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NAUJOSIOS SAVIVALDYBĖS 
TARYBOS PIRMOJI SESIJA

Leonija MALAKAUSKIENĖ
Naujai išrinktos Šiaulių miesto 

tarybos posėdj pradėjo apygardos 
rinkiminės komisijos pirmininkas 
Antanas Gegužis. Pagal partijų 
sąrašus išrinkti deputatai susėdo 
grupėmis: kairėje - 5, centre - 7, 
dešinėje -19. P. A. Gegužis abėcėlės 
tvarka visiems jteikė tarybos nario 
pažymėjimus, o tada jau jie galėjo 
balsuoti - išrinkti balsų skaičiavimo 
kom isiją , sekre toria tą , tv ir tin ti 
darbotvarkę ir t. t. Buvo nutarta 
posėdžio  pe Š iau lių  radiją  
netransliuoti, leista parengti tik jo  
reportažą.

Kadangi pagal jstatymą neteko 
įgaliojimų ne tik anksčiau dirbusi 
miesto taryba, bet ir valdyba bei 
kontrolierius, jiems buvo gražiai 
padėkota, o rinkimų kom isijos 
p irm in inkas paprašė pratęsti 
įgaliojimus tol, kol bus suformuota

Pretendentų pasisakymai
nauja valdyba ir paskirtas naujas 
kontrolierius. 29 balsais, 2 susilaikius, 
tai ir buvo padaryta. Tokiu būdu 
patvirtintas laikinasis savivaldybės 
tarybos darbo statutas.

Prasidėjo mero rinkimai. Jie vyko 
pagal rinkimų komisijos pirmininko 
pasiūlytą reglamentą - sklandžiai ir 
sparčiai.

Miesto tarybos narys Vincas 
Laurutis pasiūlė buvusiojo mero Artūro 
Saldos kandidatūrą, pabrėždamas 
jo aiškų protą bei valdymo strategijos 
ir taktikos gerą išmanymą.

M iesto ta ryb o s  narė O lita  
Dautartaitė pasiūlė išrinkti Šiaulių meru 
buvusj Šiaulių m iesto tarybos 
pirmininką technikos mokslų daktarą, 
Kauno technologijos universiteto 
docentą Alfredą Lankauską taip pat 
visiem s gerai pažįstamą kaip 
darbuotoją ir kaip žmogų.

Vienbalsiai nusprendus apsiriboti 
šiais dviem kandidatais, abėcėlės 
tvarka leista jiems pasisakyti.

Prisiminęs Lietuvos himno žodžius, 
A. Lankauskas palinkėjo vienybės 
naujai išrinktai miesto tarybai. Iš bet 
kurio sąrašo išrinktas naujasis meras 
turės atstovauti ne partijai, o politinei 
krypčiai, koalicijai, dirbti taip, kad 
prioritetiniai būtų miestiečių interesai.

Praėjusi kadencija prabėgo greitai. 
Darbai neleido užsiimti populizmu.
A. Lankauskas kalbėjo, kad yra 
pasiryžęs tęsti buvusios tarybos ir 
valdybos, kuriai vadovavo A. Saida, 
pradėtus darbus, ir dirbti intensyviai, 
kiek leis sveikata, spręsti nedarbo,

gam ybos krizės, pensininkų ir kitas 
soc ia lines  problem as, rem tis 
konservatorių ir kitų dešiniųjų koalicijos 
programa. Atskirai buvo pažadėta 
rūpintis Zoknių aerouosto ir Laisvosios 
ekonom inės zonos sukūrim o 
projektais.

Arvydas Saida pajuokavo, kad 
galėtų pradėti nuo komplimentų 
buvusiam tarybos pirmininkui, bet 
įstatymas liepiąs iš dviejų padaryti 
vieną...

J is  ka lbė jo , kad rink im ine i 
programai "Mūsų miestas - mūsų 
namai”  realizuoti svarbus tęstinumo 
principas. O tęstinumas - tai žmonės, 
kurie sėdi kabinetuose, mokyklose ir 
kitur. A. Saldai kelia nerimą ketinimai 
10 ar 20 procentų mažinti darbuotojų 
skaičių. Gal ir reidą kai kuriuos pakeisti, 
bet tiktai turint geresnę kandidatūrą. 
Jis prisiminė darbo su biudžetu ir su 
Zoknių bei kitais investicin iais

projektais patirtį, būgštaudamas, kad 
ji nebūtų prarasta, ir pridūrė, jog 
niekuomet negalima išspręsti visų 
reikalų taip, kad visi būtų patenkinti.

K iekviena i puse i a tradus 
argum entų savajam kandidatui 
paremti, jvyko mero rinkimai. Miesto 
taryba patvirtino jų  rezultatus: 18 balsų 
(p rieš 12) iš rink tas  A lfredas 
Lankauskas; rastas v ienas 
negaliojantis biuletenis. Rinkimų 
kom isijos pirm ininkas Antanas

Pirmasis naujojo mero interviu
Gegužis pasirašė Šiaulių miesto 
tarybos sprendim ą apie mero 
išrinkim ą ir perdavė posėdžio 
pirmininko vietąšiaulių miesto merui 
Alfredui Lankauskui.

Po pertraukos ir trumpo sąrašų 
atstovų pasitarimo posėdis buvo 
pratęstas.

M erui A lfredu i Lankauskui 
pasiūlius, Šiaulių mero pavaduotoju 
19 balsų iš 31 dauguma išrinktas 
Nepriklausomybės atkūrimo akto 
signataras, Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) Šiaulių 
miesto ir regiono lyderis, pastaruoju 
metu - "Aušros a lė jos" vyr. 
redaktorius Algimantas Sėjūnas. Jis 
kalbėjo, kad buvusi miesto valdžia 
dirbo sutartinai, padarė nemaža ir 
gerų darbų; tačiau reikia naujų jėgų 
ir nau jo patyrim o. Darbas 
A ukšč iaus io jo je  Tarybo je  ir 
pastangos dėl Šiaulių vandens 
valymo įrenginių statybos buvo 
nelengvi , tačiau įdomūs ir miestui 
labai reikalingi , sudarė galimybę 
susipažinti ir bendrauti su daugeliu 
žmolSių. A. Sė jūnas ketina 
bendradarb iauti su v isom is  
frakcijomis ir turi tokio darbo patirties, 
pažįsta visus miesto tarybos narius 
ir tikisi, kad Ir jį visi gerai pažįsta.

Posėdyje nuspręsta sudaryti 
m iesto va ldybą  iš mero, jo  
pavaduotojo ir komitetų pirmininkų.

Konservatorių pateiktame prq'ekte 
siūloma miesto tarybos nariams 
sudaryti tokius komitetus:

1. Sveikatos ir socialinių reikalų,
2. Švietimo ir kultūros,
3. Savivaldos ir teisės,
4. Miesto ūkio,
5. Ekonomikos ir biudžeto,
6. Zoknių ekonominės zonos 

vystymo.
Apie pastarojo komiteto būtinumą 

kalbėjo miesto tarybos nariai Vida 
Stasiūnaitė ir Arvydas Saida. 
Šeštadalis miesto teritorijos -1000 
ha - vertas atskiro komiteto. Tas 
šeštadalis kol kas - tuščias; pirmas 
ir didelis darbas - sukurti jo 
infrastruktūrą. Meras Alfredas 
Lankauskas sakė esąs pasiryžęs 
atsakyti j anonimo paskelbtas 
abejones "Respublikos" laikraštyje 
dėl Zoknių aerodromo tikslingumo 
ir naudingumo. Opozicinių minčių 
pagrindas - konkurencija.

Diskutuoti ir balsuoti dėl šio 
konservatorių pateikto projekto

nutarta antradienį, kai miesto tarybos 
nariai jau bus apsisprendę, kuriame 
komitete norės dirbti, ir apmąstę 
miesto tvarkymo perspektyvas.

Algirdo ŠVOBOS nuotraukos

L. MALAKAUSKIENĖ
Balandžio 5 dieną trečiadienį, ištisą 

darbo dieną Paramos teikimo komisija 
svarstė socialinių pašalpų prašymus. 
Dirbo jos pirmininkė Audronė Šleinienė, 
socialinės rūpybos skyriaus vedėjos 
pavaduotoja Irena Kiurienė, socialinės 
pagalbos sektoriaus vedėja Aušra 
Gailiūnienė, socialinės pagalbos 
inspektorė Regina Tučkienė, vaikų 
teisių gynimo tarnybos inspektorė Vida 
Kazlauskienė ir Labdaros centro 
atstovė Eglė Sėjūnienė. Socialinės 
rūpybos skyriaus  vedė ja  Rita 
Musneckienė pabrėžė, kad ši komisija 
sudaryta, norint pasidalyti ir darbą, ir

a tsakom ybę. Keletu konkreč ių  
pavyzdžių norėtume parodyti, kad 
pastaroji yra nemaža.

Socialinė pašalpa skiriama trims 
mėnesiams. Norint ją gauti, reikia 
pateikti žinias apie paskutinių trijų 
mėnesių šeimos vidutines pajamas. 
Š ia is  duom en im is rem iam asi, 
apskaičiuojant socialinės pašalpos 
dydį. Tačiau jie nėra pagrindas 
reikalauti socialinės pašalpos. Ją 
skiriant (ar neskiriant), atsižvelgiama 
į daugelį aplinkybių: šeimos gyvenimo 
sąlygas, vaikų skaičių ir amžių, į tai, ar 
tėvai turi darbą, ar gali padėti išlaikyti 
šeimą ir butą kiti drauge ar skyrium 
gyvenantys šeimos nariai, artimieji.

Daugeliu svarstytų atvejų paramos 
prašė išsituokusios ar vienišos moti
nos, negaunančios alimentų. Jų vaikų 
tėvai išvykę, vengia mokėti alimentus 
arba bedarbiai. Nemaža atvejų, kad 
motinos pačios alimentų neieško, nes 
nenori, kad tėvas turėtų teisių J vaiko 
auklėjimą ar kad vaikas būtų 
įpareigotas rūpintis tėvu, jam pasenus.

A. B. augina du vaikus, gyvena 
tvarkingai. Vyras, trumpai tariant, - 
valkata. Už vieną vaiką alimentus 
gauna, už kitą - ne, nes susitarė, kad 
tėvas į jį nereikš jokių teisių. Be to, A.
B. turi mamą - II gr. invalidę, ir tėvą - 1 
gr. invalidą, kuriems privalo padėti. 
Didelė skola už butą - 360 Lt. 
Atsižvelgdama į Itin sunkias šios 
šeimos gyvenimo sąlygas, Paramos 
teikimo komisija skyrė socialinę 
pašalpą, nutarė 100 litų sumažinti jų 
skolą už butą (pinigus pervedant j 
paslaugų tiekėjų sąskaitą). Beto, šiai 
šeimai skirtas maisto paketas.

Socialinė pašalpa paskirta vienišai 
mamai D., II gr. invalidei. Jos 14 metų 
sūnus turi tėvo pavardę ir gera valia 
gauna iš jo ketvirtą dalį minimalaus 
gyvenimo lygio.

Ž. S., registruota Lieporių, o 
gyvenan ti A ukštaba iio  gatvė je  
nuomojamame 3 kambarių bute, 
vieniša (netekėjusi) mama, alimentų 
iš vaiko tėvo negauna; vaikas gavo 
tik pavardę. Butą išlaikyti padeda tėvai. 
Drauge gyvena vyriškis, kurį Ž. S.

socialinės rūpybos darbuotojai pristatė 
kaip draugą. Pati Ž. Z., gimusi 1970 
metais, nedirba ir nėra dirbusi - neturi 
net darbo knygelės. Atsižvelgiant į 
visas šias aplinkybes, jai socialinė 
pašalpa nepaskirta.

V. iš Sodo gatvės į posėdį atėjo 
protestuoti, kodėl jų šeimai neskirta 
socialinė pašalpa. Sako, išgėrinėja 
tik jos brolis... Moteriškė guodėsi, 
kad nėra ką valgyti. Ji pati kartais 
skalbianti pas čigonus. Vyro uždarbiai 
- irgi atsitiktiniai. Dukra - su vaikais, 
išsiskyrusi, alimentų negaunanti - Irgi 
prašo pašalpos... V. mini laikus, kai 
dirbo kooperatyve, statė ar remontavo

Televizorių gamyklos salę; guodžiasi, 
kad važiuos į Apželdinimo trestą, tikisi 
pavasarį ir kitokių darbų...

Paramos teikimo komisijos turimi 
dokumentai rodo, kad ši šeima jau 
senokai yra remiama. Sud gus jų 
būstui ("barakui" Sodo g.), kurį laiką 
gyveno Nakvynės namuose, gavo 
nem okam ą m aistą, suše lp ta  
drabužiais, pinigais, penktą mėnesį 
registruota Darbo biržoje, vadinasi, 
greitai gaus pašalpą iš ten. Sušelpta 
ir drauge su jais gyvenanti mama. 
Buities tyrimo aktas rodo, kad 
namuose trūksta elementarios tvarkos 
ir švaros.

V isa  ta i buvo išdėsty ta  
nepatenkintajai p. V. ir patarta, kaip 
gintis nuo bado: Psichoneurologijos 
dispanseryje kasdien pietų metu 
pamaitinamas kiekvienas atėjęs, 
įsidėmėjusi adresą, p. V. su kadagių 
šakelėmis išskubėjo į turgų.

S. V. norėjo gauti piniginę pašalpą: 
palaidojo dukterį, pati - menkos 
sveikatos, ką tik grįžo iš ligoninės. 
Mirusios dukters vaikai atiduoti į globos 
namus.

Komisija negalėjo skirti S. V. 
prašomos vienkartinės pašalpos, bet 
skyrė maisto paketą, o vakar teisių 
gynimo tarnybos inspektorė pažadėjo 
pasirūpinti našlaičiais - padėti jų vardu 
išpirkti kambarį bendrabutyje. S. V. 
išėjo ašarodama: negavusi, ko prašė, 
bet suprasta, atjausta ir paguosta.

Šie леН pavyzdžiai - tai nelyginant 
maži lašeliai iš didžiulės žmonių vargo 
ir skausrio  jūros. Paramos teikimo 
komisija neturi galimybių jos išsemti, 
bet vis dėlto stengiasi teisingai 
paskirstyti turimus išteklius. Moterys 
d irba  pasita rdam os ir 
pasiglnčydamos. Eglė Sėjūnienė 
mano, kad paramos reikėtų daugumai 
Lietuvos šeimų; Vida Kazlauskienė 
mūru stoja už vaikus: jie nekalti dėl 
tėvų nesėkmių ar nemokėjimo gyventi.

Socialinės rūpybos skyriaus vedėja 
Rita Musneckienė svajoja kuriame 
nors kabinete įkurdinti šeimos biudžeto 
tvarkymo konsultantą ir psichologą. 
Atrodo, kad darbo jiems tikrai netrūktų.

AR BUS ĮMANOMA 
VISIEMS PADĖTI? (2)
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TĖVYNĖS SĄJUNGA SAVIVALDYBIŲ REFORMOS 
PROGRAMĄ TIKISI ĮGYVENDINTI TRIMIS ETAPAIS

Eivydas RADVILA
"Tai, kad Tėvynės sąjunga per 

sav iva ldyb ių  rink im us gavo 
daugiausia balsų, mes nevadiname 
pergale. Tai mums suteikia tik teisę j 
darbą j galimybę nors savivaldybėse 
pakeisti padėtj", - teigė konservatorių 
valdybos pirmininkas G. Vagnorius 
vakar įvykusio je  spaudos 
konferencijoje. Pasak jo, 30 proc. 
balsų, gautų savivaldybių rinkimuose, 
neužtikrina galimybės partijai vienai 
sudaryti valdžią. Be to, Tėvynės 
sąjungos rinkimų programą bus 
galima jgyvendinti tik 30 savivaldybių.

Kalbėdamas apie konkrečius 
naujųjų savivaldybių uždavinius, jis 
sakė, kad jų vefcla bus koordinuojama 
Reorganizuojami savivaldybių skyriai 
bus formuojami taip, kad galėtų vykdyti 
atitinkamas Tėvynės sąjungos 
programos nuostatas - bus sukurti 
smulkaus verslo, ūkininkų rėmimo, 
darbo vietų kūrimo, savivaldybių turto 
valdymo, investicijų skatinimo ir kiti 
skyriai. Saivaldybėse 10-20 proc. bus 
sumažinamas etatų skaičius, o 
su taupytos lėšos sk iriam os 
kvalifikuotiems specialistams geriau 
apmokėti - tokia gerų specialistų grupė 
bus apmokama gal net geriau negu

meras.
Pasak G. Vagnoriaus, rinkimų 

programa bus jgyvendinama trimis 
etapais. Per pirmuosius tris mėnesius 
tikimasi reorganizuoti savivaldybių 
skyrius, sukurti padalinius, kurie būtų 
pajėgūs jgyvendinti rinkimų programą 
Sudaryta asmenų grupė užsiims kova 
su kyšin inkavim u bei 
piktnaudžiavimais tarnybine padėtimi 
- tuo  rūp ins is  kontro lieriaus 
pavaduoto jas, vadinam as 
adm in is trac ijos Inspektorium i. 
Konservatoriai per tą laiką tikisi 
pertvarkyti priėmimo skyrių darbą. 
Norima, kad tai būtų vienas iš 
svarbiausių savivaldybės skyrių, kur 
būtų išklausytas kiekvienas lankytojas.

Per pirmuosius tris mėnesius 
num atom a pradėti steigti 
savanoriškus visuomenės apsaugos 
būrius viešajai tvarkai palaikyti. G. 
Vagnorius pabrėžė, kad tai bus 
daroma kartu su atitinkamomis 
valstybės Institucijomis.

Per tą  la iką konservatorių  
savivaldybės tikisi klek jmanoma 
sutvarkyti miestų gatvių apšvietimą, 
kelio dangas, apvalyti miestus nuo 
susikaupusių šiukšlių. Tuos darbus 
reikės dirbti neturint lėšų, kadangi

VOKIETIJA PASISAKO 
UŽ BALTUOS ŠALIŲ 

INTEGRACIJĄ Į 
EUROPĄ

Vokietijos užsienio reikalų minis
tras K. Kinkells sakė, kad Bona pa
sisako už kuo skubiausią Baltijos 
valstybių integraciją j Europą. Taip 
ministras kalbėjo ketvirtadienj Tali
ne, kur jis buvo atvykęs pokalbiui su 
Estijos preizdentu L  Merlu Ir kitais 
respublikos vadovais. Jis svarstė su 
jais galimybes plėsti Talino ir Bonos 
bendradarbiavimą ir padėti Talinui 
užmegzti glaudesnius ryšius su 
Europos sąjunga bei NATO. K  Kin- 
kelis taip pat svarstė galimybes 
panaikinti vizas j Vokietiją norintiems 
keliauti Baltijos šalių piliečiams.

Ketvirtadienj po pietų K. Kinkells 
atvyko j Rygą panašiems pokalbiams 
su Latvijos vadovais.

kalų ministerija ketvirtadienj prane
šė, kad bėgliai, tarp kurių yra apie 40 
vaikų, buvo perkelti j Olahę. Per šimtas 
bėglių - Irako kurdai, palestiniečiai ir 
afganai, kaip teigia Latvija, atvyko j 
Respubliką iš Rusijos, norėdami to
liau keliauti j Skandinavijos šalis. Rusija 
tai neigia, aiškindama, kad bėgliai 
atvyko j Latviją iš Kazachstano per 
Baltarusiją

LATVIJA TIKISI, KAD 
RUSIJA PRIIMS 

BĖGLIUS
Latvijos vyriausybė nusileido tarp

tautiniams reikalavimams ir nutarė 
vagonuose esančius bėglius iš Vi
durio Rytų kraštų perkelti j vieną 
stovyklą Olainėje. Latvijos ministras 
pirmininkas $akė korespondentams, 
jog  Ryga vis dar tikisi, kad Rusija 
priims tuos bėglius. Premjeras pažy
mėjo, kad iki šio l visos diplomatinės 
pastangos nedavė jokių rezultatų. 
Jis sakė, kad Latvija dar nepasirašė 
tarptautinės bėglių sutarties, tačiau ji 
norinti sudaryti vagonuose ilgiau nei 
savaitė gyvenantiems bėgliams ge
resnes sąlygas. Latvijos vidaus rel-

UKRAINOS 
PARLAMENTARŲ 

KERŠTAS
Du Ukrainos parlamento deputa

tai ketvirtadienj vykusios sesijos metu 
demonstratyviai suplėšė Rusijos 
vėliavą. Deputatai vėliavą sudraskė 
po to, kai parlamentas atsisakė svars
tyti trečiadienio Incidentą Rusijos 
dūmoje, kur deputatas Lysenka 
suplėšė Ukrainos vėliavą per vykusj 
Krymo padėties aptarimą. Rusijos 
vyriausybė visiškai nereagavo j inci
dentą, o Ukrainos prezidento atsto
vas pareiškė, jog vienas Rusijos 
Dūmos deputatas pasielgė kvailai, o 
kitądien jo pavyzdžiu pasekė du 
Ukrainos parlamento kvailiai. Ukrai
nos parlamentas paskelbė Lysenką 
nepageidaujamu asmeniu ir paragi
no Iškelti bylą dviem Ukrainos parla
mentarams.

ESBO STEIGIA SAVO 
ATSTOVYBĘ

ESBO dar nesutarė dėl savo 
nuolatinės atstovybės Čečėnijoje 
mandato. Organizacija ketina savo 
atstovybę Čečėnijoje atidaryti balan
džio viduryje. Manoma, kad bus 
susitana dėl jos mandato dar Šią

vyriausybė šiuo metu yra įsiskolinusi 
beveik visoms samaldybėms. Bendra 
skola joms siekia kelis Šimtus milijonų 
litų.

Per antrąlj etapą, kuris truks 
vienerius metus, Tėvynės sąjunga 
numato pradėti įgyvendinti naujų 
darbo vietų steigimo Ir smulkaus 
verslo skatinimo programas. Bus 
pradedama įgyvendinti būsto rėmimo 
programa. Ją vykdant bus laikomasi 
Įprastų Vakaruose kreditavimo 
lengvatų.

Savivaldybės darbuotojai turės 
atsiskaityti netik savo rinkėjams, bet 
Ir Tėvynės są|ungal. Dėl to partija 
Istegs konsultacini centrą, kur bus 
nagrinėjam i {vairūs gyvento jų 
nusiskundimai.

Tėvynės sąjungos valdybos 
pirmininkas sakė, kad savivaldybės 
negali spręsti bendrų krašto 
ekonominių problemų, tačiau po 
rinkimų "mes įgavome daugiau 
politinių galių reikalauti, kad centrinė 
valdžia pakeistų vykdomą ekcnomlnę 
Ir socialinę politiką". Jis patelkė kelis 
skaičius, apibūdinančius šiandieninę 
ekonominę padėtj: nuo praėjusių 
metų lapkričio gamyba smuko 30 
proc., per dvejus A  Šleževičiaus 
vyriausybės valdymo metus gamyba 
sumažėjo 2,5 karto, o nuo 1992 m. 
rudens - net 4 kartus. Vasario mėnesj 
gyventojų realios pajamos, lyginant 
su gautomis prieš metus, sumažėjo 
35 proc. (remiantis užsienio ekspertų 
Infliacijos įvertinimu), o pensininkų - 
net 40 proc.; vidutinis darbo 
užmokestis sudaro 30-35 proc 1991 
metų lygio. Lietuvos skola užsieniui 
artėja prie 700 mln. dolerių, 
Jslskolinimal užsienio prekyboje - 525 
mln. dolerių Vidaus skola tuoj sudarys 
500 mln. litų; dar kelis šimtus milijonų 
litų įsiskolinusios jvairios |monės, 
valstybinės jstalgos. G. Vagnorius 
sakė, kad skoloms padengti bei 
palūkanoms mokėti po penkerių metų 
Iš biudžeto kasmet reikės skirti beveik 
po milijardą litų.

Anot G. Vagnoriaus, svarbiausios 
ekonomikos smukimo priežastys - 
perkamosios galios smukdymo 
politika; faktinis lito nuvertinimas 
lyginant su oficialiu kursu; finansinio 
kapitalo nykimas, kai žemesnės nei 
infliacija palūkanos už Titus neskatina 
jų kaupimo bankuose paskoloms; 
Iškreipta mokčsčlų sistema, kai vieni 
nemoka mokesčių, o kiti moka už 
save Ir už kitus; korupcija ir 
valdančiosios partijos veikiami 
teismai, kurie nebegali atlikti savo 
pareigų.

Kalbėdamas apie lito "pririšimo" 
prie dolerio pragaištingumą prele

gentas pabrėžė, kad Tėvynės są|unga 
neinicijuos "atrišimo", kadangi neno
rimą kad tai būtų susieta su Tėvynės 
sąjunga. Jo jsitlklnimu, lito Ir dolerio 
susiejimo jau šiemet turėtų būti 
atsisakyta. Tą padaryti turi pati už šią

klaidą atsakinga LDDP Vyriausybė.
O pe r būslm uosius Seimo 

rinkimus, kaip sakė G. Vagnorius, 
Tėvynės sąjunga tikisi gauti 40 proc. 
rinkėjų balsų.

“Lietuvos aidas”

RYTOJ - VERBŲ 
SEKMADIENIS

LeonIJa MALAKAUSKIENĖ
Ankstyvojo renesanso tapytojo 

Džoto (Giotto di Bondone) paveikslo 
reprodukcijoje pavaizduota š . Raš
to scena, kaip Jėzus Kristus, moki
nių lydimas, raitas "jo ja arrt asilės, 
lydimas asilaičio, darbinio gyvulio 
Jauniklio". Didžiausia minia tiesė 
drabužius jam ant tako. Kiti kirto Ir

bų puokšte - kartais net gražiai pa
puošta kambaryje užaugintos pal
mės šaka rankoje.

Lietuvoje verbų puokštelė (verba) 
ne visur vienoda. Vilniaus kraštas 
garsėja savo puošniomis, spalvingo
mis Iš sudžiovintų augalų pagamin
tomis verbomis. Jos labai mėgsta
mos visoje Lietuvoje kaip dekoraty-

oimo klojo ant kelio medžių
tnnSKst i šakas. Iš priekio ir iš

paskos einančios 
atMswe4 minios šaukė: "Osana

Dovydo Sūnuil Gar
bė tam, kuris ateina Viešpaties var
dui Osana dangaus aukštybėse!" - 
rašoma Mato evangelijoje.

Garbingam, karališkam Jėzaus 
įžengimui j Jeruzalę kančios ir mir
ties Išvakarėse paminėt! skirta Iškil
minga Verbų sekmadienio procesi
ja. Jos dalyviai rankose nešasi žalu
mynų puokšteles, Kunigas pamal
das pradeda, prie altoriaus nuo lau
kujų durų ateidamas taip pat su ver-

savaltę. ESBO nori padėti jgyvendin
ti Čečėnijoje paliaubas, suderinti 
respublikai teikiamą humanitarinę 
pagalbą Ir atkurti politinę tvarką. 
Trečiadlenj Rusijos Dūma paragino 
vyriausybę kuo skubiausiai politinė
mis priemonėmis Išspręsti Čečėni
jos krizę.

JAV KRITIKUOJA 
UZBEKISTANĄ

JAV gynybos ministras V. Peris 
paskatino Uzbekistano prezidentą 
Karlmovą paspartinti respublikos

demokratinimo reformas. Po ketvir
tadienj vykusių pokalbių su Karlmo- 
vu V. Peris spaudos konferencijoje 
Taškente pasakė, jog ūkio ir politikos 
reformos turi vykti vienu metu. 
Ministras pranešė išdėstęs Karimo- 
vul JAV vyriausybės nepasitenkini
mą ka! kuriais Uzbekistano vyriau
sybės veiksmais, lačlau pažymėjo, 
kad ta kritika yra draugiška. Kari
movas pripažino, kad respublikos 
demokratinės reformos vyksta kiek 
lėtai, tačiau sakė, jog  jis daugiau 
dėmesio nori skirti ūkio reformoms.

vinis akcentas bute, bet j  Verbų 
sekmadienio procesiją braunasi 
nedrąsiai. Galima tikėtis, kad šiemet 
jų bus daugiau. Jau galima vilnietiš
kų verbų nusplrkti tautodailininkų 
parduotuvėje, gavėnios metu Dailės g  
galerijoje matėme autorinę A. Kryža- ■  
nausklenės verbų ekspoziciją.

Dauguma šiauliečių turguje ar prie 
bažnyčios nusipirks žalią kadagio 
šakelę. Turintysis broliška! pasida
lins su neturinčluoju, nes manomą 
kad j tuščias rankas velnias jklšąs ^  
savo uodegą palaikyti.

Vaikai, anksčiau atsikėlę, stengsis 
nuplakti artimuosius: "Ne aš plaku, 
verba plakai" Sveikatos linkės vi
siems metams. Verbų sekmadieniui 
žvalumo, geros nuotaikos ir malo
naus šurmulio namuose tikrai už
teks.

Pašventintos verbos būdavo lai
komos pagarbiai, jų dūmais smilky
davo nuo ligų Ir nelaimių. Todėl Ir 
dabar nereikėtų Išmesti jų j šiukšly
ną Tegul puošia Jūsų namus, o paskui 
raskite progą jas sudeginti.

Verbų sekmadienis kartais dar yra 
vadinamas Kristaus kančios sekma
dieniu, nes prasideda jai minėti skirta 
gavėnios Didžioji savaitė.

DEGTINE
BANANŲ
DĖŽĖSE

taškų jis nurodė turgų. |vykis tiriamas.

PAVOGĖ

INFORMUOJA

Policijos komisariato ekonominių 
nusika ltim ų tyrim ų skyriaus 
darbuotojai neseniai sulaikė kaunietj 
R. Liutkų, glmusj 1972 m., kuris 
automobilyje VAZ-2104 vežėsi 289 
puslitrinius butelius falsifikuotos 
degtinės. Beveik visas Sis turtas buvo 
supakuotas bananams skirtose 
dėžėse. Svečias degtinę gabeno iš 
Kauno j Šiaulius. Vienu iš realizacijos

DUJINĘ
VIRYKLĘ

Šią savaitę nuo butų vagių jau 
nukentėjo apie 20 žm onių. 
Nukentėjusioji D. N. pranešė, kad, 
grjžusl J namus, neberado 4 degiklių 
dujinės viryklės, dviejų kambarių durų 
stiklų ir elektrinio buto skambučio.

NUŽUDYTAS
KAMEROJE

Antradienj Šiaulių apygardos 
teismas išnagrinėjo žmogžudystės 
bylą: vienoje tardymo izoliatoriaus 
kameroje buvo nužudytas sulaikytasis 
Jonas Dailidė, gimęs 1960 metais. J. 
Dailidė tardymo Izoliatoriuje atsidūrė 
dėl lo, kad vengė mokėti alimentus. 
Toje pačioje kameroje sėdėjo Ir J. 
Gusevas, kuris ėmė J. Dailidę mušti, 
spardyti, šokinėti ant jo  krūtinės. V. 
G usevas tok) savo e lgesj 
pakomentavo, esą Jte norėjęs J. Dailidę 
išmokyti švaros, nes, šiam pasirodžius 
kameroje, atsirado utėlių. Vėliau j 
kamerą buvo atkeltas A. Šakys, 
kaltinamas keleto žmonių nužudymu

Ir chuliganizmu. Jis alsinešė metalini 
strypą, kuriuo ir mušė nuteistąjj. 
Pablogėjus J. Dailidės sveikatai, jj 
apžiūrėjo gydytojas, suleido vaistų ir , 
vėl... j kamerą Rytą žmogus mirė. 
Lavono kūne iš viso buvo rasti 69 
sužalojimai. V. Gusevas nuteistas 9 
metams laisvės alėmlmo, bausmę 
atitekant griežto režimo pataisos darbų 
koknįoją A  Šakys - 6 metams laisvės 
atėmimo. Pridėjus neatliktą bausmę 
(A. Šakys laisvės atėmimu 12 metų 
jau buvo nuteistas už nužudymą), A  
Šakiui skyrė 10 metų laisvės atėmimo, 
bausmę atliekant griežto režimo 
pataisos darbų kolonijoje.

AUŠROS ALĖJA



BLOGA KAIMO REFORMA AR KORUPCIJA?
"Va ldančioji partija ruošiasi 

privatizuoti, tiksliau, "prichvatizuoti" 
Ignalinos a tom inę elektrinę, 
geležinkleio bėgius ir elektros 
perdavimo linijas, net strateginius dujų 
ir naftos vamzdynus, kurie visose 
šalyse paliekami valstybės žinioje. 
Beveik panaikintos minimalios 
socialinės garantijos (darbuotojui 
susirgus pirmąsias 3 dienas turi 
apmokėti pats darbdavys), pensijos 
ir m inimalus atlyginim as tapo 
simboliniai, jie jau 2-3 kartus mažesni 
už realią skurdo ribą. Mėnesinės 
nedarbo ir socialinės pašalpos 
užtenka v ieną  kartą m aisto 
parduotuvėje apsilankyti.

Tačiau tiek žemdirbių sąjunga, tiek 
žmonių apgaulei kuriama naujoji 
valstiečių partija iki šiol tebejaučia 
ilgesj kolūkinei santvarkai. Keistas jų 
noras būti kapitalistais ir išsaugoti 
kolūkius.

Kolūkių likvidavimas sunkus, bet 
būtinas. Rusijoje, Baltarusijoje, 
Ukrainoje, kur kolūkių 
reorganizavimas ilgiau vilkinamas, 
žemės ūkis visai sugriuvo, nepakanka 
maisto produktų, nors jų poreikis dėl 
žm onių nusku rd im o ten yra 
sumažėjęs.

Lietuvoje 1994 metais žemdirbius 
žlugdė ne reformos, bet netikros du 
pustreč io  karto sum ažin tos 
produkcijos supirkim o kainos, 
begėdiškas nesiskaitym as su 
ūkin inka is ir bendrovėm is, 
neatsiskaitym as už parduo tą  
produkciją , žem dirb iam s
priklausančių lėšų nebaudžiamas 
grobimas, eksporto stabdymas.

Už žemdirbių lėšų išeikvojimą ne 
tik nebaudžiama, bet, kaip liudija 
Marijampolės pieno konservų fabriko 
ir kiti pavyzdžiai, neretai valstybės

lėšomis net pamaloninama. Mėsos 
ir pieno perdirbimo kombinatų 
bankroto skelbimas problemų taip 
pat neišsprendžia, kadangi išeikvoti 
pinigai dėl to neatsiranda, darbuotojai 
lieka be darbo, o valstybė ir akcininkai 
netenka turto. Bet tuo turėtų rūpintis 
teisėtvarkos institucijos.

Vyriausybės ir naujojo žemės ūkio 
ministro paaiškinimai, kad ūkininkai 
neišs ila ikys, nes perd irb im o 
kombinatai nepajėgs atsiskaityti su 
žemdirbiais, t. y. grąžinti jų pinigus, 
kelia tik  nuostabą. Kodėl 
nereikalaujama grąjjnti pinigų, kodėl 
nebaudžiam a už akivaizdų 
grobstymą? Valdančioji partija turi 
absoliučią daugumą Seime, ji, jeigu 
tik norėtų, galėtų priimti visus reikiamus 
sprendimus. Vargu ar kada nors bus 
Seime tiek agrarininkų, kiek jų ten 
posėdžiauja šiandien. Valdžia galėtų 
paraginti Ir teisėtvarkos institucijas, 
bet trūksta noro Ir suinteresuotumo 
palaikyti teisingumą. Tai liudija, jog 
valdančiajai partijai, kuri skelbėsi 
žemdirbių gynėja, kaimas rūpėjo tik 
prieš rinkimus. Buvo svarbūs tik 
žemdirbių balsai. Vėliau netik greitai 
numota j juos ranką bet tiek ūkininkus, 
tiek bendroves imta paprasčiausiai 
išnaudoti, už pieną ir grūdus jiems 
temokant skatikus. Praėjusiais metais 
besinaudojantys LDDP valdžia ir sava 
Vyriausybe, krovėsi pelną, brangiai 
parduodami pieno miltelius. Tačiau 
tas didesnis pelnas gautas dėl 
nupiginto pieno, t. y. Iš žemdirbių 
lėšų.

Latvijoje žemės ūkis yra sunkioje 
padėtyje, nes reformos pradėtos 
vėliau. Tačiau ūkininkai ten dabar 
uždirba daug daugiau nei Lietuvoje 
ne dėl didesnio darbo našumo, bet 
dėl realių, daug didesnių supirkimo

kainų.
Dažnas dabar girdi nuolatinius 

kaltinimus buvusiems valstybės 
vadovams dėl pradėtų vykdyti 
reformų. Nors kiekviena valdžia atsako 
už savo laikotarpj ir retai kada bando 
savo nesėkmes pateisinti praeitimi, 
Lietuvoje daroma priešingai. Susidaro 
jspūdis, tarytum dabartinė valdžia 
tebegyvena 1990 metais, ji ir toliau 
jaučiasi lyg būtų opozicijoje, savo 
veiklą tebegrindžia jvairiais kaltinimais 
ir pasiteisinimais. Kodėl jau trečius 
metus nuolat ir nuolat platinami jvairūs 
kaltinimai ir prasimanymai! Gal tokia 
propagandinė politika vykdoma 
siekiant patenkinti savo ambicijas, 
norint pažeminti politinius priešininkus 
ir išaukštinti save? Kažin ar taip. 
Greičiausiai-taip siekiama atitraukti 
žmonių dėmesį nuo tikrų problemų, 
pateisinti savo nevykusią veiklą. 
Kaltinimai buvusiąją! valdžiai kolūkių 
sugriovimu ar kažkokių pasekmių 
užprogramavimu LDDP valdžiai - tai 
tik nelabai gudrus bandymas dangstyti 
korupcinę kainų politiką, žemdirbių 
išnaudojimą ir skurdinimą.

- Ūkininkai dabar išaugina du 
trečdalius visos kaimo produkcijos, 
jie kartu su bendrovėmis jau pajėgūs 
išauginti daugiau nei buvę kolūkiai, 
jei tik galėtų tikromis kainomis parduoti 
savo produkciją ar Lietuvoje, ar 
užsienyje. Jei ir būtų išlikę kolūkiai, 
jie taip pat dabar negalėtų parduoti 
savo išaugintos produkcijęs. Esant 
dabartinei iškreiptai pinigų ir finansų 
politikai, supirkimo kainos negalėtų 
būti didesnės vien dėl to, kad jų 
pardavėjai būtų ne bendrovė ar 
ūkininkas, o kolūkis. Priešingai, jei 
būtų išlikę kolūkiai, jų darbo išlaidos 
būtų didesnės, jiems būtų dar sunkiau 
verstis.

BUKIME SVEIKI
Lietuvoje auga dvi beržų rūšys: 

karpotasis ir plaukuotasis. Šie medžiai, 
kurių liemens Ir stambiųjų šakų tošis 
balta, užauga iki 20 m aukščio. 
Karpotojo beržo lapai trikampiški arba 
rombiški, pliki, plikais lapkočiais. 
Plaukuotojo lapų pamatas apvalus, 
apatinė pusė plaukuota, plaukuoti 
lapkočiai. Žiedai - žirginėliuose.

Medžius atskiriame pagal šiuos 
požymius: jaunojo karpotojo beržo 
tošis žemutinėje kamieno dalyje 
sueižėjusi, plaukuotojo tošis lygi, 
sueižėjatik senatvėje. Karpotojo beržo 
šakos nusvirusios, plaukuotojo - ne. 
Karpotasis beržas mėgsta šviesą, 
auga drėgnam e dirvožem yje, 
pakelėse. Tai labai paplitęs Lietuvos 
medis. Plaukuotasis beržas - retesnis, 
auga pelkiniuose dirvožemiuose.

Medžiai žydi anksti pavasarį gegu
žės mėn. Žiedai susitelkę žirginiais.

Vaistine i žaliavai renkam i 
neišsiskleidę beržo pumpurai anksti 
pavasarj, o lapai - žydint. Šakutės 
nupjaunamos, surišamos j šluoteles 
ir džiovinamos gerai vėdinamoje 
patalpoje» arba gryname ore (pavėsyje) 
ne aukštesnėje kaip 25 laipsnių 
temperatūroje. Sudžiovintos šluotelės 
išku liam os arba pum purai 
nubraukiami (jie nesunkiai atsiskiria). 
Išdžiūvę pumpurai rudi, aitraus 
sutraukiančio skonio, malonaus 
kvapo. Gerai Jpakuotus juos galima 
laikyti 2 metus.

Beržo lapai skinami, kol dar jauni 
ir kvapūs (apie birželio mėn pabaigą). 
Džiovinami nuo saulės spindulių 
apsaugotoje patalpoje. Džiovinti lapai 
pakuojami J popierinius maišelius ir

laikomi 2 metus.
Pumpurai turi eterinio aliejaus, 

tanidų, dervų, cukraus, vitamino C, 
organinių rūgščių. Lapuose yra 
askorbino, nikotino rūgščių, saponino, 
eterinio aliejaus, tanidų, karotino, 
mineralinių medžiagų ir kartumynų.

Beržų pumpurų užpilas vartojamas 
šlapimui varyti. jei yra pabrinkimų, 
atsiradusių dėl širdies veiklos 
nepakankamumo. Sergant Inkstų 
funkcijos nepakankamumu, beržo 
pumpurų užpilas šlapimo išsiskyrimui 
skatinti nevartotinas, nes žaliavoje 
esančios dervinės medžiagos dirgina 
inkstų parenchininj audinj. Jis taip 
pat veikia tulžj varančiai, anti- 
mikrobiškaį atsikosėjimą skatinančiai, 
todėl vartojamas bronchitui, laringitui, 
tracheitui gydyti. Be to, pumpurų

užpilas vartojamas ir kaip prakaitavimą 
skatinanti priemonė.

Užpilui reikia 10 g beržo pumpurų 
užpilti 200 ml karšto virinto vandens, 
indą jstatyti j verdančio vandens vo
nelę ir kaitinti 15 mln. Aušinama kam
bario temperatūroje 45 mln., nuko- 
šiama ir nuspaudžiama j gautą užpilą 
jpilama tiek virinto vandens,'kad būtų 
200 ml (1 stiklinė). Geriama po trečdalį 
stiklinės šilto užpilo 3 kartus per dieną 
15 min. prieš valgj, kad geriau skirtųsi 
tulžis, šlapimas ir prakaitas.

Beržo pumpurų 10-20% spiritinė 
ištrauka vartojama trynimams, kom
presams, pavilgams. Taip gydoma 
sąnarių ir raumenų skausmai, 
radikulitas, ilgai negyjančios žaizdos, 
pragulos, išbėrimai ir kitos ligos.

Iš beržo lapų nuoviro ruošiamos 
vonios (100-150 g lapų voniai) sergant 
radikulitu, podagra, artritu, alerginiu 
dermatitu Ir kt.

Pavasarj rinktais lapais liaudies 
medicina rekomenduoja malšinti 
nervinio pobūdžio skausmus. Nuskinti 
švieži lapai dedami j indą, suslegiami 
ir kaitinami ant lėtos ugnies. Kai lapų 
masė sušyla, j ją panardinama 
skaudanti ranka ar koją arba dedama 
ant skaudančios kūno dalies, ją 
apklojant. Galima dar išgerti prakaitą 
varančios liepžiedžių ar aviečių 
arbatos. Reikia 10-12 procedūrų, kurių 
trukmė ne ilgesnė kaip valanda Šitaip 
gydomas reumatas, radikulitas,

podagra, odos ligos.
Beržų sula - skanus ir vertingas 

gėrimas. Jis stiprina if gaivina. Suloje 
yra obuolių  rūgšties, cukraus 
(gliukozės), vitamino C, kalio, kalcio, 
magnio ir kt. mineralinių medžiagų. 
Konservuota beržo sula nepraranda 
vertingų savybių. Ją gali gerti visi, tik 
diabetu sergantys - saikingai. Sula 
tirpdo akmenis (dažniau fosfatinės ir 
karbonatinės kilmės) šlapimtakiuose, 
varo šlapimą. Ja gydoma (kartu su 
k ita is preparata is) akm enligė, 
mažakraujystė, bronchitas, anginą 
furunkuliozė, podagra, egzema, 
avitaminozė. Geriama po 1 stiklinę 2- 
3 kartus per dieną Sula greitai gendą 
todėl laikoma sandariai uždaryta, 
šaltoje vietoje.

Iš beržo medienos pagamintas

degutas naudojamas Vyšnevskio bei 
V ilk insono  tepalam s gaminti. 
Vyšnevskio tepalas vartojamas 
paprastoms Ir ilgai negyjančioms 
trofinėms žaizdoms gydyti. Tepalas 
skatina pažeistos odos regeneraciją. 
Vilkinsono tepalas vartojama sergant 
niežais ir odos grybelinėms ligoms.

Iš beržo medienos gaminama Ir 
aktyvioji anglis, kuri turi absorbcinių 
savybių bei vartojama dujoms, 
nuodams, bakterijoms iš organizmo 
šalin ti. A ps inuod ijus  maistu, 
sunkiaisiais metalais., alkoloidais, 
gaminama ir geriama aktyviosios 
anglies suspensija Šiam tikslui 20- 
30 anglies tablečių sutrinama, 
išmaišoma pusėje stiklinės vandens 
ir išgeriama Pučiant vidurius, geriama 
po 1 -2 tabletes 3-4 kartus per dieną.

Mokslo ir liaudies medicinoje gerai 
žinomas ir beržo grybas. Jis auga 
dažniausiai ant bėdų kamienų. Beržo 
grybe yra chromogenu, steroidinių 
junginių, organinių rūgščių, geležies, 
silicio, aliuminio, kaleto, magnio, natrio 
druskų ir kt. Veikliosios grybo 
medžiagos stabdo uždegimus, maži
na arterinj ir veninj kraujo spaudimą, 
gerina ligonio savijautą, kraują.

Pramonė gamina beržo grybo 
ekstraktą (Befunginum). Jis skatina 
medžiagų apykaitą, skrandžio ir 
dvy likap irš tės  žarnos, opos 
epitelizaciją. Preparatas tinka kaip 
sim ptoninis vaistas piktybiniam

navikui, lėtiniam gastritui ir kitoms 
ligoms gydyti. Befunginas geriamas 
(3 arbatiniai šaukšteliai ekstrakto 
atskiedžiaml 150 ml vandens) po 1 
valgomąjį šaukštą 30 min. prieš valgj 
3 kartus per dieną Gydomasis kursas 
- 3-5 mėn. su pertraukomis.

Labai plačiai jvairūs beržo 
preparatai vartojami plaukų priežiūrai, 
nes juose esančios medžiagos skatina 
plaukų augimą, valo riebias odos 
poras nuo suregėjusių ląstelių, skatina 
kraujo apytaką sutraukia odos poras. 
Nuo stipresnio beržo žievės ar 
pumpurų nuoviro plaukai gelsvėja.

Stiklinė šviežių lapų užpilama litru 
verdančio vandens. Po pusvalandžio 
perkoštu užpilu perplaunami plaukai.

Paruošė 
Gražina JAKNIŪNAITĖ

Prisiminkime, kaip prieš dvejus 
m etus pradė jus reorganizuoti 
kolūkius, mums buvo pranašaujamas 
badas, t. y. maisto prekių trūkumas. 
Jei trūkstų maisto - tai reforma 
nepasiteisintų. Bet maisto prekių 
netrūksta, dabar jųyra net perteklius. 
Žemdirbiai galėtų patiekti produkcijos 
daug daugiau, jei būtų kitokia 
ekonominė politika ir būtų galima 
daugiau parduoti ar eksportuoti. 
Mieste jau yra badaujančių, bet ne 
dėl maisto prekių stygiaus, o dėl to, 
kad trūksta pinigų, kadangi gyventojų 
perkamoji galia sumažėjo dėl 
netikusios finansų politikos, dėl 1992 
m. rudenj pradėto irdartebetęsiamo 
pajamų šaldymo (atlyginimų ir pensijų 
mažinimo).

Dėl eksporto stabdymo ir supirkimo 
kainų ke le riopo  sum ažin im o 
nuostolius jau patiria ir valstybė, nes 
dėl to  sumažėjo pieno, ima trūkti 
maistinių kviečių. Pieno sumažėjimą 
Vyriausybė bando paaiškinti karvių 
bandos sumažėjimu 1994 metais. 
Bet tai tik dalis tiesos. Žemdirbiai 
mažiau belaiko karvių ne iš paikumo, 
ne dėl to, kad neturi ganyklų, bet 
todėl, jog praėjusią vasarą už litrą 
pieno daug kur tebuvo mokama 18 
centų, o kai kur - dar mažiau. Negali 
ūkininkas auginti karves vien 
malonumui. Dabar, kainos kyla, tad 
po pusmečio ar metų, jei jos bus 
realios, padaugės pieno, pagausės 
karvių banda.

Į Tėvynės sąjungos daugkartinius 
re ika lavim us pa la ikyti realias 
p rodukc ijos  sup irk im o  kainas 
atsižvelgta tik dabar, kai ėmė trūkti 
pieno. Greit pritrūks ir maistinių kviečių. 
Bet ne todėl, kad žemdirbiai jų 
neišaugino, o dėl to, kad Vyriausybė 
nepasirūpino juos rudenj supirkti, kol 
dar grūdai nebuvo išvežti iš Lietuvos. 
Deją rudenj žemdirbiai už Juos negavo 
ir pusės kainos - vos 200 litų už toną. 
Kiti iš viso negalėjo grūdų parduoti. 
Tėvynės sąjungos reikalavimai 
palaikyti realią grūdų supirkimo kainą 
(apie 400-450 Lt) kaip paprastai buvo 
pavadinti populistiniais ir atmesti, nors 
jau tada buvo perspėta, jog pavasarj 
maistinių grūdų trūks ir teks juos 
įvežti S užsienio mokant pasaulinėmis 
kainomis. Tik dabar jų kaina padidinta 
iki 500 litų, bet kviečių jau nebėra. 
Tad ar reformos, ar Vyriausybės 
savanaudiška ir neatsakinga,kainų 
bei finansų politika slegia kaimą?

Tačiau ir toliau korupcinė finansų 
politika dangstoma neva bloga kaimo 
reforma. Beje, jei reforma būtų jau 
užbaigtą žemdirbiai gyventų lengviau.

Vakarų ir Šiaurės Europoje niekam 
neateina j galvą diskutuoti dėl to, ar 
reikia palaikyti supirkimo kainas, ar 
remti žem ės ūkio produkcijos 
eksportą. Ten diskutuojamą kaip tai 
daryti - pake liant kainas ar 
kompensuojant jų skirtumą, ir kiek

palaikyti supirkim o kainas bei 
eksportą. Ten taip pat svarstomą 
kokias kredito lengvatas pritaikyti, 
kaip apsisaugoti nuo pigesnio 
importinio maisto. Lietuvoje per 
pastaruosius dvejus metus buvo 
bandoma žemdirbius įtikinti, kad viską 
sutvarkys rinka, jog Žemės ūkio 
ministerija nieko neturi daryti, o tik 
stebėti ir komentuoti, kas darosi toje 
rinkoje. Blogiausia, jog, nuvertinus 
litą, Lietuva savo vidaus rinkos 
nebegali ginti, nes mūsų pačių pinigais 
apie 30% nuvertintos užsieninės 
prekės visiškai nustelbė vietines 
prekes. Žemdirbiai liko be darbo, 
valstybė - be pajamų.

Dar 1993 m. pradžioje Tėvynės 
sąjunga buvo pateikusi Seimui 
Įstatymo projektą dėl žemės ūkio 
gamybos reguliavimo laisvos rinkos 
sąlygomis. Sis įstatymo projektas, 
kaip ir nutarimas dėl žemės ūkio 
finansinės padėties pagerinimo, buvo 
dem onstra tyv ia i atm estas. Po 
pusantrų m etų LDDP frakc ija  
apsigalvojo ir jau pati paruošė įstatymą 
dėl žem ės ūkio va ls tyb in io  
reguliavimo. Tačiau šis jstatymas ne 
tik pavėluotas, bet svarbiausia - 
pusin is, besirem iantis ne 
ekonom inėm is, o daug iausia  
administracinėmis priemonėmis. Juo 
norim a tariam ai pa lengvin ti 
produkcijos supirkimą (taikant kvotas) 
ir apsaugoti savo rinką nuo importinių 
maisto prekių, įpareigojant jas parduoti 
brangiau. Toks pusinis, iškreiptas 
jstatymas problemų neišspręs. Užuot 
pinigų politikos svertais skatinus 
eksportą ir ribojus Importinių prekių 
Įvežimą, nuspręsta užsienio prekėms 
administracine tvarka nustatyti 
didesnes, t  y. ne mažesnes nei vietinių 
prekių kainas. Blogiau nesugalvosi. 
Vyriausybė su savo gyventqais elgiasi 
lyg su priešais, jų lėšomis monopo- 
liškai didina kitų kraštų ūkininkų bei 
Jų produkcijos importuotojų ir taip 
didelius pelnus. Deją problemų, kurias 
tokiais veiksmais siekiama spręsti, 
tik padaugės.

Tėvynės sąjunga pateikė 
ekonomikos gaivinimo planą. Jame 
numatė konkrečias, rinkos sąlygas 
attinkančias pinigines ir finansines 
priemones, kurios sudarytų normalias 
sąlygas žemės ūkio veiklai. Tai 
kontraktų ir kontraktinių kainų mecha
nizmas, supirkimo kainų palaikymas 
ir Importo ribqimas piniginiais svertais, 
eksporto rėmimas. Anksčiau ar vėliau 
tai turės būti padaryta.

Kaip minėjau, dėl lito nuvertinimo 
šiandien apytikriai trečdaliu savo 
lėšomis nupiginame atsivežamų 
maisto prekių kainas. Jei litas taip ir 
toliau nuvertas, tai po trijų mėnesių 
parduotuvėse liks tik užsieninės 
maisto prekės, nes jos jau bus perpus 
nupigintos mūsų pačių lėšomis.

Vaclovas LAPĖ 
Seimo narys

SUTEMŲ
VAKARAS

Janina KLUNGEVIČIENĖ
1 jaukią gražią Dramos teatro kavinę 

penktadienio vėlų vakarą rinkosi tie 
šiauliečiai, kurie neabejingi poezijai.

Aktorė Silva Povilaitytė deklamavo 
rusų poetų Puškino, Lermontovo, 
Bloko, Jesenino, Tlutčevo eiles. Su 
dideliu meistriškumu, emociją myima 
aktorė perteikė posmus apie meilę, 
ilgesj, g rož į gėrj.

O kiek svajingumo, jaudulio suteikė 
aktorė Nomeda Bėčiūtė, dainuodama 
J. Feldmano, E. Tomino ir kitų rusų 
kompozitorių romansus.

Poezijos dvasia susipindavo su 
jautriai parinkta ir subtiliai atliekama 
pianisto Arijaus Ivaškevičiaus muzika

Esu be galo laiminga, pabuvusi 
tokiame gražiame svajonių, meilės 
vakare...

Aktorė S. Povilaitytė ne tik visus 
maloniai pasitiko, bet ir kiekvieną 
išeinanti palydėjo, kelionei j širdį 
gerumą įdėjo.

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

Su nekantrumu laukiu paskutinio 
mėnesio penktadienio - "Sutemų 
vakaro" susitikimų.



TELEVIZIJOS PROGRAMA BALANDŽIO 8 - 16 D.
Šeštadienis, balandžio 8 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programą. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.55 
Sveiką Prancūzija 12.25 F. "Degrasi

fimnaziia". 12.55 Pasaulio sportas. 
3.50 Folkloro muzikos šventė 

Vokietijoje. 14.20 Jaunimo teatro 
spektaklis. Moljeras. "Skapeno 
klastos". 16.00 Lietuvos krepšinis. 
"Statyba" - "Šilutė". Pertraukoje - 
animacinis f. 17.30 Likimai. 18.00 
Žinios. 18.15 Kino pasaulyje. 18.45 
Lietuvos futbolas. "Panerys" - 
"Šiauliai-Sakalas". 20.30 Panorama
21.00 Sportas. 21.10 Po savo stogu.
21.50 F. "Motina ir sūnue” . 18 s. 
2225 Kanadiečiu trileris "Sensacija".
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Roko 
legendos.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas "Eldorado" (r).
13.14.15 d. 120Q Vaidybinis filmas 
"Kobra". 12.50 Muzika. 13.30Svei- 
katos apsaugos reforma 14.00 Did
miesčio metro. 14.30 Azijos greit
kelis. 15.30 Floydas Ispanijos žemė
je. 16.00 VIVA Charts (v). 17.00 
Deutsche Welle. 17.30 Pats sau 
režisierius (r). 18.00 TV serialas 
"Džonas Rosas". 18.30 Muzika.
19.00 Žinios (rį. 19.20 Uetbto. 19.30 
TV serialas ’Maištininkas". 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika 21.30 Vaidybinis 
filmas "Kas gi ten dainuoja". 23.00 
Žinios. 23.15 Vaidybinis filmas "Žiur
kės. Siaubo naktis". 01.00 Pabaiga

Sekmadienis, balandžio 9 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Svetimo skausmo 
nebūna. 10.30 F. vaikams "Soltis".
10.55 Septynios Kauno dienos.
12.00 Krepšinio pasaulyje. 12.45 
Koncertuoja I. Ponarovskaja, B. 
Moisejevas Ir kiti. 1125 Vokiečių 
menininkai. 13.50 F. Šopeno Kon
certas fortepijonui ir orkestrui. 14.30 
Azimutai. 15.00 Sveikinimu kon
certas. 16.00 F. "Neono raitelis". 
16 50 Katalikų TV studija 17.20 Laida 
automėgėjams "Automanija". 18.00 
Žinios. 18.10 Tarptautinis kultūros 
žurnalas "Alice". Nr. 58.18.55 Gy
vybės žalias medis. 19.25 R. Vag
nerio opera "Skrajojantis olandas
20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 Pirmasis kanalas. 21.30 F. 
"Geležiniai vyrukai". 22.45 Susitikt 
tave horėčiau vėlei... 23.05 Vakaro 
Žinios. 23.20 Roko savaitgalis.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas [gamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Kas gi ten dainuoja". 12.00 
TV serialas "Kobra". 12.50 Muzika
13.30 POP TV. 14.00 Svajonių 
vandenynas. 14.30 Paslaptingosios 
vietos. 15.00 Grego Graingerio 
nuotykių kronika. 16.00 Deutsche 
Welle. 16.30 Iš "Formulė I" istorijos.
17.00 Laukiniai pietūs. 17.30 Įdomūs 
žm onės. 18.00 TV serialas 
"W estgatelll" (a, titr.). 19.00 Žinios 
(r). 19.20 Muzika 19.30 Gineso 
šou. 20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Naujienos. 
Nuomonės. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Voratinklis". 23.10 Tamsos 
citadelė. 23.50 Pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 10 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30 Pirmasis 

kanalas. 17.00 Programa. 17.05 
Mūsų kalba. 17.35 Informacinis 
videožurnalas "Didžioji Britanija 
šiandien". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 
19.00; 21.30 TV anonsas. 19.05

Baltarusių program a. 19.15 
Ekonomikos žurnalas "Nuo A iki Ž".
19.35 Sporto studija. 20.00 01, 02,
03.20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 Studijo je  Lietuvos 
Respublikos prezidentas A. 
Brazauskas. 21.35 F. 
"Paženklintoji". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Klasikinės muzikos vakaras. 

TELES
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 680 d. 9.30 TV serialas 
"M a iš tin inkas". 32 d. 10.30 
Vaidybinis filmas "Voratinklis. 12.10 
Vaidybinis filmas "Ledi X skyrybos.
13.40 Muzika. 13.55 Anglų kalbos 
pam okėlė. 14.00 Tarptautinė 
kelionių apžvalga. 14.30 Airijos 
portretas. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Davidas Jensenas keliauja per 
Kanada. 16.00 Laukiniai pietūs. 
16.30TV serialas "Eldoradas1 16d.
17.00 Vaidybinis filmas "Savas 
kūdikis". 1 d. 18.30 Animacinis 
film as 18.55 Anglų kalbos
pamokėlė. 19.00 Žinios (r). 19.20 
100%. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 681 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.20 Muzika.
21.30 Vaidybinis filmas "Kelio 
lankstas. 23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 
00.00 Pabaiga.

Antradienis, balandžio 11d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00;

22.45 TV anonsas. 8.35 Sveika, 
Prancūziją 17.00 Programa. 17.05 
Gyvybės žalias medis. 17.35 
Menora. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa valkams. 18.50 Žinios. 
19.Ö5 Laida lenkų kalba. 19.30 Nėra 
to blogo, kas neišeitu j gera. 19.40 
Partijų studiją 20.30 Panoramą
21.00 Sportas. 21.10 F. 
"Storžieviškas elgesys". 22.50 
Brydė. 23.20 Vakaro Žinios. 23.35 
Beprotiškoji loteriją

7.30 Ūnios (a). 8.00 Animacinis 
filmas 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 TV serialas "Džonas 
Rosas". 12 d. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas "Kelio lankstas".
12.00 TV serialas "Eldoradas". 16 d.
12.30 Vaidybinis filmas "Savas 
kūdikis". 1 d. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Žem iškos 
kelionės. 14.30 Sostinė. 15.00 
Kelionių skonis. 15.30 Keliautojo 
akimis. 16.00 Pasaulio sportas.
16.30 Naujienos. Nuomonės. 17.00 
TV serialas "Eldoradas". 17 d. 17.30 
Vaidybinis filmas "Savas kūdikis". 2 
d. 16.40 Animaciniai filmai. 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (r). 19.20 100%. 19.30 TV 
serialas Santa Barbara". 682 d.
20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Muzika. 21.30 Vaiqybinis 
filmas "Juno ir povas". 23.10 Žinios.
23.25 Muzika. 00.15 Pabaigą

Trečiadienis, balandžio 12 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.05;

22.40 TV anonsas. 8.35 Mokomoji 
anglų k. programa. 16.55 Programa.
17.00 Futbolas "Panerys" - "Grifas"- 
"Inkaras". 18.45 Programa vaikams.
19.10 Krikščionio žodis. 19.20 Sodų 
kraitė. 19.40 9 amatai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
"V ik ru o lis " . 22.45 M uzikinis 
žurnalas "Terra musica". 23.25 
Vakaro žinios.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 682 d. 9.30 Vaidybinis 
filmas "Westgate" III, 8 d. 10.30 
Vaidybinis filmas "Juno ir povas".
12.10 TV serialas "Eldoradas". 17 d.
12.40 Vaidybinis filmas "Savas 
kūdikis". 2 d. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Geriausieji 
Europoje. 14.30 Nuotykių ieškotojai.
15.00 Kelionių skonis. 15.30 Iššūkis.
16.00 DEUTSCHE WELLE. 16.30 
jdomūs žmonės. 17.00 TV serialas

Eldoradas" 18 d. 17.30 Muzika.
18.30 Animaciniai filmai. 1155 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios (r).
19.20 100%. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara” . 683 d. 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Muzika. 21.30 TV serialas "Kobra" 9 
d. 22.20 Vaidybinis filmas "Lovoje 
su Madona", f  d. 23.20 Žinios. 23.65 
Va idybin is film as "Lovo je  su 
Madona” . 2 d. 00.35 Pabaiga.

Ketvirtadienis, balandžio 13 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00;

21.40 TV anonsas. 16.55 programa.
17.00 Kanadiečių program a 
jaunimui "Gajvės triukšmas". 17.30 
Brydė. 18.00 Žinios. Į8 .10 Programa 
vaikams. 18.50 Ž inios. 19.05 
Vyriausybė nutarė... 19.20 Jaunimo 
banga. ŽO.OO "22". 20.30 Panoramą
21.00 Sportas. 21.10 Europa šou.
21.45 TV spektaklis "Ne sau 
žmonės". 22.35 Geltona, žalia, 
raudona. 23.20 Vakaro žinios.

T E L E I
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara” . 683 d. 9.30 Pats sau 
režisierius. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas "Naujokas Hillas".
12.00 TV serialas "Eldoradas". 18 d.
12.30 Muzika. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Povandeniniai 
nuotykiai. 14.30 Nuotykių ieškotojai.
15.00 Pasaulio sodai. 15.30 
Žingsniuojame po Europą. 16.00 Iš 
FORMULE I istorijos. FENIKSAS.
16.30 DEUTSCHE WELLE. 17.00 TV 
serialas "Eldoradas" 19 d. 17.30 
Vaidybinis filmas "Šeima". 1 d.
18.30 Animaciniai filmai. 1155 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios (r).
19.20 100%. 19.30 TV serialas 
“ Santa Barbara". 684 d. 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 Karo 
žygis Europoje. 13 d. Vaidybinis 
filmas "Sparnuoti laivai". 23.20 
Žinios. 23.35 Muziką 00.15 Pabaiga

Penktadienis, balandžio 14 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.05;

22.10 TV anonsas. 17.00 Programa.
17.05 Vokiečių rašytojai. .17.35 
Sveikata kasdien. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.55 
Žinios. 19.10 Muzika ir mes. 20.00 
Reportažai iš regiono. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Nakviša. 22.15 Kryžiaus kelias.
23.30 Vakaro žinios.

TELE 1
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 Meninis filmas "Santa 
Barbara". 684 d. 9.30 Gineso šou, 
30 d. 10.00 Muzika. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Sparnuoti laivai". 12.10 TV 
serialas Eldoradas" 19 d. 12.40 
Vaidybinis filmas "Šeima". 1 d.
13.55 Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
Povandeniniai nuotykiai. 14.30 
Vyno ekspresas. 15.00 Edinburgo 
pilis. 15.30 Iššūkis. 16.00 Muzika.
16.45 Langas j gamtą. 17.00 TV

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT IV. 8 - 14 D.
Šeštadienis, balandžio 8 d.
8.30Sovijaus horoskopas. 8.35 

'Taip sukasi pasauüs”. 9.30 "Nakties 
riba". 10.00 Vaikų savaitgalis. 11.30 
Rutina. 12.30 Rodo WORLDNET.
19.00 Sveikinimų koncertas. 20.00 
NBA rungtynės. 21.00 Mana-Maną
21.30 Rokijada 22.00 Alternatyvaus 
M eno Studija : m oksle iv ių  
avangardinių madų šou. 22.30 
"Jsijunkite televizorių". 23.00 
"Vakaro spindulio" programa.

Sekmadienis, balandžio 9 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai Sutaikinimo sekramentas.
10.00 Susitikimai. 10.30 Vaikų 
sava itga lis. 11.30 Dešimt 
geriausiųjų. 1215 Prospektas. 18.15 
Pasaulio naujienos CNN. 18.30 F. 
"Laukinis balsas” . 20.00 NBA 
apžvalga. 20.30 "Laukinė rožė".
21.00 Baltijos naujienos. 

Pirm adienis, balandžio 10 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30

"Laukinė rožė". 19.00 Baltijos 
naujienos. 19.05 F. vaikams 
"HeklberioHino nuotykiai”  1 s. 20.00 
LKL apžvalga. 20.30 "Nakties riba".
21.00 Baltijos naujienos. 22.00 
Trumpos istorijos apie miesto 
vargonus. 22.20 Aerobikos ir šeimos 
šventės Šiauliuose. 22.25 Spaudos 
apžvalga. 22.30 Juoda-balta. 23.00 
F. "DešiMties gladiatorių triumfas".

Antradienis, balandžio 11 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.25;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Nakties riba". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 "Sodžius".
20.00 "Prospektas". 20.20 Tautininkų 
žinios. 20.30 "Laukinė rožė". 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Sankryža.
22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, balandžio 12 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Tajp sukasi pasaulis". 8.30; 21.30 
"Nakties riba". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 Laida "Ilgoji

pertrauka". 20.00 Baltijos naujienos.
20.05 Krepšinis. Šilutės "Šilutė" - 
Kauno "Lavera". 22.30 F. "Pelenė". 
0.10 Krepšinis. Kauno "Žalgiris"- 
Šiaulių "Šiauliai” .

Ketvirtadienis, balandžio 13 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Nakties riba". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 Laida 
"RAUS". 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 "Laukinė rožė". 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Krepšinis. 
"Atletas"-"Šiauliai". 23.10 "ARGOS" 
programa.

Penktadienis, balandžio 14 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Laukinė rožė". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga 19.35 Veidrodžiai 
ir atspindžiai. 20.00 "Už kampo..."
20.30 "Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.30 F. "Išduotas 
pasitikė jim as". 24.00 Dešimt 
geriausiųjų.

serialas "Eldoradas" 20 d. 17.30 
Vaidybinis filmas "Šeima". 2 d.
18.30 Animaciniai filmai. 1155 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios (r).
19.20 100%. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 685 d. 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 jAnglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Kobra". 10 d. 22.20 Vaidybinis 
filmas "Meilės aistra". 23.50 Žinios. 
00.05 Pabaigą

Šeštadienis, balandžio 15 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programą 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba 11.50; 
18.15; 22.20 TV anonsas. 11.55 
Sveika Prancūzija. 12.25 Kelias.
12.50 K  "Degrasi gimnazija". 13.20 
Pasaulio sportas. 14.00 Lietuvos 
olimpiečiai. 14.30 Jazz session.
15.00 Akademinio dramos teatro 
spektaklis "Čia nebus mirties". 
1л35 Vakaras sodams žydint. 18.20 
Žinios. 18.30 Kino pasaulyje. 19.00 
TV videofilm as "V idurnakč io  
vargonai". 20.00 Atgarsiai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 Po 
savo stogu. 21.50 F. "Motina ir 
sūnus". 22.30 F. "Sensacija". 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 Robert Plant 
and Jimmy Page.

9.00 Animaciniai filmai. 10.30 
Vaidybinis filmas "Viena taurele per 
daug". 12.00 Vaidybinis filmas 
"Kobra". 12.50 Muzika. 13.30 
"Britanijo je". 14.00 Didmiesčio 
metro. 14.30 Azijos greitkelis. 15.30 
Floydas Ispanijos žemėje. 16.00 HIT 
MCM. 17.00 DEUTSCHE WELLE.
17.30 Pats sau režisierius (r). 18.00 
Dokurtientinis filmas. 18.30 Muzika.
19.00 Žinios (r). 19.20 Lietloto. 19.30 
TV serialas Maištininkas". 33 d.

20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas "Nuostabus 
gyvenimas". 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika. 23.30 Vaidybinis filmas 
"Naktinis svečias". 01.00 Pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 16 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Šv. Velykos. 9.40 Velykinis 

koncertas. 10.00 F. "Soltis". 10.25 
Septynios Kauno dienos. 11.25 
Aukštas 18/17. 12.10 Krepšinio 
pasaulyje. 12.55 TV anonsas.
13.00 urb i et orbi. 13.40 Aleliuja.
14.00 Kas pirmiau - višta ar 
kiaušinis. 14.40 Azimutai. 15.00 
Sve ik in im ų koncertas. 16.00 
Kanadiečių seria las "N eono  
raitelis". 16.50 Katalikų TV studija.
17.20 Laida autom ėgėjam s 
"Automanija". 18.00 TV anonsas.
18.05 Žinios. 18.15 Gyvybės žalias 
medis. 18.45 Sekm adienio 
fotoateljė. 19.20 Kalbos viktorina.
20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 F. "Žaibo nušviesti". 22.45 
Koncertuoja Kauno bigbendas.
23.25 Vakaro žinios.

TELE 3
9,00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas i gamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas ' Nuostabus gyvenimas".
12.00 TV serialas "Kobra". 10 d.
12.50 Muzika. 13.30 POPTV. 14.00 
Svajonių vandenynas. 14.30 
Paslaptingosios vietovės. 15.00 
Grego G ra ingerio  nuo tykių 
kronika. 16.00 DEUTSCHE 
WELLE. 16.30 Iš FORMULĖ I 
istorijos. 17.00 Laukiniai pietūs.
17.30 jdomūs žmonės. 18.00 TV 
serialas "Westgate". III, 9 d. 19.00 
Žinios (r). 19.20 Muzika. 19.30 
Gineso šou, 31 d. 20.00 Pasaulio 
sportas, 20.30 Animacinis filmas
21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30 
Vaidybinis filmas "Samdomasis 
žudikas". 23.00 Pabaiga.

© TAIKINYS
šeštadienis, balandžio 8 d.
LTV
12.55 val.
"Pasaulio sportas"
Įdomesnių sporto rvykių apžvalgą
A. Pliadžio ir T. Meškonio 

reportažas iš Pietų Afrikos apie 
Lietuvos ledo ritulio rinktinę Pasaulio 
ledo ritulio C-2 grupės čempionate. 
V. Vitkaus reportažas iš Olandijoje 
vykusių tarptautinių taekvondo 
varžybų. E. Trembo pristato šeipingo 
mėgėjas Lietuvoje.

Pirmadienis, balandžio 10 d.
LTV
17.35 val.
Informacinis videožurnalas
"Didžioji Britanija šiandien"
*  Dailininkas piešia karo Bosnijoje 

baisumus.
*  Sportininkų teisių gynimo 

kampanija.
* Nauji bilietai ir nauja skaitmeninė 

miesto transporto sistema.
* Žaluma didmiesčio centre.
* Moterų fotografija.
19.15 val. л
"Nuo A Iki Ž”
Ekonomikos žurnalas.
*  Turizmas Lietuvoje.
* Kas gina vartotojų teises.
* Buvęs "Azotas" tapo "Achema".
Tačiau ši Jonavos jmonė pakeitė

ne vien tik vardą...
*  Gamyba Vakarų rinkai.
21.35 val.

i mutens isvyK5ia j aiKampią 
s sala ir gyvena kartu su kitais 
lais. č ia  ji patiria skurdą ir meilę. 
P. Vecchiali.

"Paženklintoji" '
Istorija apie gražią Paryžiaus 

manekenę, kuriai likimas siunčia daug 
sunkių išbandymų. Susirgusi raupais, 
jauna moteris išvyksta j atkampią
Azijos sah :------------ '— 1-------
ligoniais. (
Rež. P. ’

TELE 3
21.30 val.
"Kelio lankstas"
Pianistas keliauja pas savo draugę 

j Holivudą. Pakeliui jj sutinka pavėžėti 
vyriškis, kuris, vaikinui bevairuojant 
mašiną, netikėtai miršta. Paslėpęs 
negyvėlj, pianistas važiuoja toliau, ir 
jo pakeleive tampa paslaptinga 
moteris. Galiausiai jaunuolis pajunta 
įsivėlęs i pavojingą jvykių sukurj...

22.30 val.
"Juoda-balta"
Roko muzikos gerbėjams per 

Baltijos TV - susitik im as su 
populiariuoju Stingu, išgarsėjusiu su 
grupe ‘The police^'... Tačiau vienam 
britų žurnalui ši roko žvaigždė *  
prisipažino, kad katastrofiškai silpsta •  
klausa Tiesą jis nenusimena. Pasak 
jo, juo silpnesnė klausa, tuo gražesnis 
baisas...

TELE 3
MCM
TELE 3 šią savaitę pradeda rodyti 

MCM ("My chaunelfor m u s icT  Tai v 
jvairių pakraipų - nuo baladžių iki 
sunkiojo metalo, nuo bliuzo ikitecnno 
- muzika. Tai geriausi videoklipai iš 
visos Europos!.. MCM žiūri per 50 
valstybių.

Jums reikia fotografo paslaugų?
Skam binkite  tel. 450438. Padėsime.

F irm a “ A k im irk a ”

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

Lalkra&tls p latinam as A km enėje , I 
J onišky je , K elm ėje , P a kru o jy je , | 
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB "Aušros alėja".
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