela". 7.30 "Taip sukasi 

pasaulis". 19.00 Pirk, parduok, 
Informuok. 19.10 Žinios. 19.30 
"Sodžius". 20.00 Sveikatos kaina.
20.20 Jazz. 20.30 "Manuela". 21.00 
"Taip sukasi pasaulis". 21.50 Baltijos 
naujienos. 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok” . Žinios. 22.30 
Spaudos apžvalga. 22.35 Sankryža.
22.45 "Pelenė".

Trečiadien is, gruodžio  6 d.
7.00 "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis". 19.00 "Pirk, parduok, 
informuok". 19.10 Žinios. 19.30 Laida 
vaikams "Ilgoji pertrauka". 20.00 
"Manuela” . 20.30 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.30 Futbolas. "FC

21.00 Sporto studija. 21.15 F. 
"Nuodėmės". 23.35 Vakaro žinios.
23.55 Labas.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 "Be namų 

negerai..." 17.00 "Laikas". 17.20 TV 
žaidimas “Taip. N0” . 18.10 Animacinis 
f. "O m eris". 18.35 "B e  namų 
negerai..." 19.30 Laida apie buitj 
"Baltojo katino svetainė". 20.00 
"Laikas". 20.45 TV parduotuvė. 
Anonsai. 21.00 F. "Sirenos". 21.50 
"Trys su puse". 22.25 Dok. f. 
"Paslaptingas Artūro Klarko pasaujis".
22.50 Humoristinė laida “ Benny Šillo 
šou". 23.20 F. "Bėgantis žmogus".

T E L E -3
7.30 CNN žinios. 8.00 Animacinis 

f, "Nuotykių ieškotojas Konanas".
8.30 F. "Santa Barbara". 9.30 F. "Marija 
Celestė". 17.00 TV tekstas. 17.30 
POP TV. 18.30 Viskas dėl juoko. 19.00 
Muzika. 19.15 100 proc. 19.30 F. 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis f. 
"Nuotykių ieškotojas Konanas". 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos, 21.30 
F. "Monstro nuotaka". 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.25 100 
proc. 23.40 TV žurnalas "Kelionių 
vadovas".

Trečiadienis, gruodžio  6 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.05 DW TV žinios.

9.35 FR2 žinios. 10.05 Anglų 
k.mokomoji programa. 10.20 F. 
"N uodėm es". 17.05 Anglų k. 
mokomoji programa. 17.20 Baleto 
salė. 18.00 Ž inios. 18.10 F. 
" In sp e k to r iu s  K irv ią". 18.35 
Krikščionio žodis. 18.45 Žinios. 19.00 
Laida vaikams. 19.15 Sodų kraitė.
19.35 TV forumas. 20.30 Panorama.
21.00 Sporto studija. 21.15 Loterija 
"Perlas". 21.20 Krantas. 22.20 Tv 
dok. f. "Suom ija - draugams 
užsienyje". 22.50 Brydė. 23.20 Vakaro 
žinios. 23.40 Svarstymai.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 "Be namų 

negerai". 17.00 "Laikas” . 17.20 
Tangomanija. 17.40"Šou bulvaras".
18.10 Animacinis f. "Denveris - 
paskutinis dinozauras". 18.35 "Be 
namų negerai..." 19.30 Keturi ratai.
20.00 "Laikas". 20.45 TV parduotuvė.
21.00 F. "Sirenos". 21.50 "Tarybinės 
kronikos". 22.45 F. "Dviveidė 
asmenybė". 23.15 F. Keistas Vakarų 
civilizacijos atvejis. Kaip mes jj 
suprantame".

TELE-3
7.30 CNN žinios. 8.00 "Nuotykių 

ieškotojas Konanas". 8.30 "Santa 
Barbara". 9.30 "Marija Celestė". 17.00 
TV tekstas. 17.30 Muzika. 18.00 
"Naujienos. Nuomonės". 18.30 TV 
žurnalas "Europos kaleidoskopas".
19.00 Muzika. 19.15 100 proc. 19.30 
"Santa Barbara” . 20.30 "Nuotykių 
ieškotojas Konanas". 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.30 
"Kobra". 22.30 Muzika. 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.25 100 
proc. 23.40 "G ineso šou".

Ketvirtadienis, g ruodžio  7 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.05 DW TV žinios.

9.35 FR2 žinios. 10.05 F. “ Inspektorius 
Kirvis” . 10.30 Anglų k. mokomoji 
programa vaikams. 17.05 F. "Qatves 
triukšmas". 17.30 Stilius. 18.00 Žinios.
18.10 Gestas. „18.30 Vyriausybė 
nutarė... 18.45 Žinios. 19.00 Laida 
vaikams. 19.25 TV artelė. 20.10 Nėra 
to blogo, kas neišeitų j gera. 20.30 
Panąrama. 21.00 Sporto studija 21.15 
F. "Žingsniai naktj” . 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 Teatras. Vilniaus

Nantes-Atlanique" - "Panathinaikos".
23.20 Jazz. 23.30 Kvailybių pasaulis. 
0.50 F. "Pelenė".

Ketvirtadienis, gruodžio  7  d.
7.00 "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis". 19.00 "Pirk, parduok, 
informuok". 19.10 Žinios. 19.30 TV 
forumas. 20.00 Futbolas. UEFA 
čempionų lygos apžvalga 21.00 'Taip 
sukasi pasaulis". 21.50 Baltijos 
naujienos. 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Spaudos apžvalga. 22.35 Rodo 
"Argos".

Penktadienis, gruodžio  8 d.
7.00 "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis". 19.00 Krepšinis LKL: 
"Šiauliai" - "Neptūnas". 20.00 "Pirk, 
parduok, Informuok". 20.10 Žinios.
20.30 "Manuela". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.50 Baltijos naujienos.
22.00 Kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Spaudos 
apžvalga. 22.35 F. “ 100000 dolerių 
saulėje".

"Vaidilos" teatro jaunieji aktoriai. 0.10 
"22". Sporto laida futbolo mėgėjams. 

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 "Be namų 

negerai... 17.00 "Laikas". 17.20 
"Holivudo žinios” . 17.50 Muzikinė 
laida "Viskas!" 18.10 Animacinis f. 
"Omeris". 18.35 "Be namų negerai..."
19.30 "Atostogos Amerikoje . 20.00 
"Laikas". 20.45 TV parduotuvė. 21.00 
F. “ Meilės garsas". 22.45 F. "Stepo 
ba te lia i". 23.15 F. "B oneris  
jaunesnysis".

TELE-3
7.30 CNN žinios. 8 00 Animacinis 

f. "Nuotykių ieškotojas Konanas". 
8 30 F. "Santa Barbara", 9,30 F. "Marija 
Celestė". 17.00 TV tekstas. 17.30 F. 
"M a iš tin inkas-3". 18.30 F. 
"Okavango". 19.00 Langas j gamtą.
19.15 100 proc. 19.30 F. Santa 
Barbara". 20.30 "Nuotykių ieškotojas 
Konanas". 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 Dok. f. ciklas "KGB... 
Veiklusis sovietinis kalavijas ir 
skydas". 22.30 Muzika. 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.25 100 
proc. 23.40 Laukiniai Pietūs.

Penktadienis, gruodžio 8 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas.

9.05 DW TV žinios. 9.35 FR2 žinios.
10.05 F. "Inspektorius Kirvis". 17.05 
Kino pasaulyje. 17.30 Atmintis. 
Lietuvos karo aviaciją - kylame ar 
leidžiamės? 18.00 Žinios. 18.10 
“ Inspektorius Kirvis". 18.35 Anglų k. 
mokomoji laida. 18.50 Žinios. 19.00 
Laida vaikams. 19.30 6 kontinentai.
20.00 Atgarsiai. 20.30 Panorama.
21.00 Sporto studija 21.15 F. "Šalutinis 
poveikis". 22.00 Laisvės alėja. 22.20 
Muzikinis viešbutis. 23.05 Vakaro 
ž in ios. 23.20 F. "Tegyvuo ja  
kvailystės".

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 TV parduotu

vė. 9.05 ' Be namų negerai..." 17.00 
"Laikas". 17.20 ‘Tarybinės kronikos".
18.10 Animacinis f. "Denveris - 
paskutinis dinozauras” . 18.35 "Be 
namų negerai..." 19.30 Kriminalinė 
apžvalga Juodasis penktadienis".
20.00 "Laikas". 20.45 TV parduotuvė.
21.00 TV žaidimas "Taip. Ne". 21.55 
Humoristinė laida "Radijo šou". 22.20 
"Viskas!" 22.45 F. "Pramogų vakinai".

TELE-3
7.30 CNN žinios. 8.00 "Nuotykių 

ieškotojas Konanas". 8.30 "Santa 
Barbara". 9.30 "Marija Celestė". 17.00 
TV tekstas. 17.30 Maištininkas 3".
18.30 LKL pirmenybės. "Šiauliai" - 
"Neptūnas". Pertraukoje - 100jaroc.
20.00 F. "Santa Barbara". 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21,30 F. 
"Kobra". 22.30 Muzika. 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.25 100 
proc. 23.40 Muzika.

Šeštadienis, gruodžio  9 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Kelias.

10.30 Šarka 11.00 Mūsų kalba 11.30 
Sveika, Prancūzija. 12.05 Pasaulio 
sportas. 13.10 Užeikit, sveteliai. 13,45 
F. "Ūdros jlankėlė". 14.15 Dok. 
žurnalas "Europos aikštė". 14.45 F. 
"Raudonm edžio ro jus". 16.00 
Koncertas. 17.35 TV žaidimas 
"Milijonierius” . 17.55 Žinios. 18.05 
TV anonsas. 18.10 Dok. f. ciklas "Mūsų 
amžius". 19.05 Kino pasaulyje, 19.35 
VRS kamera. 19.55 Madų 
videožumalas. 20.30 Panorama. 21.00 
Sporto studija 21.15 Loterija "Perlas” .
21.20 Po savo stogu. 22.00 F. 
"Nusikalstamas teisingumas". 23.35 
Vakaro žinios. 23.55 Roko legendos.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.05 “Tarybinės 

kronikos . 11.55 “ Detektyvo X

memuarai” . 12,20 "Šou bulvaras".
12.50 "Juodasis penktadienis". 13.20 
"Viskas!" 13.45 Tangomanija 14.10 
Laida apie statybą "Palėpėje". 14.35 
Ekspedicija "Afrika 1994-1995". 15.20 
Kibír tele vibir. 16.30 Dok. f. "Išli
kimas". 17.00 Auksinė "Discove- 

" kolekcija 18.00 TV retro. "Adamsų 
imynėlė” . 18.30 Inf.-pramoginė lai

da "Holivudo žinios". 19.00 Dok. f. 
"Karas su mafija". 20.00 "Laikas".
20.45 "Daktare šen, daktare ten".
21.10 Šeštadieno pokalbiai. 22.00 
"Benny Hillo šou". 22.30 F. "Dvi
kova". 0.10 Vėlyvasis naktinis šou.

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animacinis 

f. "Lenktynininkas Spydas". 10.00 
Dok. f. “Jungtinė Karalystė šiandien".
10.30 F. "Winckelmanno kelionės".
12.00 Muzika. 12.30 F. "Veneros 
šydas". 13.00 F. "Merinolo misionie
rių darbai pasaulyje". 13.30 POP 
TV. 14.30 F. "Pornografija: jprotis, 
vedantis j mirtj". 15.30 Muzika. 16.30 
"Mokslas ir technologija". 17.00 Dok. 
f. ciklaą “Centrinė gatvė". 17.30TV 
žurnalas "Pasaulio aidas", 18.00 F. 
"Marija Celestė". 19.35 "Stilius".
20.00 Iš "Formulė-1" istorijos. 20.30 
Animacinis f. "Piteris Penas". 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 F. "Ieško- 
kite moters". 23.10 Žinios. 23.25 
Muzika.

Sekmadienis, gruodžio  10 d. 
LIETUVOS TV
8.35 Liudykime kristų. 9.05 Laida 

vaikams. 10.00 Sveikata. 10.30 F. 
vaikams "Slaptoji misija". 10.55 TV 
žaidimas "Konrado kavinės" ruletė".
11.25 "Septynios Kauno dienos".
12.15 Krepšinio pasaulyje. 13.05 
Labas. 14.00 Ar vien tik retro? B. 
Gorbulskio dainos. 14.50 Azimutai.
15.10 Sveikinimų koncertas. 16.00 
F. "Namelis prerijose” . 16.50 Katalių 
TV studija. 17j20 Sekmadienio 
fotoateljė. 17.50 Žinios. 18.00 Keliai, 
mašinos, žmonės. 18.50 Gyvybės 
žalias medis. 19.20 Kalbos viktorina 
"Moki žodį - žinai kelią". 20.30 
Panorama. 21.00 Sporto studija.
21.15 Pirmasis kanalas. 21.35 
Videokaukas. 23.20 Vakaro žinios.
23.35 Laida jaunimui "Beveik rimtai". 

LNK TV
9.00 A n im acin ia i f. 11.00 

Šeštadienio pokalbiai. 11.50 TV 
žaidimas "Taip. Ne". 12.40 F. 
"Sirenos". 13.40 "Trys su puse".
14.20 Keturi ratai. 14.40 Laida apie 
buitj "Baltojo katino svetainė". 15.15 
Kibír tele vibir". 16.30 F. "Panelės 
Makmaikl klasė". 18.05 Animacinis 
f. "Flintstounai". 18.30 Inf.-pramoginė 
laida “ Holivudo žinios". 19.00 F. 
"Beverti Hils, 90210". 19.50 F. 
"Detektyvo X memuarai” . 20.15 
Diskusinė savaitės aktualijų laida 
"M o n ito r iu s " . 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 "Šou bulvaras".
21.35 F. "Puolę angelai". 23.05 
Sekmadienis. 23.55 F. "Šiurpuliai".

TELE-3
9.05 “ Lenktynininkas Spydas".

10.00 Langas j gamtą. 10.30 Dok. f. 
ciklas “ KGB... Veiklusis sovietinis 
kalavijas ir skydas". 11.30 Muzika. 
1200 Laida "Laiptai". 12.30 "Pasaulio 
aidas". 13.00 Iš 'Formulė-1" istorijos.
13.30 "Stilius". 14.00 Dok. f. ciklas 
"Centrinė gatvė". 14.30 Politikos 
apžvalga ' Pasaulio pranešimai".
15.30 F. "Veneros šydas". 16.00 
"Muzika ir šventas žodis". 16.30 F. 
"Jau nebe kolonijos: Honkongas 
1997, Makao 1999". 17.00 Muzikinė 
laida "Bombonešis". 17.30 "Europos 
kaleidoskopas". 18.00 "M arija 
Celestė". 19.35 "Kelionių vadovas".
20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animacinis f. “ Piteris Penas” . 21.00 
"Žvelkim e atidžiau” . 21.30 F. 
"Herbstmilchas".
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