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specialiai “Aušros alėjai”
POPIEŽIUS JONAS 

PAULIUS II RYGOJE

Rygoje iš ryto lijo. Tačiau Pop
iežiui atvykus, sušvito saulė. Iš aer
ouosto Popiežius Jonas Paulius II 
atvyko į  katalikiškąją šv. Jokūbo 
bažnyčią, esančią senamiestyje. Čia 
susirinko daug žmonių. Įvyko pam al
dos. Malonu, kad Šventasis Tėvas 
bažnyčiai padovanojo auksinę taurę, 
j tikinčiuosius Jis kreipėsi latvių kalba. 
Kristaus vietininkas žemėje prisim 
inė Latvijos krikščionybės istoriją, 
pirmąjį vyskupą Meinardą, Rygos 
kunigų seminariją, kurios auklėtiniai 
savo ganytojišką darbą dirba net

tolimiausiuose Rusijos pakraščiuose.
Po Šv. M išių Popiežius susitiko su 

Latvijos Prezidentu ir  Vyriausybe. Po 
to Šventasis Tėvas vėl ėjo į  žmones. 
Pirmą valandą dienos Domos sob
ore įvyko ekumeninės pamaldos, 
kuriose dalyvavo įvairių tikybų at
stovai: katalikai, liuteronai, pra
voslavai, baptistai. O šeštą valandą 
vakaro Šv. M išios prasidėjo Mežo 
parko estradoje. Jose dalyvavo apie 
40000įva irių tikybų žmonių. Tikintieji 
Šventajam Tėvui įte ikė Meinardo 
portretą, kitokių dovanų. Mano 
nuom one, Popiežius L ietuvoje  
sutiktas šilčiau, su juo susitiko kur 
kas daugiau žmonių. Rygoje neteko 
matyti tokių dailių atvirukų, ženkliukų, 
spalvotų bukletų, kuriuos galėjome 
įs igy ti Lietuvoje.

Rygoje lankiausi su m isioniere iš 
Italijos Marija. J i buvo Popiežiaus 
kelionės į  M eksiką ir  JAV liudininkė. 
Iš Denverio (JAV) per Londoną j i  
atvyko į  Lietuvą. Marija lankėsi Šiau
liuose ir  Šiluvoje. M isionierei šiltas ir  
nuoširdus Šventojo Tėvo sutikimas 
Lietuvoje laba i patiko. Apie Latviją 
šito j i  man nepasakė.

Iš Rygos ja u  kitą dieną Šventasis 
Tėvas išvyko j  Latvijos šventovę 
Agluoną. Po to išskrido j  Estiją.

Stanislovas PAŠKEVIČIUS

INTERVIU SU LIETUVOS SEIMO NARIU ALGIRDU 
ENDRIUKAIČIU

TOKIA JAU MANO DUONA - 
GINTI ŽMOGŲ

Koresp. Labai skaudu, kad pas 
mus tebeklesti biurokratija, žmo
gus vaikomas nuo Eimošiaus prie 
Keipošiaus. Jis jaučiasi bejėgis, 
nežino j ką kreiptis, neranda 
teisybės. Susidaro įspūdis, kad 
niekas negina paprasto žmogaus 
interesų. Kodėl?

A. ENDRIUKAITIS. Sutinku su 
jumis. Žmonės skundžiasi, rašo 
įvairiais klausimais. Perskaitai jų 
skundą ir persiunti valdininkui, kuris 
tą reikalą galėjo išsyk sutvarkyti, deja.. 
Daug neteisybės, abejingumo. Jūsų 
laikraštyje rašyta apie ūkininko iš 
Šiaulių rajono Putramento vargus: 
žm ogų apšmeižė, sumušė policijoje, 
pažemino, o kaltų - nėra! Todėl 
norėčiau sukurti komitetą, kuris gintų 
žmogų.

Koresp. Kažkas panašaus Lie
tuvoje jau yra. Tai žmogaus teisių 
gynimo asociacija, kurios centras 
Kaune. Tačiau nesijaučia jos dide
lių darbų. Gal todėl, kad viskas 
numesta ant visuomeninių pečių, 
kuriems paprasčiausiai - per sunku, 
nes apginti žmogų reikia labai daug 
sveikatos, jėgų ir laiko. Gal turite 
galvoje kažkokią struktūrą Seime?

A. ENDRIUKAITIS. Kol kas tai - 
dar planuose. Mąstau apie grupę, 
kuri domėtųsi, tarkime, teismų, 
prokuratūros darbu, manau, kad tai - 
labai būtina, nes žmonės nepasitiki 
šiomis juridinėmis instancijomis.

Praėjusią savaitę Lietuva gyveno 
Šventojo Tėvo aps ilankym o  
įspūdžiais. Pagaliau sulaukėme - 
Popiežius pirmą kartą aplankė Lie
tuvą, kurios ilgėjosi, už kurią taip 
dažnai meldėsi. Jis atvyko čia mums 
pagelbėti įveikti nelemtąsias ydas 

potraukį smerkti, pulti, rietis, - ir 
padėti susitaikyti, suprasti vieni
ems kitų dvasią. Jo pasakyti žodžiai 
reikšmingi tiems, kas sugeba klausytis 
ir girdėti, jausti ir mąstyti. Tai tik
ras Meilės Apaštalas ir labai prot
ingas žmogus, širdies šilumą greičiau
siai pajuto jaunimas, visur skan
davęs: “Jonai Pauliau! Mes mylime 
Tave!”

Lietuva pagarbiai sutiko Šventąjį 
Tėvą. Pats valstybės vadovas, pasi
tikdamas Popiežių, pabučiavo ranką 
ir barė kitaip besielgiančius (tikriau
siai p. P. Gylį): “Popiežiui ranką 
reikia bučiuoti". Tai teisingi žodžiai. 
Užtenka pamatyti Šventąjį Tėvą, 
einantį p er minią, glostantį išties
tas rankas, bučiuojantį vaikus, lai
minantį Lietuvą - suvoki, kad tai iš 
tiesų šventas žmogus!

Ir skaudu, kad atsirado tokių, 
kurie puolė, smerkė, niekino šven
tojo Tėvo atvykimą: spaudoje pasir
odė bjaurių pasityčiojimų, iškrei
ptų fotografijų. Labai norėta įžeisti 
Wus, kuriems brangus taip lauktas 
Sv. Tėvo apsilankymas. Šėtono 
pasėtas blogis dar labai gajus, ir 
mūsų pareiga - padėti ramiai, be 
Pykčio ir pagiežos žmonėms iš jo  
išsivaduoti. Mūsų ginklu turi tapti 
rami tiesa ir teisingumas.

Vakar Taline susitiko Lietuvos, 
Latvijos Ir Estijos premjerai. Lie
tuvos delegacijos sudėtyje - min
istrai p. p. Veselka, A. Stasiukynas, 
R. Karazija, A. Butkevičius. Numato
ma pasirašyti trišalę laisvos preky
bos sutartį, tariamasi, kaip Baltijos 
valstybės galėtų greičiau įsijungti 
l Europos Ekonominę bendriją. Taip 
Pat bus aptarti regioninio saugumo 
klausimai, nagrinėjama galimybė 
sudaryti Baltijos valstybių Minis
trų Tarybą. Sveikintini žingsniai - 
Baltijos valstybių vienijimasis, Ir 
malonu, kad atgyja sena, taip ir 
^įgyvendinta idėja. Dėl to turėjome 
skaudžlų Istorijos pamokų, kurių

pažinim o asis
nederėtų kartoti.

Tęsiasi premjero kelionių ma
ratonas - šįkart Japonija ir Pietų 
Korėja. Dešimtį dienų Lietuva gyv
ens be Vyriausybės vadovo - matyt, 
manoma, kad vidaus padėtis gana 
gera. O žemdirbiai vis dar negauna 
savo uždirbtų litų. Žemės ūkio min
isterijos kontrolės skyrius patikrino, 
kaip Premjero globojami perdirbimo 
pramonės monopoliai atsiskaito 
žemdirbiams už pieną, Ir nustatė, 
kad "Utenos pienas", skolingas 
žemdirbiams 4 mln. litų, perka pen
kis krovininius ir du lengvuosius 
automobilius, darbuotojai gauna 
papildomą atlyginimą ir, kas nori, 
beprocentinę paskolą. “Alytaus 
m aisto"skola - 7 mln. litų. Bankru
tuojanti firma perka automašiną 
“M azda”, išmoka tryliktąjį atlygin
imą, dividendus. Visai nepanašu į 
sunkius laikus, - o kaimo žmogus 
tegul to nežino. Štai kur nuplaukia 
prakaitu uždirbti žemdirbių litai! 
Kur žiūri parlamente įkurta ekon
ominių nusikaltimų komisija, kai 
vidury baltos dienos taip įžūliai 
apiplėšiamas žmogus?

Penktadienį po atostogų susir
inko Seimas. Visai Lietuvai girdint

išklausė programinį Č. Juršėno 
pranešimą. Gražų, pateiktą gražia 
forma. Baigęs savo kalbą, p. C. 
Juršėnas n u le ido  “ g e lež in ę  
uždangą", išjungė radijo translia
ciją - kiekvienam mirtingajam nedera 
žinoti, ką tautos išrinktiefi žada nuveikti 
trečiosios sesijos metu. O darbų 
programoje numatyti labai svarbūs 
klausimai - pajamų deklaravimas, 
alkoholio monopolis, žemės ūkio 
reformos pataisos, kultūros pav
eldas, energetikos, ekonomikos 
problemos ir kt. Programos pro
jektą kritikavo ir socialdemokratai, 
ir opozicija. Gaila, kad Lietuvos 
žmonės negalėjo to svarstymo išgirsti. 
Seimas priėmė pareiškimą JTO, kad 
Rusija įvykdė 1992 m. Maskvoje 
pasirašytą įsipareigojimą ir išvedė 
savo armiją. Tai - didžiulis AT  
nuopelnas ir rugpjūčio 14 d. refer
endume pareikštos tautos valios 
išraiška. Gaila, kad apie šį laimėjimą 
daugiausia kalba ir giriasi tie, kurie 
taip įnirtingai ir nuosekliai priešinosi 
Lietuvos valstybės atstatymui. AT 
deputatų, skelbusių referendumą, 
sąraše nerasime nei A  M. Brazausko, 
nei Č. Juršėno, nei A. Sakalo, nei 
E. Bičkausko pavardės. Referen
dumo skelbimui priešinosi bevelk 
visa LDDP, lenkų, tautos pažan
gos, centro frakcijos. Pasirašė tik 
71 deputatas. Tokie dėjosi dalykai. 
Gerai, kad viskas gerai baigėsi.

Prasidėjo naujas Banko ir val
dančiosios piramidės karas. R. 
Visokavičius kovoja už lito stabilu
mą ir nenori paklusti kai kurių po
litinių Ir tamsiųjų biznio jėgų diktatū
rai. Valdančiajai partijai labai reikia 
kredito emisijos, nes kitaip nesu
geba tvarkytis. Emisija būtų tik la
ikinas padėties pagerinimas Ir atv
estu prie lito nuvertėjimo.

Šiauliai laukia p. Valdo Adam
kaus. Jo rūpesčiu Pentagonas pas
kyrė ketvirtį milijono dolerių Zok
nių aerodromo ekologinės būklės 
tyrimui. Drauge su juo atvyksta pe
nki JAV armijos pulkininkai - ekolo
gijos problemų specialistai.

Algimantas SÉJÚNAS

Grjžkime prie to  paties ūkininko iš 
Šiaulių rajono atvejo. Parašiau du 
laiškus. Vieną - Lietuvos Generalin
iam Prokurorui A. Paulauskui, kitą - 
Vidaus reikalų mninistrui Romasiui 
Vaitiekūnui, beje, šiauliškiui. Tačiau 
nė vienas iš jų man net nepateikė in
formacijos. Aišku, aš dar turiu depu- 
tatinę teisę šių pareigūnų to paklausti 
viešai. Nesitaikstymas su Seimo nariu 
- iššaukiantis!

Koresp. Ką tuomet jau kalbėti 
apie paprasto žmogaus bėdas? 
Negi, anot žmonių, ministrai kal
basi tik su tais, kurių kišenės 
prigrūstos pinigų? Kokia vis tik 
išeitis?

A. ENDRIUKAITIS. Būtų puiku, 
kad žmonės taptų vieningesni, vieni 
kitus gintų. Daug žinau atvejų apie 
valdininkųavivaliavimą. Skaudu, kad 
mes žm ogų paliekame vieną. O iš 
tiesų reikėtų pradėti darbą ir baigti jj 
iki galo, žodžiu, ginti ir apginti žmogų.

Koresp. Kalbantis su žmonėmis, 
gilinantis į faktus, susidaro įspūdis, 
kad dar nemažai nuteisiama 
nekaltų žmonių... Ką manote apie 
tai?

A. ENDRIUKAITIS. Taip, ir  aš 
esu jsitikinęs, kad kalėjimuose dar 
yra nekaltai nuteistų žmonių. Ir, aišku, 
dauguma nusikaltėlių (svarbiausia, 
teisėsaugos darbuotojams kaip ir 
žinomų) vaikšto laisvi. Todėl ir sakau, 
kad reikėtų, kad kažkas kontroliuotų 
kol kas pasitikėjimo neturinčius mūsų 
prokurorus ir teisėjus.

Koresp. O ką daryti tiems, 
nekaltai pakliuvusiems ) kalėjimus?

A. ENDRIUKAITIS. Rašyti, kreiptis 
j įva ir ias  in s tan c ija s . S u rink ti 
a tsakym us. N e trukus mes 
priklausysime Europos šalių teismui. 
Visą tą medžiagą bus galima per
siųsti j Strasbūrą. Tentikrai padarys, 
ko'mūsų prokurorai, teisėjai dažniau
siai net nenori - įsigilinti, viską iki 
smulkmenų išnagrinėti, žodžiu, at
skleisti tiesą. Manyčiau, kad kaltas 
žmogus niekur nesikreipia ir teisybės 
neieško. Tiesos ieško tik nekaltas 
žmogus. Strasbūre jo  bėdomis tikrai 
susidomės. Suprantu, kad surašyti 
vadinamą skundą minėtajam teis
mui Strasbūre nėra paprasta. 
Susikūrusi tokia Jungtinių tautų Lie
tuvos asociacija (Donelaičio 6, 
Kaunas). Ji šiuo metu tuo rūpinasi. 
Yra pareiškimų pavyzdžiai... Siūlyčiau 
žmonėms kreiptis ten.

Koresp. Ir vėl grįžtu prie min
ties, kodėl mūsų Lietuvoje negal
ima rasti teisybės? Kodėl žmonės 
nepasitiki teisėjais, prokurorais? 
Kaip žinia, ankstėliau prokuroras 
vienoje vietoje išdirbdavo penk- 
eris metus ir būdavo iškeliamas j 
kitą rajoną. O  dabar? Tarkime, 
Šiaulių miesto prokuroras čia 
išdirbo penkeris metus ir dar vi
enas penketukas metelių baigi
asi. Žmonės juokauja, kad prokuro
ras, pradėjęs dirbti, tikru prokuroru 
būna tik apie pusmetį. Paskui - 
draugai, bičiuliai, broliai... Kodėl 
taip?

A. ENDRIUKAITIS. Atkūrus 
Nepriklausomybę, Lietuvai nebuvo 
lengva. M. Gorbačiovo grasinimai, 
ginklų atiminėjimas, mūsų jaunuolių 
gaudymas ir prievartinis vežimas j 
sovietinę kariuomenę, balandžio 
mėnesio blokada, birželio moratori
umas, Televizijos ir radijo komiteto 
bei kitų pastatų užėmimas, Sausio 
tryliktoj], aukos, muitinių deginimas, 
žudynės, rugpjūčio pučas. Ir visame 
šitame neramiame fone reikėjo spręsti 
valstybės reikalus. Todėl ir buvo 
klaidų. Todėl ir "neapsižiūrėta" su 
prokurorais, policija, teismais, kito

mis struktūromis. Vos spėjome 
“ atmušinėti" einamus politinius 
reikalus. Pasakysiu atvirai, tokiame 
fone mums trūko laiko įstatymų 
nesilaikymo kontrolei. Aišku, tikėtis, 
kad buvusios komunistinės valdžios 
struktūros dorai ir sąžiningai dirbjų, 
buvo naivu. Mes tiesiog nepajėgėme 
valdyti situacijos, nes tas buvo nejma- 
noma. Žinoma, atskirais atvejais 
dėjome pastangas, tačiau teisėsaugos 
struktūros, beje, jos ir dabar tos pačios, 
- neveikė! Tikėjomės palankesnės 
vidaus ir tarptautinės situacijos, sveti
mos kariuomenės išėjimo iš Lietuvos. 
Juk prisimenate: iki 1991 metų 
rugpjūčio net per mūsų Lietuvos sieną 
niekur negalėjome nei išvažiuoti, nei 
įvažiuoti. Susikompromitavę teis
ėsaugos pareigūnai turi nueiti nuo 
arenos. O dėl tų prokurorų... Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirm ininko pavaduotojas J. 
Motieka privalėjo tuo rūpintis. Gaila, 
kad jam nepavyko viską sutvarkyti 
geriau. Apskritai esu tos nuomonės, 
kad jis šiuo darbu privalėjo griežtai 
rūpintis. Manau, jis to  nepadarė. Ką 
padarysi- ir Sąjūdyje buvo visokių 
Žmonių...

Koresp. Jūs labai rūpinotės KGB 
archyvų išsaugojimu, atskleldėte 
nemažai tiesos. Koks dabar 
minėtųjų archyvų likimas, kai 
valdžioje tie, kurie norėtų, kad viską 
nusėstų užmaršties dulkės?

A. ENDRIUKAITIS. Archyvai - 
patikimoje vietoje. Jie saugomi, 
užantspauduoti. Blogai, kad šiuo metu 
negalime jais pasinaudoti, sprendžiant 
einamuosius op eratyvinius Lietuvos 
saugumo klausimus. Užsienio šalių 
žvalgyboms Lietuva yra rojus. Čia 
kol kas jos gali veikti nekliudomai. 
Tai labai blogai. Archyvų uždarymu 
suinteresuota valdančioji partija, 
kadangi KGB buvo jos smogiamasis 
dalinys, kurio rankomis vykdė savo 
politiką.

Koresp. Ne iš vieno teko girdėti: 
“Kai labai blogai, kai negalima 
išspręsti asmeninės problemos 
arba išlįsti iš biurokratinio labir
into, reikia kreiptis į Seimo narį 
Algirdą Endriukaitį”...

A. ENDRIUKAITIS. Žmonių laiškų, 
vadinamų skundų, gaunu labai daug. 
Mano tarnybinė pareiga - atsakyti 
kiekvienam, nors, pasakysiu atvirai, 
tai nėra lengva. Retsykiais tiesiog 
fiziškai nepajėgiu, tačiau žmogaus 
vieno su savo bėdomis nepalieku: 
stengiuosi kažkaip padėti.

Koresp. Bepigu šakiečiams, 
kurie Jus išrinko. O ką daryti šiau
liečiams, kurie išsirinko tokius 
Seimo narius, kuriais bėdoje nusiv
ilia?

A. ENDRIUKAITIS. Tai - šiauliečių 
problema. Aišku, aš juokauju. 
Pasakysiu atvirai: jeigu žmogus kreipi
asi, man visai nesvarbu, kur jis gyvena 
Žinau, kad jam niekas nepadėjo. Todėl 
negaliu jo  palikti likimo valiai.

Koresp. Po mūsų interviu gali 
dar padaugėti laiškų ir nusiskun
dimų...

A. ENDRIUKAITIS. Ką padarysi, 
tokia jau mano duona - ginti žm ogų

Koresp. Nuoširdus ačiū už 
pokalbį. Linkiu kuo greičiau įkurti 
grupę, kuri gintų ir apgintų žmogų.

Kalbėjosi 
Birutė KYBARTIENĖ

P. S. Kai jau buvo p aru o šta s is  
interviu, kalbėjausi su gerbiamu 
A. Endriukaičiu. Jis pasakė, kad iš 
Generalinio prokuroro Ir Vidaus 
reikplų ministro dėl ūkininko Pu
tramento skriaudos pagaliau gavo 
atsakymą. Tik pavėluotai! Ir dvel
kia atsirašinėjimu.



Gyvenimas gražėja tiems, kurie nesėje

LITUS PJAUNA
Pagaliau, be fanfarų ir be pažų, 

ilgai laukias visagalis Litas atėjo. Nors 
litų buvo labai ilgai laukta, tačiau prie 
keitimo vietų ilgos eilės nestovėjo ir 
niekas jų jsigytl per daug neskubėjo. 
Viena iš priežasčių buvo ta, kad eil
iniai žmonės talonų jau nebeturėjo. 
Kadangi mėnuo jau ėjo į galą, tai tie, 
kurie iš pensijos gyvena, talonus jau 
seniai buvo pravalgę. O pensininkų 
ir kitų, socialiai remiamų, dabar Lie
tuvoje yra labai daug. Skaičių dar 
labai padidina tie, kurie vadinami 
invalidais. Be to, labai ankstyvo 
amžiaus žmonės išeina j pensiją. 
Vyriausybės sluoksniuose jau yra 
kalbama, kad j pensiją išėjimo ribą 
palaipsniui reikėsią priartinti prie 
Vakaruose esančių normų.

Ta “rinkos ekonomika’' turi ir blogų 
pusių. Būtent: reikia pinigus pirmiau 
uždirbti ir j banką pasidėti, jeigu nori 
vėliau iš jo  paimti. Ta kaivutė, kurią 
m elžė įva irū s  "sk r ip k in in k a i" , 
muzikantai, menotyrininkai ir partijos 
institutus baigusieji, jau užvertė kojas 
ir pieno daugiau nebeduos. Norint 
nenorint reikės pradėti dirbti, nes su '  
dovanų maišais niekas nesirengia 
skubėti. Vakarų bankai ir finansinės 
institucijos nežada paskolų duoti, 
kad jos būtų pravalgytos. Valdžia, 
bent kol kas, skylių lopymui nežada 
litų spausdinti. Tad litai liko lyg mi
ražas tolim am e horizonte, ne
apčiuopiamas ir naudos neduodan
tis. Tik tiek, kad žmonės mažiau popi
eriaus kišenėse turės, bet, atrodo, ir 
nusipirkti mažiau tegalės.

Š iom is d ie n o m is  gavau iš 
Klaipėdos laišką, kuriame taip rašoma:

"Dvi dienas ieškojau popieriaus 
laiškams ir veltui, matai, kaip Lietuva 
nusigyveno. Gavome litus, na ir kas iš 
to. Gal todėl, kad mažiau popieriaus 
kišeniuose būtų, O popierių taupo, 
nes produktus gali neštis rankoje, 
niekas nieko nevynioja". Pirmiau bent 
"Tiesą" galėjo už porą kapeikų 
nusipirkti, o dabar ir to nebėra. Su lito 
pasirodym u sudužo paskutinės 
žmonių viftys. Buvo naiviai galvojančių, 
kad užteks tik litus j rinką paleisti ir 
krautuvės bus visko pilnos, su be
sišypsančiomis pardavėjomis. Jeigu 
kas taip galvojo, tai galėjo skaudžiai 
nusivilti. Nors bandoma lito kursą 
dirbtiniu būdu aukštai laikyti, bet kiek 
ilgai tai pasiseks, kadangi, jau ir litais 
skaičiuojant, įvairios prekių ir patar
navimų kainos yra labai aukštos. Litą 
įvedus, tuojau buvo skelbiama, kad 
jau galima jsivesfi telefonus: jvedimas
- 250 dol. arba 1,400 Lt. Nidoje pen
sionatas - vienam asmeniui j dieną 
30-32 Lt. Taigi matome, kad jau su pir
maisiais žingsniais litas pasirodė 
bestovįs ant molinių kojų.

Kas uždirba? Tai tie, kurie prieš 
tankus ir Ba ltijos kely je nestovėjo, 
bet kurie pradėjo viską privatizuoti. 
Tai vis buvę aparatčika i ir nom 
enklatūra. Jie  pradėjo ne tik  Į ekon
omines, bet ir  po litines pozic ijas 
veržtis. Buvęs partijos sekretorius
- prezidentas, LKP Centro komiteto 
instruktorius - Seimo pirm ininkas, 
o  koks nors buvęs kolektyvinio ūkio 
pirmininkas - uždarosios bendrovės 
direktorius. Jų  draugai bankų Ir 
fabrikų  direktoria i. V iskas yra 
pagrjsta buvusia partine draugyste.

Visą tautos tu rtą  išsiplėšę ir priva
tizavę, dabar apie ‘ ‘L ietuvos at
s tatym ą" ir iše iv ijos investic ijas 
jau kalba.

Dar vaiku būdamas, turėdavau 
daug reikalų atlikti kepyklose ir maisto 
krautuvėse. Ne vieną sykj teko 
rankose 5-10 dol. banknotą turėti. 
Tiek lietuviai, tiek ir žydai be jokių 
kalbų 1:10 santykiu keisdavo. Dabar 
ne! įvedus litą, paskelbė, kad doleriai 
ir kita valiuta nebekursuos. Buvo 
nurodytas nedidelis skaičius bankų, 
kur galima dolerius j litus keisti. O 
toks potvarkis jau buvo tiems 
bankams aukso gysla. Jie surado, 
kad yra toks žodis - "marža" - "biržos 
pardavėjų ir pirkėjų nurodomos prekių 
kainos skirtumas". Tai pritaikius, 
tuojau 12 proc. savo pinigų teks 
nustoti. Teko girdėti, kad aerodrome 
arba viešbučiuose yra neoficialių 
keitėjų, kurių "marža" yra 20 proc. 
Tai vėl naujas išeivijos ir kitų 
užsieniečių apiplėšimo būdas. O 
daugiausia buvo apiplėšta visa tauta 
• tie, kurie per visą okupacijos peri
odą netik neturėjo jokių privilegijų, 
bet beveik neturėjo teisės net gyventi. 
O tie, kurie juos tardė ir okupantui 
taikininkavo, dabar kone sauvališkai 
beveik viską ‘‘susiprivatizavo" ir 
neteisėtus pinigus legalizavo. Buvę 
tremtiniai ir jų vaikai net savo tėviškų 
neatgavo, kadangi privatizavimo 
metu jie Lietuvoje negyveno.

Perspausdinta iš  Am erikos lie
tuv ių  la ikraščio  "D raugas" (kalba
netaisyta)

SKAMBINK NESKAMBINĘS
Si/sifūošiau važiuoti j Jonavą. 

Aišku, vyksiu traukiniu, - taip bus 
patogiau, j i e s  pigiau. J savo klau
simus, atsiradusius ta  proga, 
atsakymą tikiuosi gauti geležinkelio 
stoties informacijoje. Tačiau ne taip 
paprasta j ją paskambinti: trumpi 
signalai ragelyje informuoja, kad 
informatorė su manimi kalbėtis neturi 
laiko. Bet aš atkakli, taigi nesitraukiu 
nuo telefono. Pagaliau ragelyje pasi
girsta balsas Klausiu, kada rytais 
išvyksta i Jonavą traukiniai. Išgirstu 
keletą skaičių, iš kurių man priimtin
iausias paskutinis: 8 val. "Ar lygiai 
aštuntą?'1 - pasitikslinu, nes su šita 
informacijos tarnyba reikalą turiu nebe 
pirmą kartą. Tuomet patikslina: 8 10

val. Nespėjau išsižioti antram klau
simui, o  ragelis jau numestas. Kuo 
skubiausiai bandau surfnktf’ šitą 
magišką numerį 3-06-52, bet signalai 
vėl man praneša: užimta!

Kai mano atkaklių pastangų dėka 
vėl pavyksta kažką prisišaukti, ir 
maloninga ranka antrame laido gale 
nukelia ragelj, sulaikau kvapą. Girdžiu 
pašalinę kalbą, nedrįstu ją nutraukti ir 
kantriai laukiu dėmesio sau. Nesiteikusi 
net pridėti prie ausies ragelio, infor
matorė vėl nuspaudžia svirtelę: pokal
bis baigtas. Po to - skambink kiek 
nori: ilgi signalai - lyg šauksmas tyruose.

Po 10 minučių vėl bandau “ laimę". 
Bet trumpi signalai nebesuteikia jokios 
vilties ką nors sužinoti apie bilieto

kainą ar kelionės t'ruk'mę. Toks pat' 
rezultatas būtų, jeigu norėtum prakal
b inti kelmą miške.

Netikiu, kad šiauliečiai taip būtų 
“ apgulę” geležinkelio stoties infor
maciją, jog aš niekaip nebegalėčiau 
įsiterpti, Kas nors kartą bandė pas
inaudoti šitom is paslaugom is, 
manau, ten daugiau neskambina. O 
tokių naivuolių kaip aš ne taip jau 
daug. Tai kodėl informacijos tele
fonas visą laiką užimtas?

Paprasčiau būtų nuėjus j stotj 
pažiūrėti pro mažulytį, sunkiais rėmas 
užgožtą langelį, kas gi ten už jo toks 
nerangus ir apsnūdęs?

Dalia ŽUKAUSKAITĖ

VIENAS DIRBA, TRYS ŽIURI... TAIP BUVO 
"GERAIS" TARYBINIAIS LAIKAIS, O DABAR?

J. PROSCEVIČIAUS nuotr.

BUHALTERĖS
“PASKAIČIAVIMAI”

Mielas skaitytojau, kaip tau pa
tiktų, je i, sakysim, užsimokėjus už 
suvartotą elektros energiją, iš  tavęs 
pareikalautų mokėti antrą kartą? Arba, 
pavyzdžiui, priverstų du kartus mokėti 
abonentinį mokestį už naudojimąsi 
telefonu? Turbūt nelabai nudžiug
intų tokia perspektyva.

O štai man už dujas, suvartotas 
liepos mėnesį, teko du kartus mokėti. 
Kodėl? Liepos 23 d. pasistačiau dujų 
skaitiklį. Džiaugiausi, kad bus p ig 
iau. Tačiau mano svajonėms nebuvo 
lemta išsipildyti. N ežiūrintį tai, kad 
mano virtuvėje, kaip minėjau, nuo 
liepos 23 d. jau stovėjo dujų skaitiklis, 
mūsų kooperatinio namo (25 koop
eratyvas) buhalterė paskaičiavo 
mokėti už visą liepą pagal seną tar
ifą: po 3,82 lito už žmogų. Taigi už 3 
žmones - 11,46 lito. Ką darysi, 
sumokėjau. Tačiau, kadangi skaib'klis 
sukasi nuo liepos 23 d., teko dar sykį 
užsimokėti ir pagal jo  parodymus.

Teisybės ieškojau pas koopera
tyvo buhalterę Birutę Nakrošienę, bet 
jo s  neradau.

- Pažyma apie žmonių skaičių 
D ujo fikac iįos valdybai atiduota 
mėnesio pradžioje ir  dabar, nors jau  
yra skaitiklis, reikia mokėti senu tar
ifu už visą liepos mėnesį, tajgi mokes
tis “už žmogų už visą m ėnesį” , 
maždaug taip pasakė ji.

Apsilankiau Dujofikaciįos valdybos 
202 kabinete. Ten moterys paaiškino 
trumpai drūtai:

-  Jei jūsų kooperatinio name 
buhalterė nežino, kaip apskaičiuoti 
mokestį, tepaskambina mums tele
fonu 35625, m ielai paaiškinsime.

Bet kur tau! Ar buhalterė skam
bins nurodytu telefonu ir  vargins save 
papildomais paskaičiavimais, kai 
galima mokestį nustatyti savaip? Pigiai 
ir  greitai.

O juk taip daroma ne tik su manimi. 
Namo gyventojai vienas po  kito sta
tosi dujų skaitiklius, ir  visiems buhal
terė mokestį paskaičiuoja taip, kaip 
ja i patogiau.

Taigi neaišku, kas man grąžins 
permokėtus pinigus?

Bronius KASPERAVIČIUS

AČIŪ MEDIKAMS
Šventojo Tėvo vizito Kryžių kalne bei 

Šiauliuose metu i medicinos'darbuotojus 
kreipėsi 483 piliečiai; 31 buvo atvežtas i 
ligoninę. Tačiau paguldyta tik septynio
lika... Beje, ir keturi užsieniečiai, iš kurių 
trims taip pat teko atsigulti.

- Daugiausia žmonių j ligoninę 
buvo paguldyta dar prieš Šv. Mišias 
belaukiant Popiežiaus. Iš viso Kryžių 
kalno teritorijoje j medicinos dar
buotojus kreipėsi apie 450 piliečių, 
bet daugeliui jų pagalba buvo suteikta 
vietoje, kur buvo įrengta 30 medicinos 
postų ir karo lauko ligoninė. Taip pat 
čia budėjo net 30 greitosios pagalbos 
ekipažų iš jvairių Lietuvos miestų ir 
rajonų bei 2 reanimobiliai, kuriuos 
šiauliečiai gavo Šventojo Tėvo 
atvykimo proga. Buvo daug apalpu
sių, tačiau nemažai žmonių skundėsi 
ir kraujospūdžio pakilimu bei pilvo 
skausmais, - pasakė Respublikinės 
Š iaulių ligon inės vyriaus ias is  
gydytojas Kazimieras Ščeponavičius.

Pasak jo, visiems besikreipian
tiems buvo suteikta reikalinga medicin
inė pagalba. Manyčiau, gydytojai dirbo 
be priekaištų. Visi žmonės, su kuriais 
teko kalbėti, dėkingi medicinos dar
buotojams, padėjusiems atstatyti jų 
pačių, artimųjų, draugų sveikatą.

- Jau Šv. Mišioms besibaigiant, 
kai dalino šventąją Komuniją kažkodėl 
pradėjo suktis galva, bet nuvirsti 
nespėjau, nes šalia stovėję žmonės 
mane sulaikė. Galbūt būčiau ir 
numiręs, jei ne geri žmonės ir opera
tyvi medicinos pagalba... Apskritai 
esu labai laimingas, kad pamačiau 
ŠventąjjTėvą, nesdaugiaujauturbūt 
niekada gyvenime nebus tokios 
progos, - džiaugėsi nervų ligų skyriuje 
besigydantis telšietis Jonas Dvarvytis.

Justina Giedraitienė iš Bagdongirio 
kaimo taip pat apalpo net nesulaukusi 
Šventojo Tėvo. Dar prieš Šventas 
Mišias greitosios pagalbos mašina

atvežė ją j Respublikinę Šiaulių 
ligoninę. Čia ji paguldyta j nervų ligų 
skyrių.

- Apie tris kilometrus j Kryžių kalną 
ėjome pėsti. Po to dar daugiau kaip 
tris valandas prastovėjome, kol pra
sidėjo Šv. Mišios... Matyt, pavargau 
arba galbūt per greitai ėjau. Vos 
pamačiau kunigus, kylančius prie 
altoriaus, labai susijaudinau, pasi
darė silpna ir susmukau. Gaila... Taip 
norėjau pamatyti Popiežių iš arti, - 
skundėsi močiutė.

Reanimaciniame skyriuje po 
operacijos guli Amerikos lietuvė 
Rožytė Diskovič, kuri kartu su 
Amerikos lietuvių delegacija atvyko 
pamatyti Popiežiaus. Jau Vilniuje 
viešnios sveikata pablogėjo, o Šven
tojo Tėvo vizito Kryžių kalne išvakarėse 
Šiaulių ligoninėje jai buvo nustatytas 
ūmus žarnyno nepraeinamumas ir 
pasiūlyta skubi operacija.

- Pasitarusi su šeimos gydytoju, 
viešnia iš Faringtono (JAV) sutiko 
operuotis. Operacija pavyko sėkmin
gai. Ligonė sveiksta. Ji jaučiasi pat
enkinamai, - pasakė chirurginio skyr
iaus vedėjas Benediktas Devėnas ir 
dar pridūrė, jog tikisi, kad viešnia iš 
Amerikos pasveiks iki delegacijos 
turnė po Lietuvą pabaigos ir rugsėjo 
17-ąją kartu su savo bendrakeleiv
iais galės grįžti j namus. Dauguma 
žmonių, Popiežiaus vizito metu patekę 
j ligoninę, dabar jau pasveiko ir 
išvažiavo j namus, prieš tai nuoširdžia' 
padėkoję gydytojams.

Vidas AKSOMAITIS

AUŠROS ALĖIA



nežinomybės
labirintuose

NSCTPRI VERSTI GINTIS (2)
Kitas atsitikimas jvy ko Vietnamo karo 

metu, 1972 metų lapkričio 29 d8. - tomis 
dienomis, kai amerikiečių aviacija sti
priai bombardavo Hanojų. Tiesiai virš 
miesto pakibo didžiulio ugninio rutulio 
formos NSO. Manydami, jog tai kažkoks 
naujas amerikiečių ginklas, Šiaurės Viet
namo zenitininkąi paleido j jį tris raketas, 
kurios buvo akimirksniu sunaikintos.

Ne geresnė dalia ištiko ir pilotus, 
bandžiusius atakuoti NSO. Taip, 
pavyzdžiui, 1974 metų birželio 9 d. NSO 
spinduliu numušė lėktuvą., kuris bandė jj 
persekioti Tokijo rajone.

Pilotas Nikamura pasiruošė numušti 
objektą iš 20-ies milimetrų pabūklo. 
NSO reakcija buvo greita: jis  staiga ėmė 
leistis ir privertė lėktuvą nerti iš paskos. 
Po to NSO susidūrė su "Fantom u" ir 
numušė jj. Lėktuvas liepsnodamas nu
krito ant žemės. Papulkininkis Nikamura 
žuvo, nes užsiliepsnojo jo parašiutas. 
Skridęs kartu su juo kitas lakūnas laimin
gai nusileido.

Ar galima šj incidentą kvalifikuoti 
kaip agresiją iš NSO pusės? Išvada vi
ena: mes puolame, o NSO dažniausiai 
traukiasi, stengdamasis išvengti susi
dūrimo. Tačiau retais atvejais, kai jam 
žmonės jgrysta arba grasina, jis ginasi 
spinduliu.

Visa informacija apie panašius 
įvykius plaukia j Suvienytųjų Nacijų 
Organizaciją.

1981 metų gegužės 15 d. 1.30 val. 
ties Maskva atsirado ryškiai Šviečiantis 
objektas, kuris pakibo virš Vnukovo ae
rodromo. Tas faktas, jog neatpažintas 
objektas sugebėjo nepastebėtas pras
mukti pro visas elektroninio stebėjimo 
užtvaras, pakėlė ant kojų kariškius, kurie 
nedelsdami paskelbė nepaprastąją 
padėtj.

NSO nejudėdamas kaboją virš aero
dromo gal minutę. Kažkuriuo momentu 
iš objekto centro išsiveržė akinantis 
"baltas žaibas", o sferos pakraščiuose 
susidarė kažkas panašaus j saulės 
wumką. Šis"vainikas"pabiro j daugybę 
ryškių kib irkščių, kaip būna fejerverkų 
metu. Kai kibirkštys užgeso, sferinio 
kūno centre atsirado juodas kvadratas, 
kuris buvo perjuostas šviečiančiomis 
juostomis. Visa tai kažkaip priminė britų 
vėliavą.

Po to pagrindinis objektas pajudėjo 
ir ėmė tolti, o juodas kvadratas su 
vėliava" liko vietoje, tik paskiau ėmė 

blankti ir ištirpo žydrynėje,
Nuo tolstančio NSO atsiskyrė trys 

maži objektai. Vienas iš jų  nusileido ir 
pakibo virš Vnukovo kelių tūkstančių 
metrų aukštyje. Kaip pasakoja mokslin
inkas V. Ažaža, pasirodžius objektui, 
keliuose Maskvos rajonuose prasidėjo" 
panika, o aerouosto personalas per
gyveno d id ž iu lę  ba im ę, m atyt, 
nusprendęs, jog  prasidėjo atominis 
karas. Į orą pakilo keli kariniai lėktuvai, 
tačiau nes iėm ė jo k ių  a g resyv ių  
veiksmų. Po pusvalandžio mažasis ob
jektas pajudėjo ir dingo.

S pe c ia lia i su da ry ta  kom is ija , 
rūpestingai išklausiusi liudininkų paro
dymus, padarė išvadą:

1. Objektas, kuris pasirodė virš 
Maskvos g eg užė s  15 d ., b uvo  
nežemiškos kilmės.

2. Jo padarytas "šviesos efektas" 
buvo sukurtas dirbtinai ir sąmoningai, 
su tikslu atkreipti dėmesj.

3. Remiantis tuo, kad objektas 
pakibo ne šiaip sau virš Maskvos, o virš 
svarbaus karinio-strateginio sostinės 
mazgo, galima spėti, jog jie  žino, kokia 
mūsų visuomenės struktūra. O štai ką jie 
norėjo pasakyti savo s ignalu "Britanijos 
vėliava", iššifruoti kol kas nepasisekė.

NSO pasirodymas virš Maskvos 
NASA nariams tapo žinomas greičiau
siai iš palydovų-žvalgų, kurie pastoviai 
stebi visą buvusios Sąjungos teritoriją. 
Paaiškėjo, jog CŽV turi 10000 puslapių 
dokumentų apie NSO, kurių didžiąją 
dalį atsisako išslaptinti nacionalinio 
saugumo motyvais.

Tačiau grįžkime prie paslaptingojo 
ateivių spindulio aprašymo. Analizuo- 
Jant gautus pranešimus, galima padaryti

išvadą, jog spindulio diametras gali būti 
keičiamas nuo kelių centimetrų iki kelių 
metrų, o ilgis - iki kelių kilometrų. Tačiau 
paslaptingasis spindulys yra ne tik g in
klas. Jam paveikus, su daiktais ir 
mechanizmais kai kada dedasi keisti 
dalykai. Daiktas iš neskaidrios medžia
gos pasidaro skaidrus, mechanizmai 
nebeatlieka savo paskirties.

Galima spėti, jog spindulio stiprumas 
reguliuojamas priklausomai nuo to, kam 
jis skirtas, kaip prožektorius ar zondas, 
apčiuopiantis žemę. Kai kurie mokslin
inkai mano, jog tas spindulys yra panašus 
j žemiškąjį lazerj. Tačiau, matyt, jis turi kur 
kas platesnį galimybių diapazoną negu 
mes galime įsivaizduoti.

Susidaro įspūdis, jog nuostabiojo 
spindulio galimybes iš tiesų milžiniškos. 
Trankase NSO spinduliai prasiskverbė 
pro storas fermos tvoros lentas. Kartą 
spindulys perėjo per namo sieną, ir tem
peratūra patalpose pakilo iki 24 laipsniu. 
Praeidamas per šeimininkės ranką, spin
dulys nepasikeitė, o rankos šešėlio 
nebuvo. Seniora Žoli pajuto tik spindulio 
šilumą.

Pastebėtas taip pat mums nežinomas 
spinduliavimo tipas - neatsispindinti 
šviesa. Amerikos astronautai tvirtino, jog 
kosminio laivo “ Apolonas-8" kabinoje 
atsirado šviesa be šešėlių.

Pasirodo, spindulį galima panaudoti ir 
kaip kopėčias. Trankase liudininkai matė 
horizontalų spindulį, panašų j vamzdį, 
š iuo “ vamzdžiu" iš vieno NSO j kitą tarsi 
transporteriu keliavo humanoidų figūros. 
S p ind u lys  naudo jam as ir ka ip  
mechanizmas ateiviams oakclti j NSO 
arba nuleisti ant žemės. Kaip mano 
daugelis ufologu, minėtais privalumais 
pasižymi bet koks NSO.

Ateivių ginklas, o tiksliau - apsigynimo 
priemonė nųg agresijos  ̂ trumpas spjn- 
dulinis vamzdelis, šviečiantis rutulys, ati
mantis jėgas, pakėlus jj ranka, nukreipta 
žibinto "šviesa", dėžutė ant krūtinės arba 
ant diržo,- p a g a lia u  - te le p a tin is  
pajungimas savo valiai be jokių prietaisų.

Poveikio rezultatas kaip taisyklė būna 
laikinas paralyžius, sąmonės netekimas, 
laikinas apakimas, apdegimai, kritimas 
veidu j žemę, krūtinės suspaudimo 
jausmas ir tik retais atvejais - žmogaus 
mirtis. Štai keletas tokių atsitikimų.

Liudininkas Bruno Faskini pranešė: 
"Po to, kai aš žengiau kelis žingsnius, 
atsisukau ir pamačiau, jog vienas iš 
ateivių čiupo kažką panašaus į kamerą ir 
šovė j mane šviesos spinduliu. Aš 
žengiau dar žingsnį ir pajutau tarsi kažkas 
trenkė buku įrankiu, o tiksliau - lyg 
suspausto oro srove, nuo ko griuvau ant 
žemės".

Kitas liudininkas, priėjęs prie nusil- 
eidusio ant žemės NSO, pamatė du tris
dešimties centimetrų ūgio humanoidus. 
Vienas iš jų  nusiėmė nuo diržo rutulį, iš 
kurio pasirodė žydras "šaltos šviesos" 
spindulys, tarpais įgaudavęs rausvą 
atspalvį. Kai tik spindulys pataikė į liudin
inką, bematant pakėlė jj į orą ir jis  pakibo 
kaip paukštis. Žmogus buvo visiškai 
paralyžuotas. Kuo labiau stiprėjo spindu
lys, tuo d idėjo atstumas nuo žemės. At
virkščių efektu "nukentėjęs" buvo nuleis
tas ant žemės paviršiaus.

Iš NSO pasiųstas spindulys perėjo 
kiaurai per berniuko kūną. Jis suriko iš 
skausm o ir  neteko  sąm onės, Jo 
raumenys sumedėjo, o pulsas labai sulėt
ėjo. Po penkių minučių jis atsigavo. Po 
kurio laiko ant krūtinės ir nugaros atsirado 
raudonos dėmės, tačiau parai praėjus, 
dingo.

Paralyžuojantis poveikis, matyt, turi 
ryšio su elektromagnetiniu efektu.

Italų mokslininkas Lučijano Bokoni, 
daug motų tyrinėjantis NSO, mano, jog 
ateivių naudojami spinduliai veikia pagal 
"žmogaus organinės energijos sugė
rimo" principą.Todėl irtokios nemalonios 
pasekmės.

Emocijas atidėjus j šalį, galima 
pagrįstai pasakyti, jog  ir Žemės žmones, 
būdam i kitoje planetoje, gintųsi panašiais 
būdais.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

SUKILO ŽEMAIČIAI
Prieš šimtą metų, caro 

valdžiai nutarus panaikinti Kražių vi
enuolyną, bažnyčią ir kapines, su
kilo žemaičiai. Geruoju neišspren
dus šio klausimo, net ir atvykus Kauno 
gub e rn a to riu i K liug erb erg u i, 
žemaičiai, apsiginklavę iš tvorų 
išlaužtais mietais, visą naktį kovojo 
su pblicija. Paryčiais iškviestas atvyko 
kazokų būrys, ir minia žiauriausiu 
būdu buvo išsklaidyta. Nemažai 
žmonių įvaryta j upę, keletas prigėrė, 
kiti sumušti, iškankinti, sukišti į 
kalėjimus.

Žemaičiai, nors ir buvo su jais 
susidorota, liko nenugalėti, š itos 
muštynės gavo Kražių skerdynių 
vardą, o visuomenės pasipiktinimas 
buvo toks didelis, kad nukentėjusius 
ėmė ginti patys geriausi Rusijos 
advokatai. Apie kazokų žiaurumą 
gandas pasklido po visą pasaulį, ir 
te ism as buvo priverstas skirti 
žemaičiams lengvas bausmes, o 
teismui prašant caras irvisai atleido 
nuo jų vykdymo. Caro valdžia 
susikompromitavo pasaulio akyse.

Po šimtmečio žemaičiai ir vėl 
sukilo, tik šį kartą jau prieš lietuviškos 
LDDP valdžios palaikomą m onopo
listą "Žemaitijos pienas” , kuris 
žemdirbiams už pieną m okėjo cen
tus, o sau krovėsi pasakiškus turtus.

LDDP, besiruošdama Seimo 
rinkimams, žemdirbiams žadėjo 
visokias gerybes, o atėjusi j valdžią, 
paliko juos likimo valiai. Dabar 
monopolistas už pieną, mėsą, grūdus 
žemdirbiui moka kaip nori ir kada 
nori. Visi supratome, kad šitai partijai 
tiktai terūpėjo išlaikyti kolūkius, dabar 
pasivadinusius bendrovėmis, ir juose 
esančius nomenklatūros darbuotojus, 
- juk jose dar yra kas vogti.

Telšiečiai šaukėsi savo apygar
doje rinkto Seimo nario gerb. prof. 
Liutiko , bet ir jis nesiteikė apsilankyti. 
Kad visi LDDP Seimo nariai bijo 
rinkėjų, žinome gerai ir mes, šiau
liečiai. Mūsiškių "atstovų" neprivili
osi į jokj susirinkimą bei visuomenės

mitingą, norstenai susirinktų ir visos 
Lietuvos gražuolės. Žino gerai, kad 
atėjusį paklaus: kurgi tavo pažadai? 
Prieš rinkimus nesakei, kad patekęs 
į Seimą, atlyginimo sau pasigvieši 
didesnio nei gauna Prezidentas, o 
savo draugus - kultūros, švietimo 
darbuotojus, pensininkus paliksi 
nepritekliuje ir skurde. Prisikišus 
kišenes šlamančių litų, smagu pa
postringauti spaudoje apie socialinį 
teisingumą, begalinę Tėvynės meilę 
ir pakritikuoti opoziciją nurodant, kad 
šie ponai mėgsta pinigus. Juk gerai 
žinai, kad tavęs niekas nepapeiks. 
Šiauliškė, LDDP prijaučianti spauda 
šito padaryti nesiryš.

Žemaičiai ir šj kartą laimėjo. LDDP 
remiamas monopolistas turėjo nusil
eisti ir mokėti žemdirbiui tiek, kiek iš 
tikro verta jo produkcija, ir sumokėti 
laiku, nes garsas jau pasklido, ir 
valdžia, daug žadėjusi prieš rinkimus, 
susikompromitavo.

Alfonsas DAUNYS

Kilstelėjo  
kainas pagal
savo norus?

Maisto produktų kainos vėl "šo k 
inėja". Žmogus net nesuspėja to sekti.

Pavyzdžiui, Akmenėje vienoje 
parduotuvėje duonos ir batonų ka
inos 1-2 et didesnės negu kitose. 
Paklausta, kodėl taip yra, pardavėja 
paprastai nežino. Kita aiškina, kad 
skirtumas susidarė, apvalinant 
duonos kainą.

įdomu, kai po tokių pokalbių su 
pardavėjomis kitą dieną pamatai, kad 
kainos sumažintos, t. y. tokios, kokios 
yra kitur. Kaip tai paaiškinti? Par
duotuvės vedėjos nesusitarė dėl 
kainų? Kilstelėjo jas kiekviena pagal 
savo norus?

Danielius RAKAUSKAS 
Akmenė

Ar taip reikėjo?
Rugsėjo septintąją Popiežiaus 

Jono Pauliaus II apsaugoje dalyvavo 
ir Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių 
rinktinė. Atvyko Šauliai iš Šeduvos, 
Radviliškio, kitų Šiaulių krašto v ie
tovių, taip pat iš Panevėžio, Kretin
gos.

Žmonės, atėję sutikti Šventąjį Tėvą, 
į "Žalgirio" stadioną nebuvo įleidžiami. 
Tame polic ijos organizuotam e 
spektaklyje keisčiausia buvo tai. kad 
esant visai tuščiam stadionui, policija 
šauliams įsakė, atvykus Šventajam 
Tėvui, atsukti jam nugaras. Taip stovėti 
šauliai privalėjo tol, kol Jis neišvyks.

Ar taip reikėjo?

Zigmas ŠILEIKIS
Radviliškis

Aš - laisvas Lietuvos pilietis! 
Kodėl man neleidžia juo būti?

Pagal Lietuvos Konstitucijos 25 
str. aš kaip kiekvienas kitas turiu 
teisę turėti savo Įsitikinimus ir juos 
laisvai reikšti. Vadinasi, jei nesu 
varžomas ir esu laisvas, tai galiu 
visiems pasakyti tai, ką aš manau...

Nutarimas Nr. 535 "Dėl gyven
tojų pastatų privalomojo draudimo” 
reikalauti mokesčių yra ne kas kita 
kaip valstybinis reketasl

Privalomasis pastatų draudimas 
yra reikalingasten, kur jis ištikrųjų 
reikalingas, o “privalomas” pas
tatų draudimas gali būti tik tada, 
kai abi pusės pasirašo privalo
mojo draudimo sutartį. Apdrau

dimas be savininko sutikimo (kaip 
kad dabar yra) - tai nusižengimas 
Lietuvos Konstitucijai! Ne drau
dimo agentui, o namo savininkui 
spręsti kiek, kada ir, iš viso reikės 
ką apdrausti...

Aš esu laisvas Lietuvos pilietis. 
Kaip man pasielgti? Pirmumo teisė 
yra suteikta man! Jei aš šios teisės 
neturiu ir už mane sprendžia drau
dimo agentas, vadinasi esu priklau
somas žmogus t. y. aš nesu laisvas. 
O jei taip, aš galiu šiandien teigti, 
kad vėl gyvenu valstybėje, kurioje 
valdo tie patys komunistai, pasi
vadinę LDDP...

Kviečiu visus namų savininkus 
apdrausti savo trobesius kiekvi
enam pagal savo laisvą apsis
prendimą, kurĮ mums garantuoja 
mūsų pačių priimta Lietuvos 
Konstitucija! Ar reikalingas toks 
‘‘privalomas" draudimas, jei iš jo 
draudėjui jokios naudos? Kyla 
pagrįstas klausimas: kur ir kam 
yra panaudojamos sumos iš pri
valomojo draudimo? Ar ilgai dar 
Lietuvos žmonės išlaikys tas 
buvusias tarybines "šaraškino” 
kontoras, kuriose tik vaizduojama, 
kad dirbama?! O gal paklusniai 
mokėkime mokesčius Ir veiskime 
naujas monopolijas, užuot jas 
naikinę?!

Henrikas ANUŽIS  
Honorarą skiriu "Aušros alėjai” 

remti

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes 
PAPOKSLIS IR KITI (9) 

BORISAS
Į  tuščią (beveik) kambarį, kuri

ame - tik spinta, Zuzana įsiveda 
Borisą.

ZUŻANA Tai parazitas! Kol šėriau, 
rengiau - gera buvau. Ot, tai jis man 
ištaisė - numirė, atseit. Nuskurdau 
per jį, per tas laidotuves kabutėse!

BORISAS. Tai ką laidotuvių agentas 
viską ir atėmė iŠ tavęs, neatsižvelgė, 
kad negyvėlis gyvas buvo?

ZUZANA. Nieko, sako, nežinau, 
viskas (orkestras, transportas) užsakytą 
duobė iškasta, tai kas, kad negyvėlis 
atsigavo - viskas jau sumokėta, pinigų 
neatgaunu, tad ir tamsta man mokėk 
kaip sutarta. Išpardavė viską - baldus, 
televizorių... lt antstolis. Pigiai dar! 
Likau plika nuoga, tai Jonas pas kitą 
pabėgo. Be tavęs, sako, gyventi galiu, 
be televizoriaus - ne!

BORISAS. Tai pas ką pabėgo?
ZUZANA. Pas tokią Zitą, bizni- 

erka...
BORISAS, (lyg sau). Pabėgo nuo 

nuogos moters?..
ZUZANA (Įsižeidusi). Kokie čia

juokai? Jei sakau: plika - nuoga, tai

turiu galvoj - neturtinga, nuskurusi. 
Rimtai kalbėkim.

BORISAS. Bet aš dabar irgi rimtai 
- kaip mes gyvensim, je igu ir aš toks 
pat kaip tilvikas, plikas irtiesiogine, ir 
perkeltine prasme?

ZUZANA. Borisai, tik tu nebėk - 
dar liko mums spinta gyvenimo pradžiai!

BORISAS (abejingai). Kas ta 
spinta?..

ZUZANA. Pažiūrėk, sportbačiai 
likę. Pasimatuok, gal tiks?

BORISAS (matuojasi). Tinka. Tai 
ką, krepšinj turėsiu su jais lošt?

ZUZANA. Kokj krepšinį? Vasarą 
visi su sportbačiais vaikšto, tokia 
mada.

BORISAS. O rudenį, žiemą, pa
vasarį ką avėt?

ZUZANA. Dar guminiai batai likę! 
Užleisk kelnes ant viršaus ir gerai 
bus!

Aunasi guminius batus, leidžia 
kelnes ant viršaus, abu patenkinti.

ZUZANA. Rūbų irgi liko. Darbin
iai, kombinezonas*. Išplausiu - tiks. 
Galėsi darbo dienomis dėvėt.

BORISAS. O su kuo šeštadienį, 
sekmadienį ar per atostogas?

ZUZANA. Kada tau atostogos - 
niekas nežinos, o šeštadieniui ir 
sekmadieniui - treningai, va.

BORISAS. Kad aš ne sportininkas...
ZUZANA Koks sportininkas? Dabar 

tokia mada - atrodysi kaip mafijozas. 
Mafijozai dabar madoj. Persirenk.

Borisas persirengia.
BORISAS. Tai ir šlepetes rask 

man prie mafijozo uniformos!
ZUZANA. Še, radau!
Borisas nusiauna guminius, 

įsineria į šlepetes.
ZUZANA (sužavėta). Tikras 

mafijozas! Tik dar reikia, kad raktelį 
apie pirštą suktum!

BORISAS. Turiu raktelį nuo pašto 
dėžutės (suka apie pirštą).

ZUZANA (dž iug ia i ploja). Ma
fijozas, mafijozas! Visos man tavęs 
pavydės! Odinei striukei irgi sutaupysimi 
T ik tu , Borisai, nepabėk!

Žilvinas SKAČKAUSKAS

AUŠ-ROS A LĖJA



RUOŠIAMĖS 
ŽIEMAI
* Kaip namų sąlygomis 

pasigaminti šaltalankio aliejaus?
Pirmiausia reikia žinoti, kad vaisiai 

skinam i ne anksčiau kaip rugsėjo 
viduryje, ka i jie  baigia prinokti ir 
suminkštėja, - tada jie  turi daugiausia 
aliejaus. Po to juos nuplauname šiitu 
vandeniu ir  nudžioviname, kad  būtų  
visai sausi. Išsunkiamos sultys. 
Išspaudos dedamos atskirai. Sultys 
konservuojamos arba užpilamos 
cukrum i santykiu 1:2 arba 1:1,5, - 

taip paruošime nevirtų vaisių džemą.
Išsp a u d a s  su sė k lo m is  

paskleidžiame p lonu  sluoksniu ir 
išdžioviname, periodiškai jas maišant, 
kad nesupelytų. Po to sausas 
išspaudas kartu su  sėk lom is  
susmulkiname kavamale arba sulčių 
spaudimo mašinėle. Kuo geriau 
susmulkintos išspaudos, tuo daugiau 
iš  jų  gausime aliejaus.

Išspaudas sudėti j  s tik lin į indą ir  
užpilti rafinuotu augalin iu aliejumi, 
pašildytu ik i 40-50 laipsn. C, taip, 
k a d  a lie ju s  tru p u tį apse m tų  
išspaudas. Indą pastatyti tamsoje 5- 
7 dienoms kambario temperatūroje.

Po to aliejų išspausti, filtruoti, leisti 
nusistovėti tamsoje, ko l jis  visiškai 
praskaidrės, ir a tskirti nuo nuosėdų. 
Kuo geriau išvalytas aliejus, tuo Ilgiau 
j is  nesugenda. Laikyti šaldytuve.

* Kaip namų sąlygomis be 
cukraus užkonservuoti sultis, 

kad Jos nesurūgtų?
Konservuojant natūralias uogų 

(aviečių, vyšnių, serbentų, obuolių, 
vynuogių) sultis galima naudoti etilo 
spiritą - jis  neleis sultims fermentuotis. 
Priklausomai nuo to, kam Jūs sultis 
vartosite, spirito įp ilam e nuo 16 iki 
30 proc. Jeigu jas naudosite gėrimui 
paruošti, tada spirito įp ilk ite  ik i 16 
proc. (atskiedus alkoholio nesijaus) 
Je i naudosite kulinarijoje naminių 
antpilų paruošimui, tai spirito įp ilk ite  
25-30 proc.

į  paruoštą indą supilti sultis, o po  
to po  truputį pilkite spiritą. Atvirkščiai 
daryti negalima - atsiras nuosėdų!

" Pastiprintos '■ sultys išsilaiko  
pakankam ai ilgai, o atskiedę jas, jūs  
gausite praktiškai bealkoholinį gėrimą 
(kaip kefyrą). Bet mažiems vaikams 
vis dėlto geriau jo  neduoti.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Dalia ŽUKAUSKAITĖ

AČIŪ
Šiauliuose surinkta 10000 parašų dėl gyventojų 

indėlių indeksavimo. Dėkojame visiems, aktyviai 
dalyvavusiems renkant parašus. Ypač dėkojame 
gerb. Karolinai Rogai ir Jonui Tamučiui, surinkusiems 
per 3000 parašų.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Šiaulių skyriaus taryba

Formuojami Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Šiaulių skyriaus komitetai, kurie nagrinės konkrečias proble
mas.

Tėvynės Sąjungos narius, rėmėjus ir visus, norinčius 
įsijungti j mūsų veiklą, kviečiame atvykti j  Sąjūdžio būstinę 
(Vilniaus g. 153).

Susitikimų grafikas:
Politinis komitetas - rugsėjo 16 d., 23 d. 17 val. 30 min.; 
Verslo ir vietinio ūkio komitetas - rugsėjo 15 d., 22 d. 15

val.;
Socialinių reikalų komitetas - rugsėjo 21 d. 18 val.; 
Švietimo, mokslo Ir kultūros komitetas - rugsėjo 16 d., 23  

d. 18 val.;
Sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas - rugsėjo 21 d. 

18 val.;
Savivaldybės ir teisės komitetas - rugsėjo 27 d. 18 val.; 
Ekonomikos, biudžeto ir finansų komitetas - rugsėjo 15 

d., 22 d. 18 val.;
Organizacinis komitetas - rugsėjo 21 d. 18 val.

Z. JASAS
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatoriai) 

Šiaulių skyriaus sekretorius

naujienų šiupinys
Rugsėjo tryliktąją šiauliečiams 

prasidėjo naujieji mokslo metai.

Šiauliuose sudaryta darbo grupė 
miesto gyventojų užimtumo 1994 
metų programai parengti. Šios grupės 
vadovė - darbo biržos direktorė G. 
Kuprevičienė. Programą numatoma 
parengti lapkričio mėnesj.

mūsų Vyriausybė. Gyventojai, kurie 
savo butuose neturi įsirengę 
apskaitos prietaisų (dujų, vandens 
skaitiklių ir kt.) už komunalines 
paslaugas turės mokėti ne nuo 
gyventojų skaičiaus, kaip buvo 
anksčiau, bet nuo gyvenamųjų 
patalpų bendro naudingo ploto. .

Už vienerius metus galiojančius 
le id im us prekiauti a lkoholin ia is 
gėrimais bei alumi stacionarinėse 
specializuotose parduotuvėse ir 
skyriuose numatyta va lstybinė 
rinkliava 4000 Irtų, už prekybą visą 
parą - 8000 litų, parduotuvių su 
universaliu maisto prekių asortimentu 
skyriuose - 3000 litų.

O p o z ic ijo s  - sp a u d o s  
konferencijoje žurnalistams buvo 
pristatytas nauįasTėvynės Santaros 
seniūnas A. Kubilius.

Valstybinės butų fondo remonto 
jmonės direktoriumi patvirtintas 
Pranciškus Jurgutavičius. Pastaruoju 
metu dirbo "Praktikos”  susivienijimo 
vyr. inžinieriumi.

"Bendrabučio" valstybinės jmonės 
direktoriumi patvirtintas Arnoldas 
Navickas.

Trečiadienj Joniškyje vyksta rajono 
tarybos sesija.

Skaudų L ie tuvos žm onėm s 
nutarimą praėjusią savaitę priėmė

Po atostogų darbą pradėjo 
Lietuvos Seimas. A. Kubilius, naujasis 
T ėvyn ės Santaros sen iūnas, 
pastebėjo, kad Seimo darbas turėtų 
būti konstruktyvesnis.

Opozicija Seimo pirmininkui Č. 
Juršėnui pateikė savo pasiūlymus 
dėl Seimo darbo organizavimo. 
Opozicija pasiūlė darbų programą 
svarstyti tik po Premjero ataskaitos, 
ku r io je  tik im as i išg irs ti ap ie 
svarbiausius Vyriausybės uždavinius 
ir jų sprendimo būdus bei galimybes. 
Be to, opozicija pasiūlė parengti 20 
įstatymų projektų, kuriuos dar šj 
rudenį būtina nagrinėti ypatinga 
tvarka. Opozicija atkreipė dėmesj j 
tai, kad Seimo darbų programoje 
m aža i soc ia linės -ekonom in ės  
reikšmės įstatymų.

GERBIAMI SKAITYTOJAI,
"Aušros alėją" dar galima užsisakyti Šiauliuose mūsų redakcijoje 

ir jmonėje "TVARKA”. Paskubėkite! Laiko iki prenumeratos 
paskutiniajam šių metų ketvirčiui pabaigos liko visai nedaug.

MIELI JONIŠKIEČIAI,
Jeigu dar nespėjote pratęsti mūsų laikraščio prenumeratos, tą 

dar galite padaryti iki rugsėjo 20 d., nuėję j Joniškio paštą arba 
paskambinę telefonu 52573. Tuomet ateisime Į namus ir laikraščio 
prenumeratą pratęsime.

TE LEV IZIJO S P R O G R A M A
Antrad ien is, rugsėjo  14 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
7.30 Užsienio žinios. 8.30 TV serialas 

“ Rojaus pap lūdim ys". 5 ser. 9.00 
Programa vaikams. 9.40-10.10 Sveika. 
Prancūzija. 18.00Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si 
žinios. 19.30 Amerikiečių TV serialas- 
komedija "Vėl tu?" 3 ser. 19.55 Valstybė ir 
pilietis. 21.00 Panorama. 21.30 Tiltai.
22.10 Kanadiečių TV serialas "Miesto 
angelas '. 3 ser. 23.05 Koncertas. 23.15 
Vakro žinios. 23.30 Po vakarienes.

TELE-3
7.00 CNN naujienos, 7.30 Muzika. 8.00 

Animac. filmai. 11.00 Filmas "Juodųjų 
strazdų paslaptis", 12.35 Pertrauka. 15.00 
Filmas. 17.00 Muzika. 18.00 Programa iš 
Vatikano. 18.30 Reportažas iš Panevėžio.
19.00 Naujausios žinios. 19.25 Filmas 
“ Santa Barbara". 20.15 Laida "Burda 
Moden". 20.30 (domūs žmonės. 21.00 
Europos naujienos. 21.30 Muzika. 22.00 
Filmas "JFK” . 1.00 Pabaiga.

OSTANKINO PROGRAMA
14.00 Naujienos. 14.20 Programa.

14.25 Dalykinės žinios. 14.40 A. Smito 
p inigų pasaulis. 15.10 Bloknotas. 15.15 
Veikla. 15.25 Animac. f. 15.50 Religijos 
programa. 16.20 Mūsų muzikinis klubas.
17.00 Naujienos. 17.20 Programa. 17.25 
Rodo tarpvalstybinis Ostankino kanalas.
17.45 Dokumentai ir likimai. 17.50 Apie 
orus. 17.55 Futbolas. 19.55 Reklama.
20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 
Tema. 21.25 Rež. K. Šabrolia filmai. 23.20 
Naujienos. 23.50 Programa. 23.55 
Pasaulio šachmatų pirmenybėse. 0.10 
Spaudos ekspresas.

Trečiadienis, rugsėjo 15 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA

7.30 Užsienio žinios. 8.30 Laida apie 
vadybos biznj. 9,00 Programa vaikams. 
19.10-10.10 Vokiečių detektyvinis f. iš 
serijos "Senis" • "Paprasta žmogžudys
tė". 18.00 Žinios. 18.10 Programa vai
kams. 18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si žinios.
19.30 TV serialas "Rojaus paplūdimys". 7 
ser. 20.00 Sporto programa "22". 20.25 
Vokiečių kultūros dienos Pabaltijyje.
21.00 Panorama. 21.30 NTV programa.
22.30 Vakarai. 23.15 Vakaro žinios.

TELE-3
10.25 Džentelmenų šou. 11.00 Filmas 

"Santa Barbara” . 15.00 Filmas. 16.30 
Muzika. 17,30 Krepšinio pamokėlės.
18.00 Langas j gamtą. 18.30 Reportažas iš 
Jurbarko. 19.00 Naujausios žinios. 19.25 
Filmas “ Santa Barbara". 20,15 TELE-3 
in fo rm ac ija . 20.30 Verslo tiks la i, 
instrumentai ir technika. 21.00 Europos 
naujienos. 21.30 Futbolas. 23.20 MTV 
hitai. 24.00 Filmas "Steele Justice” .

OSTANKINO PROGRAMA
14.00 Naujienos. 14.20 Programa.

14.25 TV įvairenybės. 15.10 Bloknotas.
15.15 Animac. f. 15.40 Koncertas. 16.00 
Tarp mūsų šnekant... 16.20 Animac. f.
16.50 Technodromas. 17.00 Naujienos. 
17.20 Programa. 17.25 Eteryje "M ir".
17.50 Dok. filmai. 17.55 Apie orus. 18.00 
Men. f. “ T ies iog  M a rija ". 18.50 
Privatininko abėcėlė". 19.00 Meilės 
istorija. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklam a. 20.00 Naujienos, 20.35 
Programa. 20.40 M iniatiūra. 20.55 
Futbolas. 22.50 Animac. f. 23,00 
Naujienos. 23.20 Programa. 23.25 
Futbolas. 0.15 MTU. 1.15 Spaudos 
ekspresas

Ketvirtadienis, rugsėjo 16 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
7.30 Užsienio žinios. 8.30-9.00 TV 

serialas "Rojaus paplūdimys". 6 ser. 9.00-
9.55 Programa vaikams. 18.00 Žinios.
18.10 Program a vaikam s. 18.30 
Amerikiečių TV serialas-komedija "Vėl 
tu?" 4 ser. 19.00 Europos krepšinio 
čempionų taurė. "Žalgiris" - Islandijos 
“ Iprottabandalag". 20.30 Katalikų studija.
21.00 Panorama. 21.30 Amerikiečių 
detektyvin is serialas ‘‘Tvin Pykso 
miestelis". 29 ser. 22.20 Videofilmo 
“ Baltica-93" premjera. 23.20 Vakaro 
žinios. 23.35 Tangomanija.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Muzika. 8.00 

Animac. filmai. 10.55 Filmas "Santa 
Barbara” . 15.00 Filmas "Ritmas". 16.35 
Muzika. 18.00 Programa iš Vatikano.
18.30 Reportažas iš Panevėžio. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Filmas "Santa 
B arbara". 20.15 Auto- motosporto 
pasaulyje. 20.45 Muzika. 21.00 Europos 
naujienos. 21.30 911. 22.00 Filmas

"Talking Back My Life". 23.31 Muzika
24.00 Džiazo muzika.

OSTANKINO PROGRAMA
14.00 Naujienos. 14.20 Programa.

14.25 TV jvai reny bės. 15.10 Bloknotas.
15.15 Animac. f. 15.40 TV dok. f. 16.00 
Rokas. 16.40 ...Iki 16-os ir vyresniems.
17.55 Apie orus. 18.00 Men. f. “Tiesiog 
Marija". 18.50 Susitikimai Jums. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama.
20.00 Naujienos. 20.35 Programa.
20.40 Loto "M ilijonas". 21.10 Men. f. 
"Dėdė Vania". 23.05 Naujienos. 23.25 
Programa. 23.30 Pasaulio šachmatų 
p irm enybėso . 23.45 Festiva lių  
paradas. 0.25 Spaudos ekspresas.

Penktadienis, rugsėjo 17 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
7.30 Užsienio žinios. 18.30 TV 

serialas "Majamio policija", 2 ser. 9.20-
10.00 Programa vaikams. 18.00 Žinios
18.10 Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.00 Bi Bi Si žinios. 19.30 Madų 
videožurnalas "Angliškas ra finuo
tumas". 20.00 TV serialas "E gatvė".
20.30 Juokingiausi Amerikos žmonės.
21.00 Panorama. 21.30 TV žaidimas 
"Taip. Ne," 22.30 Laisvės alėja. 22.45 
Tai bent šou. 23.15 Vakaro žinios.

TELE-3
9.00 Muzika. 9.15 Aerobika. 9.45 

Muzika. 10.00 Animac. f. 10.25 Pats sau 
režisierius. 11.05 Filmas "Santa 
Barbara". 15.00 Animac. f. 16.00 
Muzika. 16.55 V. Disnėjaus filmas.
17.45 Muzika. 18.00 Programa iš 
Vatikano. 18.30 Reportažas iš Šiaulių.
19.25 Filmas "Vandenynas". 5 ser
21.00 Europos naujienos. 21.30 
Muzika. 22.00 Filmas "Another you'
23.40 Muzika. 24.00 Džiazo muzika.

OSTANKINO PROGRAMA
14.00 Naujienos. 14.20 Programa

14.25 Bridžas. 14.50 Biznis. 15.05 
Olesia ir kompanija. 15.3550X50.17.00 
Naujienos. 17.20 Rodo tarpvalstybine 
Ostankino TV kompanija. 17.40 Žmo
gus ir jstatymos. 18.10 Apie orus. 18.15 
Amerika su M.Taratuta. 18.45 Stebuklu 
laukas. 19.40 Labanakt, vaikučiai
19.55 Reklama, 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 Savaitės žmogus
20.55 Men. filmas “ Svinis". 11 ser
21.55 Politbiuras. 22.30 Koncertas
23.30 A u tošou . 23.45 Vakaro 
programa. 0.50'Spaudos ekspresas.

ŠVT IR PALYDOVINĖ 
PROGRAMA

Antradienis, rugsėjo 14 d.
19.30 MTV. 20.00 Žinios. 20.15 

Vizitai. 20.45 Sodžius. 21.00 Pirk, 
parduok, informuok. 21.05 Detektyvas 
"Jo  svajonių mašina". 22.30 Kartojam,? 
žinių laida. 22.45-2.00 Palydovine 
programa.

Trečiadienis, rugsėjo 15 d.
19.30 MTV. 20.00 Pirk, parduok 

informuok. 20.05 Tango TV programa: 
Beni Hill. 20.15 Įdomumo dėlei. 20.25 
Išdykę ledai. 20.55 Niuansai. 21.15 
Tangomanija. 21.55 Teleparduotuvė 
"L itpo liinter". 22.10 Filmas "Kalnietis- 
2” . 24.00-2.00 Palydovinė programa

Ketvirtadienis, rugsėjo 16 d.
19.30 MTV. 20.00 Žinios. 20.15 Pirk, 

p a rdu ok , in form uok. R iko TV 
programa. 23.00 Kartojama žinių laida
23 ,15  B a ltijos  TV programa. 
Nepaprastas asorti: šokių maratonas 
"Nuvarytus arklius..." II d. 23.30-1.101. 
B ergm ano  film as "S eptin tas 
antspaudas".

Penkiadienis, rugsėjo 17 d.
19.30 MTV. 20.00 Žinios. 20.15 

Šiaulių miesto kolektyvų koncertas.
20.55 Pirk, parduok, informuok. 21.00 
Veiksmo filmas "Uždelsto veikimo 
bomba". 22.35 Kartojama žinių laida. 
22.50-2.00 Palydovinė programa.

KABELINĖS TV PROGRAMA
Antradienis, rugsė|o 14 d.
20.00 M. f. "Drakonų kova". 21.25 

"P rospero  knyga". 23.35 M. F 
"Viršutinis aukštas".

Trečiadienis, rugsėjo 15 d.
20.00 M. f. "Pistoletas iš Beti Lu 

rank inės". 21.30 M. f. "Visatos 
saugotojas". 23.00 M. f. "Kruvinas 
akmuo".

Ketvirtadienis, rugsėjo 16 d.
20.00 M. f. "Naktis ir miestas". 21.45 

M. f. "Pragaro kariai". 23.20 M. f 
"Kristalo jėga".
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