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SAULE, SAULELE, 
SAULYTĖLE!

Leonija M A LA K A U SK IE N Ė
Taip Šv. Kalėdų trečiąją dieną 

aktorės Silvijos Povilaitytės para
ginti Šiaulių miesto kultūros dar
buotojai, kultūros skyriui pakvietus 
susirinkę į “Makso" šokių rojų, svei
kino grįžtančią saulę ir busimuo
sius metus.

Vakaronę vedė aktorė Olita 
Dautartaitė, šv. Kalėdas šventusi 
šauniausiame Kauno mieste, o 
kelionėje, kaip ir mes visi, patyrusi 
nuostabių tikros žiemos įspūdžių.

Kalbėjo (sveikino, dėkojo, linkė
jo) vakaro šeimininkams p. Huber
tas Smilgys ir svečiai: dabartinis 
vicemeras Algimantas Sėjūnas, 
buvęs vicemeras Arvydas Saida, 
Šiaulių apskrities valdytojas Arvy
das Šedžius, mons. Kleopas Jakai
tis. Jis išskyrė du Šv. Petro ir Povilo 
parapijai ir visiems Šiauliams svar
bius įvykius: naujų vargonų paš
ventinimą per praėjusias šv. Vely
kas ir rugsėjo mėnesį įvykusį tele- 
tiltą-susitikimą su šv. Tėvu ir Euro
pa. Gerbiamasis svečias pasidalijo 
patirtimi. Prieš sakydamas pa
mokslą, jis pirmiausia pasvarsto, ar 
iš jo bus kam nors naudos, ar yra 
prasmė jį sakyti. Valdžios ir kultūros 
darbuotojus jis irgi ragino prieš 
priimant sprendimą, nutarimą, 
prieš susirinkimą ar renginį svars
tyti, ar jis bus naudingas visiems 
žmonėms, ar - tik Jonui, Petrui, 
Onytei ar Marcelei.

Susirinkusiesiems buvo prista
tyti “Saulės deltos” leidiniai: 1996

m. Šiaulių krašto kalendorius, S. 
Bulzgio ir J. Ruzgio eilėraščių kny
gelės

Šiemetinis Stasio Šalkauskio 
premijos laureatas prof. Vytenis 
Rimkus kalbėjo, kad nedidelei lietu
vių tautai išlikti padėjo vienybė, su
sitelkimas, ragino siekti gerovės per 
toleranciją ir draugišką buvimą su 
kitų tautybių, kitų tikėjimų žmo
nėmis. Kad metai būtų geresni už 
praėjusiuosius, priklauso nuo kiek
vieno iš mūsų.

ŠPI rektorius A. Gudavičius visus 
svečius pakvietė į penktadienio 
vakarą institute jvyksiantj koncertą 
ir loteriją. Už 7 litus kainuojantį 
bilietą bus galima laimėti vertingą 
dailės kūrinį.

Senjorų klubo garbės preziden
tui atstovavusi jo žmona p. Tumko- 
vičionė vylėsi, kad teatre bus atgai
vintas bent vienas lietuviškas vaka
rėlis, kur veikėjai vadins vienas kitą: 
“Jonuk", “Petriuk", “Onute", “Ma
ryte"...

Pasakyta, perskaityta ir daugiau 
viltingų sveikinimo žodžių.

Dainavo Onutė Karkauskaitė ir 
Rimantas Vaitiekūnas. Grojo kame
rinis ir dūdų orkestrai, šoko Liud- 
milos "Aušrelė" ir Vytauto “Svingą". 
Iš tikro miško buvo atėjęs Šiaulių 
krašto Kalėdų senelis su tikrais 
baltais ligi pečių plaukais ir tikra (O. 
Dautartaitė patikrinol) puria balta 
barzda.

"Aušros alėja' gavo iš jo tikrą 
saldainį su baltąja moška.

Leonija  M A LA K A U S K IE N Ė
RUGINIŲ ŠIAUDŲ PASAKA
Fotografijos muziejuje šv. Kalėdų 

išvakarėse atidaryta kelmiškės 
Kornelijos Lopetienės iš ruginių 
šiaudų sukurtų stebuklų paroda.

Stebuklingai skamba autorės 
pasakojimas apie pradžių pradžią. 
Iš Paverpenio kaimo į Kelmės ligo
ninę buvo paguldyta Kornelijos mo
čiutės sesuo, kuri Korneliją ir užau
gino. Pirmąją dieną Kornelijai terūpė
jo močiutės, kuriai buvo plyšusi gy
slelė smegenyse, sveikata. Kitą die
ną ji atkreipė dėmesį j vieną iš keturių 
palatos ligonių. Tai buvo užventiškė 
Julija Stankienė. Ji sveikdama savo 
kamputyje darė kažkokius burtus: 
iš ruginių šiaudų pluoštelio jos 
rankose atsirasdavo nuostabių, akiai 
ir širdžiai mielų dalykų.

Grįžusi į namus, Kornelija puolė 
ne kiaules šerti ir karves melžti, o 
ieškoti medžiagos pinti, nes buvo 
Įsidėmėjusi įgudusių rankų judesius: 
vieną šiaudelį už dviejų, vieną už 
dviejų...

Buvo žiema. Prisirovė smilgų. Pa
bandė pinti. Ėmė galvoti. Gal pa
merkti? O gal pavirinti? Pabandė. 
Smilgomis apipynė vielos galą, 
sulenkė jį aštuoniuke, mediniu kaišt
eliu pervėrusi, prisisegė kasą. Kai 
nuėjo j ligoninę, smilgos dar tebe
buvo drėgnos, bet Julija Stankienė 
nepatikėjo, kad tai Kornelijos darbas:

Menotyrininkė Michalina Adoma
vičienė mielus, jaukius, gerų emocijų 
teikiančius darbus įsidėmėjo, autorės 
dar nepažindama. Ji pagyrė pastan
gas išlaikyti labai senas amato tra
dicijas ir, pažymėjusi darbų buitinę 
taikomąją bei dekoratyvinę paskirtį, 
kalbėjo, kad didžiųjų ir mažųjų skry
bėlių kompozicija parodoje rodo dar

dirbinių būrelio vadovė Gaiva Šimo
nienė, dovanodama vaikų padarytą 
šiaudinę saulutę. Prieš pradėdami 
lankyti šį būrelį, vaikai klausia dviejų 
dalykų: 1) kiek reikės mokėti; 2) ką 
reikės turėti. Sužinoję, kad mokėti 
nereikės ir pirkti nieko neprivalės, 
sako: “Ateisimel" O atėję, pasimokę, 
kartais ir paabejoja: kam to visko 
reikia? šiam būreliui G. Šimonienė 
vadovauja drauge su vyru, su kuriuo 
vasarą ir parūpina šiaudų, pridžio- 
vina darbeliams reikalingų kitokių 
augalų. Gaiva Šimonienė džiaugėsi, 
kad, atvedusi į parodą būrelį lan
kančius vaikus, galės parodyti jų 
darbo prasmę ir siektiną idealą.

Autorė padėkojo visiems, padė
jusiems rengti ekspoziciją ir atėju
siems į atidarymą tokiu visiems prieš

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
DOVANOS ŠIAULIEČIAMS

juk nebuvo nei mokiusi, nei aiškinusi. 
Padavė šiaudų ir sako: “Parodyk, 
kaip darei”. Kornelija parodė ir nuo 
to laiko Kelmės miestui, Šiaulių kraš
tui ir visai Lietuvai rodo. Su folkloriniu 
ansambliu važinėdama po užsie
nius, ir pasauliui rodo, ką gero turi 
Lietuva.

Šiaulių tautodailininkų vadovė 
Laima Kelmelienė sakė, kad visų 
aplinkinių rajonų saviveiklininkai dėvi 
Kornelijos pintas skrybėles.

neišsemtas plastines medžiagas ir 
autorės galimybes.

Fotografijos muziejaus vyresnioji 
specialistė Irena Ročytė, įteikusi au
torei nuostabią amarilių puokštę, 
džiaugėsi, kad nuo šių darbų muzie
juje tapo šventiškai giedra ir jauku.

Keleriopą gyvenimo ir kūrybos 
jubiliejų švenčiančią autorę sveikino 
Šiaulių tautodailininkės Vanda 
Budraitienė ir Veronika Jankauskie
nė, Šiaulių moksleivių namų šiaudų

metines šventes brangiu laiku. Jį 
taupydama, apie savo darbą pasa
kojo trumpai drūtai. Meškos trobelė 
respublikinės parodos prizu buvo 
įvertinta tuomet, kai Kornelijai buvo 
18 metų.

Kelmės kultūros namų sieną Kor
nelija šiaudais dekoravo, auginda
ma mažą dukrelę Laimutę. Tuometi
nės rajono valdžios ponai pasibaisė
davo, pamatę ant Šiaudų gulintį pu
sės metų kūdikį. O kūdikis, ant tų

pačių šiaudų pavalgęs ir pamiego
jęs, vakarop drauge su mama grįž
davo j namus. Dukra augo ir mokėsi 
iš mamos visko, ką ši mokėjo. Jau
nesnioji, Vitutė, net buvo išrinkta Ma
žeikiuose vykusios amatų dienos 
karalaite.

Savo darbų sumanymus Korne
lija sakosi daugiausia... pasapnuo
janti. Rytą atsikėlusi, jau žino, ką 
gamins parodai.

Darbas su šiaudais reikalauja 
sėslumo. Negalima pradėto darbo, 
kaip kokio mezginio, padėti į šalį ligi 
kito vakaro. Privalai pradėjęs pada 
ryti jį visą iki galo.

Vienerių metų darbui reikia 48 
pėdų ruginių šiaudų. Kiti sako, kad 
tokį glėbiu vos apkabinamą pėdą 
reikėtų vadinti kūliu. Tinka tik ilgas- 
tiobiai rugiai, kurių, greitai išgulančių, 
bevoik niekas jau nobesėja. Prie
šingai, viską daro, kad tik neaugtų... 
Įsigiję sodybą Kelmės rajone, Gai
liuose, Lopetos tikėjosi drauge su 
švedais įkurti pynimo iš šiaudelių 
cechą. Planavo įdarbinti kokius 15 
žmonių. Juk galima išmokyti žmogų 
tobulai atlikti vieną operaciją, pvz., 
karpyti šiaudus ar virinti. Kai sužinojo, 
kad niekas nė gabalėlio žemės Gai
liuose jiems neparduos, sugrįžo į 
Kelmę. Pernai augino rugius, išsi
nuomoję 15 arų. Šiemet pasisėjo 20 
arų rugių pas ūkininką. Kitokie šiau
dai netinka.

Nukelta ( 2 p.
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Atkelta Iš 1 p.
Kornelija turi ir mokinių: Kelmės 

3-ojoje, pagalbinėje ir sekmadienio 
amatų mokykloje. Mergaitės mokosi 
pinti iš šiaudelių ir siūti. Siuva tik iš 
senų, dėvėtų drabužių. Išsiardo, 
išlygina, tuomet kerpa ir daigsto, o 
atliekas meta j “bendrą katilą” - gal 
prireiks kitam atvejui - apykaklei, 
kišenei ar aplikacijai ant pradegintos 
vietos... Pravartu mergaitei mokėti 
pasiūti šliaužtinukus iš senų flanelinių 
marškinių ar kojines iš seno megz
tinio. Atsinešusi gerokai padėvėtą ar 
j skalbimo mašiną pakliuvusį ir dėl 
to susivėlusį mamos megztinį, ji žino, 
kad turi išeiti trys poros šiltų pus

kojinių visai šeimai. Ir kerpa taip, kad 
išeitų. Baigdama mokyklą, mokyto
jai patariant ir padedant, sugebės 
pasisiūti ir išleistuvių suknelę.

Parodos atidarymo popietę  
papuošė ir praturtino Šiaulių peda
goginio instituto folklorinio ansamb
lio mergaičių dainuotos senovinės 
advento dainos apie sodus, kiškj ir 
kielę, ir po tėvelio dvarą povinėjančią 
povelę, taip pat šio ansamblio 
vadovės Dianos Daujotaitės nesenų 
laikų prisiminimai iš Jaunimo etno
kultūros centro vasaros mokyklos. 
Pasigedusi į folklorinio dainavimo 
pamoką vėluojančių mokinių, Diana 
eidavo ieškoti j kiemą ir rasdavo juos

ten Kornelijos pynimo iš šiaudelių 
pamokoje...

Laimingas atsitiktinumas - susi
tikimas su nagingu, talentingu žmo
gumi įžiebė Kornelijai Dievo duotą 
kibikštėlę. Laimingos mergaitės, ku
rios turi galimybę iš jos mokytis. Julija 
Stankienė turėtų didžiuotis savo 
mokine.

Nepraeikime pro kuklią Foto
grafijos muziejaus afišą. Kai akys ir 
širdys jau bus pavargusios nuo vitri
nų, kuriose šiemet tiek daug grubių, 
rėksmingų blizgučių ir taip mažai 
fantazijos, užsukime pasižiūrėti į 
šiaudiniais varpeliais pražydusią pušį 
ir Betliejaus Kūdikio vertą lopšį.

LINO VIEŠKELIU ATJOJA SV. JURGIS
Leo n ija  M A L A K A U S K IE N E
Tarpušvenčiu drauge su atosto

gaujančiais vaikais ir anūkais galbūt 
užsuksime ir į “Aušros” muziejaus 
II rūmus Vytauto gatvėje. Čia ką tik 
atidaryta ir visų sausio mėnesį galės 
būti lankoma is dailės ir etnografijos 
skyrių fondų parengta dviguba paro
da “Šventasis Jurgis ir rankšluosčiai".

Parodos atidarymui skirtoje konfe
rencijoje buvo skaitomi pranešimai. 
Jie 50 egz. tiražu išspausdinti muzie
jaus jėgomis išleistoje knygelėje. 
“Aušros alėja” dalijasi su savo skaity
tojais konferencijoje girdėtomis min
timis.

Dailės skyriaus vyr. specialistas 
Arūnas Vasiliauskas kalbėjo, kad ši 
paroda - bandymas parodyti dalelę 
lobių, kurie sukaupti muziejaus fon
duose, bet visuomenei pasigrožėti 
neprieinami.

Biografinės žinios apie šv. Jurgį 
yra ejana kuklios. Gimė trečiojo šimt
mečio gale rytinėje Romos imperijos 
dalyje. Tėvai buvo turtingi žmonės 
ir savo sūnų gerai išauklėjo bei išmo

kslino. Busimasis šventasis tarnavo 
kariuomenėje, buvo paaukštintas, 
tapo populiariu tribūnu.

Išdalijęs turtus, tapęs krikščionių 
gynėju, Jurgis buvo kalinamas, visaip 
kankinamas, bet savo pažiūrų neat
sisakė, daugelį stabmeldžių patrau
kė į krikščionių tikėjimą. To nepakęs
damas, Romos imperatorius Diok- 
letianas 290 ar, kitų nuomone, 303 
metais jsakė nukirsti jam galva.

Šv. Jurgis yra ištikimybės, drąsos, 
teisingumo, stiprybės bei dorybės

simbolis.
Vėliau, XII amžiuje, šv. Jurgio as

menybė apgaubiama legendomis, 
jis tampa slibino, kaip blogio įsikū
nijimo, nugalėtoju. Savo globėju jį 
laiko kariai, ūkininkai, nuskriaustieji. 
Visame pasaulyje jo vardu pava
dinta gausybė bažnyčių, pakrikštyta 
daug žmonių.

Šv. Jurgį paprastai drožia jau 
patyrę liaudies meistrai, sugebantys 
i vieną visumą sukomponuoti keletą 
figūrų. Darbai būdavo drožiami iš 
vieno gabalo arba iš kelių, panaudo
jamas metalas, oda, ašutai, kitos 
medžiagos. Šv. Jurgio apsiaustas, 
šalmas, žirgas, jo pakinktai, merge
lės rūbai ir slibino figūra būdavo 
turtingai dažomi ir ornamentuojami.

Lankytojai tikrai atkreips dėmesį 
j šv. Jurgį su nameliu. Tai seniausiai 
(1928 m.) muziejaus įsigytas ekspo
natas. Jame išreikšta lietuvio vals
tiečio pasaulėjauta. | kompoziciją 
jis sudėjo savo gyvenimą - tai, kas 
jam buvo brangiausia. Eksponuo
jamas ir sovietmečiu įsigytas veržlus 

raitelis, dokumentuose įvardytas 
kaip šv. Jurgis, tačiau aiškiai matyti, 
kad tai Vytis.

Pranešėjas papasakojo apie 
Jurginių šventės žemės atrakinimo 
ir kitus papročius. Mergelės dainuo
davo, susėdusios ant tvoros. Žino
davo, kur dainuoti. Berniokai nusivy
davo šiaudų botagėlius ir žinodavo, 
kaip kirsti, katrai pataikyti. Bėgančioji 
žinodavo, kur slėptis, kad ieškan- 
tysis rastų...

Jeigu kaimas turėdavo vaiką,

J. JABLONSKIUI SKIRTAS VAKARAS 
ŠIAULIŲ PEDAGOGINIAME INSTITUTE

Leonija M A LA K A U S K IE N Ė
Tą pačią gruodžio 14 dieną 

nedidelis būrelis J. Jablonskio atmi
nimą gerbiančių dėstytojų ir studen
tų susirinko į instituto aktų salę pasi
klausyti jubiliejui skirto koncerto.

Jis buvo sumanytas ir parengtas 
kaip muzikinė-literatūrinė kompo
zicija. Doc. Giedrės Čepaitienės pa
rengti lietuvių kalbos ir literatūros 
specialybės studentai paskaitė pri
siminimų apie Jono Jablonskio vai
kystę ir pedagoginį darbą Šiau
liuose.

Ypač miela ir drauge graudu

buvo klausytis pasakojimo apie 
pirmąsias mažojo Jonuko dienas 
rusiškoje XIX amžiaus pabaigos 
pradinėje mokykloje. Pirmąją dieną 
jis teišmoko du dalykus: “ašo” 
(chorošo) ir "niozna" (ne znajieš). 
Kad ir kaip stengėsi atspėti, ko 
klausia mokytojas, nė vieno 
trokštamo “ašo" negavo...

Kurį laiką gyvendamas Šiau
liuose, J. Jablonskis mokė lietuvių 
kalbos slaptai susirenkančius 
lietuvių jaunimo būrelius. Tai buvo 
nelengvas darbas: nei vadovėlių, 
nei metodikos nebuvo; nebuvo ir

pačios bendrinės kalbos. Mokiniai 
ne visada suprasdavo mokytojo 
reikalavimus ir jiems paklusdavo.

Atsiminimų atkarpos pynėsi su 
birbynės, kanklių muzika, merginų 
choro “Cantus", kuriam vadovauja 
Muzikos katedros dėstytoja Adelė 
Pyragytė, atliekamais kūriniais. 

A lg irdo  M U S N E C K IO  nuotr.:
“Tai gražiai skambėjo žodžiai 

“laukas”, “p lo v a ”, “ke lia s ”, 
“upė”...

Atsiminimus apie J. Jablonskio 
darbą Šiauliuose skaito ŚPI IV k. 
lituanistė Eglė Pikšrytė.

vardu Jurgelis, tai, sodams žydint, 
jį kviesdavosi ir vaišindavo medumi, 
uogiene, saldainiais - kad sodai gerai 
derėtų. Tačiau Jurgelio pagalba bu
vo veiksminga tik tol, kol jis neįsi
mylėdavo...

Sulą būdavo galima leisti tik su
laukus Jurginių: antraip raganos 
puodus išvardysiančios, o sula bus 
karti, neskani.

Jeigu vilkas nusižiūrėdavo arklį, 
tai neverta būdavo jį gelbėti. Vilkai, 
kitaip sakant, šv. Jurgio šunys, vis 
tiek jį sudraskysią. Jei ne - nuken- 
tėsią gelbėtojai.

Kad rūtos būtų vešlios, garbano
tos, jas reikėdavo sėti Jurginių rytą 
ir būtinai užakėti katės arba šuns 
koja.

Prof. Vytenis Rimkus atkreipė dė
mesį į Šv. Jurgio siužeto lietuviškąją 
interpretaciją; kad lietuviškasis šv. 
Jurgis slibiną duria ne kryžiumi su 
vėliava, o ietimi; tik kartais ieties viršū
nėje yra mažas kryželis.

Jurginės Lietuvoje buvo kumečių, 
pusininkų, nuomininkų kaitos diena, 

ši diena buvo laikoma ir ganiavos 
pradžia. Su tuo yra susiję įvairūs Jur
ginių papročiai bei ritualai. Šv. Jurgio 
koplytėlės būdavo statomos prie 
vadų, pro kuriuos kasdien vaikščios 
gyvuliai.

Prof. Vyt. Rimkaus nuomone, šv. 
Jurgio obuolmušis žirgas yra ypa
tingo šaunumo ženklas.

Pranešėjas atkreipė klausytojų 
dėmesį į skirtingą meistrų drožybos 
stilių ir į dabartines tendencijas. Atro
do, kad šiuolaikinės šv. Jurgio liau

dies skulptūros atitrūko nuo savo 
tradicinio santykio su gamta, žemės 
ūkiu, naminiais gyvuliais ir, svarbiau
sia, žirgu. Jos yra ypač nugludintos, 
išgražintos. Didelis, puošnus, įman
triai išsirangęs slibinas tampa pa
grindiniu kompozicijos personažu, 
o tuomet pakinta ir viso siužeto ргаз- 
mė. Tikėtina, kad ilgainiui šis atgai
vintas siužetas labiau išreikš šiuo
laikinių žmonių gyvenseną, atskleis 
naujų gėrio ir blogio kovos niuansų.

Monsinjoras Antanas Bitvinskas 
supažindino su Šiaulių Šv. Jurgio 
bažnyčios istorija, parengta pagal 
Kauno arkivyskupijos kurijos rr 
Šiaulių šv. Jurgio parapijos archyvų 
dokumentus.

Ši bažnyčia pastatyta 1909 m. 
rusų karinės valdžios lėšomis kaip 
rusų kariuomenės cerkvė. Pirmojo 
pasaulinio karo metais vokiečių 
okupacinės valdžios ji buvo paversta 
sandėliu, o 1919 m. atiduota Lietuvos 
kariuomenės poreikiams. Bažnyčioje 
pamaldų nebuvo, bet ji priklausė 
Krašto apsaugos ministerijai.

1919 m. liepos 6 d. Šiaulių deka
nas, šv. Petro ir Povilo bažnyčios kle
bonas Julijonas Jasienskis bažnyčią 
pašventino, suteikdamas jai Šv. 
Jurgio kankinio titulą, o tų pačių metų
Pruodžio 29 d. Žemaičių vyskupas 

ranciškus Karevičius paskyrė jos 
rektoriumi kun. Justiną Lapį. 1923 
m. šiai bažnyčiai suteiktos parapi
jinės bažnyčios teisės; kun. Justinas 
Lapis tapo jos klebonu. Nustatytos 
parapijos ribos ir atlaidų dienos.

Pranešėjas pateikė žinių apie 
bažnyčios altorius, paveikslus, var
pus, vargonus. Lurdo švč. Marija ta
pyta dailininko Petro Kalpoko, pa
veikslą padovanojo saldainių fabriko 
“Rūta" savininkas Antanas Grice- 
vičius. Dauguma paveikslų tapyti 
Jono Janulio.

1932 m. įvyko pirmasis bažny
tinės muzikos koncertas.

ŠPI docentė Dalia Striogaitė 
kalbėjo apie kultūrines sasajas - 
medinių šventojo Jurgio skulptūrėlių 
motyvus lietuviu prozoje ir poezijoje.

I medinius "dievukus" pirmieji at
kreipė dėmesį rašytojai avangar
distai 1924 m. “keturių vėjų" žurnale. 
Jie džiaugėsi liaudies meno primi
tyvumu, savotiškumu. Šv. Jurgio tarp 
šio žurnalo iliustracijų nebuvo.

1938 m. išleistame romane “Me
diniai stebuklai, arba dievadirbio 
Vinco Dovinės gyvenimas ir darbai" 
Kazys Boruta gilinosi į mūsų kultūros 
liaudiškąsias ištakas ir šlovino 
paprasto, nemokyto kaimiečio kuria
mą meną. V. Dovinė išreiškė paties 
K. Borutos, maištaujančio revoliu
cionieriaus, romantišką idealą. Kny
ga kėlė nerimą, žadino pilietinę atsa
komybę už kultūros ir krašto likimą,

buvo savotiškas literatūrinis sker
svėjis.

Apysakoje “Baltaragio malūnas” 
rasime obuolmušių žirgų (grožio ir 
polėkio) motyvą; ilgai rašytojas 
ieškojo pagrindinio personažo vardo 
ir išsirinko Jurgį Girdvainį.

Šv. Jurgio motyvas švysteli B. 
Brazdžionio 1940 m. rašytame eilė
raštyje “Bėgimas iš tėvynės", kaip 
vienas brangiausių Tėvynės 
atributų.

Atskiro pranešėjos dėmesio susi
laukė K. Platelio eilėraštis “Kristus 
kaip šventas Jurgis". Jame šv. Jurgis 
kovoja kaip Kristus - dėl gyvojo že
mės gyvenimo, dėl Laisvės ir Neprik
lausomybės, dėl žmogaus nemirtin
gos sielos. O Kristus kaip šv. Jurgis 
išjoja į kovą prieš amžinąją mirtį, 
prieš būties laikinumą.

“Pavojingiausią akimirką mes pri
valome stoti prieš tamsos viešpa- 
tiją", - t. y. prieš tą pačią simbolinę 
angį raudonais nasrais, su kuria 
kovojo šv. Jurgis.

Antrąją ekspozicijos pusę apibū
dino “Ausros" muziejaus etnografi-
I'os skyriaus vedėja Skaistė Moč
iutė.

Iš linų ir kanapių pluošto, prof. 
Pranės Dundulienės teigimu, lietu
vės verpė ir audė jau akmens am
žiuje. Rankšluosčiai - vieni iš se
niausių audinių, turėjusių ir buitinę, 
ir dekoratyvinę, ir apeiginę paskirtį 
(vestuvių dovanos piršliui, pabro
liams, muzikantams ir kt)

Šiaulių muziejuje saugoma 214 
rankšluosčių. Seniausi eksponatai 
yra iš praėjusio šimtmečio pradžios. 
Beveik visi papuošti raudonos spalv
os medvilnės dryžiais.

XX a. pradžios rankšluosčiai au
džiami, derinant balintus ir nebalin
tus lininius siūlus, o vėliau - ‘ į bovel- 
ną”, t. y. balti medvilniniai apmatai 
ataudžiami linais. Šalia geometrinio 
rašto atsiranda augalų motyvų.

Kai kurie XX amžiaus rankšluos
čiai yra papuošti siuvinėtomis mono
gramomis, gėlėmis, pinikais, mez
giniais.

Dalį kolekcijos sudaro Šiaulių zo
nos audėjų A. Šliūpienės, J. Sjupu- 
rienės, R. Kavaliauskienės, O. Udrie- 
nės, Pr. Umbrozienės ir kt. darbai

Kadangi namų darbo rankš
luosčius jau beveik visiškai išstūmė 
pramonės gaminiai ir sparčiai ma
žėja audėjų, muziejaus rankšluosčių 
rinkinys darosi vis vertingesnis.

Konferencijos dalyviai dėkojo už 
galimybę išklausyti pranešimus, po 
kurių ir eksponatai atrodo daug 
iškalbingesni. Prof. V. Rimkus linkėjo 
muziejui tapti tikra mokslo įstaiga; 
gyventi dėl to nebūsią lengviau - tik 
įdomiau.

SENIAUSIEJI MUZIKOS 
(RAŠYMO IR ATGAMINIMO 

APARATAI
Radijo muziejuje šiomis dienomis 

galima pamatyti ne tik nuolatinę eks
poziciją. Gruodžio 27 d. čia atidaryta 
seniausių mechaninių muzikos apa
ratų paroda. Eksponuojami ne tik 
muziejaus, bet ir kolekcionierių su
kaupti turtai. Juos pristačiusi Radijo 
muziejaus vedėja Genovaitė Žu
kauskienė pasiūlė patiems papasa
koti apie eksponatus.

Adolfas Turauskas iš Kuršėnų pa
rodė muzkinę dėžutę, paaiškino, 
kaip ji veikia, pademonstravo beveik 
šimto metų senumo kelioninį ir kitus 
patefonus, papasakojo, kaip atsira
do šunelis ant senovinių plokštelių. 
Dailininkas Faustas Baro pastebėjo, 
kad jo mirusio brolio šuneliui itin pa
tinka klausytis fonografo grojamos 
muzikos. Jis pasiūlė šunelio piešinį 
Edisonui, bet šiam nepatiko. Anglų 
plokštelių firma piešinį nupirko, tik 
paprašė šalia io nupiešti gramofoną. 
Taip atsirado kolekcionieriams gerai 
žinomos plokštelės “su šuniuku”. 
Buvo parodyta ir caro laikų vienpusė 
popierinė plokštelė.

Povilas Steponavičius demons
travo, kaip groja muzikinė lėkštutė 
su Bastilijos piešiniu. Jis mano, kad 
jos paskirtis buvo paprasta: saugoti 
indaują nuo vagių. Pajudinta iš vietos 
lėkštė groja vieną iš dviejų melodijų, 
ir jos neįmanoma nutildyti. Neatsar
giai padėta (atremta į kitą ekspona
tą), si stropuolė ir parodos atidarymo 
metu nė nemanė nutilti - grojo ir 
grojo.

Muzikinę dėžutę, kuria buvo gali
ma groti nesudėtingą melodiją, taip 
pat, keičiant adatėlių vietą, kurti savo 
muziką, p. Steponavičius įsigijo be 
adatėlių. Tačiau kiekvienas kolekcio
nierius neišvengiamai privalo tapti 
meistru...

P Broniušas parodė savo muzi
kinį laikrodį. Pagamintas prieš I pa
saulinį kara, pirktas Gardino mieste 
už 100 rublių, jis veikia kaip žadin
tuvas: prisuktas groja 15 minučių.

P Suipa turi įsigijęs vieną iš pirmų
jų muzikos automatų. Mechanizmas 
[jungiamas svoriu (moneta). Yra ži
nių, kad tokio tipo aparatais 1912 
m. buvo aprūpintipirmaklasiai “Tita
niko” restoranai. Šiuo aparatu klau
sytojams buvo pagrota kalėdinių 
giesmių iš p. Paulausko senų lietu
viškų plokštelių.

Parodoje galima pamatyti Ro
mualdo Jasaičio plokštelių ir 
adatėlių kolekciją.

Gaila, kad atidarant parodą neda
lyvavo seniausio, maždaug 200 me
tų senumo mechanizmo simfoniono 
ir fonografo su dideliu voleliu, j kurį 
buvo galima įrašyti kelias melodijas, 
savininkas.

Tikėkimės, kad parodos lankyto
jai, gražiai paprašę šeimininkų, galės 
ne tiktai pamatyti šiuos žmogaus 
proto ir rankų kūrinius, bet ir išgirsti 
jų grojamą amžinai jauną muziką.

* * *
šios muziejų dovanos Jums, mie

lieji moksleiviai, studentai ir kiti šiau
liečiai, suteiks dideli malonumą. Jos 
byloja apie mūsų žmonių - žinomų 
ir nežinomų kūrėjų, vyrų ir moterų, 
- begalinį darbštumą, neišsemiamą 
kantrybę, pro visus karus, badus ir 
marus, pro visus sunkmečius mus 
pasiekusį kūrybos, talento išsipildy
mo džiaugsmą. Turėkime vilties, kad 
ir mūsų darbai ir dienos nedings 
begalinėje laiko tėkmėje, kad mūsų 
rūpesčiai ir pastangos paliks ateičiai 
gėrio ir grožio pėdsakus.



ŽMONES IR DATOS
Jon s ST R IE LK Ū N A S

GIMTASIS ŽODIS

Jis - lyg vėliava amžių tamsybėj, 
Priešui artinantis paslėpta.
Jis - lyg klykianti vaiko gyvybė,
Kai atsiveria jam visata.

Jis - lyg pasakų senis sukembęs, 
Mums nešąs pranašingas žinias.
Jis - lyg varpas, vaikystėj suskambęs 
Per Velykas arba Sekmines.

Jis - lyg motinos duona pakvipus 
Klevo lapais arba ajerais.
Jis - lyg šniokščiantys medžiai abipus 
Tų kelių, kur žmogum tu dareis.

Jis - lyg mūšis, tik vakar praūžęs 
Virš išgelbėtos tavo šalies.
Jis - lyg tas paskutinis drabužis,
Su kuriuo tu į karstą gulies.

Apie J. Jablonskį rašo:

IR TAIP ATSIRANDA 
ŽODŽIAI

P a n a r in ę  g a lv a s , įrė ž ę  
sprandus, du palši jaučiai velka  
jungą. Sunkus arklas pam ažu  
verčia jžėlusios šilainės velėnas. 
V ien as  jau tis , d ide lis , tvirtas, 
nesikarščiuodam as kelia koją už  
kojos, že n g ia  ties ia i vag a . Su 
antruoju tikra bėda: eina nelygiu 
žingsniu, m ėtosi j šonus. Pyksta 
artojas, barasi, grūm oja.

- Kodėl tas tavo  jautis toks  
n en uoram a? - p ak lau s ia  arto jo  
priėjęs nepažįstam as vyriškis.

- Jis te b ė ra  tik  m okinys , - 
ilgai negalvojęs, atsako artojas.

Toks p as ika lb ė jim as vos ne  
prieš š im tm etį vyko v ie n a m e  
L ie tu v o s  u ž k a m p y je .  A rto jo  
n e ž in o m e  n e i v a r d o , n e i 
p a v a rd ė s . B e t p ro  ša lį ė ję s  
vyriškis buvo m ūsų kalbininkas  
Jonas Jablonskis.

Ik i to l k ie k v ie n a s ,  k u r ie  
m okėsi b e t kurio je  m okykloje, 
buvo vad in am as  studentu . J. 
Jablonskis , n o rėd am as  atskirti 
b e s im o k a n t į j į  a u k š to jo je  
m o kyk lo je  nuo  kitų m o kyk lų  
lan ky to jų , n u s p re n d ė  varto ti 
žodį m okinys, kurį p irm ą kartą  
išgirdo iš ano  arto jo  lūpų. Taip 
pam ažu  ir im ta lietuvių ka lbo je  
varto ti šis žo d is  v isa i n a u ja  
reikšm e. Š ian d ien  ap ie  arim ą  
jauč ia is  m es s u ž in o m e  tik  iš 
knygų, senelių pasakojim ų. Bet 
žodis m okinys, tikruosius savo  
šeim ininkus jau č iu s  pam iršęs, 
g e ra i  la ik o s i ir t r a k to r ia is  
arianč io je  Lietuvoje.

Vargu kam  ateina į galvą, kad 
je ig u  n e b ū tų  g y v e n ę s  J. 
J a b lo n s k is ,  š ia n d ie n  m e s  
ve ik iau s ia i v isa i n ev arto tu m e  
tokių gerai k iekv ienam  žinom ų  
ir įp ra s tų  ž o d ž ių ,  k a ip :  
pirm adien is, antradienis, kaina,

LIETUVIŠKO ŽODŽIO PUOSELĖTOJĄ 
PRISIMENANT

Pranas M A S IU L IS
"Ne žem ės derlumu, ne dra

bužių skirtingum u, ne šalies  
gražumu, ne mieStųir piSų tvirtumu 
gyvuoja tautos, bet daugiausia  
išlaikydamos ir vartodamos savo 
kalbą.." -  rašė M. Daukša, vienas 
pirmųjų raštijos lietuvių kalba  
kūrėjų. Iš tikrųjų gimtoji kalba yra 
kertinis akm uo tautos pamate. 
Kol gyva kalba, tautai negresia  
pavojus išnykti.

Mūsų, lietuvių, tautai taip pat 
padėjo išsilaikyti gimtoji kalba. 
Ji, kaip ir šia kalba bendraujantys 
žmonės, tautos istorijoje nuėjo 
sun kų  ir sudėtingą kelią. Anot 
poetės J. Degutytės, lietuviškas 
žodis  g rū d in o s i "P ilėnų lau
žuose", skambėjo “motinos bau
džiaun inkės  lopšinėse", “liko 
k ra u jo  ra id ė m  an t k a m e rų  
akm ens ir pelenuos".

Tautos istorijos vingiai nebuvo 
palankūs lietuvškam  žodžiui. 
A m žių  b ė g y je , yp a č  X V II a. 
antrojoje pusėje ir XVIII a., kai 
Lietuvos valstybingu mas sparčiai 
nyko ir buvo sugniuždytas, j 
lietuvių kalbą prasiskverbė daug  
svetimybių, žargonybių, netai
syklingų pasakym ų. Raštijoje, o 
neretai ir šnekam ojo je kalboje,

atsirado tokie žodžiai, kaip adyna, 
su m n e n ė , sm ertis , z iegorius, 
abrozdas, ratavoti, tiešyti irt.t. O  
ra š y b o s  k a ip  to k io s  iš v iso  
nebuvo -  rašė, kaip kas išmanė.

U ž ta i, kad  š ian d ien  mūsų  
gim to ji k a lb a  ta p o  grynesnė  
(šiukšlių vis d a r pasitaiko), kad 
tu r im e  g ra m a tik ą  ir apskrita i 
b en d rin ės  k a lb o s  pagrindus, 
p riva lo m e b ū ti d ėk in g i Jonui 
Jablonskiui. Tiesiog neįmanoma 
išvardyti visų šio žm ogaus, kurį 
Vydūnas yra taikliai pavadinęs lie
tuvių kalbos sąžine, darbų. Jis su
kūrė bendrinės kalbos sintaksės, 
terminologijos, rašybos mokslo 
pagrindus, taisė, redagavo Ž e 
maitės ir kitų rašytojų kūrinių kal
bą, stilių, pats rašė straipsnius įvai
riomis temomis, vertė iš kitų kalbų 
grožinės ir tautosakinės litera
tūros kūrinius. O  be to, buvo atsi
davęs pedagoginiam  darbui m o
kyklose ir į am žiaus pabaigą - 
universitete...

Šiandien J. Jablonskį prisime
name, m inėdam i jo 135-ąjj gimta
dienį (gim ė 1860 12 30). Bet ir be  
yp atingos p ro g o s tu rė tu m e jį 
prisiminti kaip labai atsidavusį 
savo krašto žm onėm s. Buvęs šio 
d id e lio  ž m o g a u s  m okinys  ir

pasekėjas J. Balčikonis apie tai 
paliudija žodžiais: “Jablonskis 
troško, kad jo pasiektas mokslas 
greičiau tektų visai tautai” Tai 
dau g  pasakantys ir įkvepiantys 
žo d žia i. Turbūt niekaip k ita ip  
neatsidėkosim e J. Jablonskiui, 
kaip patys gerbdami ir brangin
dam i g im tąją kalbą.

Beje, m um s, šiauliečiams, J. 
Jablonskis prisimintinas dar ir 
todėl, kad kurį laiką (1903-1904  
m .) b u v o  m ūsų  m ie s to  
gyventojas.

J. Jablonskis rašo:
p a ž a n g a , d e g tu k a s , p o jū tis , 
v a rd in in k a s ,  k i lm in in k a s ,  
a s m e n u o tė ,  ju n g tu k a s ,  
jaustukas, veiksnys, tarinys ir kt. 
D a u g e lį  š ių  ž o d ž ių  J . 
J a b lo n s k is  s u g a lv o jo ,  
p a k e is d a m a s  ja is  a n k s č ia u  
v a rto tu s  s v e tim u s  ž o d ž iu s .  
K itus ž o d ž iu s , k a rta is  re ta i  
pasitaikančius m ūsų tarm ėse, 
jis pale isdavo  į lietuvių ka lb ą  
vartoti visai nau ja  reikšm e.

T ik  J. J a b lo n s k io  d ė k a  
š ia n d ie n  l ie tu v ių  k a lb o je  
v a rto ja m e  ir žo d į d e g tu k a s .  
A n ksčiau  m ūsų k a im u o s e  ir 
m ie s tu o s e  šį d a ik tą  v a d in o  
sierč iku , z a p a łk a  ir k ito k ia is  
s v e tim o s  k ilm ė s  ž o d ž ia is .  
P irm ia u s ia , s a k o , d e g tu k a s  
paplito K e lm ės apy linkėse . J. 
Jablonskis, sugalvojęs šį žodį, 
n u ė jo  į k r a u tu v ę  ir p ra š o  
d e g tu k ų .  K r a u tu v in in k a s ,  
ž in o m a, n e s u p ra n ta , k iš a  ir 
viena, ir kita, įnoringas pirkėjas  
galvą krato duodam as suprasti, 
kad ne šių daiktų jam  prire ikė. 
Š io je  k r a u t u v ė je
"neusikalb ėjęs”, J. Jab lonskis  
p a s u k a  j a n t r ą ją .  Č ia  
k r a u tu v in in k a s ,  d e g tu k ų  
paprašytas, taip pat tik pečiais  
trauko. Pagaliau J. Jablonskis, 
k a n try b ė s  p r itrū k ę s , p irš tu  
parodo norim ą prekę . Vėliau  
tas  pats  krau tu v in in kas , ka i 
k o k s  n o rs  v a ls t ie t is  
p a p ra š y d a v o  s ie r č ik ų ,  
paaiškindavo, kad  šis daiktas  
lietuviškai vad inas i deg tu ka i. 
Taigi ne taip seniai, rodos, tokio 
p a p ra s to  ž o d ž io  d e g tu k a i  
Lietuvoje niekas nežinojo.

Ž o d is  v irš in in k a s  lie tu v ių  
rytiečių tarm ėse buvc žinom as  
jau  nuo sen ų  la ikų . Jis ten

Keli kalbos mažmožiai
Kažin iš kur, turbūt iš anos  

pusės Nemuno, į rašomąją kalbą 
skverbiasi keli nei šiokie, nei 
tokie sakymai: ar tamsta matėte? 
G erbiam asis  Tam sta, verčiau  
nutilkite...

re iš k ė  v y re s n į,  s e n e s n io  
am žiaus piemenį. J. Jablonskis  
pagalvojo, kad lietuvių kalboje  
šiai sąvoka i žym ėti p a k a n k a  
p la č ia i  v a r to ja m o  ž o d ž io  
kerdžius, o  viršininku g a lim a  
v a d in t i  n e  p ie m e n is ,  b e t  
a p s k rita i žm o n e s , k u rie  turi 
k o k ią  v irš e n y b ę  a n t  k itų .  
Š ia n d ie n  n e t ju o k in g a  
p ris im in u s , kad  v irš in in k a i  
anksčiau  reiškė tik p iem enis. 
Tač iau  m ūsų v irš in in ka i d ė l 
“piem eniškos” savo kilmės gali 
n e n u s im in t i:  k a lb o je  to k ių  
atsitikimų nesunku rasti.

Kartais ir vaikai vienu kitu 
ž o d ž iu  p r a tu r t in a  k a lb ą .  
Pasakoja, kad ir kablelio vardą  
J. Jablonskiui padėjo sugalvoti 
jo  s ū n u s . A n k s č ia u  k a b le lį  
v a d in d a v o  ils iu , s k irs m e liu , 
perstoju, perkirdžiu . K artą  J. 
Jablonskis rašęs. Priėjo p riė jo  
dar raidžių nepažįstąs sūnelis, 
p a ž v e lg ė  j iš m a r g in tą  
popieriaus lapą ir sako: “Kokius 
tu  č ia  t ė v e l i ,  k a b liu k u s  
rašinėji?" Patikęs tėvui žodis, ir 
šiandien visi m ūsų vaikai turi 
m okytis ta isyklinga i k a b le liu s  
dėlioti.

Visi č ia  m ūsų m inėti žodžiai 
labai paprasti ir suprantam i. 
Degtukas  pad arytas  iš žodžio  
d e g ti  p a g a l k itu s  p a n a š iu s  
žodžius (plaktukas, muštukas) ir 
t. t. T a č ia u  a r  y ra  k a lb o je  
ž o d ž ių ,  k u r ie  jo k ių  s a v o  
gim ina ič ių  a n k s č ia u  neb ū tų

Kiek žinau iš kalbos mokytojų  
ir mūsų žmonių kalbos, mes, į ką  
kreipdamiesi ir nenorėdami žm o
nių kalbos darkyti, turime sakyti: 
ar tamsta m atei? a r jūs matėte?  
Gerbiamasis, gerbiamasis tautieti,

f . m okytojau, verčiau nutilk... 
odis tam sta  yra tik tam  tikras 

įvardis, žodžio  ponas jis neat
stoja; žodis tam sta pasakom as  
tik vietoj žodžio tu, kada kreipia
m ės į kiek didesnį asmenį. Saky
dami: “artam sta  žinai?'', kreipia
m ės į v ie n ą  asm enį; sakydami: 
“a r  tamstos žinote?”, kreipiamės į 
kelis asm enis, ne į vieną žmogų. 
Sakymas “tamsta žinote” (tams
tos vienaskaita su ve iksm ažo 
d ž io  daugiskaita) yra didžiausia  
nesąm onė, naujausias naujųjų 
inteligentų iš piršto išlaužtas prasi
manymas.

Žodis jūs, kitų vartojamas krei
piantis j v ie n ą  asm enį, nėra kal
bos prasim anym as a rb a  koks 
vengtinas rus ic izm as: sakymas  
vienam  žm ogui “jūs m atote" yra 
toks pat geras, kaip ir sakym as  
“tamsta m ata i”, ir daug žm oniš
kesnis už dab ar įprantam ą kažin 
iš kur vieno kito pasakym ą "tams
ta m atėte”.

Dabar daug keis, užuot mokęsi 
žmonių kalbos iš vadovėlių ir šiaip 
ta is yk lin g e sn ės ka lbos  raštų,

prasim ano reikalui ir ne reikalui 
visokias kalbos ligas, teikia jas į 
raštus, tom is ligomis užkrečia  
kitus žm o n e s ; m okytis  sen u  
papratimu tingim e -  ir palengva  
griauta griaunam e savo kalbą, 
darom e tai, ko nesuspėjo prieš 
karą rusų valdininkai padaryti.

M an, seniui, dab ar ypač d a ž
nai tenka girdėti pasakym ų iš 
kalbančių lietuviškai inteligentų: 
k a ip  te n  n e b ū tų ; k u r  n e p a 
žiūriu , v isur tave  m atau; jis g e 
rai žino kalbą; rytoj bus varžyti
nės; j P a b a ltė s  k ra š tą  išvažia 
vo ... Iš kur taip sakom a? Žm o
nės, rodosi, sako: kad  ir kažin  
kas būtų, a r  š ia ip  ar taip ...; kur  
pažiūriu  (ku r tik  pažiūriu ), visur 
tave matau; jis gerai m oka kalbą; 
rytoj bus varžytynės, (plg. peš
tynės, galėtynės...); į Pabaltijo 
kraštą išvažiavo (plg. V ilk ija  ir 
Pavilkijys, Baltija  ir Pabaltijys). 
Daugiau skaitykite geros kalbos 
raštų ir daugiau  turėkite reikalo 
su žm onių kalba ir jos taisyk
lėmis.

Senis
“Lietuva”, 1 92 3 , Nr. 80  (1197)
P a s ta b a : Dabartinės lietuvių 

k a lb o s  ž o d y n a s  (V., 1 9 9 3 )  
to le ru o ja  d v e jo p ą  ra š y b ą :  
varžytynės ir varžytinės - R M.)

turėję , o būtų  pap rasč iaus ias  
žm o g au s fan taz ijo s  padaras?  
Tok ių  ž o d ž ių  y ra , b e t la b a i  
m ažai, [d o m i y ra  š iandien  jau  
d a u g e ly je  p a s a u lio  k a lb ų  
v a r to ja m o  ž o d ž io  n a ilo n a s  
atsiradim o istorija. Anglų firma, 
pradėjusi gam inti šią m edžiagą, 
ja i  p a v a d in t i  s u o rg a n iz a v o  
k o n k u r s ą . Ž iu r i  g a v o  3 5 0

pasiūlym ų. Kom isijai labiausiai 
patiko  nylon  [na ilen ], ir naujoji 
m ed žiag a  buvo pavadin ta  šiuo  
ž o d ž iu .  P a s ir o d o , t ik ru s  
žo d žiu s  nuo d irbtin ių  ne taip  
lengva atskirti.

A lg ird a s  S A B A L IA U S K A S  
"Žodžiai keliauja". 1993



Vytau tas LA N D S B E R G IS - 
Ž E M K A LN IS

Japonų karo įkarštyje, kai rusų 
kariuomenei ypač nesisekė, mano 
tėvas po trejų metų tremties, kur 
gyveno policijos priežiūroje, iš 
Sm olensko atsikraustė j Vilnių. 
Pirmąjį butą turėjome Šnipiškėse, 
kur buvvo artilerijos kareivinės. Ten

prilupo ir išvaikė visą mūsų 
ekspediciją. Taip kasinėjimai 
Šeškinėje ir pasibaigė. Dar 
eidavome į Trijų kryžių kalną. 
Kastantinas man pasakodavo, kad 
ten būta kažkokios pilies. Jis 
tikėjosi, kad ten kažką galima  
iškasti, rasti kažkokių likučių. Ir mes 
kasinėjome, kol mūsų neišvarė už 
kelių ar smėlynų žalojimą...

žinių” redakcijos administratorius. 
Spaustuvininkas Kukta, kunigo 
Kuktos, vėliau vyskupo, brolis 
(neprisimenu vardo), įrengė labai 
didelę ir gražią specialiai “Vilniaus 
žinioms" skirtą spaustuvę. Ji buvo 
didžiuliame name, apačioje, 
priešais šv. Kotrynos bažnyčią, 
arba, galima sakyti, priešais 
kompozitoriaus Moniuškos

kalbos, ir 1906-1907 metais toks 
leidimas buvo gautas. Pamokas 
Vilniaus realinėje gimnazijoje lankė 
nedidelė grupelė mokinių, tarp jų ir 
šiek tiek už mane vyresnis mano 
draugas ir busimasis svainis 
Kastantinas Jablonskis, Šimėnas, 
du broliai lietuviai, rodos, Valavičiai, 
Randomanskis ir Juozas 
Landsbergis.

langą j praeinantį rusų žandarą.
*
*  *
1921 m. sausio 1 d. vedžiau  

Jablonskių Onytę. Tuoj po Juozo 
Tumo-Vaižganto palaiminimo 
Vytauto bažnyčioje atvažiavome jo 
ir pas tėvus. Pirmasis J. Jablonskio, 
dabar jau uošvio, klausimas buvo:

ATSIMINIMŲ APIE J. JABLONSKĮ FRAGMENTAI
stovėjo vienaaukščiai banko namai, 
nelyginant kokia banko darbuotojų 
kolonija. Ir šioje kolonijoje, pačiame 
gale, mes turėjom e butelį. Ten 
pradėjome gyventi.

Jablonskiai buvo gavę butą  
Sergijaus (vėliau Lvovo) gatvėje. Iš 
tų banko namų ir mes čia 
persikraustėme, ir apsigyvenome 
Jablonskių kaimynystėje.

Mūsų ir Jablonskių šeimos 
bičiuliavosi; aš ypač
susidraugavau su vyriausiuoju J. 
Jablonskio sūnumi Kastantinu. Jis 
buvo už mane šiek tiek vyresnis, 
mokykloje mokėsi dviem klasėmis 
aukščiau, bet mes turėjome daug 
bendrų reikalų.

Kastantiną kažkodėl traukė prie 
visokių kasinėjimų. Jis sugalvojo 
(gal kur paskaitė), kad Šeškinėje 
kažkokie mūšiai buvę ir kad galima 
iškasti lietuvių karių šarvų. Pasiėmę 
nedidelį kastuvą, mes ir 
nukeliavome. Jis parinko vietą prie 
pat skardžio, kur, jo supratimu, 
tikriausiai būta mūšio, ir mes 
pradėjome kasti. Iškasėme labai 
daug kaulų, sudėjome j krūvą; 
šarvų neradom e. Bet bobulės, 
kurios, matyt, j bažnyčią ėjo, 
pamačiusios, kad mes žmonių 
kaulus kilnojame, mus beveik

Kartą atėjau žaisti pas 
Jablonskius. Jonas Jablonskis, 
išgirdęs mano balsą, pasišaukė 
mane ir Kastuką į savo kabinetą. Ant 
rašomojo stalo buvo sudėti 
stulpeliai knygučių.

- Kastuk, - tarė J. Jablonskis, - 
padovanok ir Vytukui vieną knygelę 
iš tos krūvos. Ten ir tavo pastangų 
yra įdėta.

Kastukas, paėmęs knygutę, kiša 
ją man į rankas:

- šel
Tai buvo Žemaitės

“Apsakymėliai vaikams”. Leidėjai - 
Kastukas, Onytė ir Julytė 
Jablonskiai. J. Jablonskis bematant 
pasišaukė Kastuką ir pamokė:

- Tokią knygelę Vytukas gali ir 
pats Zavadskio knygyne nusipirkti. 
O dovanota knygelė - kas kita. Todėl 
užrašyk, kam esi ją padovanojęs, ir 
pats pasirašyk.

Taip ir buvo padaryta.
* *  *

1904 metų gegužės 7 d. 
panaikinus lietuviškos spaudos 
draudim ą, jau tų pačių metų 
gruodžio 10 d. buvo paruoštas 
spausdinti pirmasis "Vilniaus žinių” 
numeris, šiam  darbui buvo 
kruopščiai rengiamasi. Mano tėtušis 
buvo Petro Vileišio įkurtos “Vilniaus

paminklą. Iš dešinės pusės dabar 
yra Salomėjos Nėries paminklas, o 
iš kairės, kertiniame name, gyveno 
Lazdynų Pelėda. Redakcija buvo iš 
kiemo pusės. Yra išlikusi fotografija, 
net laiškelis, rašytas vienai Vileišių 
giminaitei. Matome visą “Vilniaus 
žinių" administraciją kieme prie tų 
namų, ant kurių sienos iš tolo matosi 
užrašas “VILNIAUS ŽINIOS". Jo 
raidės buvo kokių penkiasdešimties 
centimetrų aukirčio.

Kai turėjb išeiti pirmasis 
numeris, tėvas mane pasiėmė su 
savimi j tą iškilmę, j spaustuvę. Aš 
jau vienuolikos metų bernaitis, ir 
man buvo labai įdomu žiūrėti, kaip 
mašina dideliais sparnais 
nelyginant grėbliais mėtė laikraščio 
lapus. Ten buvo Jonas Jablonskis, 
Jonas Kriaučiūnas, Kukta, Vėgėlė, 
be abejo, rinkėjai ir kiti darbininkai. 
Na, ir aš... Pirmasis numeris, 
atspausdintas ant balto šilko, buvo 
skirtas padovanoti Petrui Vileišiui. 
Po to, kai pasibaigė iškilmės ir 
mašina pradėjo mėtyti “Vilniaus 
žinių” numerius, tas, šilkinis, buvo 
nuneštas į Antakalnį ir įteiktas 
laikraščio įsteigėjui. Visa tai paliko 
man labai didelį įspūdį.

Mano tėvas rūpinosi, kad būtų 
leista mokyklose mokyti lietuvių

Mūsų lietuvių kalbos mokytojas 
buvo Jonas Jablonskis. Per 
pamokas rašydavome diktantus, 
mokydavomės kirčiavimo. Dėl 
netaisyklingo kirčiavimo ne kartą 
esu gavęs barti. Ir nenuostabu: 
gyvos, kaimietiškos mūsų kalbos 
nebuvau girdėjęs. Matydamas, kad 
mus svetimtaučiai kai kada ir 
apstumdo, J. Jablonskis sakydavo:

- Dėl berniukų kvailumo pykti 
negražu. Mokykimės ir 
besimokydami laimėsime.

*  *  *

Karas prasidėjo rudeniop, 
rugpjūčio mėnesį. Vasarą aš 
gyvenau pajūryje, Bilderlingshofe 
(dabar Bulduri), turėjau kondiciją 
(rusų kalbos pamokas). Netoliese 
pamokas turėjo ir mano draugas 
Antanas Novickis, irgi Rygos 
politechnikos instituto Inžinerijos 
fakulteto studentas, baigęs 
Mintaujos gimnaziją, beje, aukso 
medaliu - labai gabus žmogus, 
vėliau inžinierius ir mūsų 
Nepriklausomos Lietuvos statybos 
inspektorius, eruditas ir kalbininkas. 
Tuo pačiu laiku pajūryje buvo ir 
Jonas Jablonskis, gydėsi Karlsbado 
(dabar Heluži) sanatorijoje. Aš 
dažnai jį aplankydavau ir 
užsidegęs pasakodavau jam apie 
Žemaitę, apie jos noveles, kurias 
visas su dideliu entuziazmu buvau 
perskaitęs. Jis man pritardavo, bet 
visuomet su tam tikra kritika:

“Vytuk, dabar Onytė yra tavo 
žmona, tad pasakyk man, ką dabar 
tu su ja darysi?.." Aš supratau, kad 
čia būta jo kalbinio triuko, bet 
atsakiau, lyg tiesiogiai supratęs: 
“Mylėsiu".

Kai mane šeimoje pabardavo 
dėl netinkamo kirčiavimo, dėl 
blogos kalbinės struktūros, J. 
Jablonskis sakydavo: “Nebarkite 
Vytuko, jis taria ir kalba kaip 
dauguma mūsų inteligentų".

J. Jablonskis mane nuoširdžiai 
mylėjo; aš tai jutau ir turbūt todėl jo 
nebijojau, nors daug kas vengė jo 
kartais rūsčių pastabų. Progai 
pasitaikius, aplankydavau ir 
kalbėdavausi su juo įvairia 
dingstimi, žinoma, išskiriant 
kalbines temas. Paliesdavome 
išdidumo, tuštybės ir puikybės žalą 
mūsų tautai, o tų negerovių apsčiai 
mūsuose būta.

Grįžus man iš Romos atostogų 
Kaunan, J. Jablonskis padovanojo 
Samuel Smiles knygelę “Pareiga ir 
tiesumas” su įrašu. Ta tema taip pat 
dažnai kalbėdavomės. Atsimenu, 
spaudoje buvau atkirtęs vienam 
karininkui dėl jo šovinistinio 
pasisakymo. J. Jablonskis tuo 
mano straipsniu buvo labai 
patenkintas: “Tiesos ieškoti reikia 
visur ir visada".

Mėgdavo J. Jablonskis ir 
pajuokauti.

Kartą, prisimenu, mums besiš
nekučiuojant, atėjo Faustas Kirša ir 
įteikė J. Jablonskiui savo ką tik iš 
spaudos išėjusią knygelę “Idiotas". 
J. Jablonskis , atsilošęs savo  
kėdėje, atidžiai įsižiūrėjo į titulinį 
lapą ir iš lėto garsiai perskaitė: 
“Faustas Kirša - idiotas"... Žinoma, 
tuoj nusišypsojęs paspaudė F. 
Kiršai ranką ir nuoširdžiai padėkojo.

Visą laiką profesorius Jonas 
Jablonskis gyveno gana vargingai. 
Iš pradžių - “Saulės" namuose, 
paskui, 1922 metais, senamiestyje, 
gatvėje, kuri vėliau buvo pavadinta 
jo vardu. Ten profesorius gyveno ir 
tame pačiame bute skaitė lietuvių 
kalbos paskaitas studentams ir 
kursantams. Vėliau gavo nedidelį 
butelį Rubašausko namuose A. 
Mickevičiaus gatvėje, netoli 
Kęstučio. Tas butelis toli gražu 
nebuvo tinkamas jo sveikatai. Tik 
nuo 1929 metų Jonas Jablonskis 
gyveno šalia mano šeimos, šj kartą 
antrajame aukšte, bute su balkonu, 
su visais langais į pietus ir j ramų, 
apželdintą kiemą.

...1930 metų pradžioje J. 
Jablonskis sunkiai susirgo. Berods, 
vasario pradžioje buvo perkeltas į 
ligoninę, kurioje jį gydė ir globojo 
daktarai Vaičiūnas ir Brundza. J. 
Jablonskis geso. Prie mirštančio 
tėvo nuolatos budėjo jo vyresnioji 
duktė gydytoja Onytė Landsber
gienė. Jonas Jablonskis mirė 1930 
m. vasario 23 d.

1938 metais Petras Kalpokas 
nutapė man Jono Jablonskio  
portretą iš nuotraukos, tačiau taip 
gyvai, kaip niekas anksčiau. Sukurti 
tokį portretą galėjo menininkas, 
kuris ne tik gerai pažinojo ir 
prisiminė J. Jablonskį, bet jį 
tapydamas “gyvą" regėjo, - matė 
vieno didžiausių mūsų humanistų 
žvilgsnį, pilną meilės ir pasitikėjimo 
žmogumi.

ATIDARYTA J. JABLONSKIO AJDITORIJA

G ru odžio  14 dieną Šiaulių  
pedagoginio insituto Filologijos 
fakultete buvo gausu žmonių: 
dėstyto ja i, studen tai, svečiai, 
žurnalistai, visi susirinko į Jono 
Jablonskio auditorijos atidarymą. 
Kaip matote nuotraukoje, naująją 
auditoriją puošia puiki freska, 
kurią tapė (ir dar tapys, nes 
darbas nėra visiškai užbaigtas) 
Dailės fakulte to  d ip lom antai 
Arnoldas Paipolas ir Irmantas  
Garbauskas, vadovaujami dėsty
tojos J. D obkevičienės. Labai 
svarbu, anot Lietuvių kalbos kate
dros vedėjo K. Župerkos, kad 
Šiauliuose turėsime ne tik audito
riją, freską, bet ir čia tvyrančią J. 
Jab lonskio  dvasią . Papuošta  
knygų bei nuotraukų parodėle  
naujoji auditorija - ideali diskusijų 
prie apvalaus stalo vieta.

Kam kilo mintis įrengti tokią

auditoriją? Teisingai pastebėjo  
doc. dr. K. Župerka, jog geros idė
jos dažniausiai tarsi plevena ore 
- kas “pagauna” tą laisvą mintį, 
tas ir pripažįstamas autoriumi.

Pirm oji sklandančią idėją  
“pagavo" Lietuvių kalbos katedros 
dėstytoja ir mokytoja G. Čepai
tienė. Ji - ir Šiaulių pedagoginio 
instituto išleistos knygelės "Jono 
Jab lonskio  diena Š iau liuose” 
sudarytoja. Šiame leidinyje sudė
ta naujai (rengtoje auditorijoje 
įvykusios konferencijos, skirtos 
135-osioms J. Jablonskio gimimo 
metinėms pažymėti, medžiaga. 
Minėtoji knygelė - tai jau antrasis 
J. Jablonskiu i skirtas Šiaulių  
pedagoginio instituto Lietuvių 
kalbos katedros leidinys. Pirmoji 
knygelė “Jono Jablonskio skaity
mai" buvo išleista 1990 m.

Konferencijos metu prie

apvalaus stalo susirinkę Šiaulių 
lituanistai - prof. V. Sirtautas, doc. 
S. Valentas, doc. Č. Grenda, doc. 
dr. K. Župerka, R. Petkevičienė, J. 
Švambarytė, G. Čepaitienė, A. 
M alakauskas bni svečiai - 
Klaipėdos universiteto prof. habil. 
d. A. Kaukienė ir Vilniaus univer
siteto prof. St. Keinys. Skaitė  
pranešimus, diskutavo aktualiau
siomis lietuvių kalbos temomis. 
Konferencijos vadovas K. Župer
ka renginį baigė prasm ingais  
Jono Jablonskio žodžiais: “Pir
miausia kalboje tauta pasisako 
kas esanti”.

į. B .

A . M U S N E C K IO  n u o tr . :  
n au jo ji J . J a b lo n  s k io  a u d i
to r ija  Š ia u l ių  p e d a g o g in io  
in s titu to  III rū m u o s e .

“Skaitydamas, - sakydavo, - geriau 
pramoksi mūsų gražios, turtingos ir 
gyvos kalbos, pažinsi Lietuvos 
valstiečių sąmojį, rasi daugybę 
priežodžių ir patarlių. Pasitaiko, - 
sakydavo, - kartais ir mažokas jos 
aprašomo dalyko pažinimas. Tąsyk 
kenčia dailės tiesa, na, ir dailės 
grožis. Tad skaityki”

Jau tuo metu Jablonskis kažką 
nujautė apie mano ryšius su jo 
dukterimi Onyte, kuri buvo
Peterburgo medicinos instituto 
studentė. Kai mes baigėme
gim naziją, drauge dalyvavome
Mokslo draugijos suvažiavime; 
tada ir susidraugavome artimiau.

Be abejonės, J. Jablonskis, jos 
tėvas, mane pažinojo dar vaiką. Iš 
seno buvo - nepasakysi, kad iš karto 
giminiški, - bet labai artimi ryšiai.

Netrukus su dideliu vargu aš ir 
mano draugas studentas Antanas 
Novickis palydėjome Joną
Jablonskį į Majorenhofo uostą, iš 
kur jis išplaukė j Mintaują. Baltijoje 
kilo stipri audra... Iš Mintaujos Jonas 
Jablonskis iškeliavo į Papilę, pas 
savo svainį daktarą Sketerį, kur 
buvo susirinkusi visa jo šeima,- tik 
be vyresniosios dukters Onytės, 
Peterburgo medicinos instituto 
studentės.

Joną Jablonskį aplankydavau ir 
Papilėje.

J. Jablonskis sielojosi dėl karo 
veiksmų Lietuvoje. Jis kalbėjo apie 
mūsų kultūros turto išsaugojimą; 
skatino rinkti įvairias žinias apie 
karo padarinius, kad vėliau, karui 
pasibaigus, medžiaga būtų 
panaudota mokslui. Pabrėždavo, 
kad žinios būtų tikros, o ne 
subjektyvūs prasimanymai. Abi 
šalys, anot jo, - "mūsų nelabieji 
kaimynai”. Nors 1914 m. Lietuva ir 
buvo Rusijos imperijos dalis, tačiau 
Jonas Jablonskis Lietuvą visuomet 
atskirdavo nuo Rusijos bei 
Vokietijos. ‘Abu labu...” - sakydavo 
Jonas Jablonskis, žiūrėdamas pro
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Naujieji metai reikšm inga  
kalendoriaus švente tapo tik
faskutiniais dešimtmečiais, kai 

vęsti Kalėdas buvo nepageidau
tina. Krikščioniškose šalyse prieš 
Kalėdas prasideda atostogos ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems. Vaikus 
lanko Kalėdų senelis. Mūsų 

aikams dovanas dalija Senelis 
altis. Daugeliui jis tapo Naujųjų 

metų šventės dalimi.
Kaip senuosius palydėdavo ir su- 

tikdavo Naujus metus mūsų 
seneliai?

Andriejaus, Kūčių būrimus 
kartojo ir sutikdami Naujuosius 
metus. Viena3 iš labiausiai 
paplitusių būrimų - laimės liejimas. 
Ištirpinę švino ar vaško, staiga jį

išpildavo į indą su vandeniu. 
Ištraukę iš vandens sukietėjusj 
gabalą, iš jo formos sprendė, kokių 
[vykių galima laukti kitais metais.

Kaip ir prieš kitas šventes, 
žmonės stengėsi pabaigti pradėtus 
darbus, kad Kitais metais sektųsi. 
Buvo tikima: kaip sutiksi Naujuosius 
metus, taip ir gyvensi. Todėl visi 
stengėsi būti linksmi, nesipykti. 
Sakydavo: “Kad per Naujus metus 
bus linksma, tai ir per visus metus 
bus (linksma)".

Naujųjų metų dieną vieni kitus 
sveikindavo ir linkėdavo laimės. 
Kaip ir per Kalėdas, iš oro spėdavo, 
kokie bus pavasario ir vasaros orai, 
kokio derliaus tikėtis. Jei Naujųjų 
metų naktis šaltą ir žvaigždėta, laukė 
geros vasaros. Žemaitijoje į buri su
sirinkęs jaunimas degindavo šiau
dų kulį, kuris, matyt, simbolizavo 
išeinančius senuosius metus. 
Paprotys sudeginti šiaudinius 
Senuosius buvo paplitęs ir 
Anglijoje. Prie laužo šokdavo, 
dainuodavo.

Kai tik laikrodis išmuša dvylika, 
susirinkusieji sveikina vienas kitą, 
linkėdami laimės. Jau tapo tradicija 
Senuosius palydėti ir Naujuosius 
sutikti saliutu. Šaudoma, vaikai ir 
jaunimas mėto degančias šaltąsias 
ugneles. Toks paprotys ėmė plisti 
Lietuvos Respublikos laikais, kai, 
sutikdami Naujuosius, šaudė į 
viršų, mėtė namų darbo raketas.

Mes pripratome prie Kalėdų ir 
naujametinės eglutės. Bet kada ją 
pradėta puošti ir kokia eglutes 
prasmė?

Daugelis tyrinėtojų mano, kad 
eglė, kokią dabar mes puošiame per 
Kalėdas ir Naujuosius metus, ėmė 
plisti tik XVIII a. nuo Aukštutinio Rei
no krantų. Iš pradžių eglė nebuvo 
šeimos šventės centras, o tik mies
to, visuomenės paprotys. Po šven
čių vaikams ir vargšams leisdavo 
nusipurtyti vaisius ir saldumynus, 
kurie buvo sukabinti ant eglės. Pir
mą kartą žvakutės ant Kalėdų me
džio paminėtos XVIII a. pradžioje.

Vokietijoje ir kitose šalyse 
eglutės pirmiausia plito miestuose, 
aukštuomenės sluoksniuose. XIX a. 
Kalėdų eglutę jau žinojo daugelis 
Europos salių. Tačiau net XIX a. 
pabaigoje kaime eglutės nepuošė. 
Praėjusiame am žiuje į Ameriką 
Kalėdų eglutę atvežė imigrantai 
vokiečiai. Daugelyje šalių - 
Britanijoje, Jugoslavijoje. Graikijoje, 
Albanijoje - eglę prieš Naujuosius

metus ėmė puošti tik po Antrojo 
pasaulinio karo.

_Kodėl paplito Kalėdų eglės ir 
būtent eglės? Tyrinėtojai mano 
įvairiai. Matyt, galima pritarti 
nuomonei, kad pagrindinė 
priežastis ta, jog egle - amžinai 
žaliuojantis medis. Žmonės iki šiol 
tiki apsaugine spygliuočių galia. 
Eglių šakutėmis nubarstomas takas 
į tuos namus, kur yra pašarvoti 
palaikai. Lietuvoje Kūčių dieną  
kadagių šakelėmis barstė aslą, 
matyt, norėdami apsisaugoti nuo 
dvasių ir jų blogų darbų. Paprotį
Guosti namus ir tvartus amžinai 

akuojančio medžio šakelėmis 
žinojo daugelis šalių nuo labai senų 
laikų. Senovės Graikijoje ir Romoje 
jomis puošė šventoves ir namus,

laikydami, kad tai naujais metais 
atneš sveikatos ir laimės.

Bažnyčia kovojo su pagonybe, 
bet daug ką ir peremé iš jos. Kalėdų 
eglutes dabar puošia ir bažnyčiose.

Ne visai aišku, kodėl ant eglučių 
degino žvakutes. Vieni tyrinėtojai 
m ano, kad tai bažnytinės 
simbolikos įtaka, nes Kalėdų naktį 
visuose namuose uždegdavo  
žvakes. Bet mes žinome, kokia 
svarbi buvo ugnis daugelyje  
pagoniškųjų papročių, taip pa t ir 
lietuvių, žinome, pavyzdžiui, kad 
per Vėlines degino ugnį vėlėms 
pasišildyti. Todėl galima manyti, kad 
ir Kalėdų ugnies ta pati prasmė.

Dabar ant Kalėdų arba nauja
metinės eglutės degamos žvakės 
jau prarado maginę prasmę. Jos 
dažniausiai yra tik puošmena, 
suteikianti namams šventinio 
jaukumo.

Dar visai neseniai eglutes 
apkabinėdavo ne tik žvakutėmis, 
bet ir obuoliais, riešutais, 
saldum ynais. Darė žaislus iš 
šiaudų. Eglutes puošė vaisiais 
neatsitiktinai. Riešutai simbolizavo 
vaisingumą ir turėjo pagausinti 
derlių. Tikėjo, kad jais esą galima 
uždegti meilę, sustiprinti vedybinius 
ryšius. Žinom e, kad riešutais 
vaikinai m ėgdavo vaišinti 
patinkančią ar mylimą merginą. 
Obuolys lietuvių tautosakoje, kaip 
ir daugelyje šalių, turi antgamtinės 
stebuklingos jėgos. Jiems skirta 
galia sužadinti meilę.

Eglę vertina uz stebuklingą 
žalumą. Nukirsta ir parnešta namo, 
ji džiugina tik kelias dienas ar 
savaites, o miške palikta - išsistiebs 
į galingą medj. Jeigu puošite tik 
eglės saką, jūsų kambarys bus 
šventiškas, ir liks nenuskriaustas 
miškas. Nesižavėkite blizgučiais. 
Ant eglės ar jos šakos nereikia 
kabinti daug žaislų. Nepamirškime 
ir senųjų puošmenų - saldainių, 
obuolių. Gal tada ir Kalėdų Senis 
bus dosnesnis ir geresnis.

Kodėl Naujieji metai būrimais, 
orų spėjimais ir kitais papročiais 
panašūs į Kūčias ir Kalėdas? Po 
kalėdų prasideda vadinamasis 
tarpukaledis (šventvakariai!, kuris 
tęsiasi iki sausio 6 d. Todėl Naujieji 
metai bei Kūčios ir Kalėdos yra lyg 
vienos didelės šventės du etapai. 
Pagal bažnytinį kalendorių Kalėdos 
ir Naujieji metai priklauso tam  
pačiam Kristaus gimimo 
laikotarpiui.

Rom ualdas BALTUTIS
Po egzaminų parvažiavau  

namo. Tėvai džiaugėsi ir didžiavosi, 
o aš krimtausi, kad paliksiu juos, 
nors reikėtų būti kartu ir padėti - 
abiejų sveikata buvo silpna. Bet tuo 
atveju, jeigu likčiau su jais, tuoj 
paimtų į kariuomenę, ir tai būtų dar 
blogiau. Tad tėtė padovanojo man 
savo kišeninį laikrodį bei piniginę 
su įsiūta trispalve juostele ir išlydėjo 
į stotį. Graudinausi ir, įlipęs į vagoną, 
pradėjau jausti ilgesį, kuris slėgė 
visus mokslo metus. Kišenėje 
turėjau bilietą, kainavusį 70 rublių, 
ir dar tris šimtus pragyventi. Iš 
faneros sukaltame lagamine ve
žiausi knygų, duonos, kelis virtus 
kiaušinius ir raugintų agurkų. 
Traukinys ilgai važiavo per juodo
mis anglies dulkėmis prisodrintus 
laukus ir miestus. Visa erdvė buvo 
juoda tarsi mūsų gyvenimo simbo
lis. Gamta pasikeitė tik ištrūkus iš 
Kuzbaso glėbio. Pro langą ėmė 
lėkti žali pušynai ir laukai. Pakilo ir 
nuotaika, atsirado optimizmo.

Tomske apgyvendino Pirogovo 
gatvėje, sename m ediniame 
bendrabutyje. Kambaryje - 13 
studentų. Buvau patenkintas ir 
laimingas. Paskyrė 290 rub. 
stipendiją. Paskaičiavau, ką galėsiu 
už juos nuveikti: po 3 rub - pietums 
ir 1 rub. pusryčiams bei vakarienei; 
per mėnesį - 150 rub. Likusieji - 
sąsiuviniams, popieriui, knygoms, 
laiškams, kinui, kokiam nors 
drabužiui ir dovanėlėms tėvams bei 
seserims, kai važiuosiu žiemos 
atostogoms. Nusprendžiau, kad 
reikės ieškoti kokio nors uždarbio. 
Pirmasis darbas - sekmadieniais 
iškrauti anglis iš vagonų. Dviese 
vagoną iškraudavome iki 
vidurnakčio. Uždirbdavome nuo 40 
iki 70 rub. Primenu, kad vienas kg 
mėsos kainuodavo 180 rub.

Vos prasidėjus studijoms, buvo 
sudaryta studentų grupė išvykai į 
kolūkį. Mokslas nutraukiamas. Aš 
irgi pakliuvau į tą grupę. Nuvežė 
mus kokius 300 km į šiaurę nuo 
Tomsko. Plaukėme ir garlaiviu. 
Vietos nuošalios. Kai prilyja, 
susisiekti tegalima malūnsparniu. 
Tvarkėme linus. Aš buvau paskirtas 
studentų grupės vyresniuoju. Ten 
išbuvome daugiau kaip mėnesį. 
Prasidėjo lietus. Specialios 
aprangos neturėjome, dirbome su 
išeiginiais drabužiais. Pranešė, kad 
namo neveš, taigi išėjome 
pėsčiomis. Bridome per purvynus 
kiaurais batais. Mes, vyrai, dar 
padėjome nešti mergaičių krepšius. 
Nakvodavome pas žmones, kurie 
sutikdavo priimti. Pagaliau 
pam atėm e laukuose kariškus 
visureigius. Jie buvo atvykę bulvių. 
Susitarėme, kad mes padėsime jae 
pakrauti, o jie mus paveš. Tačiau 
pavežė vos 50 km. Vėl ieškojome 
kokios nors progos. Parsiradome 
pavargę, purvini ir alkani. Tuo tarpu 
mūsų kolegos jau studijavo  
aukštąją matematiką. Už darbą  
kolūkyje gavau pagyrimo raštą, bet 
už mokslą nebegavau stipendijos, 
vienintelio pragyvenimo šaltinio. 
Dabar kiekvieną sekm adienį 
dirbdavau geležinkelio stotyje arba 
prekybos bazėje. Nusprendė man 
padėti ir grupės draugai. Iš 
kiekvienos stipendijos jie sudėdavo 
po 5 rub. Susidarydavo 150 rub. Tad 
kai važiavau atostogų, visiems 
nupirkau dovanėlių, o seseriai 
Aldonai netgi gitarą. Norėjau, kad 
jai liktų prisiminimas. M am a  
mokydavo mus, kad artimų žmonių 
dovanas reikia labai saugoti ir 
branginti. Ji pati tebeturėjo anytos 
rankšluosčius, išvežiotus po Sibirą. 
Saugau ir aš tėvo smuiką, 
akordeoną, piniginę su trispalve 
juostele ir šveicarišką laikrodį.

Fakultete pirmajame kurse 
buvome keturi lietuviai - Lietuvos 
švietimo ministro sūnus Romas 
Šakenis, būsimasis mokslų

kandidatas Vytas Bertulis, 
Eugenijus Šiaučiūnas ir aš. 
Aukštesniame kurse mokėsi 
Lietuvos žydas Broido. Kituose 
kursuose irgi buvo lietuvių, tačiau 
ne visus prisimenu. Mechanikos 
fakultete mokėsi A. Žlabys, 
pastaruoju metu buvęs Daugelių 
statybinių m edžiagų kombinato 
vyriausiasis inžinierius,
Radiotechnikos fakultete 
Petrauskas, Chemijos fakultete - 
kelios mergaitės.

Lietuvos studentai tarpusavyje 
bendravo m ažai, atsargiai. 
Lietuviškai kalbėdavomės tik tada, 
kai būdavome vieni. Jeigu mus 
galėjo girdėti koks rusas, kalbėda
vome rusiškai. Netgi patriotiš
kiausiai nusiteikęs R. Šakenis griež
tai to reikalaudavo. Nors instituto 
oficialiems asmenims mūsų 
biografijos buvo gerai žinomos, nuo 
savo bendramokslių jas slėpėme 
kiek tik buvo įmanoma. Nemalonus 
tai dalykas. Nors mes tikrai 
žinojome, kad tėvai ištremti nekaltai 
ir neteisėtai, vis tiek nenorėjome, 
kad apie tai žinotų net artimiausieji 
draugai. Šv. Kalėdų ir šv. Velykų 
progomis rinkdavomės pas Tomsko 
lietuvius paslapčia. Ten jau 
kalbėdavomės lietuviškai. Dainuo
davome, šokdavome, bendrauda
vome. Šių susitikimų idėjiniais 
organizatoriais būdavo R. Šakenis, 
V. Bertulis ir A. Žlabys. Mes, vaikinai, 
ieškodavome progų susipažinti su 
lietuvaitėmis, kurių tame mieste 
buvo labai mažai. Nors vaikinai 
turėjo draugių rusių tarpe, bet 
mišrios šeimos nė vienas nesukūrė.

Kartą j Tomską atvažiavo  
Lietuvos cirkas, jame buvo vien 
lietuviai, tad mes stengdavomės 
pirkti bilietus kuo arčiau arenos, 
siūlėme paslaugas.

Beveik visi studentai lietuviai 
buvo aktyvūs, kiekvienas dalyvavo 
kokioje nors veikloje ir pasižy
mėdavo. Beveik visų nuotraukos ka
bėdavo garbės lentose. R. Šakenis 
dirbo profsąjungos darbą, V. Šiau
čiūnas, V. Bertulis, R. Katilius daly
vavo mokslinėje veikloje. Be moks
linio darbo, aš dar buvau sienlaik
raščio redaktorius, o kaip komjau
nuolis - atsakingas už m eno  
saviveiklą. Dirbdavau nuoširdžiai, 
todėl mano autoritetas pakilo. Orga
nizuodavau parodas, orkestrus, 
chorus, netgi operą statėme. 
Ruošdavome festivalius, tapdavau 
ir režisieriumi. Visa tai man daug 
davė ir kaip būsimajam inžinieriui.

Daugum a lietuvių mokėsi 
penketais ir gaudavo padidintas 
stipendijas.

Atskirai reikėtų apibūdinti, kokią 
reikšmę studentų gyvenime turėjo 
tremtinio statusas.

Ryškiausiai ir skausmingiausiai 
tai teko pajusti stojant j institutą. 
Vėliau niekas neterorizavo, iš 
studentų tarpo manęs, tremtinio, 
niekas neišskyrė. Tik 
kasdieniniame gyvenime mes labai 
slėpėme savo tautybę, kalbą, nes 
supratome, jog esame sekami. Tai 
labai gerai buvo suvokę rusiukai. 
Geras atsiliepimas, garbės raštas, 
garbės lenta, gera nuomonė 
dekanate - visa tai mums buvo 
įmanomi dalykai. Matyt, ten шеказ 
to labai ir nevertino. Visiškai kitaip 
jie vertinti Lietuvoje. Būdavo, 
žinoma, ir išimčių. Mano darbas 
ruošiant saviveiklininkus Maskvos 
festivaliui buvo labai gerai 
įvertintas, ir už tai organizacinis 
komitetas man pirmam paskyrė 
vieną iš 13 nemokamų kelialapių. 
Šį nutarimą svarstė instituto partijos 
komitetas, o šiam jau atrodė, kad 
su tokia, kaip manoji, biografija į 
Maskvą negali būti leidžiam a. 
Kelialapį atidavė kitam studentui. 
Vėliau sužinojau, kad tas kitas buvo 
komjaunimo organizacijos  
sekretoriaus draugas... Tad 
neaišku, ar tikrai politinis motyvas

nusvėrė. Gal tik nesąžiningumas ar 
korupcija? Kad geriau įsitikinčiau, 
visą vasarą dirbau ir taupiau pinigus 
kelionei. Nuvažiavau į Maskvą, 
pabuvojau visuose renginiuose. Ir 
traukinyje, ir festivalyje sėdėjau 
virpančia širdimi: gali suimti. To 
neįvyko. Supratau, kad instituto 
vadovams nemokamas kelialapis 
buvo svarbiau už sąžinę. Po festvalio 
aplankiau Lietuvą, pirmiausia - 
Šiaulius. Ieškojau tėvo draugų ir 
pažįstamų. Tikėjau, kad pavyks 
gauti leidimą grįžti mūsų šeimai į 
namus. Be to, norėjau užsitikrinti 
darbo vietą po to, kai baigsiu 
institutą.

Man patarė pradėti ieškoti 
teisybės Šiaulių rajono partijos 
komitete. Nuėjau. Sekretoriaus 
kabinete sėdėjo pagyvenęs  
Žmogus nuskusta galva. Pavardės 
neprisimenu. Šalia - dar du vyrai. 
Pradėjau nuo to, kad prašiau 
pagalbos: mano tėvai nebuvo kalti, 
juos reikėtų reabilituoti. Partijai 
užtarus, šis procesas pagreitėtų. Tai 
išgirdęs sekretorius pertraukė mane 
ir pradėjo šaukti, kaltinti, jog aš 
dalyvavęs Kaune, studentų 
sueigoje kapinėse, ir kartu su kitais 
kėlęs trispalvę. Išgirdęs tokius 
žodžius ir aš pakėliau toną, 
pasakiau, kad jis esąs 
nem andagus, nes nepasiūlė 
atsisėsti. Be to, juk žino, kad atvykau 
iš Tomsko ir Kaune niekuomet nesu 
buvęs. “Iš to matyti, kad manęs 
nesiklausote ir su visais taip 
kalbate! Į šitą garbingą kėdę, aišku, 
patekote atsitiktinai, nesate jos 
vertas. Todėl man tenka išeiti, nes 
pagalbos niekam nesuteiksite’ . 
Apsisukau ir išėjau. Lauke prie 
vartelių laukė sesuo Irena. “Bėkime 
iš čia, - tariau, - mane gali suimti”.

Tik atsidūręs gatvėje, supratau, 
kas įvyko. Ėjome Pergalės aikšte, 
pro grėsmingą kareivį su šautuvu, 
ir atrodė, kad kiekvienas žmogus 
mus stebi. Širdis krūtinėje taip dau
žėsi, jog, atrodė, iššoks. Tačiau nie
ko neįvyko. Sekretorius nespėjo nei 
mano adreso, nei pavardės 
užsirašyti.

Nutariau parašyti malonės 
prašymą Vidaus reikalų ministrui. 
Prašiau, kad reabilituotų tėvus ir 
m amai leistų grįžti į Lietuvą. 
Prirašiau būtų ir nebūtų dalykų. 
Stengiausi kuo įtikinamiau 
pavaizduoti, kad tėvai buvo nekalti. 
Kvailai visa tai atrodė: tėvai iš tiesų 
buvo nekalti, o aš dirbtinai ieškojau 
nekaltumo įrodymų.

Vidaus reikalų ministro priima
m ajam e mane nužvelgė unifor
muotas žm ogus. Paėmė mano  
raštą, pavartė lyg kokį nešvarų 
popiergalį ir išmetė į šiukšlių dėžę. 
JÍ3 man pasakė: kadangi tėvas 
mirė, mamai leista grįžti. Kartu su ja 
ir vaikams. Turtas negrąžinamas. 
Pasiteiravau dėl reabilitacijos. 
“Jums leidžiama grįžti, ko gi dar jūs 
norite?" - nusistebėjo. Išėjęs iš 
ministerijos, sutikau Rimą Masėną. 
Jis vedė kitatautę, gyveno  
Novokuznecke. į Vilnių atvažiavo 
tokiu pat tikslu kaip ir aš. 
Pasikeitėme nuomonėmis, 
pasisakėme, jog nakvosime stotyje, 
ir išsiskyrėme. Aš jaučiausi 
laimingesnis. Jis blaškėsi: norėjo 
grįžti ir negalėjo. Valdžia leidžia, bet 
žmona nenori. Taip ir liko žmogus 
visam laikui didžiuotis plačiuoju 
Sibiru. Kauną turėjo pamiršti.

Nešinas didžiuliu tetos 
padovanotu lietuviškos duonos 
kepalu, įlipau į vagoną. Prieš akis - 
ilga kelionė ant trečiosios vagono 
lentynos pas mamą į Kiseliovską. 
Jai turiu nuvežti šią duoną. 
Maskvos stotyje - sausakimša, 
keleivių minios. Buvau labai 
pavargęs. Pasikabinęs nešulį ant 
peties, bandau skverbtis pirmyn. 
Pasirodo taip lengviau: kai
pasisuku su tuo kepalu, tuoj vietos 
atsiranda. Net smagiau pasidarė.

PATVIRTINTOS PREKYBOS VIEŠOSE VIETOSETAISYKLĖS
Vadovaudamasi Lietuvos Res

publikos Vyriausybės 1995 04 27 
nutarimu “Uėl prekybos turgavie
tėse ir viešose vietose sutvarkymo”, 
Šiaulių miesto taryba patvirtino 
prekybos viešose vietose taisykles.

Leidžiama laikina prekyba spau
da, knygomis, loterijos bilietais, o 
sezono metu (nuo balandžio 1 d. 
iki lapkričio 1 d.) - ledais, vaisiais, 
daržovėmis. Prekybos ir maitinimo 
įmonių patvirtintu sklypų ribose 
prekiauti galima tik pačioms įmo
nėms savo prekėmis. Prekiavimo 
įrangą reikės derinti su Architek
tūros ir urbanistikos skyriumi, o pre
kybą maisto produktais - su vi
suomenės sveikatos centru. Pre
kyba leidžiama tik su miesto Val
dybos leidimais. Kitais maisto pro
duktais bei pramoninėmis prekėmis 
galima prekiauti tik turgavietėse.

Sezono metu leidžiama prekyba 
vasaros kavinėse. Taip pat 
leidžiama prekiauti žalumyninėmis 
daržovėmis ir gėlėm is prie 
parduotuvių “Šventupis” (Krymo g. 
28), “L iepa” (Tilžės g. 28), 
“Salduvė" (Vilniaus g. 15a), 
“Gluosnis" (Tilžės g. 167).

Priimti prašymus, imti nustatyto 
dydžio rinkliavos mokestį ir išduoti 
leidimus laikinai prekybai viešose 
vietose įpareigotas Ekonomikos

skyrius.
Laikinai prekiauti miesto 

viešosiose vietose gali tik asmenys, 
įregistravę įmonę ar įsigiję patentą, 
turintys Ekonomikos skyriaus 
išduotus leidimus ir sumokėję  
nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.

Pardavėjas prekybos vietoje pri
valo turėti jmonės registravimo pa
žymėjimą arba notariškai patvirtintą 
jo kopiją, leidimą prekiauti viešoje 
vietoįe;jei iki prekyvietės reikia 

rivaziuoti šaligatviu, būtina turėti 
elių policijos leidimą, prekių 

važtaraščius, kainų žymeles prie 
prekių pavyzdžių, dokumentus, 
liudijančius maisto produktų kokybę, 
informaciją, iš kur atvežtos prekės, 
sanitarinę knygelę.

Draudžiama ne vienoje vietoje 
prekiauti nefasuotais, greitai gen
dančiais maisto produktais ir ne- 
maisto prekėmis,taip pat greta su 
fasuotais, lėtai gendančiais maisto 
produktais laikyti aprangas, parfu
merijos ir kosmetikos bei chemijos 
pramonės prekes. Prekybos objek
tuose draudžiama prekiauti nefa
suotomis maisto prekėmis, išskyrus 
vaisius ir daržoves, laikyti dėžes su 
maisto produktais ant grindinio.

Viešose vietose draudžiam a  
prekiauti alkoholiniais gėrimais ir 
alumi. кв.

NESKRIAUSKITE MISKO

AUS ROS ALĖJA



N eturiu  
Ką 

pasveikinti
A leks as  BIČK US

Senieji metai sudilo lyg kas dieną 

mindomas slenkstis. Išeina jie, kai 

niūriausios dienos ir sunkiausia žmo
gaus širdy. I ką boatsiremsi, jei net 

saulės gamta pašykštėjo, o į žmo
gaus gerumą ir nuoširdumą taip daž

nai nusispjaunama? Laukiu aš Nau
jųjų metų, bet ar toks turėtų būti lau

kimas? Bijau naujų nesėkmių, ligų, 
bijau šiurkštaus žodžio ir nejautraus 

žmogaus. O juk teks su jais susidurti 

ir tais, naujaisiais...

Kad nors saulė greičiau sugrįžtų. 

Eisiu į ją, ištiesęs šąlančias rankas. 

Kur nueisiu? Ką rasiu savo gatvelės 

gale? Ilgėjantį spindulį, šviesesnį vei

dą, atjautimą? Tikriausiai rasiu, nes 

kitaip ir gyventi nebūtų verta. Prašau 

likimo, kad dar ne iš karto mano ke

lias sustotų prie baltų ligoninės durų, 

kad nepargriautų liga, kad nesu
žeistų pikto žmogaus geluonis. Nors 

prieš pastarąjį širdis ir užsiaugino šar
vus... Bet geriau, kad ir tokių minčių 

nebūtų. Nes, žiūrėdamas į drumzliną 

senųjų metų dieną, vis tiek svajoju 

apie pavasarį ir jo gėles. Ir gegutės 

jau laukiu, nors tikriausiai ji mane 

užklups be cento kišenėje. Kitaip ir 

nebus, nes turėtų įvykti stebuklas, 

kad turėčiau pinigų iki soties: juk ne

vogiau, neplėšiau, o ir įsiteikti niekada 

ir niekam nemokėjau. Gal ir nesu
dėtingas čia mokslas • reikiamu 

momentu prilįsti prie reikalingo žmo

gaus ir pristatyti save kaip svarbų ir 

naudingą. O paskui ir prie lovio kelias 

atviras. Betgi aš žmogus ir vertinu 

tik sąžiningo darbo vaisius. Taigi jau 

niekada nepralobsiu, ir tegu nesiste

bės pavasarį sugrįžusi gegutė mano 

tuščiomis kišenėmis...

Tikiuosi sniego ant lietuviškų 

kalvų, - tegu išneša slidininkas ant 

balto kalno savo širdies nerimą ir 

rūpesčius, tegu paleidžia pavėjui. 

Nes baltoji žiemos pasaka priima tik 

švarią sąžinę ir tyrą sielą. Visa kita 

išpustys, išvėtys gruodžio ar sausio 

pūga. Tikiu, kad išvėty3...

Turbūt Naujųjų metų naktį vienas 

žiūrėsiu pro užšalusį pensiono langą 

į parkelį ir kaip kiekvieną kartą nus
tebsiu, koks jis gražus. O čia pat ir 

miškas; amžinai žalia eglė, ne kartą 

gelbėjusi mane nuo lietaus, dabar 

tylės nejudėdama, bijodama pabaid
yti dar tokį jauną Naujųjų metų sau- 

sį... Tylėsiu ir aš, bet mintyse sveikin
siu “Aušros alėjos” redakciją su 

1996-aisiais, kurie štai priartės ir vėl 

greitai praeis. Linkiu Jums ištvermės 

ir šviesios ateities, mielieji, nes 

daugiau neturiu kam to palinkėti; ir 

pasveikinti - taip pat.

Ona KACĖNAITĖ: Tikrieji 
aristokratai - ne tie, kuriame rūpi 
ištaigingi priėmimai ar 
skandalingos straipsnių antraštės 
bulvarinėje spaudoje, o tie, kuriems 
aristokratiškumas - dvasinė 
būsena.

H. Jacksonas BROWNAS: 
Niekada nesijuok iš kitų žmonių 
svajonių.

Atmink: laikas, kurio nepraleidi 
kartu su savo vaikais, yra veltui
sugaištas.

Imk savo vaiką už rankos 
kiekvieną kartą, kai tik gali. Ateis 
laikas, kai jis ar ji nebesileis 
laikomas už rankos.

Jei kas nors pateikia klausimą, į 
kurį nenori atsakyti, nusišypsok ir 
paklausk: “O kodėl klausi?”

Kai sakai žmogui “Atsiprašau!", 
žiūrėk į akis.

Kas ką kalba
Tikėk Dievu ir 

užrakinti automobilio.
nepamiršk

Niekada nesakyk nieko blogo 
apie savo žmoną ir vaikus kitiems 
girdint.

Nesvarbu, kiek tau metų, visada 
apkabink ir pabučiuok savo motiną 
kiekvieną kartą, kai ją sutinki.

Prieš užsirišdamas kaklaraištį, 
išsivalyk dantis.

Paskambink į namus, jei žinai, 
kad vėluosi daugiau nei 20  
minučių.

Peteris LORIE: Žmonės, kurie 
vaizduoja esą ištvermingi ir 
storaodžiai, iš tiesų tokie nėra. Jie 
tik pasikliauja labai paprastu
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žmonijos vystymosi trūkumu - 
nesugebėjimu pastebėti, koks 
jautrus, lengvai pažeidžiamas yra 
kitas žmogus.

STALINAS: Viena mirtis yra 
tragedija, milijonas mirčių - 
statistika.

R ichardas GODFREY, MTV  
programų diroktorlus: Aš turiu
puikų darbą, ir didžiausias 
puikumas tas, kad rytoj vėl viskas 
prasidės iš pradžių.

musų,
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Jonas AVYŽIUS: Kiaulė - 
lietuvių, nacionalinis žvėris.

Roma TREČIOKIENĖ: Laimė - 
paukštė, kurią reta3 savo rankose 
išlaiko. Geriausiu atveju pavyksta 
plunksną iš jos uodegos išpešti. Tik 
ką su ta plunksna veiksi, nebent 
graudžią istoriją užrašysi?

Regina BIRŽINYTĖ:
Mažuosiuose miesteliuose pilna 
kaimiško idiotizmo: kokia nors 
tetulė net išsižiojusi žiūri į tave, jei 
esi kiek keisčiau apsirengusi, nors 
pati nevengia nubėgti į parduotuvę 
mėšlinais kaliošais, čia egzistuoja 
senieji minios įstatymai: pjudyk ir 
persekiok kiekvieną, kuris kuo nors 
išsiskiria, nėra panašus į masę.

S. SANDREISAS: Žmogų vilioja 
pasaulio malonumai. Jis laikosi jų 
įsikibęs visomis jėgomis ir kai 
tampa nelaimingas, galvoja, kad 
kažkas kitas jį kankina. Niekas 
negali pavergti žmogaus. Kai tik jis 
atsisakys malonumų ir išmoks 
neprisirišti prie jų - taps laisvas.

Krzysztofas KIESLOWSKIS, 
dokumentinių Ir meninių filmų  
režisierius: Menas nesusijęs ir net 
neturi nieko bendro su demokratija. 
Menas yra demokratijos 
paneigimas. Jis autokratiškas ir 
visada toks buvo.

Gražina BIGELYTĖ-Bulovienė, 
televizijos diktorė: Dabar iš ekrano 

didžiausios sakyklos 
modeliuojamas naujas žemo 
mentaliteto, visomis prasmėmis 
nekultūringas žmogus.

Janas KROGHAS, Norvegljos- 
Lletuvos asociacijos narys: Turiu 
vieną ydą: per daug kalbu, 
neatskirdamas esminių dalykų nuo 
nereikšmingų. Turbūt todėl 
netapau geru žurnalistu.

Japonų patarlė: Geriau vieną 
kartą sudegti, negu tris kartus 
persikraustyti.

Bronė VAINAUSKIENĖ,

“Lietuvos ry to ” spec, 
koresponden tė: Svarbiausia
japonų šeimoje yra kantrybė. 
Palauk keletą dienų, ir rūpesčiai 
patys išnyks.

Jonas PETRULIS, buvęs grafo 
J. Pšezdecklo liokajus: Moterims 
stovint, ir šimtamečiui vyrui sėdėti 
nevalia.

Donatas SMALINSKAS, Kalbos 
inspekcijos viršininkas: Žargonas 
ar necenzūriniai žodžiai yra ne vien 
kalbos ir kultūros dalykas. Koks 
žmogue, tokia ir jo kalba.

Napoleonas BONAPARTAS:
Svarbiausia įsivelti į mūšį, o paskui 
- matysime.

Vytau tas M ATU LEVIČ IU S, 
laidos “Krantas” vedėjas: Kas gali 
nustatyti, kuris psichiškai sveikas, 
o kuris - ne. Juk psichiškai 
sveikiausia yra vidutinybė.

Mūsų visuomenėje yra žmonių, 
kurie patys renkasi vaidmenis. Ne 
aš jų ieškau, o jie mane susiranda, 
nori dėmesio, ir tai jiems turi tam 
tikrą prasmę. Jeigu jie nori 
visuomenės dėmesio, kodėl mes 
negalime jų vertinti ir kodėl 
negalime apie tai kalbėti? Tai yra 
vienas iš komiškumo principų, kai 
žmogus dedasi tuo, kas iš tiesų 
nėra.

Kas 5 metai reikėtų keisti darbą. 
Juo labiau, kad visada jauti, jog 
žmonės iš tavęs kažko tikisi, ir tampi 
savo darbo įkartu.

S igita URBO NAVIČIŪTĖ: Ar
blogam chirurgui pridėsi 500 litų, ar 
atimsi, jis vis tiek bus prastas 
chirurgas.

Rūta OGINSKAITĖ: Kiekvieną 
mūsų galima parodyti kaip beprotį. 
Svarbu - kas iš visos mūsų 
asmenybės rūpi stebinčiajam. Juk 
tikrai kiekvienas turime kokį 
egzotišką ar keistesnį bruožą, kurį 
padidinus, kitus nutylėjus; galime 
virsti kvailių partijos kūrėjais ar dar 
nežinia kuo. Užteke tik atsirasti 
Vytautui Matulevičiui su idėja.

Vidutinybė negali vadovauti 
talentams. * .
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P onioms 
ir

panelėms
TROŠKINTA VIŠTA SU 

BUROKĖLIAIS
Višta, 0,5 I burokėlių košės, 

100 g s v ie s to , p ip irų , lau ro  
la p e lių , km ynų , d ruskos, 1 
svogūnas, 1 I vandens.

Išvalytą vištą įtrinkite pipirų, 
kmynų ir druskos mišiniu, j keptuvę 
dėkite sviesto ir apkepinkite vištą.

Ją dėkite į skardą, užpilkite 
vandeniu, sudėkite lauro lapelius, 
druskos, žiedais supjaustytų 
svogūnų ir kepinkite orkaitėje, vis 
palaistydam i skysčiu, kol višta 
apgels ir mėsa bus minkšta.

Po to supjaustykite gražiais  
gabaliukais, sudėkite į lėkštę, 
užpilkite skysčiu ir uždėkite po 
šaukštelį bruknių ant kiekvieno 
gabaliuko. Galite bruknes patiekti 
ir atskirai. Vietoj bruknių tinka kepti 
obuoliai, džiovintos slyvos.

KEPTA ANTIS, 
ĮDARYTA BULVĖMIS
Antis, 10 bulvių, 3 svogūnai, 

pipirų, druskos, 1 I vandens.
(darinėtą antį gerai išplaukite ir 

įtrinkite druskos ir pipirų mišiniu. 
Nuskustas bulves supjaustykite 
nedideliais kubeliais, pabarstykite 
druska, pipirais, užpjaustykite 
žiedais svogūnų, smulkiai 
supjaustytą skrandeiį, širdelę, 
kepenėles. Šiuo įdaru pripildykite 
anties vidų. Dėkite į skardą, užpilkite 
vandeniu, į kurį įdėkite prieskonių, 
ir kepkite, kol antis apgels ir bus 
minkšta. Kepdami palaistykite tuo 
pačiu sultiniu, kuriame kepa. 
iškepusią antį dėkite į didesnę 
lėkštę, apipilkite padažu ir šiltą 
patiekite į stalą su raugintais 
kopūstais.

KEPTA VERŠIENOS 
ŠLAUNELĖ

V erš ienos š lau n e lė , 0 ,5  kg 
rūkytų lašinukų, pipirų, kelios 
česnakų skiltelės, 0,5 I grietinės, 
druskos, 1-2 stiklinės vandens.

Veršienos šlaunelę keletą  
valandų pamirkykite marinate. Po to 
nusausinkite ir prismaigstykite 
nedidelių rūkytų lašinukų gabalėlių.

I grietinę sudėkite pipirus, 
susmulkintą česnaką, druską, 
įdėkite šlaunelę į paruoštą skardą. 
Užpilkite vandeniu ir kepkite. Kai 
šlaunelė pagels, aptepkite 
paruošta grietine ir vėl kepkite. 
Kepkite vis aplaistydami ir 
užtepdam i grietinės. Kepa 1-2 
valandas. Tai priklauso nuo 
šlaunies didžio.

š v e n t in ė s  
d e š r e l ė s

8 p arū k y to s  deš re lės , 2 
s tik lin ė s  ob u o lių  su lč ių , 10 
bulvių, 0 ,5  I raugintų kopūstų, 
pipirų, druskos.

Supilkite į puodą obuolių sultis, 
vandenį ir užvirinkite. Tada dėkite 
dešreles, virkite apie 15-20 minučių 
ant silpnos ugnies. Nuskustas, bet 
nesupjaustytas bulves dėkite į tą 
patį skystį, kuriame virė dešrelės. 
Užpjaustykite svogūną, užberkite 
pipirų ir virkite ant silpnos ugnies. 
Kai bulvės bus minkštos, vėl 
sudėkite dešreles, kad sušiltų.

Dešreles supjaustykite
gabaliukais ir dėkite į apvalią ar 
pailgą lėkštę, aplinkui apdėkite 
bulvėmis. Jei turite vazonėlyje 
pasodintų petražolių, užmeskite 
šakelę. Prie šventinių dešrelių į 
stalą patiekite raugintų kopūstų.

ANTIENOS SUKTINIS
1 antis, 2 svogūnai, pipirų, 

kmynų, 1 I raugintų kopūstų, 
druskos, keli lauro lapeliai.

Nuvalykite antį, išdarinėkite, 
išimkite kaulus. Mėsą įtrinkite 
pipirų, kmynų ir druskos mišiniu. 
Ant paskleistos mėsos dėkite 
kopūstus ir stambiai sutarkuotus 
svogūnus. Susukite. Dėkite į 
paruoštą skardą. Užpilkite porą 
stiklinių vandens, įdėkite lauro 
lapelių, kepkite orkaitėje apie 1-1,5 
val.

Išėmę dėkite į didelę lėkštę, 
apdėkite virtomis bulvėmis.

Tai šventinis patiekalas. Jis 
valgomas karštas.

BULVIŲ PLOKŠTAINIS 
SU ŽĄSIENA

0,5 žąsies, bulvių, 2 kiaušiniai, 
pipirų, 2 svogūnai, 0 ,5  I pieno, 
druskos.

Žąsį supjaustykite gabaliukais. 
Įtrinkite druska su pipirais. Bulves 
sutarkuokite. Supilkite išplaktus 
kiaušinius, įdėkite druskos, pipirų, 
įpilkite virinto pieno ir išmaišykite.

j riebalais išteptą skardą pilkite 
pusę paruoštos bulvių tarkės, 
dėkite žąsienos gabaliukus ir 
užpilkite likusia bulvių tarke.

Kepkite karštoje krosnyje ar 
orkaitėje apie 1-1,5 val. Paduokite į 
stalą, supjaustę gabaliukais.

parin ko  
V id a  S IM O N A IT IE N Ė

Pirmadienis, sausio 1 d.
LNK TV
12.40 val.
“Žydrasis pelekas"
Filmo centre - santykiai tarp 

patyrusio, rūstaus, gyvenimo 
jūroje užgrūdinto žvejo ir jo 
paauglio sunaus. Savo nedideliu 
traleriu jie išplaukia žvejoti tunų. 
Jūroje kyla audra. Lūžęs stiebas 
sužeidžia tėvą. Dabar jų gyvybės 
priklauso nuo sūnaus 
ištvermės... Rež. C. Schultzas. 
Vaidina H. Krugeris, G. Rowe.

Australija, 1977 m.
16.20 val.
“Kabaretas”
Ši žinom o režisieriaus ir 

choreografo 3obo Fosse juosta 
sukurta pagal garsų Brodvėjaus 
miuziklą. Filmas pasakoja apie 
kabareto dainininkės ir jauno 
anglo romaną prieškariniame 
Berlyne. Juos išskiria nacių 
atėjimas į valdžią ir prasidedantis 
Antrasis pasaulinis karas. Puiki 
aktorių vaidyba, nuostabūs 
m uzikiniai numeriai. Juosta, 
apdovanota aštuoniais "Oska
rais”, pelnytai priskiriama prie 
kino klasikos. Vaidina L. Minnelli, 
M. Yorkas, F. Wepperis, H.

Griemas, J. Grey.
JAV, 1972 m.
22.35 val.
“Nužudyk mane dar kartą”
"Juodojo filmo" stiliaus trileris 

apie seksualią moterį, mėginančią 
pasisavinti gangsterių pinigus, ir 
apie jai padedant) privatų detektyvą. 
Rež. J. Dahlas. Vaidina V. Kilmeris, 
J. Whalley-Kilmer, M. Madsenae ir kt.

JAV, 1989 m.
Trečiadienis, sausio 3 d.
LTV
22.05 val.
“Didysis šaltis”
Klasikinė angliška komedija - 

farsas, kurios veiksmas rutuliojasi 
m ažam e m iestelyje, šalč iausią

© RODO

metų dieną čia nutinka daug labai 
linksmų įvykių. Vaidina žinomi britų 
aktoriai E. Sykesas, B. Hoskinsas,

© RODO

D. Pleasence ir kt.
Penktadienis, sausio 5 d.
LNK TV
22.00 val.
“Policininko žodis”
Pagrindinį šio filmo herojų, 

buvusį policininką Prattą, vaidina 
Alainas Delonas. Beje, jis sukūrė 
šios istorijos kino versiją bei buvo 
filmo prodiuseris. Juostoje  
pasakojama apie tėvo kerštą už 
tragišką dukters žūtį nuo banditų 
kulkos. Taip pat vaidina J. Perrinas, 
F. Gelin. Rež. J. Pinheiro.

LTV
23.15 val.

“ M e rg a itė s  iš pata isos
m okyklos”

LTV toliau rodo filmus iš ciklo 
"Jauni ir bobaimiai". Šios juostos 
herojė - jauna mergina Dona, 
dirbanti padavėja mažo miestelio 
užkandinėje. Vieną vakarą ją 
pakviečia pasivažinėti vietinis 
kietas vaik inas” Vince. 

Pasivažinėjimas baigiasi tragedija 
- Vince partrenkia pėstįjį ir 
pabėga. Policija suima Doną. 
Taip ji atsiduria pataisos 
m okykloje, kur galioja savi, 
žiaurūs įstatymai. Rež. J. 
Kaplanas.

Sekmadienis, sausio 7 d.
LNK TV
16.25 val.“lš meilės Alvi”
G ana vidutiniška komedija  

apie sumaištį vienuose namuose, 
kai čia devynerius metus 
tarnavusi kam barinė staiga 
nutaria paieškoti kitos darbo  
vietos. Pakraupusi šeimynėlė 
(labai jau gera tarnaitei) nutaria... 
surasti jai jaunikį. Vaidina S. 
Poitier, A. Lincoln, B. Bridgesas ir 
kt.

JAV, 1968 m.
Iš “Kalba Vilnius” parengė 

Vida SIMONAITIENĖ

ANTRAS KARTAS 
BUVO LEMTINGAS

Gruodžio 20 dieną į 
Respublikinę Šiaulių ligoninę 
sunkioje būklėje buvo atvežtas 
Eligijus A. šis 21 metų šiaulietis tą 
dieną apie 16 valandą užlipo ant 
vieno iš Gytarių gatvės namo stogo 
ir netrukus nušoko ant Šaligatvio. 
Jis susilaužė nugarkaulį, sulūžo 
dubens kaulai ir plyšo vidaus 
organai. Eligijų ligoninėje operavo, 
bet išgelbėti nepavyko. Jaunuolis 
buvo depresijoje, pergyveno, kad 
neturi darbo. Jau prieš kurį laiką jis 
bandė nuodytis vaistais. Tačiau 
ligoninėje tąkart jį išgelbėjo. Antras 
kartas buvo lemtingas.

VIRŠIJO GREITĮ, 
VEŽDAMI PINIGUS

Gruodžio 22-osios rytą budėję 
Aleksandrijoje du kelių pilicininkai 
pastebėjo dideliu groičiu Šiaulių 
link važiuojantį automobilį “Ford- 
Scorpio”. Jie automobilį sustabdė. 
Policininkams pareikalavus 
dokum entų, prie vairo sėdėjęs  
vilnietis A. D. paaiškino, kad 
automobilis priklauso "Tauro” 
bankui. Vairuotojas su dviem  
apsaugos darbuotojais veža 
pinigus į “Tauro” banko Šiaulių 
filialą.

Ant užpakalinės sėdynės sėdėję 
du augaloti vyrai, apsirengę 
specialiais juodais kostiumais su 
neperšaunam om is liemenėmis, 
turėjo pistoletus ir radijo stotis. Jie

laikė lagam iną. Vairuotojo  
pažymėjimą ir kitus dokumentus 
vairuotojas parodė per langą, jo 
neatidarydam as. Policininkai 
mašiną palydėjo iki policijos  
komisariato kiem o. Ten atvykęs 
“Tauro" banko darbuotojas  
patvirtino, jog mašina tikrai veža 
pinigus. Bet greitį viršyti yra 
neleistina. Buvo surašytas
protokolas, už šį pažeidim ą
vairuotojui gresia bauda iki 1000 litų.

NUŽUDĖ, NES 
GYNĖSI?

Gruodžio 21 d. apie 20 val. Trakų 
g. 21 viename bute buvo rastas 
negyvas m aždaug 30-35 metų 
vyriškis. Ant mirusiojo veido matėsi 
kirstos žaizdos. Policija sulaikė buto 
šeim ininką 52 metų niekur
nedirbantį anksčiau teistą B. Jis 
buvo girtas, o rankos ir veidas  
sužaloti aštriu daiktu. Bute buvo 
girtaujama, o grįžusi B. žmona savo 
vyrą rado sužalotą, o kitas vyriškis - 
negyvas, (tariamasis apklaustas 
kaltas neprisipažino, sakė gynęsis. 
Jam iškelta baudžiamoji byla.

BAIGĖSI 
“PREVENCIJA-95”

Pasiba, igė daugiau kaip mėnesį 
trukusi Vidaus reikalų ministerijos 
organizuota akcija “Prevencija-95", 
kurios metu buvo tikrinami 
profilaktinėje įskaitoje esantys 
žmonės, iš įkalinimo vietų grįžę 
asmenys, įvairios firmos: įstaigos, 
bankai ir t.t. Į profilaktinę įskaitą per

inpoRmuojn
mėnesį buvo įrašyti 139 žmonės, iš 
kurių - 20 vaikų. Daug dėmesio 
policija skyrė šiemet iš įkalinimo 
įstaigų grįžusiems asmenims. Jų 
turėjo grįžti 148, o grįžo - 180. 
Administracine tvarka už įvairius 
pažeidim us buvo nubausti 46  
asmenys. Sav i valdybės policijos 
duomenimis per mėnesį iš viso 
organizuoti 187 reidai. Administ
racinėn atsakomybėn patraukta 
net 180 žmonių, iš kurių 62 - vaikai. 
Lindynių sąraše dar vienas butas - 
Verdulių g.. 78. Čia renkasi girtauti 
pašaliniai asmenys. Policija patikri
no 56 prekybos įmones, už įvairių 
prekybos taisyklių ir kitus pažei
dimus surašytas 31 protokolas. 
Beje, kol kas profilaktinės įskaitos 
išbraukta 80 asmenų, tarp jų 17 
vaikų. O per 11 šių metų mėnesių į 
profilaktinę įskaitą įrašyti 1473  
žmonės, iš kurių 114 vaikų.

- Pone padavėjau, štai restorano 
valgiaraštyje įrašyti "Turistų 
pusryčiai”. Ką tai reiškia?

- Tai dubenėlis ryžių ir juodi 
akiniai, ponel

* * *
Tėvas sako dukrai:
- Tu žinai, aš tau duosiu gerą 

patarimą. Ištekėk už kariškio. Jis 
moka virti, skalbti, tvarkytis, yra 
pakankam ai išsilavinęs. O 
svarbiausia - visada pasiryžęs  
vykdyti įsakymusl

Policininkas sustabdo jauną  
moterį, ką tik pažeidusią eismo 
taisykles:

- Ar jūs žinote, kodėl jus 
sustabdžiau?

Ši.nekaltai žvelgdama į jį, taria:
- Leiskit pagalvoti. Turbūt jūs 

nevedęs?..
* *  *
Vyriškis ateina pas daktarą ir 

sako:
- Ponę daktare, man neramu. 

Žmona neištikima, o ragai kažkodėl 
nedygsta...

Gydytojas:
- O jie ir neturi dyfjti, tai tik toks 

šsireiškimas.
- Ačiū, daktare, kad nuraminote. 

) tai vis galvoju, kad mano

sekcijos knygą "Apie vaikų 
auklėjimą”?

- Noriu pasitikrinti, ar teisingai 
mane auklėji.

*  * *
Dukra ruošiasi ištekėti, o jos 

tėvas į tai žiūri gana skeptiškai:
- Pasakyk, ar tavo draugas bent 

ekonomiškas?
- O kaipgil Kai aš ateinu pas jį, 

jis iškart išjungia šviesą.
*  * *

Gerbiamasis profesoriau, 
tikriausiai jūs klystate. Aš jau 
lankiausi pas tris gydytojus, jie 
nustatė visiškai kitokią diagnozę...

- Gali būti. Tačiau skrodimas vis 
tiek įrodys, kad teisus buvau aš.

*  * *
- Nors ir praraedavau sąmonę, 

bet pajutau alkį, ėmė šalti kojos, 
todėl nusprendžiau, kad esu gyvas.

- O kuo tai argumentuotumėte?
- Jei būčiau miręs, tai pakliūčiau 

į rojų ar pragarą. Rojuje nebūčiau 
alkanas, o pragare nešaltų kojos.

*  * *
Dvi moterys šnekučiuojasi apie 

savo vyrus.
- M ano vyras jautrus kaip  

mimoza. Kai skaldau malkas, jis 
tyliai sėdi kamputyje ir verkia, kad 
aš taip sunkiai dirbu.

*  * *
Pas suvalkietį atėjo svečių. 

Pasėdėjo, pasikalbėjo...

- Pasiūlyk svečiams ką nors 
gaivinančio, - priminė žmona.

- Ak, taip! - susizgribo vyras ir 
atvėrė langą.

* * *
Mokytojas mokiniui:
- Tu nuolat vėluoji į pamokas. 

Argi nežinai, kada jos prasideda?
- Nežinaul Kai aš ateinu, jos jau 

visada būna prasidėjusios.
* *  *
- Nuo šiandien pasidalysime 

darbą, - sako žmona vyrui. - Vaikas 
mūsų abiejų, todėl kartą jį supsiu 
aš, o kitą kartą - tu.

Naktį žmona žadina vyrą:
- Juzefail Mažiukas rėkia.
- Pasupk tu dabar savo pusę, o 

mano pusė tegul parėkia.
* *  *
Kuveito šachas rodo europiečiui 

milijonieriui savo automobilį.
- O koks čia mygtukas? - domisi 

svečias.
- Aš jį nuspaudžiu, užėjus lietui.
- Ir tučtuojau užsidengia stogas?
- Ne. Nustoja liję.*
* *  *
Viešėdamas Londone, škotas 

(suvalkiečių analogas) sumanė 
aplankyti seną pažįstam ą, bet 
pamiršo adresą. Jis pasiuntė broliui 
telegramą: “Ar tu žinai, kur gyvena 
Tomas?" Brolis atsakė laišku: 
“Taip".

* * *

NUSIŠYPSOK, 
ŽMOGAU

- Jūsų kaimynas tvirtina, kad jūs 
iš jo pavogėte kiaulę ir septynis 
paršiukus.

- Stipriai perdėta, ponas teisėjau. 
Dėl kiaulės nesiginčysiu, tačiau  
paršiukai patys bėgo jai iš paskos.

- Kaimyne, jūsų vyras labai 
sulyso. Kaip jam tai pavyko?

- Kasdien eina meškerioti.
- Negi nuo to šitaip suliesėjama?
- Žinoma, nes jis valgo tik tai, ką 

pagauna.
*  * *
Vienas vyras, norėdam as  

išsiskirti, teisme aiškina teisėjui:
- Mano žmona jau vienuolika 

metų mėto į m ane viską, kas 
pakliūva po ranka.

- Tai, žinoma, negerai. Bet kodėl 
jūs atėjote tik šiandien, po tiek 
metų?

- Ji jau išmoko pataikyti, - atsakė 
vyras.

* * *
( stovintį uoste laivą grįžta  

jūrininkas ir už virvutės vedasi ožką. 
Jį pamatę jūrininkai klausia:

- Kam tau ožka?

- Ji man duos kiekvieną dieną 
šviežio pieno.

- Bet ar pagalvojai apie kvapą 
kajutėje?

- Tai niekis. Ji greit prie jo pripras.
*  *  *

Restorane svečias valgė  
viščiuką. Paskui jis norėjo už jį 
užmokėti. Kai kelneris pranešė, kad 
porcija kainuoja 12 rublių, jis 
sušuko:

- Koks žiaurum asl Kodėl 
užmušėte tokį retą paukštį?!

*  *  *
Parodoje.
- Kas vaizduojam a šiame 

paveiksle - saulėtekis ar saulėlydis?
- Saulėlydis.
- Kodėl?
- Aš pažįstu dailininką. Jis 

niekada nesikelia anksčiau  
dvyliktos.

įrgary^F^ui kale*'- —•'Ma.

- Kam tu, Petriuk, pasiėmt



TELEVIZIJO S PROGRAMA GRUODŽIO 30 - SAUSIO 7 D.
Šeštadienis, gruodžio 30 d. 
LIETUVOS TV
8.0Q Labas rytas. 10.00 Kelias.

10.30 Šarka. 11.00 "Ūdros įlankėlė".
11.30 TV anonsas. 11.30 Sveika, 
Prancūzija. 12.05 Pasaulio sportas.
13.05 Užeikit, sveteliai 14.05 F. 
"Sarpo auksas". 15.45 TV novelės 
"Dvi sesęrys” , 16.05 Violeta, 
Alfredas, Žermonas ir kiti. .16.55 
"Milijonierius". 17.20 TV anonsas.
17.25 Žinios. 17.40 Dok. ciklas "Mūsų 
amžius”. 18.35 Kino menui 100- 
mečiui. 19.20 VRS kamera. 19.50 
Konrado kavinė. 20.30 Panorama.
21.10 Sporto studija. 21.20 Loterija 
"P e rla s ” . 21 .2 5  V ideofilm as  
"Tamangai”. 4 s. 22.20 Po savo 
stogu. 23.10 TV anonsas. 23,15 
Vakaro žinios. 23.30 Geriausi 
rokenrolai.

LNK TV
8.55 Programa. 9.00 Ryto ratas.

21.30 F. “Maharadžos duktė". 23.10 
Naujųjų metų sutikimas Lapėse. 1.10 
Grupes “Rebelheart" ir jos svečių 
koncertas.

TELE-3
9.00 Panorama. 9.05 Anirrtac. f.

23.20

10.00 Langas j gamtą. 10.30 Dok. f. 
łlimpiada". 12.30 "Europos 5

11.00 programa. 1L  05 “Tarybinės 
kronikos". 11.55 "š o  • 1d u  bulvaras"
12.25 "Juodasis penktadienis".
12.25 "Viskas!" 13.20 Tangomanija
13.45 Laida "Palėpėje". 14.15 Madų 
šou "Siluetas-95 . 15.15 Kibír tele 
vibir. 16.30F. "Šetlendai; blogiausi 
dalykai atsitinka jūroje". 17.00 
Auksinė "Discovery" kolekcija. 18.00 
F. "Naujieji Adamsų kaimynai". 18.30 
‘H o livudo žin ios". 19.00 
‘Monitorius". 20.00 "Laikas". 20.45 
'Daktare šen, daktare ten". 21.10 
F. "Ginkluotasapiplėšimas". 23.00 
F. "Dvikova".

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f.

10 .00  "Sveikatos apsaugos  
reforma". 10.30 F. "Vienišas visada 
kenčia". 12.00 F. "Žemės vaizdai".
13.00 F. "Islamo tikėjimas”. 13.30 
POP TV. 14.30 Dok. f. "Rinkos 
ekonomikos link. Tarptautinis 
valiutos fondas ir Ukraina”. 15.30 
Muzika. 16.30 Laida "Mokslas ir 
technologija". 17.00 Dok. f. "Centrinė
?atvė". 17.30 "Europos scena".

6.00 "Marija Celestė". 19.35 
"Stilius”. 20 00 Dok. f. 20.30 Animac. 
f. 21.00 Žinios. 21.15 Teatro laida 
‘‘Nauji spektakliai". 21 .30 F. 
"Kriminalinės policijos inspektorius”. 
23 00 Žinios. 23.15 Muzika. 23.30 
F. "Miesto apsakymai".

Sekm adienis, gruodžio 31 d. 
LIETUVOS TV 
9 00 Programa. 9.05 Liudykime 

Kristų. 9.35 Laida vaikam s  
"Vyturiams ir pelėdžiukams" 10.30 
“Slaptoji misija”. 10.55 TV žaidimas 
"TV lego". 11.25 "Septynios Kauno 
dienos”. 12.00 Konrado kavinės 
ruletė. 12.45 TV anonsas. 12.50TV 
dok. f. "Aisčiai”. 13.25 F. "Sarpo 
mūšis". 15.05 Gimties paslaptis.
15.45 Linksmoji armonika. 16.15 
Dok. f. "Už slenksčio". 16.45 Katalikų 
TV studija. 17.05 Ar vien tik retro? 
17.55 TV anonsas. 18.00 Žinios.
18.10 TV dok. f. "Paršelio aukojimas" 
premjera 18.40 Šokio sūkury. 19.15 
Išmuskit kamuoliuką, pone Bynai.
19.40 Stilius. 20.30 Panorama. 21.10 
Sporto studija. 21.20 Videofilmas 
"Tamangai". 5 s. 22.10 Vaikai apie 
mus. 22.35 šventinis vakaras 
Lietuvoje. 2.05 Šauniausia pasaulyje 
muzikos šventė.

LNK TV
8.55 Programa. 9.00 Animac. f.

11.00 'Taip.Ne". 11.50 F. "Sirenos".
13.30 Keturi ratai. 13.50 "Vienam 
gale kablys". 14.10"Dviračiošou". 
Í4.25 Kibír tele vibir. 16.05 “Hollywod 
Rock” koncertai. 17.05 Animac. f.
17.30 "Baltojo katino svetainė”. 18.00 
"Holivudo žinios". 18.30 Laida 
"Ponas Bynas gyvas". 19.30 TV 
žaidimas ‘ Pasimatymas". 20.00 F. 
"Ledo princesė". 20.55 Savaitės 
horoskopas. 21.00 "Šou bulvaras".

"Olimpiada". 12.30 "Europos scena”
13.00 Dok. ciklas "Pasaulio taurė”.
13.30 "Stilius”. 14.00 Politikos 
apžvalga ‘‘pasaulio pranešimai".
15.00 F. "Žemės vaizdai". 16.00 
"Muzika ir šventas žodis". 16.30 F. 
"Kartos. Kinų šeima". 17.00 Laida 
“Bombonešis". 17.30 "Europos 
kaleidoskopas". 18.00 "Marija 
Celestė". 19.35 "Kelionių vadovas .
20.00 Pasaulio sportas. 20.30 Animac. 
f. 21 .00 Laida "Naujienos. 
Nuomonės". 21.30 "Santa Barbara".
22.00 Naujametinė "Šėpos banga”.
22.30 Koncertas "Metai-95". 23.30 
Laida "Trise moskvičiumi, neskaitant 
šuns...”. 1.30 Koncertas. 3.00 Laida 
"Tamsos citadelė".

Pirmadienis, sausio 1 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Serialas moksleiviams 

Dastis" 9 .50  Koncertas P.
Čaikovskio garbei. 11.10 Latvių lėlių 

  ” triušiai”. 12.10spektaklis “Trys pašėlę triušiai" ___
Klaipėdos diksilendas "Kaunas Jazz- 
95" festivalyje. 12.45 Dainuoja E. 
Sipavičius ir 'Jumping Time Band".
13.05 Kino pasaulyje. A. Delpnas.
13.50 Anglų TV serialas "šarpo 
kardas". 15.30 Sveikinimų koncertas.
16.30 M. K Sarbievijaus poezija. 16.45 
Vakaras Kauno muzikiniame teatre.
17.15 V. Vilkausiąs Australijoje. 17.40 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.25 Tele- 
LIFE. 19.00 Kalbos viktorina "Moki 
žodį - žinai kelią". 20.30 Panorama.
21.10 Auksinės bitės. Geriausios 1995
m. LTV laidos ir jų kūrėjai. 22.00 
Labanakt, pone Bynai. 22.25 L.
Pavarotis ir draugai. 23.35 Vakaro 
žinios. 23.50 Kaukodromas.

LNK TV
8.30 Kibi r tele vibir. 11.40 

"Hollywood RocK" koncertai. 12.40 
Australų vaid. f. "Žydrasis pelekas".
14.20 Dok. f. "Drauge su banginiais".
15.50 Irrf.-pramogine laida apie statybą 
"Palėpėje". 16.20 JAV vaid. f. 
"Kabaretas". 18.30 JAV serialas 
"Beverti H ils, 902 10". 19.30
Tangomanija. 20.00 "Šeštadienio 
pokalbiai". 21.00 Nuotykių detektyvas 
‘Maharadžos d u k t ė 22.35 JAV 

detektyvinis f. "Nužudyk mane dar 
kartą".

TELE-3
9.00 Animacinis f. "Konanas ir 

jaunieji kariai". 9,30 "Muzika ir šventas 
žodis". 10.00 Medicinos laida 
"Sveikatos apsaugos reforma”. 10.30 
Muzika. 12.00 Vaid. f. "Košė". 13.30 
Muzika. 14.00 Muzikinė laida “Tamsos 
citadelė”. 15.00 TV serialas "Santa 
Barbara". 15.30 Pramoginė muzikinė 
laida "Trise moskvičiumi, neskaitant 
šuns..." 17.30 Dok. f. "Rinkos 
ekonomikos link. Tarptautinis valiutos 
fondas ir Ukraina”. 18.30 Pasaulio 
sportas. 19.00 Naujametinė "Šėpos 
banga” . 19.30 TV serialas "Marija 
Celestė”. 20 .30Animac. f. “Konanas 
ir jaunieji kariai” . 21.00 Muzika. 21.30 
Vaid. f. 'Rami šalis". 23.00 Muzika.
23.30 Pramoginė laida "Gineso šou".
24.00 Muzika.

Antradienis, sausio 2 d.
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 Serialas 

m oksleiviam s ‘ ‘Dastis". 9 .25  
Videofilmas "Giminės". 16 s..17.05 
Videofilmas "Giminės”. 18.00 Žinios.
18.10 Laida ienkų kalba 18.50 Žinios.
19.00 Programa vaikams. 19.40 
Pyragų nebus be noragų. 20.30 
Panorama 21.05 Sporto studija. 21.15 
Krepšinis. Kauno "Žalgiris" - Belgrado

"Partizanas". 22.45 Brydė. 
Vakaro žinios. 23.35 Labas.

LNK TV
9.00 TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 

negerai..." 17.00 "Laikas”. 17.20 ‘Taip. 
Ne . 18.10 Animac. serialas "Omeris". 
18.35"Benamų negerai..." 19.30 TV 
žurnalas "Europos muzaika" 20.00 
‘‘Laikas". 20.45 TV parduotuvė, 
anonsai. 21.00 JAV policinis serialas 
"Sirenos". 21.50 Laida apie pajūrį 
"Jūros spalvos". 22.25 Anglų dok. f. 
"P aslaptingasis Artūro Klarko 
pasaulis”. 22.50 Anglų humoristinė 
laida "Benny Hillo Šou . 23.20 JAV 
trileris "Galutinis teisingumas".

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Muzika. 7.45 

Animac, f. "Konanas ir jaunieji kariai".
8.25100 proc. 8.30 “Santa Barbara".
9.30 "Marija Celestė". 17.25 Progra
ma. 17.30 TV tekstas. 18.30 POPTV.
19.00 100 proc. 19.05 Laida "Mokslas 
ir technologija". 19.30 "Santa Bar
bara". 20.30 Animac. fv “Konanas ir 
jaunieji kariai". 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 Vaid. f. 
"Juodieji drakonai". 23.00100 proc.
23.15 Žinios. 23.30 Sporto naujienos.
23.45 Pramoginė laiaa "Gineso šou".

Trečiadienis, sausio 3 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.05 Serialas 

m oksleiviam s "D astis". 17.05  
Videofilmas "Giminės”. 18 s. 18.00 
Žinios. 18.10TVdok.f. "Giedrąjčiai".
18.35 Krikščionio žodis. 18.45 Žinios.
19.00 Laida vaikams. 10.20 Sodų 
kraitė. 19.40 Groja Nacionalinis 
simfoninis orkestras. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Loterija 
"Perlas'. 21.20 Krantas. 22.05 Anglų 
komedija "Didysis šaltis". 22.55 Kino 
100-mečiui. Vienas klausimas. 23.15 
Vakaro žinios.

LNK TV
7.00  Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.06 "Be namų negerai..."
17.00 “JLaikas". 17.20 Tangomanija.
17.40 "Sou bulvaras". 18.10 Animac. 
f. "Detektyvas Bogis", 18.35 "Be namų 
negerai..." 19.30 Keturi ratai. 20.00 
"Laikas". 20.45 TV parduotuvė. 21.00 
"S irenos". 21 .50  "Tarybinės  
kronikos". 22.45 "Benny Hillo šou".
23.15  JAV trileris "Galutinis  
teisingumas".

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Muzika. 7.45 

Animac. f. "Konanas ir jaunieji kariai".
8.25 100 proc. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara'. 9.30 TV serialas “Marija 
Celestė”. 17.30 TV tekstas. 18.00 
Inf.-analitinė laida "Naujienos. 
Nuomonės”. 18.30 Muzika 19.00100 
proc. 19.05 TV žurnalas "Kelionių 
vadovas". 19.30 TV serialas “Santa 
Barbara”. 20.30 Animacinis f. 
"Konanas ir Jaunieji kariai". 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
TV serialas "Kobra”. 2$.30 Muzika.
23.00 100 proc. 23.15 Žinios. 23.30 
Sporto naujienos. 23.45 Pramoginė 
laida "Gineso šou".

Ketvirtadienis, sausio 4 d. 
LIETUVOS TV
7 0 0  Labas rytas. 9.00 TV anonsas.

9.05 Serialas moksleiviams "Dastis".
17.05 Videofilmas "Giminės". 19 s.
17.55 Noriu būti karalaitė. 18.00 Žinios.
18.10 Gestas 18.30 Vyriausybė 
nutarė... 18.45 Žinios. 19.00 Animac. 
f. "Bremeno muzikantai". 19.25 TV  
artelė. 20.10 Nėra to blogo, kas neišeitų 
j gera. 20.30 Panorama 21.05 Sporto 
studija. 21.15 Lietuvos k. st. f. "Laiptai 
j dangų*'. 22.45 Koncertas iš “Kaunas 
Jazz-95” festivalio. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 "22". Sporto laida futbolo 
gerbėjams.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 "Be namų 

negerai,,. 17.00 “Laikas". 17.20 
"Holivudo žinios". 17.50 "Viskas!”

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV X II. 30 - I. 5 D.
šeštadienis, gruodžio 30 d.
8.30 Amerikiečių serialas "Taip 

sukasi pasaulis”. 9.30 Programa 
vaikams. 11.00 Vaid. f. "Borsalino 
ir kompanija". 19.00 Sveikinimų 
koncertas. 19.40 TV žaidimas 
"Džinsai". 20.00 Nauja “Jonio” 
programa. 20.40 Šiaulių Mados 
Diena 95/96. 21 .40  Šventinė 
koncertinė programa ‘‘Pasitinkant 
Naujuosius”. 22.50 Kriminalinės 
istorijos. "Relikvija".

Sekmadienis, gruodžio 31 d.
8.30 Amerikiečių serialas "Taip 

sukasi pasaulis". 9.30 "Žingsniai".
10,00 Vaikų savaitgalis. "Vaikiški 
pokštai". 10.30 Vaid. f. vaikams 
Kalėdų Senelis". 18.15 Animaciniai 

'. 18.30 Krepšinis. NBA rungtynės.
19.30 LKL apžvalga. 20.00 NBA 
apžvalga. 20.30 "Mudu abudu ir 
eiti...” 21.00 "Taip sukasi pasaulis". 
!2.00 Humoro šou "U ž kampo". 
.00 Trileris "Alpinistas".

Pirmadienis, sausio 1 d.
8.30 “Taip sukasi pasaulis”. 19.00 

Franken5teinas-90”. 20.30 Italų

serialas "Manuela”. 21.00 'Taip sukasi 
pasaulis”. 21.55 Baltijos, naujienos.
22.00 BUSHIDO. 23.00 ‘‘Biks” 
koncertas.

Antradienis, sausio 2  d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis". 9.30 

"Kerėtoja". 11.05 Koncertuoja 
"Jonis”. 19.00 Pirk, parduok, 
informuok. 19.10 Žinios. 19.30 
"Sodžius". 20.00 Čempionų pasaulis.
20.30 "Manuela”. 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.55 Baltijos naujienos.
22.00 Kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Spaudos 
apžvalga. 22.35 "Kerėtoja".

Trečiadienis, sausio 3  d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis". 9.30 

"Kerėtoja". 10.15 Žinios. 10.35 
Teatronas. 19.00 "Pirk, parduok, 
informuok". 19.10 Žinios. 19.30 
Raganiukės Gudrės pokštai. 20.00 
Sveikatos kaina. 20.20 Animacinis f.
20.30 "Manuela". 21.00 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.55 Baltijos naujienos.
22.00 Kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Spaudos 
apžvalga. 22.35 "Kerėtoja".

Ketvirtadienis, sausio 4 d,
8.30 "Taip sukasi pasaulis". 9.30 

"Kerėtoja". 10.15 Žinios. 10.35 Pasakų 
svetainė "Lakštingala". 19.00 "Pirk, 
parduok, informuok”. 19.10 Žinios.
19.30 TV forumas. 20.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 20.30 "Manuela".
21.00 "Taip sukasi pasaulis”. 21.55 
Baltijos naujienos. 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok”. Žinios.
22.30 Spaudos apžvalga. 22.35 Rodo 
"Argos".

Penktadlenle, sausio 5 d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis". 9.30 

"Tetulė Flečer". 10.15 Žinios. 10.35 
Laida "Šiaulėnų miestelis". 19.00 
"Pirk, parduok, informuok”. 19 \0  
Žinios. 19.30 Maskvos žvaigždžių 
teatras Šiauliuose. 20.00 "Už 
kampo..." 20.30 "Manuela”. 21.00 
"Taip sukasi pasaulis". 21.55 Baltijos 
naujienos. 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok”. Žinios. 22.30 
Spaudos apžvalga. 22.35 "Kerėtoja".

Sudarė vyr. redaktorė 
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18.10 Animac. f. "Omeris". 18.35 "Be 
namų negerai...” 19.30 "Europos 
scenoje". 20.00 "Laikas". 20.45 TV 
parduotuvė. Anonsai. 21.00 Nuotykių 
detektyvas "Maharadžos duktė”.
22.35 F . "Šėtonas priemiesty"- 23.05 
JAV vaid. f. "Verpalų princesė". 

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Muzika.

7.45 Animac. f. "Konanas ir jaunieji 
kariai". 8.25100 proc. 8.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 9.30 TV serialas 
"Marija Celestė". 17.30 TV tekstas.
18.00 TV žurnalas "Europos  
kaleidoskopas". 18.30 Langas j 
gamtą. 19.00 100 proc. 19.05 Muzika.
19.30 TV serialas "Santa Barbara".
20.30 Animac. t  “Konanas ir jaunieji 
kariai". 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 Dok. f. "Žiaurusis 
trečiasis reichas"v22.30 Muzika 23.00 
100 proc. 23.15 Žinios. 23.30 Sporto
naujienos. 23.45 Laukiniai Pietūs. 

Penktadienis,
LIETUVOS TV

sausio 5 d.

7.00 Labas rytas. 9.05 Serialas 
moksleiviams "Qastis". 17.00 Būtovės 
slėpiniai. 18.00 Žinios. 18.10 Kuršėnų 
vaikų teatro "ikaras” spektaklis "Trys 
paršiukai". 18.50 Žinios. 19.00 
Programa vaikam s. 19.30 6 
kontinentai. 20.00 Atgarsiai. 20.30 
Panorama. 21.05 Sporto studija 21.15 
Vaid. serialas "Šalutinis poveikis".
22.00 Laisvės alėja. 22.20 Ispanų
baletas ыгагаа de bevilla Lietuvoje.
23.00 Vakaro žinios. 23.15 Amerikiečių
vaid. f. "Mergaitės iŠ pataisos 
mokyklps".

LNK TV
7.00 R.yto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Be namų negerai...”
17.00 "Laikas'-. 17.20 Laida apie praeitj 
"Tarybinės kronikos". 18.10 Animac. 
f. "Detektyvas Bogis”. 18.35 "Be namų 
negerai..." 19.30 Kriminalinė apžvalga 
“Juodasis penktadienis". 20.00 
“Laikas". 20.45 TV parduotuvė. 
Anonsai. 21.00 TV žaidimas "Taip. 
Ne". 22.00 Humoristinė laida "Radijo 
šou". 22.30 Anglų detektyvinis trileris 
"Potraukis žudyti’ . 24.00 "Hollywood 
Rock" koncertai.

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Muzika 7.45 

Animac. f. "Konanas ir jaunieji kariai".
8.25100 proc. 8.30 "Santa Barbara".
9.30 “Marija Celestė". 17.25 Progra
ma 17.30 TV tekstas. 18.00 Pramoginė
laida “Pats sau režisierius”. 18.30 
LKL pirmenybės. ‘‘Neptūnas’' - 
“Lietkabelis". Pertraukoje - 10Qproc.
20.00 "Santa Barbara". 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.30 TV 
serialas Kobra"..22.30 Muzika. 23.00 
100 proc. 23.15 Žinios. 23.30 Sporto 
naujienos. 23.45 Muzika.

Šeštadienis, sausio 6 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Kelias.

10.30 Sarka. 11.00 Mūsų kalba 11.30 
Sveika, Prancūzija. 12.05 Pasaulio 
sportas. 12.45 Šachmatų klubas.
13.00 Užeikit, sveteliai. _13.40 
Kanadiečių serialasvaikams "Ūdros 
įlankėlė". 14.10 Vok. žurnalas
Europos aikštė". 14.40 TV spektaklis 

"Vidurnakčio vargonai”. 15.40 
Kalėdos Islandijoje. 15.55 Koncertuoja 
Respublikos atlikėjai. 17.25 Lietuvos 
krepšinis. Vilniaus "Telerina" - 
Marijampolės "Gija". 18.05 TV 
žaidimas "Milijonierius". 18.25 Žinios.
18.40 Keliai. Mašinos. Žmonės. Plius. 
Kalėdų lenktynės Kačerginėje. 19.15 
Kino pasaulyje. Susitikimas su aktore 
E„ Pleškyte. 19.56 Madųvideožurnaias 
"Žėrintis miestas". 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Loterija 
' 'Perlas'. 21.20 Po savo stogu. 22.00 
Australų TV serialas "Nusikalstamas 
teisingumas". 23.00 Vakaro žinios.
23.15 Roko legendos.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa.

11.05 "Tarybinės kronikos". 11.55 
"Šou bulvaras”. 12.25 "Juodasis

penktadienis". 12.55 “Baltojo katine 
svetainė". 13.20 Tangomanija. 13.45 
Inf.-pramoginė laida apie statyta 
"Palėpėje". 14.15 Ekspedicija "Afriké 
1994-1995". 15.15 Kibír tele vibir.
16.30 Dok. f. “Išlikimas”. 17.0C 
Auksinė ‘piscovery" kolekcija. 18.0C 
Vaid. f. "Šventė Adamsų šeimoje”
18.30 “Holivudo žinios". 19.00 VRS 
kamera. 19.30 TV žaidimas 
"Pasimatymas". 20.00 "Laikas".
20.45 'TJaktare-šen, daktare ten”.
21.10 "Šeštadienio pokalbiai". 22.0C 
JAV humoristinė laida "Benny Hillo 
šou”, 22.30 Anglų trileris "Nusikaltėliu 
makleris”.

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f. 

"Lenktynininkas Spydas". 10.00 Dok. 
f. iš serijos "Jungtinė karalystė i« 
arčiau". 10.30 F. "Rami šalis". 12.00 
Muzika. 12.30 Filmas “Mėnulis - 
senas ir naujas”. 13.00 Filmas 
"Mečetė". 13.3ÖPOPTV. 14.30 Dok. 
f. "Landshutas". 15.30 Dok. f. "Aš 
esu žmogus”. 16.00 Koncertas 
"M etai-95. 17.00 Dok. f. ciklas 
"Centrinė gatvė”. 17.30 TV žurnalas 
"Pasaulio aidas”. 18.00 TV serialas 
"Marija Celestė". 19.35 "Stilius".
20.00 Dok. f. ciklas "Pasaulio taurė". 
20.30Ąnimac. f. "Laisvės kalavijai".
21.00 Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaid. f. "Kriminalinės policijos 
inspektorius”. 23.00 Muzika. 23.15 
Žinios. 23.30 Vaid. f. "Miesto 
apsakymai”.

Sekmadienis, sausio 7  d. 
LIETUVOS TV
8.35 Liudykime Kristų. 9.05 Laida 

vaikams "Vyturiam s ir 
pelėdžiukams". 10.00 Sveikata. 10.30 
Australų vaid. f. vaikams "Slaptoji 
misija". 10.55 TV žaidimas vaikams 
"TV lėgo". 11.25 "Septynios Kauno 
dienos". 12.15 Krepšinio pasaulyje.
12.45 Labas. 13,40 Koncertas 
Lietuvos operos 75-mečiui. 15.00 
Sveikinim ų koncertas. 16.00  
Amerikiečių TV serialas "Namelis 
prerijose". 16.50 Katalikų TV studija.
17.20 Atmintis. 17.50 Zinįps. 18.00 
Amerikiečių dok. ciklas "Žvilgsnis j 
ateiti''. 18.35 Gyvybės žalias medis.
19.05 LTV dok. f. 'Iš elfų gyvenimo”.
19.30 Trispalvės kėlimo Gedimino 
pilin šventė. 19.45 Ūkimai. 20.30 
panorama. 21.05 Sporto studija.
21.15 Pirmasis kanalas. 21.35 
Videokaukas. 23.05 Vakaro žinios

LNK TV
9.00 Anim aciniai f. 11.00 

"Šeštadienio pokalbiai". 11.50 TV 
žaidimas "Pasimatymas". 12.20 
"Sirenos". 14.00 Keturi ratai. 14.20 
‘‘Studija". 15.15 Kibír tele vibir. 16.25 
JAV komedija "Iš meilės Arvi” . 18.05 
JAV animac. serialas "Flintstounai".
18.30 "Holivudožinios”. 19.00 JAV I 
serialas' ‘Beverli Hils, 90210". 19.50 
JAV humoristinis serialas "Plikis”.
20.15 Diskusinė savaitės aktualijų 
laida "Monitorius". 21.00 Savaites 
horoskopas. 21.051 'Šou bulvaras’'.
21.35 JAV vaid. f. "Puolę angelai”.
23.05 Sekmadienis. 23.55 Anglų 
detektyvinis serialas “Kalėjimo 
viršininkė”.

TELE-3
9.05 Animac. f. "Lenktynininkas 

Spydas'L 10.00 Langas j gamtą. 10.30 
Dok. f. “Žiaurusis trečiasis reichas”.
11.30 Muzika. 12.30 TV žurnalas 
"Pasaulio aidas". 13.00 Dok. f. ciklas 
"Pasaulio taurė”. 13.30 "Stilius”.
14.00 Dok. f. ciklas "Centrinė gatvė".
14.30 Politikos apžvalga “Pasaulio 
pranešimai”. 15Š0 Filmas "Mėnulis 
- senas Ir naujas". 16.00 "Muzika ir 
šventas žodis'. 16.30 Filmas "Filipinų 
dienoraštis". 17.00 Muzika. 17.30 
TV žurnalas "Europos kaleidosko
pas”. 18.00 TV serialas "Marija Ce
lestė”. 19.35 TV žurnalas "Kelionių 
vadovas”. 20.00 Pasaulio sportas.
20.30 Animac. f. "Laisvės kalavijai”.
21.00 Politikos laida "Žvelkime 
atidžiau". 21.30 Vaid. f. "Paskutinė 
gražuolė".
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