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Aukštelkės pensionato globotiniai, 
ilgus jaunystės metus leidę už grotų, 
vagiliauja ir girtauja. Kiekvieną naujesnj 
rūbą ar batus jų gavimo dieną 
parduoda. Gyvenvietėje klesti net keli 
"samanės" prekybiniai taškai.

- Jei aptinku geriančius naminę, iš 
karto ją išpilu visiems matant Nežinau 
ką daryti su valstybinės degtinės

I mėgėjais, tačiau pensionato vidaus 
taisyklės draudžia net įsinešti 
sva'galus j palatas, - kalbėjo A Špokas 
Socialinės apsaugos ministerijos 
atstovams, Naujųjų metų išvakarėse 
lankiusiems pensionatą.

Minėtosios ministerijos Globos 
jstaigų skyriaus viršininko pavaduo- 

• toja p. Aldona Valionienė patarė girtuo
kliams neišmokėti jiems priklau
sančios pensijos dalies. Tačiau tokie 
viešnios ketinimai direktoriaus A. 
Špoko visai nenustebino, nes jis tai 
jau bandė taikyti praktikoje. Bet buvo 
nesuprastas nei Šiaulių rajono proku
ratūros darbuotojų, nei “Šiaulių krašto" 
žurnalistų. Baisus apmaudas apėmė 
už blaivybę kovojantj direktorių, kai

vienas žurnalistas jam pasakė, kad, 
išpildamas “ samanę” j kanalizaciją, 
jis esą pažeidžiąs žmogaus teises...

O kodėl niekas neprisimena 
mokesčių mokėtojų teisių, iš kurių 
kišenės kiekvienam Aukštelkės 
pensionato globotiniui išlaikyti kas 
mėnesj skiriama po 495 Lt. Paskai
čiuokime, kaip gyventų pensininkai, 
tokias pensijas gaudami. Dorai visą 
gyvenimą triušę žmonės gauna keturis 
kartus mažesnę pensiją nei gyvenimą 
kalėjime praleidęs girtuoklis, recidy
vistas. Ir jeigu tokiai "visuomenės 
puošmenai" valstybė atseikėja 100 
žaliųjų kas mėnesj, tai tegul šis ir 
laikosi valstybės jam diktuojamos 
tvarkos, supranta globotonio, t. y. 
pensionato jnamio pareigas. Na, o 
už teises galima pakovoti, išėjus iš 
pensionato ir pradėjus savarankišką 
gyvenimą. Kažin kiek A. špoko 
veltėdžių, savo žmogiškąją vertę 
matančių per naminės butelj, sutiktų 
pasikeisti vietomis su eiliniu Lietuvos 
pensininku?

Socialinės apsaugos ministerijos

darbuotojai, Šiaulių rajono valdžios 
atstovai, žurnalistai savo viešnagės 
Aukšteikėje dieną aplankė globotinius, 
pabendravo su darbuotojais, 
apžiūrėjo gerokai per A. špoko 
vadovavimo metus atnaujintą 
pensionato ūkj: rekonstruotą valgyklą, 
katilinę ir kt.

Pensionato sanitarės guodėsi 
žurnalistams, kad už 117 Lt atlyginimą 
jos kas dieną rizikuoja gyvybe, dirba 
nežmoniškai sunkiomis sąlygomis. 
Sanitarė OnaSitnikienė kalbėjo:

- Eini j palatą tvarkytis Ir nežinai, 
kuo j tave šįkart paleis. Girtuokliai, 
ligoti jaunuoliai mėtosi tuo, kas po 
ranka pakliūva. Ir jokių poveikio 
priemonių nėra, jokios apsaugos 
dirbantiesiems. Jokios pagalbos ir 
tarpusavio supratimo.

Ne visi Aukštelkės pensionato 
globotiniai yra nužmogėję, Daug 
nuostabių senukų, vienišų ir turinčių 
šeimas, gyvena pensionate. Jie gražiai 
bendrauja, tačiau kaip ir personalas 
kenčia nuo žiauriųjų savo kaimynų.

Nukelta į 2 p.

Nuo sausio 1 -osios jsigaliojo naųasis 
Lietuvos respublikos valstybinio 
socialinio draudimo pensijų įstatymas. 
Tų, kurie į pensiją išėjo iki šių metų 

^  sausio 1-osios, pensijos bus perskai- 
•  čiuotos pagal naująjį įstatymą; išeisia

nčiųjų 1995-aisiais - jau nustatomos 
vadovaujantis naujuoju įstatymu Naujojo 
įstatymo numatyta pensija bus sudaryta 
tarsi iš dviejų komponentų - pagrindinės 
pensijos (bazines) ir papildomos pen- 

» sijos. Bazinė pens
ija nustatyta Vy
riausybės ir dabar 
ji jau patvirtinta - 
75 Lt. Papildomoji 
pensija įvertina, 
kokį žmogus turi darbo stažą, kiek 
uždirbo.

Minimalusis darbo stažas - tai viena 
iš sąlygų, kad žmogus galėtų gauti 
senatvės pensiją. Jis yra 15 metų. 
Būtinasis darbo stažas - 30 metų, 
kuris turės būti nuo 2004-jų sausio 1 
d. moterų ir nuo 1999-ųjų sausio 1 d. 
vyrų. Šis būtinasis darbo stažas bus

būtinas, kad žmogui būtų paskirta 
bent jau pagrindinė (bazinė) pensija.

Žmogus, būdamas 65 metų, nors 
ir dirbs, galės gauti visą pensiją Jaunesni 
kaip 65 metų, turintys būtinąjį darbo 
stažą, jeigu dirbs ir jeigu jų uždarbis 
neviršys pusantros minimalios 
mėnesinės algos, kuri nuo šių metų 
sausio 1 -osios, Vyriausybės nustatyta 
ir patvirtinta, - 85 Lt, gaus visą pensiją. 
Jeigu viršija uždarbis šią algą, gaus

ŠIAUDAS PENSININKUI
tik bazinę pensiją.

Esantys ir būsimieji pensininkai į 
socialinio draudimo skyrių turi pristatyti 
visą darbo stažą liudijančius doku
mentus. Jeigu jų dar nėra konkretaus 
asmens byloje, jeigu tas stažas pailgėjo, 
jeigu žmogus dar dirbo pc pensijos 
paskyrimo. Taip pat reikės pateikti 
uždarbio vidurkio pažymą jeigu asmuo,

būdamas pensijoje, toliau dirbo, jei 
tas vidurkis padidėjo. Tuos dokumentus 
socialinio draudimo skyrius priims 
iki liepos 1 d.

Pensijos perskaičiavimas 
nesumažins nevieno asmens dabar 
gaunamos pensijos. Kur kas daugiau 
bus žmonių, kuriems ji kažkiek padidės. 
Ar daug padidės - ypatingų vilčių, 
atrodo, dėti nevertėtų.

Dirbantiesiems pensininkams 
pensijos bus 
mokamos ne per 
darbovietes, o per 
socialinio draudimo 
skyrių. Pensijos bus

  mokamos ne
einamąjį mėnesį, o už jau praėjusį 
mėnesj.

Kiekvienas pensininkas gaus jam 
nuo sausio 1 d. priklausančią pensiją 
(priemoką, kuri susidarys) tada, kai 
jo pensija bus perskaičiuota, bet ne 
anksčiau kaip balandžio mėnesį.

parengė 
Pranutė ŽUKAITYTĖ

M I E L I E J I
Jaučiame, kad vis labiau grimztame į skurdą Nebetikime valdančiosios 

partijos, Prezidento ir premjero pažadais stabilizuoti ir pagerinti gyvenimą 
Dažnai apima neviltis ir depresija. Su nostalgija prisimename “Vagnoriaus 
laikus", kai pensijos, pašalpos, stipendijos, mokytojų algos buvo ne 
tokios mažos. Užteko viskam...

Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 1994 m Seimui ir Vyriausybei 
pateikė daugybę pasiūlymų, kaip įveikti ekonominę krizę, kaip pagerinti 
žmonių gyvenimą Deja, valdžia liko kurčia. Apie dabartinę valdžios 
politiką, ekonomikos krizės ir suirutės priežastis, apie tai, kaip pagerinti 
visų mūsų gyvenimą išgirsite atėję j susitikimą su Seimo nariuG ed im inu
VAGNORIUMI.

Susitikimas įvyks š. m. sausio 7 d., šeštadienj, 17 val., Š iaulių 
m. Kultūros rūmuose (Aušros alėja 31).

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Šiaulių miesto
skyriaus taryba^

MIELIEJI ŠIAULIŲ RAJONO ŽMONĖS!
Š. m. sausio 7 d. 17 val. Kuršėnuose, "Ventos" kino teatre, įvyks* 

susitikimas su Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos 
bei Seimo nariais Kęstučiu SKREBIU ir Sauliumi ŠALTENIU.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

LABDARA 
ČEČĖNIJAI
Nuo sausio 6 d. Šiauliuose 

pradėta rinkti labdara čečėnams. 
Pageidautina žieminių drabužių, 
avalynės, čiužinių, antklodžių, 
miegamųjų maišų, palapinių, 
šildymo krosnelių ir t.t.

Labdara priimama Vilniaus g. 
141 (įėjimas iš Rūdės g.) ir 
Aukštabalio vidurinėje mokykloje 
(buvusi 11-oji, Tiesos g. 1) Telef. 
45-12-95. Lauksime kasdien nuo 
10 iki 18 val., išskyrus sekmadienį. 
Informacija teikiama telef. 45-62- 
44.

Čečėnijos 
nepriklausomybės rėmimo 

komitetas^/

VISADA LINKSMAS 
IR TARP ŽMONIŲ

Šiaulių radijo centre jau tradiciniai 
tapo metųpabaigoje rengiami popu
liariausio Šiaulių žmogaus rinkimai. 
Pasak Šiaulių radijo centro korespon
dentės Astos Ivanauskaitės, rinkimai 
prasidėjo beveik prieš mėnesj. Klau
sytojai skambino į radijo centrą ir 
siūlė, jų manymu,pačius populiariau
sius žmones Šiauliuose. Buvo

pasiūlyti trisdešimt du kandidatai, iš 
kurių buvo atrinkta keturiolika pusfina
lininkų. Paskutinę rinkimų savaitę jau 
buvo aišku, kad pagrindiniai 
pretendentai tapti populiariausiu 1994- 
ųjų metų Šiaulių žmogumi yra penki 
- tai Alfredas Lankauskas - miesto 
Tarybos pirmininkas,

Nukelta j 2 p.

Rusija iš Kaliningrado tranzitu per Lietuvą veža bombas 
čečėnams žudyti.

Konstitucijoje yra Aktas dėl nesijungimo (jokiu pavidalu) į jokias naujas 
karines ar kitokias postsovietines sąjungas. Akte,arba Konstitucijoje, nėra 
tiesmuko nurodymo kariškai nebendradarbiauti, netalkininkauti agresoriui ar 
panašiai. Tai paliekama mūsų Vyriausyb9i, valstybės sąžinei ir atsakomybei.

Rusijos ir Nepriklausomųjų Valstybių Sandraugos karo lėktuvai bombardavo 
Afganistano Tacharo provincijos Cahaabo pasienio rajoną. Yra žuvusių, tarp 
jų ir civilių žmonių. Naujųjų metų išvakarėse rusų bombonešiai taip pat puolė 
Badachšano provincijos Baharako rajoną. Žuvo 10 žmonių, subombarduoti 
88 civiliniai objektai.

Kultūros rūmuose 
susirinkimas.

POLITINIŲ KALINIŲ IR 
TREMTINIŲ DĖMESIUI!

Š. m. sausio 29 dieną (sekmadienį), 12 valandą, Kulti 
(Aušros alėja 31) jvyks LPKTS Šiaulių skyriaus ataskaitinis

Darbotvarkėje:
1.1994 metų skyriaus veiklos ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Tarybos rinkimai.
4. 1995 m. skyriaus veiklos aptarimas.
5. Skyriaus įstatų priėmimas.
Kviečiami miesto valdybos atstovai, Tarybos ir savivaldybės vadovai, 

socialinio draudimo (pensijų), socialinės rūpybos, darbo biržos, butų 
skirstymo, komunalinio ūkio bei kultūros skyrių darbuotojai, partijų ir 
judėjimų atstovai.

Dalyvaus LPKTS prezidentas Balys GAJAUSKAS.
Dainuos "Tremtinio" choras.
Bus renkami pinigai paminklams okupacinio režimo aukoms įamžinti 

Ginkūnų ir Laisvamanių kapinėse statyti.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Šiaulių skyriaus taryba

VYRIAUSYBĖ NESUVOKIA, 
KĄ DARO

Kevirtadienį, sausio 5 d. Seime 
įvyko Tėvynės Sąjungos (konser
vatorių) frakcijos susitikimas su fi
nansų ministru Eduardu Vilkeliu. 
Kalbėtasi apie finansų politiką, apie 
konservatorių pateiktus siūlymus 
Prezidentui ir Vyriausybei Lietuvos 
ekonomikai gaivinti.

Pradėdamas susitikimą, G. 
Vagnorius sakė, kad siūlymų esmė - 
skatinti ekonomiką neinfliacinėmis 
priemonėmis. Antradienį interviu 
Lietuvos radijui Ministras Pirmininkas 
A. Šleževičius kalbėjo, kad siūlymai 
esą infliaciniai. G. Vagnorius finansų 
ministro klausė, kokie konkretūs 
siūlymų straipsniai yra infliaciniai, j 
tai E. Vilkelis atsakė, kad jo nuomonė 
gali skirtis nuo Vyriausybės ir kad 
tuo klausimu bus oficiali Vyriausybės 
nuomonė.

Konservatoriai ministro klausė, 
kodėl padidėjo grynųjų pinigų kiekis 
ir artai yra Vyriausybės finansų politiką 
jei taip sumažėjo gyventojų mokėjimo 
galia.

Po susitikimo G. Vagnorius, 
paprašytas pakomentuoti E. Vilkelio 
atsakymus, pasakė: "Tokie susitikimai 
yra labai naudingi. Ministras atsakė j 
visus klausimus, bet gal ne į visus 
taip, kaip mes norėjome. Pirmiausia 
aš nenoriu kaltinti ministro, bet mes

nusivylėme, nes tapo aišku, kad 
Vyriausybė neturi finansinės politikos 
plano. Deja, Vyriausybė nelabai su
vokia, kaip yra reguliuojama ekono
mika rinkos sąlygomis, kokie piniginiai 
finansiniai svertai veikia ekonomiką. 
Mes galime konstatuoti tokį keistą 
dalyką - šiuo metu Vyriausybė įgyven
dina ne geresnę ar blogesnę politiką, 
bet politiką, priešingą ūkio ir žmonių 
interesams, t. y. per pinigų politiką 
smukdo įmonių veiklą ir galimybes 
eksploatuoti savo produkciją. Per 
finansų politiką yrą smukdoma prekių 
paklausa ir stabdoma įmonių veikla, 
nes jos nebegali parduoti savo 
produkcijos. Ši diskusija parodė, 
kad Vyriausybė, ko gero, nesuvokia 
ką daro. Aš esu priverstas net ir 
savo poziciją keisti, - mes kalbėjomės 
su ekonomikos ministru, su finansų 
ministru, su Ministru Pirmininku, ir 
susidaro {spūdis, kad Iš tikro daug 
ko šie vyriausybės atstovai 
nesupranta” .

Tėvynės Sąjungos (konservatorių) 
frakcija rengs susitikimus su kitais 
atsakingais Valstybės pareigūnais 
įvairiais svarbiais klausimais, teiks 
savo pasiūlymus.

Rasa RASTAUSKIENĖ 
Seim o opozic ijos atstovė 

spaudai



VERKIANT REIKIA 
DON KICHOTO

Atkelta I i  1 p.
Globotinis Juozas Dominauskas 

- tvirtas ir augalotas 75-erių metų 
vyras, Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvęs amatininku, jaunystę praleidęs 
Uchtos lageryje, gyvenimu Aukštel- 
kėje nesiskundė. Jam čia visko už
tenka, o pensijos likutj jis net giminėms 
atiduodąs.

šj žmogų dažnai lanko artimieji, 
jis turi bendraminčių pensionate, kartu 
su inteligentais pedagogais ir vakaroja, 
ir politikuoja. Mėgstamiausias užsiė
mimas - skaityti laikraščius.

Jaunųjų pensionato globotinių, 
kurių veiduose įspaustas jglmtos 
psichinės negalios ženklas, tarpe 
ministerijos bei vietinės valdžios 
atstovai ir žurnalistai sukėlė smagų 
šurmulį. Jiems šis vizitas - pramoga, 
egzotiškas reiškinys, nes po kiekvieno 
tokio apsilankymo spaudoje paprastai 
pasirodo straipsniai, ginantys šių 
globotinių teises, bet neprimenantys 
jų pareigų. Tokios publikacijos suteikia 
galimybę dar kartą užpulti ir "prilupti” 
kokj nors globotini ar darbuotoją...

Tokia buvo prieššventinio šurmulio 
diena Aukštelkės pensionate. Dar 
vieną atvirų durų dieną šioje globos
..................... io Socialinės apsaugos

i, rajono
vadovai ir žurnalistai. Visi svečiai buvo 
geranoriški, suprantantys klaikią 
socialinės apsaugos sistemos būseną

sujaukia pensionato gyvenimą, 
sukiršina darbuotojus, supjudo 
globotinius. Repoterlai atvažiuoja ir 
išvažiuoja. Sensacijos išblėsta antrą 
ar trečią dieną po publikacijos... O 
darbai Ir rūpinimasis žmogumi lieka.

Dar neteko girdėti, kad spauda 
jau būtų pajėgi išspręsti moralines 
visuomeninės degradacijos 
problemas, kurias žiauriai paaštrina 
skurdi šiokiadienių materija.

Aukštelkės pensionate - šiurpi re
alybė. Čia gyvena jauni žmonės, kurių 
sulėtintą vystymąsi lėmė tėvų žiau
rumas, nes kažkada pastarieji pametė 
savo vaikus. Gyvenimo saulėlydžio 
valdiškuose namuose laukia tėvai, 
kurių senatvėje atsisakė vaikai. Už
daroje erdvėje - globos namuose šis 
tėvų ir vaikų konfliktas aštresnis nei 
bet kada, nes veiksmus sąlygoja nei
šrėkta, širdyje jstrigusi nuoskauda. 
Greta supriešintų ligotų vaikų, degra
davusių tėvų labai sunku glaustis 
normaliems, vienišiems globotiniams, 
kurie nebeturi jėgų gyventi savaran
kiškai. Toks postkomunistinės visuo
menės mini modelis susiformavo 
Aukštelkės (ir netik šiame!) pensio
nate. O kad tai pajustų žurnalistai, 
derėtų priimti A. Špoko pasiūlymą -

postkomunistinėje valstybėje. 
  SCRIPTUM, arba

URNAUSTŲ SĄŽINĘ
POST 

APELIACIJA j
Taigi labai domisi Aukštelkės 

pensionatu spauda, apipildama jj 
nebūtomis legendomis. Rašiniais apie 
direktoriaus A. Špoko pilis (matyt, 
svajonių!), dvesiančias karves bei 
sumuštus globotinius maitinami 
bulvarinių leidinių skaitytojai. Vyksta 
didžiosios reporterių lenktynės, kas 
kvailesnę sensaciją "iš piršto išlauš..." 
Ir visai nesusimąsto triukšmingi bei 
ironiškai kandūs rašeivos, kad jų vizitai

w ,э. Tuomet gal nebereikėtų 
takšnoti aštria plunksna j kraupų 
palikimą - išsivysčiusio socializmo 
visuomenės pūlinj, kuris pritvinkęs 
pamestų vaikų, apleistų tėvų, vagių, 
girtuoklių, recidyvistų lūkesčių, įniršio 
Ir noro modeliuoti pasaulį pagal savąjį 
suvokimą.. Būtent suvokimo Aukš
telkės (ir ne tik jos!) globotiniams 
kartais pritrūksta, nes dešimtyse 
asmens bylų užrašyta: "Trečiosios 
kartos debilumas". Nesinori tikėti, 
kad ši diagnozė tiktų ir kolegoms 
žurnalistams, pigiomis senacijomis 
aitrinantiems skaudžią situaciją 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos globos įstaigose.

VISADA LINKSMAS 
IR TARP ŽMONIŲ

- bruožai, galintys papuošti kiekvieną 
žmogų.

Koresp. Ką spėjote nuveikti per 
1994-uosius metus ir kuo, jūsų 
nuomone, nusipelnėte šiauliečių
impatijų ir pripažinimo? 

P. T r i jc .................... .  ..ijonis, Man labai netikėta 
tokia naujiena. O kuo nusipelniau? 
Gal kad gražus vyras? O gal, kad 
šiemet ne tik aš, bet ir mano vyrai, 
ansamblio žmonės, įkūrėme kaimiš
kosios muzikos klubą Atlikta ir kitokių 

Džiaugiuosi, galėdamas 
prisidėti prie to, kad 
mūsų gyvenimas būtų 
l i n k s m e s n i s .  
Ekonominis gyve
nimas dabar sunkus, 
žmogų paguodžia 
bent tai, kad yra kur 
ateiti, dainą su
dainuoti, šokį sušokti. 

Koresp. Kaip
manote, kokie jūsų būdo bruožai lėmė 
tai, kad tapote populiariausiu Šiaulių 
žmogumi?

Žemaitijoje, Šilalės rajone. Užaugome

C enki sūnūs. Amžiną atilsį tėvukas 
uvo kaimo muzikantas, smuikeliu 

grieždavo. Mamytė dar ir dabar 
dainuoja. Jau dvylika metų gyvenu 
Šiauliuose. Žmona - Nijolė, 
farmacininkė. Yra du sūnūs 
pramuštgalviai, tokie pat kaip ir mes 
buvome.

Koresp. Ar jau dideli vaikai?
P. Trljonls. Mažiukai, bet jau tokio ̂  

amžiaus, kai mano esą dideli. Reikia ”

Atkelta iš 1 p.
Antanas Sireika - Šiaulių krepšinio 

komandos vyriausiasis treneris, 
monsinjoras Kleopas Jakaitis - Šiaulių 
dekanato dekanas, Alvydas Vainoras 
- Švenčiausios mergelės Marijos 
nekalto prasidėjimo bažnyčios klebo
nas ir "Jonio pastogės" seimininkas, 
ansamblio "Jonis" vadovas Pranas 
Trijonis. Gruodžio 30 dieną Šiaulių 
radijo centras paskelbė rinkimų 
rezultatus: populiariausiu 1994-ųjų 
metų žmogumi buvo pripažintas 36- 
erių metų muzikantas Pranas Trijonis. 
"Aušros alėjos" korespondentei 
pavyko susitikti ir pakalbėti su tądien 
labai užsiėmusiu populiariausiu Šiaulių 
žmogumi. Maloniai nustebino Prano 
Trijonio nuoširdumas ir paprastumas

P. Trljonls. Kaip žemaitis, esu 
dideliai užsispyręs, tačiau nenoriu 
populiarumą priskirti vien tik sau. Visi 
ansamblio ' ‘Jonis" vyrai yra 
šaunuoliai. Juos galėjai šiemet visą 
vasarą matyti ir stogą dengiančius, ir 
scenoje. Jų pilna visur, - nuo to gal ir 
tas populiarumas.

Koresp. Kalbame vis apie darbą 
O kokia jūsų šeima?

P. Trijonis. Jeigu pradėti nuo 
pradžių pradžios, tai gimiau

tėviškos rankos. Savo Nijolę aš 
užjaučiu: dažnai išvykstu ir jai tenka 
didžiausias krūvis auginant vaikus.

Koresp. Ar vaikai myli muziką,
šokį?

P. Trijonis. Taip, jie myli ir muziką 
ir šokį. Užaugę, jeigu ir nebus 
muzikantai, gal mėgs laisvalaikiu 
pagroti ir pašokti.

Koresp. O iūsų hobis?
P. Trijonis. Anksčiau buvo muziką 

dabar muzika lyg ir profesija Mano 
hobis - būti linksmam, būti tarp žmonių. 
Nesvarbu, ar jų du trys šimtai, ar tik 
artimiausieji draugai, muzikantai.

Su Pranu Trijoniu kalbėjausi 
Naujųjų metų sutiktuvių išvakarėse, 
todėl klausiau, su kuo ir kur jis juos

futiks. Populiariausias 1994-ųjų 
iaulių žmogus sakė sutiksiąs 

Naujuosius metus "Jonio pastogėje", 
kur susirinks visi jo draugai, muzikantai 
kartu su savo šeimomis. "Čia - 
muzikinis klubas ir pati geriausia vieta", 
- sakė Pranas Trijonis.

kalbėjosi Irena BIJEIKIENĖ

STATYBŲ TEMPAS KAIME 
LYGUS NULIUI

Petras KUDRICKIS
Vienas pagrindinių tiek kaimo, tiek 

miesto augimo rodiklių yra statybų 
tempai. Kaip pakomentavo Šiaulių 
rajono architektė P. Glerikienė, praė
jusiais 1994 metais statybų tempai 
kaime stabilizavosi vos ne ties nulio 
riba. Vakarietiškojo tipo vienkiemio 
sodybą (gyvenamąjį namą, tvartą, 
daržinę) baigė statytis tik vienas 
ūkininkas iš Meškuičių kaimo. Iš 
bebaigiančių vienkiemiuose įsikurti 
ūkininkų - tai tik Sasnauskas iš Povili- 
škių kaimo Gruzdžių apylinkės ir P. 
Gedaminskas iš Šilėnų kaimo Kuršėnų 
apylinkėje. Nedaug ir besiruošiančiųjų 
sodyboms atstatyti. Rajone praėjusiais

metais vienkiemiuose suprojektuoti 
tik 9 gyvenamieji namai ir 13 ūkinių 
pastatų.

Pasirodo, rusiškas posakis "Griauti
- ne statyti" priimtiniausias valdančiajai 
partijai. A. Būdvytis ir jo pasekėjai, ko 
gero, dar nepamiršo, kokiais tempais 
buvo naikinami vienkiemiai prieš 
dešimt penkiolika metų ir, ko gero, 
nebenori matyti, koks nelengvas 
darbas - jų atstatymas.

Ne ką spartesniais tempais žmonės 
statėsi individualius gyvenamuosius 
namus Kuršėnuose ir gyvenvietėse. 
Kuršėnuose praėjusias metais žmo
nės pasistatė tik 15, o gyvenvietėse
- 50 individualių gyvenamųjų namų.

Neskaitant "Švedės" žemės ūkio 
bendrovėje baigtos statyti lentpjūvės 
ir žemės ūkio bendrovėje "Ginkūnų 
paukštynas" rekonstruoto paukštyno, 
bendrovėse daugiau nieko nepasta
tyta ir nerekonstruota.

Taip pat rajone nebuvo statomos 
ar rekonstruojamos nei ligonines, nei 
mokyklos, nei kultūriniai objektai.

Pasak P. Giedrikienės, praėjusiais 
metais rajone projektuojant individu
alius gyvenamuosius nąmus, išryškė
jo gyvenamųjų namų gabaritų mažė
jimo tendencija. Dabar dėl kuro 
brangumo žmonės prašo projektuoti 
mažesnių išmatavimų gyvenamuo
sius namus.

PELIKSO
BUGAILIŠKIO
ATSIMINIMŲ

KNYGOS
PRISTATYMAS

ČEČĖNIJA. Sostinėje Grozne 
tęsiasi mūšiai. Ketvirtadienį mūšiai 
vyko prie geležinkelio stoties, esančios 
apie pusantro kilometro nuo 
prezidento rūmų. Pasak Rusijos 
vyriausybės spaudos atstovo, Rusijos 
kariai puola stotį. Čia esantys čečėnai 
apsupti. Teigiama, jog nukauta apie 
šimtas čečėnų karių. Nepriklausomi 
šaltiniai tokių pranešimų nepatvirtina, 
tačiau Grozne esantys Vakarų šalių 
žurnalistai taip .pat teigia, jog prie 
Grozno geležinkelio stoties vyko 
susirėmimai. Nuo vidurnakčio Rusijos 
lėktuvai nebebombardavo miesto. 
Buvo pastebėta iš Ingušijos į Grozną 
vykstanti šarvuočių kolona.

RUSIJA. Čiuvašijos sostinėje 
Čeboksaruose susirinko kai kurių 
Rusijos federacijos respublikų - 
Baškirijos, Marių, Karelijos, Totorijos, 
Mordovijos, Udmurtijos - vadovai. 
Jie aptarė Čečėnijoje susiklosčiusią 
padėtį ir pasmerkė Maskvos veiksmus 
šioje Kaukazo Respublikoje. Manomą 
jog politines problemas reikia spręsti 
teisiniais būdais. Visi Čeboksaruose 
susirinkę politikai sunerimę, kad Rusija 
neturi išbalansuotos nacionalinės 
politikos.

VOKIETIJA. Užsienio reikalų 
ministras K Kinkelis mano, jog Rusija 
Čečėnijoje susiklosčiusią padėtį turėtų

aptarti su Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos vado
vais. Vokiečių nuomone, Kremlius 
turėtų pasitarti su Maskvoje esančiais 
Italijos, Vengrijos ir Šveicarijos amba
sadoriais. Vengrija dabar pirminink
auja ESBO. Anksčiau šias pareigas 
ėjo Italija, ateityje pirmininkaus 
Šveicarija.

BELGIJA. Europos Sąjungos 
komisijos įgaliotas atstovas H. Van- 
denbrokas pareiškė, jog, atsižvelgda
ma j Rusijos karo veiksmus Čečėnijoje, 
Europos Sąjunga nusprendė atidėti 
ūkio bendradarbiavimo sutarties su 
Maskva pasirašymą. Europos Sąjun
ga taip pat pranešė Kremliui, kad 
susirūpinimas Čečėnijos klausimais 
perauga j pasipiktinimą.

PRANCŪZIJA. Šalies Euro
pos reikalų ministras A. Lamasuras 
pareiškė, jog Rusija, prieš taikius 
Čečėnijos gyventojus siųsdama 
tankus ir lėktuvus, turėtų suprasti, 
kad tokia veikla labai tolima euro-

pietiškajam demokratijos supratimui.
BOSNIJA. Šiaurės Vakarų 

Bosnijoje Bihačio mieste esantis JTO 
atstovas pranešė, jog šiame ruože 
trečiadienį vyko aršūs susirėmiami. 
Teigiama, jog ypač sudėtinga padėtis 
yra apie 20 kilometrų į Rytus nuo Bi
hačio. Čia vykusiuose mūšiuose daly
vavo artilerija, tankai, minosvaidžiai.

JTO atstovas kritikuoja amerikiečių 
sumanymą baigti Bosnijos musul
monams taikomą ginklų prekybos 
embargą. Manoma, jog tai pakenktų 

tarptautinės bendrijos 
siekiams palaikyti taiką.

RUMUNIJA. Juodosios jūros 
pakrantėje rasti dešimties jūrininkų 
kūnai. Ketvirtadienio naktį prie 
Kostoncos jūros uosto nuskendo du 
laivai: Maltos ir Honkongo. Iki šiol 
nerasta dar 35 jūrininkų. Manoma, 
jog iš dviejų įgulų niekam nepavyko 
išsigelbėti. Laivus bangos išmetė ant 
uosto molo. Dešimties metrų aukščio 
bangos sutrukdė gelbėjimo darbus.

Sausio 4-ąją Šiaulių mokytojų 
namuose (buvusiame Pelikso Bugai- 
liškio name) įvyko žymaus visuome
nės veikėjo, kraštotyrininko, kultūros 
darbuotojo Pelikso Bugailiškio atsi
minimų knygos "Gyvenimo vieškeliai" 
pristatymas. 536 puslapių knygą500 
egz. tiražu išleido Šiaulių "Aušros" 
muziejus. Septyniolika organizacijų 
rėmė jos išleidimą.

Atsiminimuose - XX a. pirmosios 
pusės spalvingas Šiaulių ir Lietuvos 
kultūros gyvenimas, politiniai įvykiai, 
įvadiniame straipsnyje prof. V.

Pšibilskis aptaria P. Bugailiškio turtingą 
ir įdomų gyvenimo kelią. P. Bugailiškis 
buvo “Lietuvos aido", "Lietuvos žinių", 
"Darbo balso", žurnalų "Kultūra" ir 
"Gimtasis kraštas" redaktoriuą vienas ̂  
iš "Aušros" muziejaus įkūrėjų, Š iaulių^ 
apskrities tarybos pirmininkas.

Renginyje dalyvavo miesto inte
ligentiją svečias iš Vilniaus. Ta proga 
buvo surengta knygų, kurias P. 
Bugailiškis buvo parašęs, redagavęs, 
paroda. q

paruošė . 
Vida SIMONAITIENĖ

POLICIJA INFORMUOJA
Plėšikai užpuolė valiutos 

keityklą
Ketvirtadienį, 14 val., centrinės 

vaistinės patalpose (Varpo g. 27), 
prie valiutos keitimo punkto, du apie 
dvidešimties metų jaunuoliai daiktu, 
panašiu į pistoletą grasino "Litimpex" 
banko valiutos keitėjui B. A  ir reikalavo 
pinigų. Šiam atsisakius vykdyti 
užpuolikų reikalavimus, jie iš įvykio 
vietos pabėgo. Abu jaunuoliai buvo 
vidutinio ūgio, vienas šviesiais, kitas 
tamsiais plaukais, apsivilkę ruda ir 
juoda striukėmis.

Rastas nenustatytos 
asmenybės vyriškio lavonas 
Penktadienį, 4.30 vaL, individualioje 

taksi užsakymų firmoje "Frager" 
(Tilžės g. 114-4) buvo rastas 
nenustatytos asmenybės apie 
penkiasdešimties metų vyriškio 
lavonas. Smurto žymių nepastebėta. 
Pavyko išsiaiškinti, kad vyriškis buvo 
pasamdytas krosnims kūrenti.

Eismo nelaimės 
Trečiadienį, apie 14 val., Tilžės 

gatvėje ties 161-uoju namu 
nenustatytoje vietoje prieš važiuojantį 
automobilį per gatvę bėgo 
vienuolikmetis S. Šalkauskio vidurinės 
mokyklos penktokas M. T. Mokinuką

partrenkė automobilis "Volkswagen 
Golf". Berniukas paguldytas į 
Respublikinės Šiaulių ligoninės vaikų 
chirurgijos skyrių, jam skilo kairės 
kojos blauzdikaulis.

Sausio 5 d. 17 val. Pramonės 
gatvėje ties 24-uoju namu neleistinoje 
vietoje j važiuojamąją kelio dalį išėjo 
neblaivus pilietis L  D. Pėstysis buvo 
kliudytas automobilio VAZ 2101, jam 
sumušta dešinioji koja.

Nuskendo berniukas 
Ketvirtadienį Ventos upėje, netoli 

Daugelių gyvenvietės išsiliejusioje iš 
krantų ir ne visai užšalusioje, nuskendo 
devynerių metų Artūras Čižas. 
Berniukas atsidūrė lediniame 
vandenyje, kai bandė pereiti j kitą 
upės krantą Prie skęstančiojo priartėti 
buvo labai sunku, nes upė viduryje 
neužšalusi, todėl skęstančiojo 
draugas, nelaimės liudininkas, ėmė 
šauktis kitų pagalbos. Policijai apie 
nelaimę buvo pranešta pavėluotai. 
Gaisrininkai prie skęstančiojo atvyko 
labai greitai, tačiau padėti jam 
nebegalėjo. Skenduolį pavyko surasti, 
bet berniuko gyvybė jau buvo 
užgesusi.

parengė Irena BIJEIKIENĖ

AUS ROS ALLiA



Susitiko už vartų dvi bobutės.
- Kur tavo duktė, kad nematau?
- Ją išsivežė j piršlybas su arkliu.
- Bet kad tas jaunikis nekoks: 

bendrovės karvidėje buvo ne kartą 
pastebėtas girtaujantis kartu su 
karvėmis.

NUSISYPSOK, 
ŽMOGAU

- Rašytoju gali ir nebūti! - pasakė 
Albertui redakcijoje, perskaitę jo 
rašinius.

Jis paklausė ir tapo kritiku.

Rasa su mama vaikštinėja po 
kiemą.

- Mamyte, kokia čia gėlytė?
- Kiaulpienė.
Parėjusi namo, mergytė giriasi:
- Tėveli, aš dabar pažjstu dar vieną 

gėlę - paršlapj.

Studentė vasarą pas ūkininką:
- O, kokie gražūs linai!
- Čia ne linai, bet rugiai, dukryt, - 

pataiso ją ūkininkas.
- Ak, aš visai neskiriu tų 

šakniavaisių!

Smarkiai išsidažiusi pagyvenusi 
mergina išlipo mažoje stotelėje. 
Atsargiai sėsdama j vieno ūkininko 
vežimą, ji paklausė:

- Ar šis arklys nesibaido?
- Ne, - atsakė ūkininkas. - Jis atgal 

nežiūri.

Tik poetai ir šventieji gali laistyti 
šaligatvių plyteles, tikėdamiesi, kad 
jų triūsą atlygins sužydėjusios lelijos.

Vairuotq'o toks jau užsi ėm imas: 
šiandien - ant arklio, rytoj - po arkliu.

Vidutinis mūsų žmogus susideda 
iš dešimties galonų vandens; jo riebalų 
užtektų septyniems muilo gabalams 
pagaminti; anglies - devyniems 
tūkstančiams pieštukų; geležies - 
vidutinio didumo viniai; kalkių - 
nedidelei vištidei išbaltinti; magnezijos 
porcija menka, bet sieros kiekis toks, 
kad pakaktų šuniui nuo blusų išgelbėti. 
Visus tuos elementus galima nusipirkti 
turguje už tris litus. Tokia žmogaus 
kaina!

parinko  
Pranutė ŽUKAITYTĖ

BŪKIME SVEIKI (1)
Vaistų klestėjimo laikais vaistažolės 

buvo primirštos, bet jų populiarumas 
ir poreikis visame pasaulyje dabar 
labai didėja. Šiauliuose “Valerijono" 
vaistažolių arbatinėje nuolat pilna 
klientų. Žmonės gardžiuojasi arbata, 
perka vaistažolių rinkinius.

Tačiau vaistažoles nebūtina pirkti.

Jas rinkti ar net užauginti savo sklype 
galime ir patys. "Aušros alėjoje” 
spausdinamas rašinių ciklas apie 
vaistinius augalus ir daugelio jų 
gydomąsias savybes tikriausiai 
sudomins daugelj skaitytojų. Tad 
rinkime vaistažoles ir būkime sveiki!

D ID ŽIO JI DILGELE
Sniegui nutirpus, saulei pašildžius 

žemę, dilgėlė greit atbunda ir daigina 
pirmus ūglius. Tai daugiametis žolinis 
augalas. Didžiosios dilgėlės lapai ir 
stiebas apaugę smailiais ir aštriais 
d ilg inančia is ia is  ir paprastais 
plaukeliais. Dilginančiajam plaukeliui 
palietus odą ir nulūžus, iš jo išsiskiria 
lašelis skruzdžių rūgšties, kuri Ir 
nudegina odą. Skruzdžių rūgštis - 
lakus skystis, džiovinant greitai 
išgaruoja. Jos nelieka ir verdant.

Dilgėlė labai paplitusi visoje Lie
tuvoje. Gerai auga patvoriuose, krū
muose , grioviuose, miškuose, drėg
nose, daug azototurinčiose dirvose. 
Žydi birželio-rugsėjo mėnesiais.

Vaistams vartojami dilgėlių lapai. 
Skinami tik tada. kai esti pilnai išaugę 
iki normalaus dydžio, žydėjimo pra
džioje. Negalima skinti peržydėjusių 
augalų, pageltusių, ligų bei kenkėjų 
pažeistų lapų. Dilgėlės nupjaunamos, 
keletąvalandų apvytinamos (tuomet 
nebedilgo) ir nuskinami jų lapai. Dži
ovinama gerai vėdinamoje, apsaugo
toje nuo tiesioginių saulės spindulių 
patalpoje. Išdžiūvę lapai turi būti 
tamsiai žalios spalvos, trapūs, kartoko 
skonio. Žaliavos galiojimo laikas - 2 
metai.

Žaliavos negalima rinkti po lietaus 
arba anksti ryte, esánt rasai. Geriausia 
rinkti giedrą dieną po pietų, esant 
mažiausiai oro santykinei drėgmei.

Sausa žaliava laikoma popieri
niuose maišeliuose, dėžutėse, saulės 
neapšviestoje, gerai vėdinamoje 10- 
15 laipsn. C temperatūros patalpoje.

Dilgėlė yra vienas naudingiausių 
laukinių augalų. Jos lapuose yra visas 
vitaminų kompleksas: K, C, B2, E,

karotinoidai (karotinas mūsų orga
nizme virsta vitaminu A); mineralinių 
medžiagų: chloro, geležies (taip rei
kalingos eritrocitų gamybai), kalcio, 
kalio, magnio, natrio, sieros, silicio ir 
kt.

Biologiškai aktyvios dilgėlių 
medžiagos gerina hemoglobino ir 
eritrocitų gamybą mažina kraujavimą 
(vitaminas didina kraujo krešėjimą), 
slopina uždegimus, gydo reumatizmą 
podagrą, anginą, tinka akmenligės 
profilaktikai, stiprina dantenas.

Dilgėlės lapų užpilui reikia 15 g 
žaliavos arba 1 valgomojo šaukšto. 
Jis užpilamas stikline verdančio 
vandens, 10-15 min. virinama, 30 
min. leidžiama nusistoti, nukošiama, 
pripildoma iki 200 ml (1 stiklinės tūrio). 
Geriama po ketvirtadalį stiklinės 3 
kartus per dieną. Galima paruošti 
stipresnės koncentracijos dilgėlės 
lapų užpilą kompresams, pavilgams. 
Jis skatiną pažeistų audinių granul- 
iaciją ir epitelizaciją (skatina žaizdų 
gijimą). Pavilgai dedami ant egzemos 
pažeistų odos vietų, trofinių opų, 
nudegimų.

Dilgėlės vartoti negalima, jeigu 
padidėjęs kraujo krešėjimas arba 
alergija jai.

Dilgėlės lapų užpilas stiprina 
plaukus. Šiam tikslui 1 valgomąjį 
šaukštą džiovintų ir sutrintų lapų reikia 
užpilti stikline verdančio vandens. 
Išplovus plaukus, skysčiu (trinama 
galvos oda.

paruošė Gražina  
OAKNIŪNAITĖ, 

“Valerijono” vaistažolių  
arbatinės farm akotechnlkė

KELI NAUJI ŽO DŽIA I APIE SENĄ 
PAŽĮSTAMĄ

Leonlja MALAKAUSKIENĖ
Prieš pradėdamas paskaitą, 

Pedagoginio instituto dėstytojas 
Stasys Gliaudys susirinko "kankinimo 
priemones" - paukščių iškamšas, 
lizdus. Studentams, anot jo, kuo 
mažiau - tuo geriau. Anais metais, 
girdi, buvo liepta pasirengti atsakinėti 
tik apie tuos žinduolius, kurie gyvena 
Lietuvoje (apie liūtus ir tigrus pakaks 
žinių iš pasakų). Ir apie mešką, nes 
laikraščiai rašė, kad buvo viena atėjusi 
iŠ Baltarusijos. Su kokiu entuziazmu 
jie pasitiko dėstytoją -  su 
laikraščiais. Meška išėjo! Po 
egzaminų, sako, tegu sau vėl pareina..

į Pedagoginį institutą ir pas 
dėstytoją S. Gliaudį ėjau tikėdamasi 
išgirsti, kas naujo, kas gero įvyko 
pastaraisiais metais, kas naujo, kas 
gero vyksta dabar.

Naujo yra. K. Preikšą vestibiulyje 
pakeitė Šv. Tėvas, visa širdimi trokš
tantis būti su mumis. Studentus ir 
dėstytojus skelbimai kvietė į Advento 
ir Kalėdų koncertus ne tik institute, 
bet ir bažnyčiose.

Buvusiame gamtos apsaugos 
kabinete, įkurtame dėstytojo Felikso 
Bernoto, dabar yra Gamtos mokslų 
katedra. Tai yra nauja.

Zoologijos kabinete tarp sparnuo
čių ant spintos tebestovi vilkas Ir 
nedidelis, bet jau nedryžuotas šerni
ukas, lentynose už stiklų - egzotiški 
jūrų vėžiai bei kriauklės drauge su 
kukliomis mūsų pajūrio ir gėlųjų 
vandenų kriauklelėmis...Iškamšas 
keletą kartų per metus tenka smarkiai 
purkšti chemikalais nuo kandžių. 
Kabinetą papildo studentai. Kas gali 
padovanoti iškamšą, atleidžiamas nuo 
standartinės lauko praktikos užduoties 
- vabzdžių ar moliuskų rinkimo. Tai 
nėra nauja.

OI O ranžiniais žiedais ant 
lentynėlės prie lentos žydi papirusas...

Bet prasideda paskaita. Baigiami 
aptarinėti pakrančių ir pelkių paukščiai, 
Nėra galimybės pamatyti baublių - 
nei didžiojo, anei mažojo. Besikraus- 
tant iš senųjų rūmų j naujuosius, stu
dentai apšiurusias jų iškamšas (gal 
suabejojo, ar iš viso tai paukščiai?) 
paliko, o valytoja išmetė. Tuo tarpu 
neišvaizdžios rusvos, žalsvos, pilkos 
jų plunksnos ir savotiškas elgesys 
daro šį paukštį sunkiai pastebimą. 
Nuo žmogaus jis beveik nebėga, o 
ištįsęs vertikaliai atrodo kaip koks 
baslys. Pamažu sukdamas galvą, 
stebi, ką tu darysi, kol nueisi. Jei 
staiga atsisuksi - pasišiaušia, pradeda 
šnypšti, gąsdina, kerta snapu. Skraido 
tik vakare ir naktį. Neblogai vaikšto 
po vandenį, pirštais įsikibdamas į 
nendrių stiebus. įdomiausias jo bal
sas: duslus, tarsi jaučio baubimas iš 
po žemių. Kėdainių rajone vienoje 
paežerėje apsigyvenęs baublys 
sukėlė nemaža kalbų apie užkeiktas 
vėles, prasivėrusį pragarą, įtrauktą 
karvę. Moterys nebeleido prie ežero 
vaikų - jeigu jau karvę įtraukė! Suva
žiuodavo pasiklausyti nemažai žioplių, 
vienas ketino atidaryti kavinę - 
jeigu jau pekla atsivėrė, tai bus biznis! 
Gamtininkai išaiškino, kad tai didžiojo 
baublio balsas. Mažasis baublys loja 
šuniuku.

Šios dienos tema - varnų šeimos 
paukščiai Mūsų laikai - varnų epocha 
Miestuose šie paukščiai dažnai 
sutinkami ir kelia problemų: teršia, 
platina ligas, išgeria paukščių 
giesmininkų kiaušinėlius...

Juodvarnis (kranklys, varnas) 
pragyvena žmogaus amžių, turi gerai 
išvystytą psichiką, supranta, kur 
artojas, kur medžiotojas; jaunikliai 
lengvai pripranta prie žmonių ir, 
namuose užauginti, patys jų ieško.

Kovas skrenda žiemoti j vakarus. 
Žiemos metu, nors ir ne taip gausiai, 
matome iš šiaurės atskridusius jų 
gentainius. Kovo mėnesį perskridę j 
savo lizdavietes, peri kolonijomis, 
lizdas prie lizdo. Labai prisirišę prie 
gimtųjų vietų: kapinių, parkų, bažnyčių.

Be skėčio geriau nevaikščiok! Mes 
matome pensininko iškamšą - 
pagurklis ir snapo pamatas nuplikęs.

Pilkoji varna irgi priklauso prie 
paukščių intelektualų. Išnaikina daug 
pelių, pelėnų, grambuolių, sprekšių 
lervų, nukenčia ir sliekai - žemės artojai 
Varnų kiaušiniai ir mėsa tinka maistui. 
Studentai, kuriems amžius ir komplek
sija dar leidžia, galėtų prisiminti 
Donelaičio būrų laikus...

Kuosos, arba kovuko, pakaušis 
juodas, šonai pasidabruoti, apdaras 
dailus, tvarkingas. Poros patvarios, 
pastovios, vienas kito niekur

tik politologija! Mokslų galvos 
nuvažiavę į užsienius, matydavc 
parduotuves, teatrus, o ne gamtą 
ūkį Ir žmones. Tik rokai, tik pastarnokai 

Pagaliau, Pedagogikos fakultete 
dekanu tapus S. Tumėnui, atsiradę 
vietos augalų ir gyvūnijos ekologijai 
Iš geografijos berods liko tik kraštotyra 

Dėstytojas S. Gliaudys, Lietuvos 
Žemės ūkio ir Veterinarijos akademiji 
auklėtinis, jaunystėje nė iš tolo neke 
tinęs būti pedagogu, ir dabar mano 
kad pedagogai, metodikos žinovai ii 
psichologai, būdami priekabūs, am 
bicingi, skrupulingi ir nekonkretūs

nepalieka. Pavyzdį derėtų imti ne iš 
Jonaičių ar Petraičių, o iš kuosų 
šeimos.

Šarka vagilė - gudri, akylą pastabi. 
Paukščių giesmininkų kiaušinius ir 
jauniklius ištraukia net iš inkilų. Gali 
būti ir naudingas paukštis - Kūčių 
dieną pasakyti, iš kur atvažiuos piršliai.

Pamiškėje pabaidytas rėkia ir 
skrenda tolyn kėkštas, lazdynuose 
šūkauja riešutinė.

Klausimų nėra. Studentų politika: 
jie neužkabina - ir jų neužkabink. O 
juk galėtų atsigriebti už visus 
egzaminus.

Kita paskaitos pusė skirta paukš
čiams giesmininkams - strazdų šeimai. 
Sužinome, kad daržuose ir soduose 
daugiausia žalos padaro smūginiai 
strazdai, gana gausiai gyvenantys

Lakštingala, pasirodo, irgi strazdinlų 
šeimos, o lizdą suka daugiausia ant 
žemės...

Desertui - paukščių balsų įrašas. 
Išklausę darome išvadą kad uoliausia 
giesmininkė - ežerinė varlė, kurios 
širdingas kvatojimasis vos neužkrečia 
visos auditorijos.

Auditorja -19 mergaičių ir 1 vyras. 
Grupė - jungtinė iš viso kurso, nes ši 
paskaita - iš laisvai pasirenkamų 
disciplinų.

Nieko naujo. Vyrai renkasi pre
stižines specialybes, svajoja apie ko
merciją diplomatiją užsienius, lengvą 
duoną, o juodo darbo dar labiau 
šalinasi...

Pervartos metu gamtos mokslų 
disciplinoms visai nebebuvo likę 
vietos - tik dvasingumas, tik filosofija,

mokymą, auklėjimą ir tarpusavic 
santykius gerokai komplikuoja: 
piktžolę žiūri iš kairės ir iš dešinės. C 
piktžolė auga. Institutas išleido į pensija 
visą amžių jame dirbusią doc. A 

#Jacikevičienę - Ir nei ačiū, nei dėkui.
Dėst. S. Gliaudys mano, kad švariu 

(žemės ir darbo nepažįstančių) ranki 
estetika - tuščiažodžiavimas. Paskai
tas seniai politizuoją dar ana's laikais 
6-8 valandas, nepaisydamas progra
mų, skirdavo gamtos mokslų raidos 
Lietuvoje apžvalgai, o per ją - ir Lietuvos 
Istorijai. Vilniaus universitetas, jc 
įkūrimo laikas ir aplinkybės, jo moks
lininkų darbai, jo uždarymo priežastys, 
jo sukauptų mokslo lobių tolimesnis 
likimas, Kauno universiteto laikotarpis 
- neblogos temos mąstančiam žmo
gui. Yra suskaičiavęs per dvi dešimtis 
prieškarinės Lietuvos studentu 
organizacijų ir mano, jog ir dabai 
galėtų būti ir ateitininkų, ir marksistų 
ir žaizdrininkų, ir kitokių. Tada būti 
galima prognozuoti Lietuvos ateitį, 
patriotizmo pavyzdžių nereikėtu 
ieškoti kur nors Vytauto epochoje. 
Dabar gi, komjaunimui pasibaigus, 
institute yra tik saviveiklos kolektyvai: 
šventės - pasimaivymai su pripūsta® 
balionais, alaus atsigėrus - tuščių 
puodų skambesys. Tai nėra nauja - ir 
komjaunimo laikais jo nestigo.

Prieš atsisveikindama su gerbia
muoju dėstytoju S. Gliaudžiu, dar 
spėju įsitikinti, kad menkos, liesos 
papiruso nendrelės nepražydo tik 
kažkoks pokštininkas apkaišė jas 
sausomis dumplainio dėžutėmis..

AU ŠRO S ALĖ I-A



LTV, TELE-3, LITPOLIINTER TELEVIZIJOS PROGRAMA SAUSIO 9-15 D.
Pirmadienis, sausio 9 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 Pirmasis 

kanalas. 17.00 Programos pradžia.
17.05 Didžiosios Britanijos 
kasdienybė. 17.35 Rumba, valsas 
ir jaunystė. 18.00 Žinios. 18.10 
Animaciniai f. 18.50 Žinios. 19.00 
TV anonsas. 19.05 Baltarusių 
programa. 19.15 Ekonomikos 
žurnalas "Nuo A iki Ž". 19.40 Sporto 
studija. 20.00 01, 02, 03. 20.20 TV 
anonsas. 20.30 Panorama. 21.05 
F. "Raupsuotojo pabučiavimas".
22.40 TV anonsas. 22.45 Baleto 
salė. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
Baleto salė.

LitPollinter TV
16.05 Jeigu... 16.50 Tuo laiku 

prieš 50 metų. 17.05 Apie orus.
17.15 Piko valanda. 17.45 F. 
"Žaisliukas".‘19.40 Muzika. 19.45 
Teleparduotuvė. 20.00 Laikas. 20.40 
Ralis "Paryžius-Grenada-Dakaras".
20.55 Auksinis avinas. 21.45 jvartis.
22.20 Humoro antologija. 22.52 
Naujienos. 23.05 Pramoginė 
programa. 23.52 Naujienos. 24.00 
Pramoginės laidos tęsinys.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara” . 9.30 TV serialas 
"Maištininkas". 10.30 Vaidybinis 
filmas "Naujokas Hill". 12.00 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Gražuolė". 12.55 Muzika.
14.30 Teletekstas. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.30 POP TV. 17.00 
Vaidybinis filmas "Bobty". 1 d. 18.30 
Animacinis filmas. 19.00 Žinios. 19.20 
Anonsai, muzika. 19.30TV serialas 
"Santa Barbara” . 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.15 Anonsai, 
muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"šešiasdešimt trečiųjų klasė".. 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika 24.00 Pabaiga

Antradienis, sausio 10 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Sveika, 

Prancūzija. 17.05 Inf. videožurnalas 
"Šveicarų pasaulis". 17.20 Šalia 
mūsų. Mykolas Žilinskas. 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Žinios. 19.05 Laida lenkų k.
19.35 Nėra to blogo, kas neišeitų j 
gera. 19.45 Partijų studija. 20.30 
Panorama. 21.05 F. "Stebuklas".
22.45 Reportažas iš tarptautinio 
teniso turnyro. 23.00 Vakaro žinios.

LitPollinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 

Teleparduotuvė. 14.52 Naujienos.
15.00 Linksmosios gaidelės. 15.30 
Tarp mūsų šnekant... 15.52 
Naujienos. 16.00 Džemas. 16.20 
Serialas "Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 Vedi. 17.30 
Mjslė. 17.40 Dokumentai ir likimai.
17.52 Naujienos. 18.00 Piko valanda
18.30 F. "Laukinė rožė". 18.55 Tema

19.40 Muzika. 20.00 Laikas. 20.40 
Ralis "Paryžius-Granada-Dakaras".
21.10 F. "Iš vaikystės". 22.52 
Naujienos. 23.05 Iliuzijų kanalas. 23.52 
Spaudos ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 TV serialas "Okavango". 10.30 
Vaidybinis filmas "Šešiasdešimt 
trečiųjų klasė". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
"Bobby". 1 d. 13.15 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Pasaulio futbolo taurė. 5 d.
16.30 Muzika 17.00 Vaidybinis filmas 
"Bobby". 2 d. 1&30 Animacinis filmas.
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios. 19.20 Anonsai, muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Kelionė j laiko centrą". 22.55 
Žinios. 23.10 Muzika 00.15 Pabaiga.

Trečiadienis, sausio 11 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Inf. 

videožurnalas "Didžiojoje Britanijoje".
17.10 Būtovės slėpiniai. 18.00 Žinios.
18.10 Senoji animacija. 18.50 Žinios.
19.05 Krikščionio žodis. 19.15 Galerija.
19.30 Koncertas. 20.00 Nauja laida: 
"Sodų kraitė". 20.30 Panorama 21.05 
Krantas. 22.10 F. "Šarpo šauliai".
23.15 Vakaro žinios. 23.30 F. "Šarpo 
šauliai" tęsinys. 24.10 Reportažas iš 
tarptautinio teniso turnyro.

LitPollinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F. "Laukinė 

rožė". 14.52 Naujienos. 15.00 
Pažiūrėk, paklausyk... 15.20
Atsakymai. 15.52 Naujienos. 16.00 
Tin-Tonik. 16.20 F. "Elen ir vaikinai".
16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 Eteiyje 
tarpvalstybinė TVR kompanija "Mir".
17.45 Kas yra kas. N. Vavilovas. 17.52 
Naujienos. 18.00 Piko valanda. 18.30 
F. "Laukinė rožė". 18.55 Valanda 
kaimui. 19.40 Muzika. 19.45 
Teleparduotuvė. 20.00 Laikas. 20.40 
Monologas. 20.50 Ralis "Paryžius- 
Granada-Dakara". 21.05 F. "Prie 
mano stab angelas". 22.52 Naujienos.
23.05 F. "Prie mano stalo angelas" 
(tęsinys). 23.52 Spaudos ekspresas.
24.00 F. "Prie mano stalo angelas" 
(tęsinys). 0.30 Dainuoju jums. 0.52 
Naujienos.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
9.30TV serialas "Westgate II". 10.30 
Vaidybinis filmas "Kelionė j laiko 
centrą” . 11.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.00 Vaidybinis filmas 
"Bobby". 2 d. 13.15 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Deutsche Welle. 17.00 
Vaidybinis filmas "Nuverstas stabas".
18.30 Animacinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios, 19.20

Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.15 Muzika.
21.30 Vaidybinis filmas "Didžioji 
dvikova". 23.00 Žinios. 23.15 Muzika
24.00 Pabaiga.

Ketvirtadienis, sausio 12 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Vokiečių k. 

pamoka. 17.05 Japonų serialas 
"Japonija: dvasia ir forma". 17.50 
Sartų legenda. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
KatalikųTVstudija. 19.50 Jazz. 20.00 
"22". 20.30 Panorama. 21.05 Kauno 
dramos teatro spektaklis "Virvė".
22.10 Teatras. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Tarptautinis teniso turnyras.
24.00 F. "Vaiduoklių teatras". 

LitPollinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F. "Laukinė 

rožė". 14.52 Naujienos. 15.00 
Multitrolija. 15.30 Baliuje pas Pelenę.
15.52 Naujienos. 16.00 Tin-Tonik.
16.20 F. "Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00. ..Iki 16-os ir 
vyresniems. 17.45 Kas yra kas. 17.52 
Naujienos. 18.00 Piko valanda 18.30 
F. "Laukinė rožė". 19,05 Dviračio 
šou. 16.25 Animac. f. 20.00 Laikas.
20.40 Maskva, Kremlius. 21.00 Loto 
"Milijonas". 21.30 Ralis "Paryžius- 
Grenada-Dakaras". 21.40 F. "Gerasis 
karalius Dagoberis". 22.52 Naujienos.
23.00 Filmo tęsinys. 23.52 Spaudos 
ekspresas. 24.00 Koncertas. 0.40 
Autošou.

TELE-3
7.30 Žinios. 8,00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Viskas juokui. 10.00 Europa šou.
10.30 Vaidybinis filmas "Didžioji 
dvikova" 12.05 Anglų k. pamokėlė.
12.10 Vaidybinis filmas "Nuverstas 
stabas". 13.45 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 15.00 Kelionlųžumalas.
17.00 Vaidybinis filmas "Žmogus - 
orkestras' ’. 18.30 Animacinis filmas.
18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios.
19.20 Anonsai, muzika 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Džiunglių knyga". 23.20 Žinios. 23.30 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, sausio 13 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Šeimos 

albumas. 17.00 Rūta žalioji. 17.30 
Lietuva. Sausis, 1991. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.35 
Žinios. 18.50 F. "Demokratijos link".
19.10 Lino giesmė. 19.20 Reportažas 
iš regiono: Sausio 13-ąją prisimenant
19.45 Liudviko van Bethoveno VI 
simfonija. 20.30 Panorama. 21.05 F. 
"Sausio 13-oji". 21.50 Klasikinės 
muzikos vakaras. 22.30 Reportažai 
iš Laisvės gynėjų dienos minėjimo 
Vilniuje. 23.00 "In Memóriám".

LitPollinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė". 14.52 Naujienos. 15.00 Laida 
vaikams. 15.52 Naujienos. 16.00 F. 
"Šeštadienis ir sekmadienis". 16.20 
Rokas. 16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 
Žmogus irįstatymaas. 17.30 Tuo laiku 
prieš 50 metų. 17.52 Naujienos. 18.00 
Bomond. 18.30 LKL čempionatas. 
"Neca" (Kaunas) - "Atletas" (Kaunas).
20.10 Kibír tele vibir. 20.35 Laikas. 
21.05 F. "Beverly hills, 90210". 21.55 
"Prostitucija Lietuvoje”. 22.20 "Mis 
Kaunas-94".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara” .
9.30 Gineso šou. 10.00 Muzika 10.30 
Vaidybinis filmas "Džiunglių knyga”.
12.20 Anglų kalbos pamokėlė. 12.25 
Vaidybinis filmas "Žmogus - 
orkestras". 13.45 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.30 Vokiečių kalbos pamokėlė.
16.45 Langas j ganią 17.00 Vaidybinis 
filmas "Dryžuotasis reisas. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 
Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.15 Muzika.
21.30 Vaidybinis filmas "Moli ir 
nesutramdomas Johanas". 23.10 
Žinios. 23.25 Muzika. 24.00 Pabaiga.

Šeštadienis, sausio 14 d. 
LIETUVOS TV
9.05 Programa vaikams. 10.00 

Šarka. 10.30 TV artelė. 11.20 Mūsų 
kalba. 11.55 Sveiką Prancūzija 12.25 
f. "Degrasi devynmetė". 12.55 
Pasaulio sportas. 13.55 Užeikit, 
sveteliai. 14.30 Jaunimo estrada-94.
16.00 Krepšinis. "Statyba" - "Neca".
17.30 Jazz. 18.05 Žinios. 18.15 Kino 
klubas. 18.45 Pasaulio lietuvių dainų 
šventė. Šokių diena. 20.00 Atgarsiai.
20.30 Panorama 21.05 Po savo stogu.
21.55 F. "Motina ir sūnus” . 22.25 
Muzikinis viešbutis. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 F. "Sensacija". 24.15 
Tenisas. 24.25 Roko legendos.

LitPollinter TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto.

11.10 Skonis. 11.25 Veidrodis. 12.05 
F. “ Laukinė rožė". 12.35 Rusijos 
didybė ir grožis. 13.52 Naujienos.
14.00 Dok, f. “Vilties salelė". 14.20 
Grok, armonika. 15.05 Gyvūnijos 
pasaulyje. 15.50 Breinringas. 16.40 
Iki ir po. 17.40 "Vienam gale kablys".
18.10 "Salonas dviem". 18.30 LKL 
čempionatas “ Olimpas” (Plungė) - 
"Atletas" (Kaunas). 20.10 Kibír tele 
vibir. 20.30 Laikas. 21.00 F. 
“Žmogžudysčių skyrius". 22.00 
Karaoke ir kiti. 22.30 Kaukodromas.
23.05 "Mirusi auštant” .

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 Vai

dybinis filmas "Moli ir nesutramdomas 
Johanas” . 12.10 TV serialas

"Gražuolė". 13.00 Muzika. 13.30 
Privatizacija 14.00 Kelionių žurnalas.
16.00 VIVA Charts. 17.00 Pasaulio 
futbolo taurė. 6 d. 17.30 Viskas juokui.
18.00 TV serialas "Okavango". 19.00 
Žinios. 19.20 Anonsai. 19.30 TV 
serialas “ Maištininkas” . 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Raita mirtis". 23.25 Žinios.
23.40 Muzika 24.00 Pabaiga.

Sekmadienis, sausio 15 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Liudykime Kristų. 9.30 F. 

apie Fridrichą Šilerj. 10.00 Svetimo 
skausmo nebūna. 11.00 Lietuviai 
svetur. 11.30 F. vaikams “Tvistų 
šeimynėlė". 12.00 Krepšinio pasauly
je. 12.45 Štai taip. 13.30 Azimutai.
14.00 Spektaklis vaikams "Molio 
Motiejukas”. 14.25 Senoviniai gobe
lenai Lietuvos muziejuose. 14.55 
Sveikinimų koncertas. 15.55 F. 
"Neono raitelis". 16.45 "Europos 
aikštė". 17.15 Laida apie NASCAR 
ir kitas autolenktynes. 17.40 Bentski 
šou. 18.10 F. "Iš skruzdėlių gyveni
mo” . 18.50 Žinios. 18.55 Gyvybės 
žalias medis. 19.20 Kalbos viktorina 
"Mokj žodj - žinai kelią". 20.30 
Panorama. 21.05 Pirmasis kanalas. 
21.25 F. “Geležiniai vyrukai” . 22.40 
Sporto arena. 23.05 Vakaro žinios.
23.20 Jaunimo estrada-94. 

LitPollinter TV
7.20 Olimpinis rytas. 7.50 

Sportloto. 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 
X tarptautinis liaudies kūrybos TV 
programų festivalis "Vaivorykštė".
12.15 Ekonomika ir reformos. 12.45 
"Špargalka” . 13.00 Pasaulio 
geografija. 13.52 Naujienos. 14.00 
Dok. f. “ Pergalės strategija". 14.55 
Gyvas amatų medis. 15.05 Keliautojų 
klubas. 16.00 Ralis "Paryžius- 
Grenada-Dakaras". 16.30 Langas j 
Europą. 17.00 Naujienos. 17.10 
Animacinis f. 18.10 Mažieji Rusijos 
miestai. 18,40 Juoko panorama.
19.35 Animacinis f. 20.10 F. “Beverly 
Hills, 90210". 21.00 Horoskopas 
savaitei. 21.05 Teležaidimas "Taip. 
Ne". 22.00 Sekmadienis.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Langas j gamtą. 10.45 Animacinis 
filmas. 12.50 TV serialas "Gražuolė".
13.30 POP TV. 14.00 Laukiniai Pietūs.
14.30 Jdomūs žmonės. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.30 Didieji automobiliai.
17.00 Deutsche Welle. I 8.90 TV 
serialas1 'Westgate II". 19.00 Žinios.
19.20 Anonsai, muzika 19.30 Gineso 
šou. 20.00 Naujienos. Nuomonės.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Europa šou. 21.30 Vaidybinis filmas 
“Šio vakaro taikinys". 22.50 Tamsos 
citadelė. 23.20 Pabaiga.

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS TV PROGRAMA SAUSIO 7-13 D.
Šeštadienis, sausio 7 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Prospektas. 10.00 "Mudu abudu ir 
kiti..." 10.30 F. vaikams “Heklberio 
Fino nuotykiai". 1 s. 11.30 Rutina.
12.15 Teatro šventė "Atspindžiai- 
94". 19.00 Sveikinimų koncertas.
20.00 NBA rungtynės. 21.00 Mana- 
Mana. 21.30 Rokijada. 22.00 
Teležaidimas “Šekit slieką". 22.30 
Įsijunkite TV. 23.00-1.00 "Vakaro 
spindulio" programa.

Sekmadienis, sausio 8 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai. "Naujasis amžius..." 10.00 
Susitikimai. 10.30 "Ei, vaikučiai, 
surimtėkim” . 11.30 Dešimt 
geriausiųjų. 12.15 Rodo Worldnet.
18.15 Jazz. 18.45 F. "Didžioji katė".
20.00 LKL apžvalga. 20.30 NBA 
apžvalga. 21.00 Baltijos naujienos.
21.05 "Taip sukasi pasaulis” .

Pirmadienis, sausio 9 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 "Rupūs miltai..." 9.30 
Jazz-94.18.15 "Philips" Lietuvoje.

18.30 Ekorykštė. 19.00 Baltijos 
naujienos. 19.05 LKL Šiauliuose. 
"Šiauliai" - "Šilutė". 19.55 Spaudos 
apžvalga. 20.00-22.00 Baltijos TV.
20.30 "Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 "Mozaika". 22.30 F. 
"Manasis Godfris".

Antradienis, sausio 10 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda 10.00 
Ekorykštė. 19.05 “ Pirk, parduok, 
informuok". 19.15 Žinios. 19.35 
Spaudos apžvalga 19.40 "Sodžius".
20.00 "Juoda-balta". 20.20 Tautininkų 
žinios. 20.30 “ Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22;00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Kelių 
policijos informacija 22.40 F. "Dešimt 
negriukų".

Trečiadienis, sausio 11d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis”. 8.30 "Nakties 
riba”. 9.00 CNN valanda. 10.00 
"Juoda-balta". 19.05 “ Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.35 Spaudos 
apžvalga. 19.40 "Ilgoji pertrauka".

20.00 "Už kampo..." 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasualis” . 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 F. 
“Afroditės projektas". I d.

Ketvirtadienis, sausio 12 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

‘Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda. 10.00 
Kelionėj gamtą 19.05 "Pirk, parduok, 
informuok". 19.15 Žinios. 19.35 
Spaudos apžvalga. 19.40 Keliai 
keleliai... 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 “ Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30-
24.00 Rodo "Argos".

Penktadienis, sausio 13 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN pristato: "Metų 
apžvalga". 10.00 TV novelė "Aš 
kvailys". 19.05 "Pirk, parduok, 
informuok". 19.15 Žinios. 19.35 
Spaudos apžvalga. 19.40 Įsijunkite 
TV. 20.00 Dok. f. "Sugrjžimas j 
sausj..." 20.30 "Nakties riba". 21.00

Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis” . 22.00 Kartojama "Pirk,

parduok, informuok". Žinios. 2230 
Dok. f. "Pogrindžio žmogus”. 23.30 
F. “Septyni samurajai".
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