
Nr. 12 (208)
T R E T IE JI LEIDIM O

a U S R O c

A  A L E J A  ^

1995 м . s a u s i o  

28 d .
ŠEŠTADIENIS

IŠEINA TRIS KARTUS PER SAVAITĘ

KAINA 
20 

CENTU

KAIP PAKLIŪTI PAS 
MINISTRĄ

Lieporių kaim o gyventoja ieško teisybės
Ponia Salomėja Frejuvienė jau 

ketvirti metai vargsta, nes niekaip 
negali susigrąžinti savo žemės. 
Moteris keletą teismo bylų "atlaikė". 
Tačiau Temidė - aklą o ministras - 
toli. Beje, pas pastarąjį pakliūti

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRUI
Šiauliai
1994.12.04.
Salomėjos Frejuvienės, gyv. Šiaulių 

raj., Lieporiuose, šviesos g-vėje 3, 
P A R E I Š K I M A S

Nuo pat gimimo dienos gyvenu 
savo tėvų sodyboje. 1949 m., kuriantis 
kol. "Naujas gyvenimas", buvo atim
tas mano turtas: du arkliai, pakinktai, 
du plūgai, du drapakai, dveji ratai, 
trejos rogės, didelė javų daržinė ir 
jauja, visa žemė - 9 ha. Aš dirbau, kol 
likau II gr. invalidė. Likviduojantis 
kolūkiui, man nieko negrąžino. 1991 
m. padaviau pareiškimą, norėdama 
susigrąžinti žemę. Davė 50 arų, pa
žadėdami kitais metais duoti daugiau. 
1993 m. matininkai atmatavo vieną 
ha, bet kaimynas St. Juozapavičius 
su Šiaulių rajono viršaičio Cečkausko 
leidimu mano žemę užėmė, palik
damas man tik penkiolika arų. Taip 
kasmet su Šiaulių raj. valdžios palai
minimu naudojasi mano žeme - trims 
hą nors yra jaunas vyras ir nedirbantis 
bendrovėje. O aš, II grupės invalidė, 
neturiu kur užsiauginti paprasčiausių 
daržovių, nes sodyba sena ir užima 
beveik yisus tuos penkiolika arų. Esu 
vienišą iš pensijos pragyventi sunku, 
todėl mano žemė būtų man šiokia 
tokia parama.

Prašau poną Ministrą atidžiai 
pažiūrėti j mano prašymą.

neįmanoma. Žemės ūkio ministro p. 
V. Einoriaus sekretorė Kovo 11-osios 
akto signatarui Algimantui Sėjūnui 
paaiškino, kad esą ministras žmonių 
asmeniniais klausimais nepriiminėja. 
Praradusi viltj atgauti savo žemę bei 
nebesitikėdama, kad ją  ligotą moterį, 
visą gyvenimą dirbusią kolūkyje, 
išklausys ministras V. Einorius, p. 
Salomėja Frejuvienė kreipėsi j Seimo

narj Antaną Račą, prašydama 
pagalbos. Ponas A. Račas tapo 
tarpininku.

"Aušros alėja" pateikia dalj 
dokumentų apie ponios S. Frejuvienės 
kančių kelius ieškant žemės ir žada 
nuolat informuoti skaitytojus apie tai, 
kaip sekasi moteriai Įrodyti, kad jos 
žemė - tikrai jos nuosavybė.

I. V.

L IE T U V O S  R liS T U  151.1 K O S S U M A S

Š ia u lių  rajono L ieporių  kaimo gyventoja ieško te is y b ė s , nori a tgau ti 
savo 2cmę -  1,1 ha, ten stovi i r  jos p a s ta ta i. Kaip t e ig ia  p a ti Salomėja 

F rė ju v ie n ė , j i  d irbusi ko lūkyje , kol tapo in v a lid e . 1 1  grupes in v a lid e i  
buvo per sunku d ir b t i  ko lūkyje , todėl buvo p r iv e rs ta  ie š k o tis  darbo k i tu r .  
Dabar t a i  trukdo a ts iim t i žemq. S .Frė juv ienė g ir d ė ju s i,  kad m in is tras  pa
dedąs tokiems vargšams kaip J i I r  todėl prašo t a rp in in k a u t i ,  kad galėtų  
pačiam m in is tru i išsakyti savo bėdas.

Prašyčiau gerb. m in is trą  ra s ti la iko  asmeniškai iš k la u s y ti S .Frė ju v len g .
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RINKIMAI. Tėvynės Sąjunga 
savivaldybių rinkimuose kels 
kandidatų sąrašus visuose 56 Lietuvos 
miestuose ir rajonuose.

VIZITAI. Lietuvos premjeras A. 
Šleževičius išvyko j Šveicariją, o 
prezidentas A. Brazauskas - j Lenkiją 
kur minimas Osvencimo 
koncentracijos stovyklos kalinių 
išlaisvinimo 50-metis.

KOMPENSACIJOS. Šiemet 
indėlių kompensacijos pirmiausia bus 
išmokamos socialiai remtiniems 
žmonėms - pirmos grupės invalidams 
ir vyresniems kaip 70 metų amžiaus 
asmenims. Išmokos negali viršyti 500 
Lt pagal kiekvieną sąskaitą.

GYNYBA. Lietuvos ir Čečėnijos 
tarpparlamentinių ryšių grupės 
pirmininkas A. Endriukaitis kreipėsi j 
Egipto Respublikos Parlamento 
narius, prašydamas padėti kovojančiai 
čečėnų tautai apginti savo teises.

KEISTENYBĖS. Prezidentas A. 
Brazauskas pasirašė dekretą, kuriuo 
iš motorizuotos pėstininkų brigados 
"Geležinis vilkas" vado pareigų atleido 
pulkininką Č. Jezerską, išvykusį j 
Maskvą karo mokslų studijuoti.

NESUSIPRATIMAI. Lietuvių tauta

SALYJE
turi nuostabią patarlę: "Per kvailą 
galvą - kojom pakūta". š. m. sausio 
18 dieną Rusija specialia nota 
informavo Lietuvą kad įsigaliojo 
palankus prekybos režimas tarp šių 
valstybių. Tačiau spaudos 
konferencijoje Minske Rusijos UR 
minjstras A. Kozyrevas kalbėjo apie 
neva esančias prielaidas palankiam 
prekybiniam režimui su Lietuva ir kad 
galutinai dėl to bus susitarta, kai 
Lietuvos ir Rusijos premjerai netrukus 
susitiks Maskvoje. Be to, kartu su A. 
Kozyrevu Minske viešėjęs Dūmos 
NVS reikalų ir ryšių su tautiečiais 
komiteto pirmininkas K. Zatulinas 
pareiškė, kad "Jedinstvo” vadovų 
deportavimas “žymiai pablogintų" 
Lietuvos ir Rusijos santykius, 
pirmiausia ekonomikos srityjejr turėtų 
jtakos daugelio deputatų nuomonei, 
kai palanki prekybos sutartis bus 
ratifikuojama Dūmoje. Vadinasi, 
karinio tranzito per Lietuvą sutartis 
nieko nereiškia Rusijai, jeigu ji kelia 
papildomas sąlygas? Ko gero, turi 
pagrindo neoficiali informacija, kad 
"didieji" mūsų šalies diplomatai pirma 
suderino sutartj su Maskva ir ten ją 
pa: mirtino, o tik po to viešai ją paskelbė.

PRIVATIZAVIMAS. Plungės 
rajono Rietavo miestelyje gyvenantis 
Rolandas Valinaitis, gim. 1967 m., 
nevedęs, pasiuntė LR Prezidentui A. 
Brazauskui tokio turinio laišką: 
"Prezidente, jei iki sausio 29-osios 
neišsiųsite man milijono litų, būsite 
nužudytas. Nepatenkinus mano 
reikalavimo, bus imtasi teroro veiksmų 
prieš Seimo narius, bus sprogdinami 
tiltai ir kiti objektai".

Už tokj susirašinėjimą R. Valinaitis 
sulaikytas. Jam Plungės prokuratūra 
iškėlė baudžiamąją bylą pagal LR 
BK 273 str. (turto prievartavimas). 
Matyt, pamiršo jaunuolis, kad sės ne 
j Švedijos kalėjimą...

MULKINIMAS. Lietuvos politiniai 
kaliniai ir tremtiniai nesiliauja reikalauti, 
kad jiems, vadovaujantis išsaugotais 
testamentais, būtų grąžinti 
gyvenamieji namai. Visame pasaulyje 
testamentas - šventa palikimo 
perdavimo kam nors teisė. O LDDP 
Seimo teisės komitetas teigia, kad 
testamentinių įpėdinių teisių ir 
paveldėjimo jstatymo nėra, todėl 
testamentu skiriamas turtas 
represuotiesiems asmenims 
negrąžinamas.

AFORIZMAI. "Kaliningrado sritis 
buvo, yra ir bus Rusijos dalis” . (A. 
Šleževičius, LDDP lyderis, Lietuvos 
premjeras)

i. V.

NEMĖGSTAMAS, NES 
NESUGEBĖJO 

APŠMEIŽTI NET KGB...
"Akis j akj su ekstremistu..." 

Tokiomis antraštėmis mirgėjo tuo
metinė Lietuvos spauda. Vyko savo
tiškas soclenktyniavimas - kas šlykš
čiau apdergs laisvę mylintį ir dėl jos 
kovojant] kunigą. Su rubrika “ Prin
cipinis klausimas" buvo skelbiami 
net kolektyviniai laiškai, kaip antai 
Raseinių 2-osios vidurines mokyklos 
mokytojų laiškas. "Mūsų pedagogų 
kolektyvas pritaria Respublikos pro
kuratūros organams, izoliavusiems 
iš mūsų tarpo tokj žmogų, kuris am
žinai reiškia neapykantą tarybinei 
santvarkai, mokyklai, komunistinio 
jaunimo auklėjimo principams. ("Nau
jas rytas". 1982.01.08.)

Kai kunigą Alfonsą Svarinską, 
Viduklės kleboną 1983 metais sausio 
26 dieną suėmė ir išvežė j KGB rūsius, 
vėliau j Permės sritį Urale, parapijiečiai 
pasižadėjo kiekvieno mėnesio 26 
dieną už jj aukoti Mišias Viduklės 
bažnyčioje. Ir aukodavo ne vienas, o 
keli suvažiavę kunigai. Nieko nepadarė 
nei saugumiečiai, supjaustydami ma
šinų padangas, nei partija, saugo
dama' komunistinę moralę. O kad 
sumenkintų Alfonso Svarinsko vardą 
Ferdinando Kauzono filme "Kas jūs, 
kunige Svarinskai?" žurnalistė pa
klaus: "Kam vėl rodome Alfonsą Sva
rinską? Juk šio ekstremisto byla - 
praeities dalykas. O jaunimas, ko 
gero, net nežino jo?"

Ir režisierius atsakys: "Iš tiesų 
jaunimas nedaug ką apie Alfonsą 
Svarinską težino net pačioje Viduklėje, 
kur jis klebonavo". Tai kam iš tiesų A. 
Svarinską rodyti? Ogi tam, kad jau
nimui žodžiai “ ideologinė kova" liau
tųsi buvę abstrakcija, o ideologinis 
priešas - skudurine baidykle bulvių 
lauke...

štai šitaip rafinuotai buvo kuriamas 
melas apie kunigą A. Svarinską.

O šalia mūsų - visada linksmas, 
tvirto kūno sudėjimo žmogus, 22 
metus kalėjęs gulaguose (teistas 
penkis kartus), trykštantis sąmoju ir

nemažėjančia energija. Atrodo, nėra 
tokios situacijos, j kurią jis nepažiūrėtų 
iŠ komiškosios pusės, nėra tokios 
frazės, kuriai jis nerastų taiklaus, kai 
kada pašaipaus atsakymo.

Jgimtas optimizmas padėjo išgy
venti fizinius ir dvasinius nepriteklius 
- šaltį, badą, vargą, pažeminimus... 
O idealizmas, nepaisymas buitinių 
patogumų vedė per lūžtantį soviet
mečio ledą. Ir išvedė.

Sistemingų psichologinių apdoro
jimų lageriuose metu buvo siekiama 
žmogų palaužti. Atveždavo iš kame
ros dešimtis dienų nesipraususj, ne- 
siskutusj ir klausdavo: "Ar tu ant mūsų 
nepyksti?”  O jie tokie švaručiai, išsi
kvėpinę... Bet jis niekuomet nesikarš- 
čiavo. Sakydavo: 'Turėčiau tokią mo
ralinę teisę - pykti. Jūs gi atėmėte iš 
manęs laisvę, mokslą, galimybę 
dirbti... Bet padarėte ir vieną moralinę 
paslaugą: kai studijavau filosofiją, 
galvojau, kad ateityje su marksizmo 
idėjomis labai rimtai teks kovoti. Bet 
kai pamačiau, kad jos neapsieina Ь* 
KGB, supratau, kad jos nė cento 
nevertos".

Paskutinį kartą monsinjoras la
geryje išbuvo penkerius su puse metų. 
Visus tuos metus jj gynė tarptautinės 
amnestijos Oregono miesto (JAV) 
48-ji grupė. Kai 1988 metais JAV 
prezidentas R. Reiganas lankėsi Mas
kvoje, įkaušęs M. Gorbačiovas pasa
kęs: "Ciort s nim... Paleisiu tą Svarins
ką". Vieną dieną atėjęs lagerio viršinin
kas pasakė: "Sveikinu, - jūs laisvas” .

...Monsinjoras prisimena nuotykių 
kupiną kelionę iš lagerio trumpam, j 
Lietuvą. Visam gyvenimui-j užsienį, 
j tremtį. Tokia buvo M Gorbačiovo 
sąlyga.

Lietuvoje jau aušo Atgimimo rytas, 
bet pasilikti čia nebuvo leista Trumpa 
viešnagė - ir jis išvažiavo j Vokietiją, 
vėliau j JAV. Buvo susitikęs su R. 
Reiganu, norėjo jam padėkoti už 
išvadavimą.

Nukelta į 2 p.

KALENDORIUS
ŠIANDIEN - 28-oji METŲ DIENA

SAULE Teka 8.17. Leidžiasi 16.48 
Dienos ilgumas 8.31 

MENULIS Delčia nuo sausio 24 d.
Teka 5.54. Leidžiasi 14.13 

VARDADIENIS: Tomas, Nijolė, Gedautas.

RYTOJ - 29-oji METŲ DIENA

SAULE Teka 8.16 Leidžiasi 16.50 
Dienos ilgumas 8.34

MENULIS Delčia nuo sausio 24 d.
Teka 6.42. Leidžiasi 15.26 

VARDADIENIS: Aivaras, Valerijus, Girkantas, Žibutė.

RYTOJ - 30-oji METŲ DIENA

SAULE Teka 8.14. Leidžiasi 16.52 
Dienos ilgumas 8.38

Delčia nuo sausio 24 d.
Teka 7.20. Leidžiasi 16.46 

V A IÜ ÍÁ D I2 N  íS : Martyna, Ipolitas, Banguolė, Algina

MENULIS



NEMĖGSTAMAS,
NES NESUGEBĖJO APŠMEIŽTI 

NET KGB...
Atkelta Iš 1 p.

Vietoj 15 min. kalbėjosi su juo 
pusę valandos. Kalbėdamasis A. Sva
rinskas pasakė R. Reiganui; "Girdėjau, 
jog Jums, pone prezidente, Maskvoje 
bus pastatytas paminklas". "O kur?" 
- klausia R. Reiganas. "Ten, kur da
bar Kremlius, bus didelis ežeras Jame 
plaukios gulbės, o ant kranto stovės 
paminklas..." Prezidentas juokėsi. Jis 
dar paklausė, kaip jam pasisekė jj 
išvaduoti. Atsakė, jog sunkiausiajam 
buvo įsiminti A. Svarinsko pavardę.

Išvažiuodamas j Vakarus, A. 
Svarinskas davė sau žodj, jog j Lietuvą 
sugrjš palaidoti komunizmo. Savo 
žodj Ištęsėjo.

Anot A  Svarinsko, pagrindinis visų 
tikėjimų principas - nedaryk kitam to, 
ko nenorėtum, kad tau darytų. Šiuo 
principu vadovaujasi visą gyvenimą. 
Jokios nuoskaudos niekam nejaučia, 
netgi tiems, kurių dėka 22 metus 
praleido lageriuose, kurie jj be paliovos 
žemino. Kurie ir dabar norėtų jbaugintl, 
kad nutiltų. Kartą jam paskambinoF. 
Kauzonas, o jis jam sako; antroji 
filmo "Kas jūs, kunige Svarinskai?" 
dalis turėtų būti geresnė...

Turėjo jis reikalų ir su E. Bičkausku, 
kuris buvo jo tardytoju. Tada jis labai 
stengėsi, kad būtų atseikėta 10 metų. 
Atsiprašė. A. Svarinskas jam pasakė: 
"Jei tarnausi Lietuvai, tai Ir bus tavo 
atgaila, aš viską atlelsiu ir tave 
paremsiu".

A. Svarinskas prisipažįsta gau
nantis laiškų su kalėdiniais sveikini
mais Iš A. Brazausko ir č . Juršėno. 
Tačiau atsakyti j juos negali ne dėl 
keršto.

Na, o kad kunigo luomas ir politika 
yra nesuderinami dalykai, anot

monsinjoro, tai tik bolševikų primesta 
terminologija, už kurios žmonės 
užkimba tarsi už kabliuko. Atseit 
politika nešvarus dalykas. 0  kodėl 
nešvarus, jei politika Iš esmės yra 
valstybės valdymas. Jis turi būti 
švarus. Machatma Gandi sakė, kad j 
politiką turi eiti patys geriausieji, tikintys 
žmonės, nes politika - tai artimo meilė, 
siekimas sukurti tautai, visuomenei 
tokj gyvenimą, kad žmonės būtų 
laimingi.

Jei prelatas M. Krupavičius nebūtų 
ėjęs j politiką, kažin kaip būtų atsitikę 
su žemės reforma prieškario Lietuvoje. 
Kol partijos ginčijosi, jis jgyvendino 
žemės reformą pažangiausią to meto 
Europoje. ŠI reforma buvo didžiausias 
prieškario Lietuvos laimėjimas. M. 
Krupavičių visaip šmeižė, skundė 
Vatikanui, bet jis nieko nepaisė, 
energingai vykdė reformą.

Tik po reformos atsistatydino iš 
ministrų ir nuėjo dirbti vikaru j Garliavos 
bažnyčią.

Na, o politikai jo nemėgsta dėl to, 
kad nejstengla suprasti, jog žmogus 
gali kovoti, nepasiduoti. Dar anais 
laikais, kai bandė sukurti šmeižikišką 
filmą apie jj, F. Kauzonul pasakė: 
"Ką jūs man galite padaryti? Jei 
kunigas pats nesusikompromituos, 
jūs jo nesukompromituoste. Dažnai 
nekenčiama to, kurio nepajėgiama 
sukompromituoti".

Monsinjoro didžiausias noras, kad 
ateitų valanda, kai Lietuvoje neliks 
komunistų, kai Lietuva taps krikš
čionišku kraštu, laisvu, laimingu, kultū
ringu. Lietuviai nėra prastesni už kitas 
tautas...

paruošė 
Petras KUDRICKIS

f £SHELL” JAU 
ŠIAULIUOSE

Irena BIJEIKIENĖ
Jau mėnuo, kai Šiauliuose savo 

darbą pradėjo Vakarų reikalavimus 
atitinkanti nauja benzino kolonėlė 
"Shell". Ketvirtadienj 13 valandą vyko 
oficiali kolonėlės atidarymo ceremo
nija, j kurią buvo pakviesti Šiaulių 
miesto meras A. Saida, vicemerė N. 
Stasiūnaitė, atvyko "Shell" firmos ge
neralinis direktorius Matti Salonen, 
atsakingas uź "Shell" degalinių darbą 
Baltijos šalyse Luis Veaneijk ir kiti fir
mos darbuotojai, susirinko gausus 
būrys žurnalistų. Dėl nepalankių oro 
sąlygų degalinės atidarymo cere
monija buvo labai trumpa: kelis svei
kinimo žodžius tarė miesto meras, 
kalbėjo firmos generalinis direktorius 
Matti Salonen. Luis Veaneijk džiaugėsi, 
kad "Shell" degalinė Šiauliuose buvo 
pastatyta per labai trumpą laiką. Kal
bėjo bei simbolinį raktą "Shell" firmos 
atstovui Lietuvoje įteikė statybos dar
bus atlikusios jmonės "Šiaulių plen
tas" direktorius. Vėliau A. Saida bei 
Matti Salonen nukirpo tradicinę atida
rymo juostelę. Tuo baigėsi oficialioji 
degalinės atidarymo dalis, o visi su
sirinkusieji buvo pakviesti j vieną iš 
Šiaulių restoranų.

Naujojoje kolonėlėje yra jkurta 
šešiolika darbo vietų. Norinčiųjų čia 
dirbti ir konkurse dalyvavusiųjų buvo 
net trys šimtai. Griežtos atrankos būdu 
buvo priimti turintys aukštesnj nei 
vidurinis išsilavinimą, mokantys užsie
nio kalbą, komunikabilūs žmonės.

“Shell'’ kolonėlės Šiauliuose 
valdytojų konkursą laimėjo jauna 
inžinierių pora Jolita ir Ramūnas Saikai.

Atsakinga už degalinių darbą 
Baltijos šalyse Kristina Baird sakė, 
kad nebijo konkurencijos. Kuo dau
giau konkurentų, tuo geriau. Žinomą 
"Shell" rizikuoja, viena pirmųjų inves
tuodama pinigus j Lietuvos ūkj. tačiau 
kažkas turi būti pirmasis. Šiauliuose 
atidaryta degalinė niekuo nesiskiria 
nuo esančių "Shell" degalinių Vaka
ruose. Kaip pasakojo Luis Veaneijk,. 
pagrindiniai ir patys brangiausieji 
jrengimai yra po žeme. Darbas kom

piuterizuotas. Yra kontrolinis jrengimas 
visiems keturiems rezervuarams. Nus
paudus kelis mygtukus, galima suži
noti degalų kiekj ir lygj kiekviename 
rezervuare. Labai svarbu ir tai, kad 
prietaisai matuoja ir parodo vandens 
kiekj rezervuare, kurio čia neturi būti. 
Šiuo metu kolonėlėje yra240 kubinių ■ 
metrų degalų atsargos.

j žurnalistų klausimus, argali taip I
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Užsienietis 
aferistas

miesto kavinėse, kur sugebėdavo 
išvilioti iš Šiaulių verslininkų nedideles 
pinigų sumas. Jis taip pat mėgo 
nemokamai važinėtis miesto taksi. 
Šis pilietis negali susimokėti ir už 
viešbučio, kuriame gyveno, numerj. 
Paaiškėjo, kad vokietis yra atidaręs 
sąskaitą viename iš Šiauliuose savo 
filialą įkūrusių bankų, tačiau joje nėra 
nė vieno cento. J. Kolaro viza Lietuvoje 
baigėsi jau 1994-ųjų gruodžio 31 
dieną. Šiaulių migracijos ir emigracijos 
tarnyba ruošia dokumentus, kad būtų 
galima išsiųsti nepageidaujamą pilietį 
iš Lietuvos. Šiaulių policininkai buvo 
sulaikę J. Kolarą, paėmė iš jo pasą ir 
paleido. Užsienietis policininkams 
sakė, jog niekaip nesulaukia pinigų 
iš Šveicarijos.

Įtūžusi moteris

dviračiu moteris. Dvn alininke pakliuvo 
po KAMAZ ratais.

Gaisras

švaistėsi kirviu

Šiaulių policininkai susidomėjo 
Vokietijos piliečiu Jurgenu Kolaru, 
nes keletas Šiaulių miesto verslininkų 
pareiškė, kad šis asmuo pasiskolino 
iš jų pinigų ir negrąžina. Pavyko 
išaiškinti, kad J. Kolaras Šiauliuose 
prisistatinėdavo kaip italas ir IMS 
kompanijos atstovas. Iš vienos miesto 
firmos vadovų minėtas užsienietis 
pasiskolino 100 Lt ir iki Šiol negrąžino. 
Be to, prisistatinėdamas kaip milijo
nierius, J. Kolaras dažnai lankydavosi

Iš vieno P. Cvirkos g, 62-ojo namo 
buto du 37-erių Ir 40-ies metų vyrai 
nuvežti j ligoninę, nes buvo sužaloti 
kirviu. Minėtame bute iki vėlyvos 
nakties gėrė buto šeimininkė, jos vyras 
bei brolis Tarp sugėrovų kilus kivirčui, 
moteris kirviu smogė broliui, ovėiiau 
vyrui.

Avarijoje žuvo 
dviratininkė

sveikatingumo 
komplekse

Sausio24 d. degė Lietuvos aklųjų 
ir siplnaregių sąjungos Šiaulių įmonės 
sveikatingumo komplekse esanti 
sauna. Nors niekas nesiruošė 
maudytis, krosnis buvo Įjungia, kai 
darbininkai tvarkė patalpas.

Jų ieško
Šiaulių m. vyriausiojo policijos 

komisariato ekonominių nusikaltimų 
tyrimo skyrius prašo atsiliepti asmenis, 
kurie skolino savo pinigus Liubovei 
Čmil ir jų neatgavo. Skambinti darbo

metu tel. 497362,497365 arba užeiti 
į Šiaulių m. VPK 232 kabinetą.

1994.12.07 buvo įvykdyta vagystė 
iš pil. J. Ščerbakovienės sandėliuko 
Gegužių g. 41 -53, Šiauliuose. Šiaulių 
m. 2-asis policijos komisariatas ieško 
įtariamojo, padariuso šj nusikaltimą. 
Įtariamojo žymės: 40 metų, apie 175 
cm ūgio, plaukai tamsūs, trumpai 
kirpti, lieso veido, lūpos plonos, nosis 
nedidelė, akys siauros.

Piliečius, atpažinusius šj asmenį 
prašome kreiptis j Šiaulių m. 2-ąj

Pirmadienį 19 val. Ginkūnuose 
mirtinai buvo sužalota važiavusi

policijos komisariatą (Tilžės g. 54, 
Šiauliai) ......................siauliai) arba paskambinti telefonu 
415220.

IŠRADINGIEJI KOLEGOS
Barbora KIRKILAITĖ paskirstyti visiems akcininkams 

UAB "Šiaulių naujienos" visuotl- proporcingai turimų akcijų skaičiui.
Vena akcininke, kuriai apie "Šėufų 

naujienų" akcininkų susirinkimus ne
pranešama, naujai išleistųjų akcijų 
negavo, todėl kreipėsi j teismą Sausio 
24 dieną Šiaulių miesto apylinkės

niame akcininkų susirinkime priimtas 
nutarimas й pelno padidinti bendrovės 
įstatini kapitalą. Pagal AB jstatymą 
išleidusi naujų akcijų, UAB "Šiaulių 
naujienos" prižadėjo tas akcijas

teismas priėmė nutartį, kuria areš
tuotos UAB "Šiaulių naujienos" 
sąskaitos Uetuvos valstybinio komer
cinio banko Šiaulių skyriuje ir akcijos.

...Toks kolegų išradingumas ska
tina (vairiems apmąstymams, kuriuos 
pasilaikysiu sau... Gal prireiks...

SU UGNIMI NEJUOKAUJAMA
Petras KUDRICKIS

Praėjusiais metais gaisrų 
padaugėjo tiek šalyje, tiek rajone. 
Jeigu 1993 metais šalyje užregistruota 
7987, rajone - 127 gaisrai - lai jau 
praėjusiais metais atitinkamai - 9390 
ir 161. Didesni, ^ginant su 1993 metais, 
ir gaisrų padaryti nuostoliai. 1993 m. 
jis šalyje sudarė apia 12 mln. Lt, 
rajone- 500tūksL Lt. Praėjusiais metais 
dėlgaisrų šalyje prarasta 17 mln. U, 
rajone - 339 tūkst. Lt. Turint galvoje, 
kad užpraėjuslals metais rajone vien 
tik durpyno nuostoliai sudarė 300 
tūkst. Lt. - tai pradėjusiais metais 
rajone gaisrų padaryti nuostoliai taip

pat buvo didesni. Skaudžiausia, kad 
tiek šalyje, tiek rajone smarkiai pa
didėjo gaisruose žuvusiųjų skaičius. 
1993 m. šalyje gaisruose žuvo 149,
rajone - 2 žmonės, o jau praėjusiais
metais attinkama) 254 f  8. Anot rajono 
priešgaisrinės apsaugos pareigūnų, 
pagrindinė žmonių netekimo gais
ruose priežastis - rūkymas, girtavimas. 
Charakteringiausia, kad absoliuti 
dauguma žuvusiųjų gaisruose dėl 
rūkymo bei girtavimo jau buvo patyrusi 
ne vieną traumą.

Jei tyčinių padegimų skaičius šalyje 
per metus sumažėjo nuo 322 iki 249, 
tai rajone jis ūgtelėjo nuovienuolikos

iki devyniolikos. Praėjusiais metais 
vien tik dėl žolės deginimo 
ugniagesiams teko išvažiuoti net 64 
kartus. Miškus gesinti teko net 
keturiolika kartų. Tiek pat kartų degė 
technikos priemonės (kombainai, 
automašinos, traktoriai). Šakynoje 
vienas ūkininkas už nemažą pinigų 
sumą jsigijo švedišką 'Volvo" firmos 
gamybos kombainą Tačiau pagailėjo 
kelių dešimčių litų gesintuvui. 
Užsidegus kombainui, patiria daug 
nuostolių. Už priešgaisrinės apsaugos 
taisyklių pažeidimus rajone praėjusiais 
metais nubausti net 54 asmenys.

ČEČĖNIJA. Rusijos r
atsitikti, kad, atvykęs j degalinę, klien- 1 J ™ ?  Pajėgoms G 
tas negaus pageidaujamojo kuro, Luis ■  28I  Čečėnijos kovotojai.I VUI j/IIWII IDŐI UDUOI iijuo nuvutu ai,

Pranešime nurodoma, kad Rusi os 
. - r  ~ ~  —  a™'“ “ u, я  yariai toliau vykdo užduotj sunaikinti

nes siūlančių dega) us firmų yra daug, " ie č ė n ų  pajėgas. Vakarų agentūros 
tačiau produkcija dažnai neatitinka ■  praneša, kad Rusijos artterija apšaudė 
būtinos kokybės. Firmos atstovas |  kai kuriuos Grozno rajonus. Rusios 
užsiminė ir apie Lietuvos vyriausybės ■  sraigtasparniai atakavo 5 km nuo 
daromas kliūtis, kai "Shell" nori jvežti ■  Grozno esantį kaimą ir šalia jo esančiu 
geros kokybės benziną. Draudžiamą ■  naftos perdirbimo įmonę. Ketvirtatfeni 
norint išsaugoti gamtą, tačiau, kaip |  Rusija ir Čečėnija pasikeitė
teigė Luis Veaneijk, A-98 benzinas |  ~e,?i?v!4'
vra kur kas knkvhiškp^nte ir mažiau RUSIJA. Prezidentas B. Jelcinas nfmuim /S  I PareSk®'ka0 P*)al konstituciją Dūmakenkia gamtai nei A-92 Manome, netu(i |eisés stQigfj Komisijos, kuri 
kad žmones nori kokybiškų degalų, ■ ,|rtų ivykiUS öeCenijoje. B Jelcinas 
ir mes stengsimės patenkinti jų porei- (sakė , kad pats skirs komisiją 
kius, teigė firmos atstovas. Informa- a  Čečėnijos konflikto priežastims tirti 
cija, kiek lėšų "Shell”  investavo j šią J  Rusijos 14-sios armijos vadas 
degalinę bei kiek degalų parduodama, ■ generolas Lebedis per interviu 

— “ Prancūzijos laikraščiui

ĮTUOSE
Kr a š t u o s e

yra biznio paslaptis. Ateityje "Shell" |  Prancūzijos "Figaro"
norėtų įrengti savo degalinę viename U §Й!

HiHüiai iqíi i I ietį iv/ гл  m iooti i _ V/ilnii lio _  _ ' *Й «žiaunų Uetuvos m k*ų - V niu* į  ^ ^ ^ ę T ^ o
5  • S q . t ^  . .  . . ■ link. Generolas sakė, kad jj stebino 
Kristina Baird neatsake, kurie ■  Maskvos nutarimas pradėti kovas

I Ce" ‘

jenerolas sakė, kad j 
f\i .auna oauu noaiaarvo, липе -M askvos nutarimas pradėti kovas 

'Shell" degalinių klientai yra nesąži- |  Čečėnijoje. Pasak Lebedžio, Rusija 
ningesni-Panevėžio ar Šiaulių, tačiau ■  kasdien praranda dali savo sveiko 
pripažino, kad vagysčių pasitaiko, -  proto ir todėl valdžia šaNje gali perimti 
nes šioje degalinėje pirma jpilami J  Dūmos deputatas v. Zirinovskis. 
degalai, o tik po to vairuotojas sumoka I _ I Čečėniją atsisakęs vykti generolas 
"Dar nesikreipėme j policiją, tačiau, ■  5 2 ^ 2 2
matyt,tekstai p ^a jy ti. -sakofirmos |  m n u ta r^ n e re ik ė ^ ik ^ Ė to rm f 
atstove. - Mes istdemme nesąžiningus _  į  Vorobjovas teigę, kad Maskva 
klientus ir daugiau savo degalinėje jų ■  pasiuntė j Čečėniją neparengtus kovai 
neaptarnaujame". I karius ir jis nenori prisiimti

Degalinėje idealiai švaru ir (atsakomybės už jų bei civlių gyventojų 
tvarkinga. Net jautriausios uoslės -  gyvybes.
žmogus nejaučia benzino kvapo. Visą “  Rusijosžmogausteisiųjgaliotinis • 
parą dirba ne tik kolonėlė, bet ir įvairių И®- Kovaliovas ketvirtadienį 
prekių parduotuvė, kur klientai Maskvoje pareiškė, kad
aptarnaujami greitai Ir maloniai. ■  Ít0|l2 °

Užsieniečiai turi puikias darbo J ̂ Г ^ Ж г Ж  
_  S. Kovaliovo, dar praeis daug metų, 
■  kol Rusija pasieks Europos Tarybos

tradicijas. O mes?..

reikalaujamą žmogaus teisių lygi- 
Nurodoma, kad Rusijos žmogaus 
teisių jgaliotinis penktadienj su ESBO 
atstovų grupe vyks j Čečėniją ir po to 
- j Strasbūrą, kur Europos Tarybos 
parlamentarų susirinkimui praneš apie 
žmogaus teisių pažeidimus 
Čečėnijoje.

Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
pareiškė, kad trečiadienj pirmąkart 
naudojo lagamlnėlj, kuriame yra 
branduolinių raketų paleidimo kodai. 
Paniką Maskvoje sukėlė trečiadienj 
Norvegijoje paleista mokslo tyrimu 
raketa, tyrusi Šiaurės pašvaistę. Ši 
raketa buvo paleista Iš vienos 
Norvegijos salos ir nusileido 
planuotoje Špicbergeno vietovėje, 
apie 1,5 tūkst. kilometrų nuo Rusijos 
senos. Norvegijos vyriausybė stebisi, 
kodėl ši raketa sukėlė tokj didelj Rusijos 
vadovybės sąmyšj. Norvegijos 
Gynybos ministerija jau gruodžio 14 
dieną pranešė Maskvai apie 
planuojamą paleidimą. Trečiadienj 
prezidentas B. Jelcinas sakė interfakso 
agentūrai, kad po raketos paleidimo 
jis palaikė nuolatinj ryšį su Gynybos 
ministerija ir visais kariuomenės 
vadais. B, Jelcinas teigė, jog norvegą 
nesitikėję, kad Rusijos pajėgos aptiks 
paleistą raketą Pasak B. Jelcino, rákia 
dėkoti kariuomenei už tokj greką 
raketos aptikimą nes užsienis galbūt 
nori patikrinti Rusijos pajėgų parengt], 
Norvegijos ambasada Maskvoje

paprašė Rusijos Užsienio reikalų 
ministeriją paaiškinti tokius prezidento
B. Jelcino pareiškimus, nes trečiadienj 
paleista mokslo tyrimų raketa 
nenukrypo nuo >urso ir apie ją Iš 
anksto buvo pranešta Maskvai.

BOSNIJA. Ketvirtadienj Sarajeve 
Britanijos generolas R. Smitas perėmė
vadovavimą JTO taikos pajėgoms 
Bosnijoje. Naujasis vadas pareiškė,
kad jis ir jo vadovaujami 24 tūkst. 
karių sieks paliaubas paversti ilgalaike 
tvirta taika

JAV. Užsienio reikalų ministras V. 
Kristoferis ketvirtadienj vėl ragino 
Rusijos vyriausybę nutraukti kovas 
Čečėnijoje ir siekti susitaikymo.

GRUZIJA. Trečiadienio naktj 
Tbilisyje priešais Rusijos karinės 
apygardos būstinę sprogo bomba, 
apgadinusi pastatą. Žmonės 
nenukentėjo. Rusijos pajėgų atstovas 
teige, kad bombą susprogdinusi 
nedidelė ekstremistų grupė, siekianti 
pabloginti Gruzijos ir Rusijos 
santykius.

KAZACHSTANAS. Iš Alma Atos 
pranešama, kad streikuojantiems 
Karagandos angliakasiams pritarė kai 
kurie parlamento deputatai. 
Nurodomą kad nuo sausio tryliktosios 
dienos streikuoja dvidešimties 
Karagandos šachtą angliakasiai, nes 
nuo spalio mėnesio |iems neišmokami 
atlyginimai.

AUSROS ALĖJA



BUKIME SVEIKI (4)
Pipirmėtė yra daugiametis, kvap

nus, žalias augalas. Stiebai (vienas 
arba keli) statūs, keturbriauniai, šakoti, 
apaugę retais .plaukeliais. Lapai 
priešiniai, kotuoti, pailgi, smailia vir
šūne, dantytais kraštais. Žiedai smul
kūs, melsvai violetiniai, л  
susitelk^ stiebo ir šakučių Щ 
viršūnėse. Žydi liepos- m  
rugsėjo mėn.

Lietuvoje pipirmėtė savaime 
neauga. Auginama darželiuose, 
soduose, specialiuose ūkiuose. 
Mėgsta saulėtas, derlingas, lygias, 

* lengvo priesmėlio ar priemolio dirvas.
Pipirmėtės dauginamos atžalomis 

arba šakniastiebiais, kurie sodinami 
anksti pavasarj, vos tik prasidėjus 
lauko darbams. Jas galima auginti 
vienoje vietoje dvejus metus, paskui 
plantaciją reikia naikinti (nes sumažėja 
derlingumas).

Vaistinė žaliava - augalo lapai. 
Pjaunami augalui tik pradėjus žydėti 
(kai yra prasiskleidę bent 30% visų 
žiedų). Nupjovus vėliau, sumažėja 
eterinio aliejaus bei mentolo kiekis. 
Žaliava renkama, šienaujant visą 
augimvietės plotą pirmoje saulėtos 
dienos pusėje.

Nupjauti lapai džiovinami gerai 
perpučiamoje pastogėje arba džiovyk
loje, paskleidus žaliavą nestoru sluoks
niu, dažnai vartant. Išdžiūvusi žaliava 
turi būti malonaus, stipraus kvapo, 
aštraus šaldančio skonio. Sausa žalia
va pakuojama j maišelius (geriausia 
medžiaginius, pop'erinius), o namuose 
sudedama j stiklinius indus ir laikoma 
ne ilgiau kaip pusantrų metų.

Lapuose esti iki 2% eterinio aliejaus 
(turinčio apie 50% mentolo), kurio 
kiekis priklauso nuo veislės, 
agrotechnikos, meteorologinių, ekolo
ginių ir kitų sąlygų. Eteriniame aliejuje 
yra triterpenų (pineno, cineolo ir kt.)

Lapuose kaupiasi acto ir valerijono 
rūgšties esteriai, flavonoidai, 
karotinas, vitaminas C, pektinai, 
kartumynai, saponinai, mineralinės 
medžiagos (manganas, varis ir kt.) 

Hipokratas ir Paracelsas žinojo

PIPIRM ĖTĖ
pipirmėtės gydomąsias savybes. 
Avicena ją aprašė ir siūlė ja gydyti 
galvos skausmus bei virškinamojo 
trakto ligas.

Augalo veikliosios medžiagos 
įvairiai veikia organizmo fiziologinius 
procesus. Jos ramina, atpalaiduoja 
spazmus, skatina tulžies išsiskyrimą 
stabdo mikrobų vystymąsi, malšina 
skausmą, plečia kraujagysles. Nuo 
jų pagerėja apetitas, žarnyno judesiai, 
liaukų sekrecija, virškinimas, 
susilpnėja žarnyno rūgimo ir puvimo 
procesai, atsipalaiduoja tulžies bei 
šlapimo latakai. Pipirmėtė ir jos 
preparatai vartotini pykinant, vemiant, 
esant skrandžio spazmams. Jie 
mažina jautrumą, stimuliuoja širdies 
darbą, ramina galvos skausmus.

Užpilui vienas valgomasis 
šaukštas vaistinės žaliavos 
emaliuotame inde užplikomas stikline 
vandens. Indas uždengiamas ir, 
jstatytas j verdančio vandens vonelę, 
kaitinamas 15 min. Aušinama 
kambario temperatūroje 45 min. 
Žaliava perkošiama ir nuspaudžiama 
j gautą užpilą įpilame virinto vandens 
iki 200 ml (vienos stiklinės tūrio). 
Geriama penkiolika min. prieš valgj 
po 1/3 stiklinės šilto užpilo 2-3 kartus 
per dieną. Laikoma vėsioje vietoje 
ne ilgiau kaip dvi paras.

Pipirmėtės preparatai vartojami ir 
išoriškai - trynimams, nuo migrenos, 
reumato, raumenų ir neurologinių

skausmų, odos ligų. Iš jos ruošiamos 
vonios. Ant skaudamų vietų galima 
dėti pipirmėčių kompresus. Tam 2-3 
šaukštai vaistinės žaliavos užplikoma 
puse stiklinės vandens, pakaitinama 
iki virimo ir, sudrėkinus drobę, 
dedamas kompresas. Jj galima keisti 
keletą kartų per dieną.

Pipirmėtės lapai yra sudedamoji 
dalis gydomųjų mišinių, skatinančių 
virškinimą, tulžies skyrimąsi, 
prakaitavimą, raminančių skausmus 
ir gydančių širdies ligas. Siūlau keletą 
gydomųjų mišinių, kuriuos galima 
paruošti namų sąlygomis.

1. Pipirmėtės lapų - 15 g, 
kraujažolėsžiedų-15g, krapų vaisių 
-15 g  jonažolės žolės - 30 g puplaiškio 
lapų - 2 g. (15 g apytikriai atitiks du 
valgomuosius šaukštus.) Vienas val
gomasis šaukštas mišinio užplikomas 
stikline vandens, šiltas užpilas geria
mas per dieną sergant padidėjusiu 
skrandžio rūgštingumu ir esant 
kitokiems virškinimo sutrikimams.

2. Šaltekšnio žievės - 30 g, dilgėlės 
lapų - 30 g, pipirmėtės lapų - 20 g, 
valerijono šaknų -10 g, ajero šaknias
tiebių - 10 g. Vienas valgomasis 
šaukštas mišinio užplikomas viena 
stikline vandens. Užpilas geriamas 
šiltas prieš valgj po pusę stiklinės 2- 
3 kartus per dieną esant žarnyno 
spazmams ar sutrikus virškinimui.

Liaudies medicinoje pipirmėtės 
lapai vartojami kaip tulžies, prakaito, 
šlapimo varomasis ir gaivinamasis 
vaistas, taip pat sergant inkstų 
akmenlige, esant padidėjusiam 
skrandžio rūgštingumui (kartu su kitais 
vaistiniais augalais).

Pipirmėtę ir iš jos gaminamus 
preparatus reikėtų atsargiai skirti 
mažiems vaikams, nes augalo eteriniai 
aliejai gali sukelti alergiją.

Paruošė 
Gražina JAKNIŪNAITĖ 

“Valerijono" vaistažolių 
arbatinės farmakotechnikė

IS ĮŽYMIŲJŲ GYVENIM O
KURI NEGRAŽESNĖ?

Prūsijos karaliaus Fridricho II dvaro 
damos susiginčijo, kuri iš jų turi pirmoji

žengti pro duris oficialiųjų priėmimų 
metu ir kuri pirmoji turi teisę pasirinkti 
vietą prie karaliaus.

- Tegu tą teisę turi toji, kuri 
negražesnė, - išsprendė ginčą 
karalius. v

PANAŠUMAS
Žinomas prancūzų grafikas ir 

karikatūristas Žanas Efelis,
kalbėdamas apie žmonių
panašumus, prasitarė: "įkyriausia, 
kad kiekvienas bando lyginti save

su pranašesniais ir niekada nesilygina 
su (penkesniais".

ŽVEJAS
Anglų ražytojas Čarlzas Dikensas 

(1812-1870) mėgdavo žuvauti. 
Meškerę įmesdavo vis toje pat vietoje 
netoli namų ir susimąstydavo.

- Jūs čia nepagausite jokios 
žuvelės, - pasakė pro šalj eidamas 
valstietis. - Ten, prie malūno, žuvys 
pačios kimba. Tik jmeti meškerę ir 
trauk.

- Labai ačiū, gerasis žmogau. Aš 
žinau. Bet tai man trukdytų mąstyti.

TAI ĮDOMU
ŠIKŠNOSPARNIAI - ŽVEJAI

- aku»>

Meksikoje, Argentinoje, Antilų 
salose ir Trinidade gyvena savotiški 
šikšnosparniai noktilijai ir pizoniksai. 
Jie skiriasi nuo Europoje gyvenančių 
giminaičių tuo, kad minta ne vabz
džiais, o žuvimis. Noktilijų patinų nuga
ra oranžinės ir rudos spalvos, o patelės 
- pilkos. Užpakalinės kojos ilgos ir 
stiprios, nagai lenkti ir labai aštrūs.

Temstant arba naktj (o kartais po 
pietų kartu su pelikanais) šie didžiuliai 
šikšnosparniai skraido žemai ties 
ežerais ir jūrų pakrantėmis. Staiga jie 
griebia letenomis kažką iš vandens, 
išsitraukia žuvelę ir tuojau pat paslepia 
specialiuose užskruostės

maišeliuose, kad vėliau kokiame nors 
urve arba uokse galėtų ramiai suėsti. 
Noktilijai gaudo ir jūrų vėžiukus bei 
sausumos vabalus, tačiau pagrindinis 
maistas yra žuvis.

Kitas sparnuotasis žvejys 
pizoniksas dieną slapstosi Kalifornijos 
įlankos pakrančių olose, akmenų 
krūvose ir net žuvusių vėžlių kiautuose. 
"Žvejoti" išskrenda pavakary, kol dar 
šviesu. Prieš saulėlydį jis jau grįžta 
namo. Kaip žinoma, šikšnosparniai 
orientuojasi savotiškais "radarais" - 
ultragarsu. Šikšnospamiai-žvejai savo 
echolotais suranda žuvį ir po 
vandeniu.

Nežinomybės
labirintai

Gydytojas terapeutas Kalimula 
Chairulinas dirbo Jaroslavlio 
greitosios pagalbos medicinos 
stotyje. Kaip ne keista, jo senelis 
buvo šamanas. Su gydytoju kalbėjosi 
minėto miestelio ufologas V. 
Narcizovas. štai šio pokalbio 
svarbiausiosios mintys.

- Daktare, ką reiškia jūsų vardas?
- Kalbantis su Dievu.
- Aš žinau, jūs turite aukštąjį 

išsilavinimą, puikiai pažįstate visas 
religijas. O ką žinote apie savo gimtąjį 
folklorą? Mane labiausiai domina 
šamanizmas.

- Jūs pateikėte man įdomų 
klausimą. Mano senelis visa tai gerai 
išmanė ir daug praktikavo. Prisimenu, 
atvedė pas jj vyriškį, sergantį 
impotencija, ir jis tą žmogų išgydė.

Į y * ?
v

A

kūną?
-Jis paprasčiausiai numirtų.
- O iš kur siela gali nebesugrįžti?
- Iš kosmoso.
- Aš girdėjau, kad šamanai skraido 

į kosmosą. Jų sielos pasiekia Mėnulį 
ir artimiausias planetas. Jie tikriausiai 
žino šiuos dalykus?

Žmonės apie šamanus ir šama
nizmą beveik nieko nežino, dargi 
skeptiškai į tai žiūri. O juk reikia pripa
žinti, kad gentyse, išskyrus šamaną, 
nebuvo raštingo žmogaus. Šamanui 
teko ir mokslininko, ir inžinieriaus, ir 
gydytojo funkcijos. Jis buvo infor
muotas apie visus įvykius, akylai sekė 
savo genties “pulsą". Jis kontroliavo 
situaciją, prognozavo ateitį, stebėjo 
kūdikių sveikatą. Šamanams neblogai 
sekdavosi visa tai atlikti.

Senelis pasakojo, kad šamanai 
buvo išsilavinę žmonės. Jis rodė man 
senovinę knygą, parašytą arabų 
kalbą kuri vadinosi "Fizika” . Samanų 
pasaulio supratimą jis išversdavo j 
fizikos kalbą, ir mes ištisomis 
valandomis kalbėdavomės šia tema

- O kąfizikos požiūriu reiškia būg
nelis, ar galėjo šamanas be jo apsieiti?

- Būgnelis - tai rezonatorius, skirtas 
bendrauti su Aukštosiomis sferomis, 
šamanas suburdavo apie save keletą 
žmonių, o pats likdavo centre. Taip 
žmonės sudarydavo ratą. Šamanas 
suduodavo į būgnelį ir pradėdavo 
kamlavimą (burtininkavimo esktazės 
ritualą). Svingiuodamas į būgnelį 
nustatytu ritmu, šamanas rate 
stovintiesiems sukurdavo ypatingą 
nuotaiką egzotinei informacijai priimti. 
Žmonės išvysdavo Dievą, 
kalbėdavosi su juo ir gaudavo 
nurodymus, kaip toliau elgtis.

- O jeigu tuo metu aš iš šalies 
prieičiau, ar matyčiau ką nors?

- Ne.
- O jeigu atsistočiau į ratą?
-Tada pamatytum.
- Aš girdėjau, kad šamanai sau j 

mokinius išsirinkdavo berniukus, 
sergančius epilepsija. Ar tai tiesa?

- Negaliu į šį klausimą tiksliai 
atsakyti, tačiau šamanai kamlavimo 
metu patys labai panašūs į epileptikus, 
jsivaizduokite: siela apleido žmogų. 
Kas po to atsitiks? Aiškus dalykas, 
sąmonės netekimas, mėšlungis.

- O jeigu siela dėl kokių nors 
priežasčių nebegalėtų grįžti į šamano

•Seneliui padedant, aš susidariau 
tokią nuomonę. Vakuume, esant 
absoliučiam nuliui, atomai darosi 
beveik nejudrūs ir netrukdo sielos 
laisvam skrydžiui. Ji nekliudomai 
išskrenda ir grįžta, jei žmogus gyvas. 
Po mirties siela skrenda 102 dienas 
vieno kilometro per sekundę greičiu. 
Pagal šamanizmo teoriją, paprasta 
siela, išskyrus nusidėjėlių ir teisuolių 
sielas, po 102 dienų patenka į sritį, 
kur lieka "užšaldyta" tarsi ilgalaikės 
atminties saugykloje. O nusidėjėlių 
sielos krinta j saulę ir sudega kaip 
pragare. Teisuolių sielos skraido aplink 
Žemę - joms čia gera kaip rojuje. 
Marse ir Veneroje sukurtos visos 
sąlygos mirusiųjų sieloms, esant 
optimaliam šiluminiam režimui. Visa 
tai sudaro operatyvinę atmintį - 
informacinį lauką, su kuriuo ir 
sąveikauja šamanas kamlavimo metu. 
Tokiu būdu, naudodamasis būgneliu, 
šamanas, patekdamas j rezonansą 
su kitais šios paslapties dalyviais, 
didindamas energijos greitį rate, 
pasiekia protrūkį, kuris atskiria sielą 
nuo kūno. Patekusi J informacinio 
lauko sritį, ji tampa tarpininke tarp 
šamano irtų žmonių, kurie Rko Žemėje 
ir sudaro ratą.

Reikia nepamiršti, jog taip dar
buojasi ir ekstrasensas, gydydamas 
pacientą nuo galvos skausmo. 
Kapiliarai pirštų galuose taip pat sudaro 
ratą. Jais juda eritrocitai. Kuo stipriau 
ir energingiau savo rankomis dar
buojasi ekstrasensai, tuo daugiau eri- 
trocitų susitelkia jų galuose. Kapiliarai 
išsiplečia, delnai įkaista Kiekviename 
eritrocite yra geležies molekulė. O tai 
jau magnetinis momentas. Magnetinis 
laukas nukreipiamas į paciento 
eriirocitus. Šiame magnetiniame lauke 
atitinkamai didėja eritrocitų skaičius. 
Sukuriamas proporcinis slėgis, ir 
kapiliarai išsiplečia. Kraujo indų 
spazmai pašalinami automatiškai. 
Galvos skausmas praeina.

Išvertė
B ronius KASPERAVIČIUS

LTV, TELE-3, LITPOLIINTER TELEVIZIJOS PROGRAMA SAVAITGALIUI
Šeštadienis, sausio 28 d. 
LIETUVOS TV
9.05 Programa vaikams. 10.00 

šarka. 10.30 TV artelė. 11.20 Mūsų 
kalba 11.55 Sveika, Prancūzija 1225 
F. vaikams "Degrasi gimnazija".
13.55 Pasaulio sportas. 13.55 Užeikit, 
sveteliai. 14.30 TV spektaklis 
"Apsėdo velnias". 15.30 Sveikinimų 
koncertas. 16.20 kino klubas^ 16.45 
Sidabrinė valanda. 18.20 „Žinios.
18.30 Lietuvos krepšinis. “Žalgiris" 
- "Sakalai". 20.00 Atgarsiai. 20.30 
Panorama. 21.05 Po savo stogu.
21.55 F. "Motina ir sūnus". 22.25 F. 
"Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Moterų krepšinis. "Gija" 
(Marijampolė) - "Maistas" (Šiauliai).
23.50 Roko legendos.

LltPoIiinter TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto.

11.10 Muzika. 11.15 Skonis. 11.30 
F. "Rusijos didybė ir grožis". 12.00

F. "Šurmulys” . 13.20 F. "Viskas kuo 
puikiausiai pasibaigė". 13.52 Nau
jienos. 14.00 Eteryje - dialogas. 14.35 
Gyvūnijos pasaulyje. 15.15 Veidrodis.
15.50 Muzika 16.00 LKL čempionatas. 
"Statyba" - "Neptūnas". 17.45 F. 
"Laukinė rožė” . 18.20 "Beždžioniukų 
šou". 18.50 "Vienam gale kablys". 
19.25 Keturi ratai. 19.45 Karaoke ir 
kiti. 20.15 Kibír tele vibir. 20,40 Laikas.
21.15 F. "Zmogžudysčiu skyrius".
22.05 Humoro laida "šou bulvaras".
22.35 F. "Naktinis sargas".

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10 30 

Vaidybinis filmas "Kruvina saulė” .
12.00 TV serialas "Gražuolė". 13.00 
JAV Taikos korpuso anglų k. 
pamokos. 13.30 Privatizacija. 13.50 
Muzika 14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 
VIVA Charts. 17.00 Pasaulio futbolo 
taurė. 17.30 Viskas juokui. 18.00 TV 
serialas "Johanas Rosas". 2d. 18.30

Muzika. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Anonsai. 19.30 TV serialas 
"Maištininkas” . 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.15 Anonsai, 
muzika. 21.30 Vaidybinis filmas "Molly 
ir nesutramdomas Džonas". 23.10 
Žinios. 22.25 Vaidybinis filmas "976- 
EVIL". 01.10 Pabaiga.

Sekmadienis, sausio 29 d.
LIETUVOS TV
9.00 Liudykime Kristų. 9.30 

Rikiuotė. 10.00 Svetimo skausmo 
nebūna. 11.00 Lietuviai svetur. 11.30 
F. vaikams ‘Tvistų šeimynėlė". 12.00 
Krepšinio pasaulyje 12.45 Tas senas 
geras vakaro divertismentas. 13.30 
Azimutai. Vokiečių serialas “ Meno 
keliais". 14.00 šalia mūsų. 14.20 B. 
Dvarionas. "Prie ežerėlio". 14.30 
Vakaras Kauno muzikiniame teatre.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16 00 
F. "Neono raitelis . 16.50 Tarptautinis 
kultūros žurnalas “Alice". 17.35 Laida

apie NASCAR ir kitas autolenktynes.
18.00 "Jaunimo banga". 18.35 Žinios.
18.40 Gyvybės žalias medis. 19.25 
Mūsų miesteliai. 20.30 Panorama.
21.05 Pirmasis kanalas. 21.25 F. 
"Geležiniai vyrukai". 22.40 TeleLIFE.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Sporto 
arena. 23.45 Koncertas.

LltPoIiinter TV
7.15 Olimpinis rytas. 7.50 Sportloto.

8.00 Maratonas 15.8.30 iš ryto, anks
tėliau. 9.00 Poligonas. 9.30 Kol visi 
namuose. 10.00Rytinė žvaigždė.
10.50 Akivaizdu-neįtikėtina. 11.35X 
tarptautinis liaudies kūrybos TV 
programų festivalis "Vaivorykštė".
12.10 Ekonomika ir reformos. 12.40 
“špargalka". 12.55 Pasaulio geogra
fija. 13.52 Naujienos. 14.00 Dainuoja 
J. Kobzonas. 14.55 Gyvas amatų 
medis. 15.05 Keliautojų klubas. 16.00 
Rusų nacionalinis teatras. 16.30 
Langas į Europoą. 17.00 Naujienos.

17.30 Animacinis f. 18.35 Visa Rusija
19.10 Anekdotai. 19.40 Animacinis 
f. 20.05 F. "Beverli Hils, 90210"
20.55 Horoskopas savaitei. 21.00 
TV žaidimas "Taip. Ne". 21.5£ 
Sekmadienis.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Langas i gamtą. 10.45 Vaidybinis 
filmas Moli ir nesutramdomas 
Džonas". 12.15 TV serialas 
"Gražuolė". 13.05 Gelbėkite Baltijos 
jūrą. 13.30 POP TV. 14.00 Laukiniai 
Pietūs. 14.30 Kelionių žurnalas. 16.30 
Didieji automobiliai. 16.30 įdomūs 
žmonės. 17.00 Deutsche Welle. 18.00 
TV serialas 'Westgate II". 19.00 Žinioj 
fVesti). 19.20 Anonsą, muzika 19.30 
Gineso šou. 20.00 Žvelkime atidžiau.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Europa šou. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Sparnuoti laivai". 23.15 Tamsos 
citadelė. 23.45 Pabaiga.

AU SRO S ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA SAUSIO 30 - VASARIO 5 D.
Pirmadienis, sausio 30 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 Pirmasis 

kanalas. 17.00 Programa. 17.05 
Informacinis videožurnalas. 17.35 
Koncertas vaikams. 17.55; 19.00;
22.50 TV anonsas. 18.00:18.50 
Žinios. 18.10 Vaikams. 19.05 
Baltarusių programa. 19.15 
Koncertas. 19.35 Sporto studija.
20.00 01,02,03.20.30 Panorama.
21.05 F. "Sen Polio gatvės 
laikrodininkas". 22.55 Žurnalas 
"Terra musica". 23.40 Žinios.

LltPollInter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10 Anonsai. 14.52; 
15.52; 17.52; 20.00; 22.52 
Naujienos. 15.00 Žvaigždžių 
valanda 16.20 F. "Elen Ir vaikinai". 
16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 Visų 
lūpomis. 17.30 Tuo metu prieš 50 
metų. 18.00 Piko valanda. 18.25 
F. "Laukinė rožė". 19.00 Vyras ir 
moteris. 19.40 TV parduotuvė.
19.50 Anonsai. 20.40 Susitikimas 
su A. Solženycinu. 21.00 jvartis.
21.35 Prarasto beieškant. 22.15 
Spaudos klubas. 23.05 Spaudos 
klubas. 23.52 Spaudos ekspresas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 630 d. 9.30 TV serialas 
"Maištininkas”  22 d. 10.30 
Vaidybinis filmas. 12.15 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.20 Vaidybinis 
filmas "Gražuolė". 13.20 Muzika.
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Laukiniai pietūs, 4 
d. 16.30 Muzika. 17.00 Vaidybinis 
filmas "Raudonoji gėlelė". 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 631 d.
20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas "Kaukazo 
belaisvė". 22.50 Žinios. 23.05 
Muzika. 24.00 Pabaiga.

Antradienis, sausio 31 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 19.00;

22.40 TV anonsas. 8.30 Sveika, 
Prancūzija 17.00 Programa 17.05 
Informacinis videožurnalas. 17.15 
Muzikinis žurnalas. 18.00; 18.50 
Žinios. 18.10 Vaikams. 19.05 Laida 
lenkų kalba. 19.40 Nėra to blogo, 
kas neišeitų j gerą. 19.50 Kas 
geresnio premjere? 20.30 
Panorama. 21.05 F. "Arija". 22.45 
Brydė. 23.15 Žinios.

LltPollinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10 F. "Laukinė rožė".
9.35 Anonsai. 14.52; 15.52; 17.52; 
20.00; 22.52 Naujienos. 16.00 
Džemas, 16.20 F. "Elen ir vaikinai".
16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 Rusų

pasaulis. 17.30 Mįslė. 17.45 Kas yra 
kas. 18.00 Piko valanda. 18.25 F. 
"Laukinė rožė". 18.55 Mes. 19.40 TV 
parduotuvė. 20.40 Iš pirmų rankų.
20.50 F. "Rimtas žaidimas". 23.05 
Ledo ritulys.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
631 d. 9.30 TV serialas "Džonas 
Rosas” . 2 d. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas "Kaukazo belaisvė".
11.55 Anglų kalbos pamokėlė. 12.00 
Vaidybinis filmas "Raudonoji gėlelė".
13.05 Muzika. 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Muzika 16.30 
Privatizacija. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Aferistai". 18.30 Animacinis filmas.
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 632 d. 
20.30Animacinisfilmas. 20.55Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
“Siaubas 40-ame aukšte". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga

Trečiadienis, vasario 1 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 19.00; 22,50 

TV anonsas. 8.30 Informacinis 
videožurnalas. 17.00 Programa. 17.05 
Būtovės slėpiniai. 17.45 Dok. f. 18.00;
18.50 Žinios. 18.10 Vaikams. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.15 Sodų kraitė.
19.35 TV forumas. 20.30 Panorama.
21.05 F. “Šarpo priešas”. 22.55 Muzika 
ir poezija. 23.10 Žinios. 23.25 
Beprotiškoji loterija.

LltPollinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10 F. "Laukinė rožė".
9.35 Anonsai. 14.52; 15.52; 17.52; 
20.00; 22.52 Naujienos. 15.20 Animac. 
f. "Kelionė j praeitj". 16.00 Tin tonik.
16.20 F. "Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 Eteryje "Mir".
17.45 Kas yra kas. 18.00 Piko valanda.
18.30 F. "Laukinė rožė". 18.55 V. 
Vulfo autorinė programa. 19.40 TV 
parduotuvė. 20.40 Monologas. 20.50 
Toli nuo karo. 23.35 Autošou. 23.52 
Spaudos ekspresas.

TELE 3
7.Э0 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara” . 
632 d. 9.30 TV serialas "Westgate" 
II, 12 d. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Siaubas 40-ame aukšte 1200 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Aferistai". 13.25 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.30 jdomūs žmonės. 17.00 
Vaidybinis filmas "Maži tėvo 
dividendai". 18.30 Animacinisfilmas.
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 633 d. 
20.30Animacinisfilmas. 20.55Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Nužudymas". 23.10 Žinios. 23.25

Muzika. 24.00 Pabaiga.

Ketvirtadienis, vasario 2 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas lytas. 8.25; 19.00; 21.30 

TV anonsas. 8.30 Viso gerlausb. 17.00 
Programa. 17.05 Ser. "Japonija: 
dvasia ir forma". 17.50 Dok. f. "Mano 
dainelė". 18.00; 18.50 Žinios. 18.10 
Vaikams. 19.05 Vyriausybė nutarė.
19.20 Jaunimo banga. 20.05 "22” .
20.30 Panorama. 21.05 Europa šou.
21.35 Teatras. 22.30; 23.30 Europos 
dailiojo čiuožimo čempionatas. 23.15 
Žinios.

UtPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10 F. “ Laukinė rožė".
9.35 Anonsai. 14.52; 15.52; 17.52; 
20.00; 22.52 Naujienos. 15.30 Baliuje 
pas Pelenę. 16.00 Kompiuteris. 16.20 
F. "Elen ir vaikinai". 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17.00 ...Iki 16-os ir 
vyresniems. 17.30 Miniatiūra. 17.45 
Kas yra kas. 18.00 Piko valanda.
18.30 F. "Laukinė rožė” . 18.55 TV 
parduotuvė. 19.05 "Šou bulvaras".
19.35 "Mano urvas - mano tvirtovė".
20.35 Tangomanija. 21.00 Loto 
"Milijonas". 21.30 Krepšninis. 23.00 
Lengvoji atletika. 23.52 Spaudos 
ekspresas.

TELE 3
7.X Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
633 d. 9.30 Viskas juokui, 21 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Nužudymas". 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Vaidybinis filmas 
"Mažas tėvo dividendas". 13.10 
Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Didieji automobiliai. 
MG, 2 d. 16.30 Pasaulio futbolo taurė, 
8 d. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Kandaharo nudegintieji".. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 634 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Karo žygis 
Europoje. 3 d. Vaidybinis filmas 
•Siaubo bokštas’1.. 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, vasario 3 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 19.00; 22.10 

TV anonsas. 8.30 Šeimos albumas
8.55 F. “Lėlių stenis”. 17.00 Programa
17.05 Brydė. 17.35 F. "Lietuvos 
pajūris". 18.00; 18.50 Žinios, 18.10 
Anglų k. mokomoji lalda-konkursas 
vaikams. 19.05 6 kontinentai. 19.40 
Linksmoji armonika. 20.00 Madų 
videožurnalas. 20.30 Panorama 21.05 
F. "Lėlių slėnis". 7-8 s. 21.50 Laisvės 
alėja. 22.15 Nakviša. 23.35 Dailusis 
čiuožimas.

LilPoiilnter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10 F. "Laukinė rožė".
9.35 Anonsai. 14.52; 20.40 Naujienos.

15.00 F. vaikams "Stipri asmenybė 
iš 2-os "A". 16.10 Karaoke ir kiti.
16.40 TV žaldinas "Taip, Ne", 17.30 
"Vienam gale kablys". 18.00 LKL 
čempionatas "Olimpas"-"Šilutė".
19.40 TV parduotuvė. 19,50 F. 
"Laukinė rožė". 20.15 Kibirtele viblr. 
21.15F. "Beverli Hils, 90210". 22.05 
02 kronika. 22.25 F. “ Medžioklė: 
nakties pasalūno gaudynės".

TELE 3
7.30 Žinos 8.00 Animacinis filmas

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara". 
634 d. 9.30 Gineso šou, 21 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Siaubo filmas” . 12.00 Aiglų kalbos 
pamokėlė.' 12.15 Vaidybinis filmas 
"Kandaharo nudegintieji” . 13.30 
Muzika 14.30Teletekstas. 14.55Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Muzika 16.30 Vokiečių 
kalbos pamokėlė. 16.45 Langas j 
gamtą 17.00 Vaidybinis filmas 
"Kvailiai miršta penktadieniais” . 18.30 
Animacinis filmas 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 635 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas "Vienas kovoje".
23.05 Žinios. 23.20 Muzika. 24.00 
Pabaiga.

šeštadienis, vasario 4 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa 9.05 Vailams. 1000 

Šarka. 10.30 TV artelė. 11.20 Mūsų 
kalba 11.50; 18.30; 21.50 TV anonsas. 
'11.55 Sveiką Prancūzija 12.25 Kelias,
12.55 F. "Degrasi gimnazija". 13.25 
Pasaulio sportas. 14.25 Džiazo sesija
14.45 Spektaklis "Cirkas y ra cirkas".
15.30 Pramoginių šokių kolektyvai 
“Sūkurys” ir “Žuvėdra" Anglijoje.
16.00 Krepšinis. "Lletkabelis"- 
"Olimpas". 17.30Sveikinimal. 18.35 
Žinios. 18.40 Jupiteris. 19.00 Dok. f. 
"Lemties kilpa". 19.35Teatras. 20.05 
Šalia mūsų. 20.30 Panorama. 21.05 
Po savo stogu. 21.55 F. "Motina ir 
sūnūs". 22.25 Suvalkiečių liaudies 
dainos. 22.30 F. "Sensacija". 23.20 
Žinios. 23.35 Roko legardos.

LltPollinter
9.00 Ryto ratas. 11 00 Lietloto.

11.05 Anonsai. 11.10 Skonis. 11.25 
F. “Gimė žmogus". 13.20 F. vaikams 
"Viskas kuo puikiausiai pasibaigė".
13.52 Naujienos. 14.00 Dailusis 
čiuožimas. 14.45 Teleskopas. 15.15 
Grok, armonika 16.00 Tuo metu prieš 
50 metų. 16.25Gyvūnijos pasaulyje. 
17.10;20.35Anonsai. 17.15Muzika.
17.45 TV parduotuvė. 17,45Salonas 
dviem. 18.05 Keturį ratai. 18.30 
Krepšinis. “Atletas"-"Žalgiris". 20.10 
Kibirtele vibir. 20.40 Laikas. 21.15 F. 
“Žmogžudysčių skyrius". 22.10 
“Vieną kartą.." 22.35 Kaukodromas. 
23.10F. “ Kas nutiko mažajai Džein?.,

TELE 3
9,00 Animaciniai filmai. 10,30 

Vaidybinis filmas "Ugniiis vanduo ir

varinės triūbos"... 12.00 TV serialas 
"Gražuolė". 13.00 JAV Taikos 
korpuso anglų k. pamokos, 2 d.
13.30 Muzika 14.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00VIVA Charts. 17.00 
Pasaulio futbolo taurė, 9 d. 17.30 
Viskas juokui, 23 d. 18.00 TV serialas 
"John Ross”. 3 d. 18.30 Muzika.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Muzika
19.30 TV serialas "Maištininkas’ 
23 d. 20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas “Trenk j snukj".
22.55 Žinios. 23.10 Vaidybinis filmas 
"Velnio jojikas". 00.40 Pabaiga.

Sekmadienis, vasario 5 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime 

Kristų. 9.35 F. “Užtvaros pralaužtos". 
2 d. 10.05 Sveikata. 10.40 Gestas.
11.00 Atmintis. 11.30 F. vaikams 
“Tvistų šeimynėlė". 11.55 TV 
anonsas. 12.00 Krepšinio pasaulyje.
12.45 Sarlai-95. 13.30 Azimutai.
14.00 Sveikinimų koncertas. 15.00 
Dailusis čiuožimas. 18.00 Katalikų 
TV studija 18.30 F. "Neono raitelis’'.
19.20 Gyvybės žalias medis. 19 50 
Fragmentai iš A. Baranausko 
minėjimo. 20.30 Panorama, 21.05 
Pirmasis kanalas. 21.25 F. 
“Geležiniai vyrukai". 22.40 Miražas. 
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Rankinis. 
Lietuva-Gruzija.

LltPpollinter
7.15 Olimpinis rytas. 7.50 

Sportlolo. 8.00 Maratonas 15.8.30 
Iš ryto, ankstėliau. 9.00 Poligonas.
9.30 Kol visi namuose. 10.00 Rytinė 
žvaigždė. 10.50 Su ženklu "Pi".
11.30 Dailusis čiuožimas. 12.10 
Ekonomika ir reformos. 12.40 
"Šaprgalka". 12.55 Pasaulio 
geografija. 13.52 Naujienos. 14.00 
Dok. f. 14.30 Gyvas amatų medis.
14.35 Koncertas. 14.50 Veidrodis.
15.35 Keliautojų klubas. 16.30 
Amerika su M. Taratuta 17.00 
Naujienos. 17.15 TV locija. 17,30 
Mažieji Rusijos miestai. 18,00 
Animac. ser. 19.10 TV parduotuvė. 
19.26 Kibír tele vibir. 19.45 "Mano 
urvas - mano tvirtovė". 20.10 F. 
"Beverli Hils, 90210". 20.55 
Horoskopas savaitei. 21.00 TV 
žaidimas 'Taip. Ne". 21.55 Dviračio 
šou. 22.15 Sekmadienis.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j gamtą 10.30 Andriano 
Čelentano Maskvoje. 12,00 TV 
serialas ‘'Gražuolė". 13.00 Gelbėkite 
Baltijos jūrą 14.00 Kelionių žurnalas.
16.30 Didieji automobiliai. 
AMSTRONG, 1 d. 17.00 Laukiniai 
Pietūs, 5d. 17.30Įdomūsžmonės.
18.00 TV serialas "Westage" II, 13 
d. 19.00 Žinios (Vest). 19.20 Muzika.
19.30 Gineso šou, 22 d. 20,00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Naujienos. Nuomonės.
21.30 Vaidybinis filmas "Keiptauno 
istorija". 23,15 Pabaiga. j

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT I. 28-11. 03 D.
Šeštadienis, sausio 28 d.
8.30. Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Prospektas. 10.00 "Už kampo..."
10.30 Vaikų savaitgalis 11.30 Rutina
12.15 Rodo "Worldnet". 19.00 
Sveikinimų koncertas. 20.00 Baltijos 
TV. NBA rungtynės. 21.00 Mana- 
Mana. 21.30 Rockijada 22.00 
Žaidimas “ Laimės bučinys", 22.30 
Įsijunkite TV. 23.00 "Vakaro 
spindulio" programa.

Sekmadienis, sausio 29 d.
8.30 Sovijaus horoskopas, 8.35 

“ Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai. 10.00 Susitikimai. 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11.30 Dešimt 
geriausiųjų. 18.15 Jazz. 18.45 F. 
’’Mažoji siaubo krautuvėlė". 20.00 
LKL apžvalga 20.30 NBA apžvalga
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 'Taip 
sukasi pasaulis".

Pirmadienis, sausio 30 d.
7 30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30; 
20 30 Nakties 9 00 Dok.

filmas. 9.30 Jazz-94. 19.00 LKL 
rungtynės. "Šiauliai"-"Atletas". 19.55 
Spaudos apžvalga 20.00 Prospektas.
21.00 Baltijos naujienos. 22,00 ŠVT. 
“ Mozaika". 22.30 F. "Už jstatymo 
ribų..." 01.28 LKL rungtynių II kėl.

Antradienis, sausio 31 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 “Taip sukasi pasaulis” . 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda 9.55 TV žurnalas ’’Contakt". 
19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 "Sodžius", 20.00 
"Juoda-balta", 20.20 Tautininkų 
žinios. 21.00 Baltijos naujienos. 22.30 
Kelių policija informuoja. 22.40 F. 
"Negali būti".

Trečiadienis, vasario 1 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 9,55 "Juoda-balta” . 19.00;
22.00 "Pirk, parduok, Informuok". 
Žinios, 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
TV forumas su Šiaulių apygardos ir

apylinkės teismų teisėjais. 20.00 
"Mudu abudu ir kiti...” 21.00 Baltijos 
naujienos.

Ketvirtadienis, vasario 2 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 “Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba” . 9.00 CNN 
valanda 9.56 Ketone j gamtą 19.00;
22.00 "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 19,30 Spaudos apžvalga.
20.00 NBA; žvilgsnis iš arčiau. 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Rodo 
"ARGOS".

Penktadienis, vasario 3 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba” . 9.00 CNN 
valanda. 9.45 TV novelė 
"Padegėjas", 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 
Teležaidimas "Laimės bučinys".
20.05 Kino pasaulyje. 21.00 Baltijos 
naujienos, 22.30 "Laiminga ranka".
23.00 F. "Siaubo ekspresas".
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