
$  A u  ^ 1
Nr. 5 (201) A L E
T R E T IE J I  L E ID IM O  i 

M E T A I ^

l O c[A 0

T~ "1995 м .  s a u s i o

1 2  D.

K ETV IR TA D IEN IS

IŠEINA TRIS KARTUS PER SAVAITĘ

KAINA
2 0

CENTŲ-̂------

LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

UŽMUŠKITE LAISVĘ -
RYTOJ - LAISVES GYNĖJŲ DIENA IR NIEKO NELIKS

Praėjo ketveri metai nuo atšiauriojo 1991-ųjų sausio, kai Rusijos 
imperija bei didžiosios valstybės rengė eilinę pasikėsinimo akciją prieš 
Nepriklausomybės atkūrimą paskelbusią Lietuvos Respubliką. Apie to 
meto Įvykius - Įžangą Į sausio tryliktosios agresiją - kalbuosi su kovo 11 - 
osios Akto siganataru Algimantu SĖJŪNU.

PRIE SAUSIO 13-OSIOS
IŠTAKŲ...

Koresp. Atsigręžkime j netolimą 
mūsų šalies istoriją. Jūs dirbote 
Aukščiausiosios Tarybos patvirtintoje 
komisijoje sausio Įvykiams tirti. Kokia 
tai buvo komisija ir kam ją tąkart 
sukūrė parlamentarai? Kurie deputatai 
dirbo joje?

A. Sėjūnas. Lietuvos nepriklau
somybę buvo bandoma pasmaugti 
vos tik ją atkūrus. Pamenate, buvo 
užsukinėjami naftos kraneliai ir 
kiekvieną dieną per radiją ar televiziją 
kreipdamasis j žmones vicepremjeras 
A. Brazauskas gąsdino esą tuoj tuoj 
neliks benzino. Tačiau tie gandai 
neįveikė lietuvių tikėjimo savo valdžia. 
Tuomet didžiosios pasaulio valstybės 
ir Sovietų Sąjunga paruošė svaiginantį 
Gintarinės ledi skrydj per pasaulj. 
Premjerę Kazimierą Prunskienę 
priėmė Vokietijos, JAV, Anglijos, 
Prancūzijos vadovai. Be abejo, ją 
konsultavo pats M. Gorbačiovas...

Toks buvo premjerės garbinimo, 
o AT menkinimo scenarijus, siekiant 
supriešinti Lietuvą su parlamentu. 
Buvo norima sureikšminti j K. Pruns
kienės lūpas įspraustą moratoriumą 
Lietuvos nepriklausomybei, kurio taip 
siekė sovietai bei didžiosios pasaulio 
valstybės. Tačiau Aukščiausioji Tary
ba suvokė Gintarinės ledi misiją bei 
jos tarpininkavimo kėslus. 1991 metų 
sausio 8 dieną deputatai susirinko j 
neeilinę sesiją, nes po išvardintųjų 
įvykių, nerealiai padidinusi maisto 
produktų kainas, K. Prunskienės - A. 
Brazausko vyriausybė pagaliau su
laukė žmonių nepasitenkinimo. Buvo 
gauta informacija, kad iš didžiųjų 
Vilniaus gamyklų parlamento link juda 
didžiulės kolonos sukiršintų darbinin
kų, kuriems vadovavo V. Ivanovo 
jedinstvininkai b,ei civilių drabužiais 
persirengę sovietų armijos smogikai.
J Saugumo departamento direktoriaus 
Mečio Laurinkaus informacijas apie 
grėsmę valstybingumui vyriausybė 
nereagavo. J vicepremjero Zigmo 
Vaišvilos bei AT Apsaugos skyriaus 
vadovo Artūro Skučo pagalbos šauks
mą neatsiliepė VR ministras generolas 
Marijonas Misiukonis. Vėliau, dirbdami

sausio 8-osios įvykių tyrimo komi
sijoje, apklausėme generolą, kodėl 
negarantavo parlamento apsaugos, 
ir sulaukėme tokių juokingų pasiaiš
kinimų, kad gėda ir prisiminti. Tačiau, 
mano manymu, M. Misiukonis, buvęs 
aukšto rango KGB karininkas, nega
lėjo nesuprasti, ką daro, jleisdamasį 
parlamento vidų B. Makutinovičiaus 
omonininkus atseit gynybai. Aš buvau 
labai arti tos vietos, kur, išlaužę duris 
bei išdaužę langus, j rūmus įsiveržė 
jedinstvininkai. Jie slidinėjo ir griuvo 
j vandenį, kurio buvo pritekėję, 
paleidus čiurkšlę į minią Labai nedaug 
tetrūko, kad ir B. Makutinovičiaus 
kadrai susivienytų rūmų šturmui.

Koresp. Tai kas tada, sausio 8- 
ąją, apgynė AT?

A. Sėjūnas. Naktį iš sausio 7- 
osios į 8-ąją j parlamentą atvyko daug 
savanorių. Jie buvo ginkluoti arma
tūros strypais. Kai kas turėjo unifor
mas, kai kas vilkėjo civilių drabužiais. 
Tą dieną savanoriai rūmus išgelbėjo. 
Nei B. Makutinovičius, nei V. Ivanovas, 
nei AT deputatai nežinojo, kad tiek 
daug tikrų, neapsimetusių laisvės 
gynėjų jau yra parlamente. Iki šiol 
nesuprantu, kodėl išgelbėjusių parla
mentą sausio 8-ąją dieną savanorių 
vėliau taip nemėgo deputatai M. 
Stakvilevičius bei B. Genzelis.

Koresp. Koks buvo tolimesnis AT 
sukurtos komisijos sausio 8-osios 
įvykiams tirti likimas?

A. Sėjūnas. Komisijoje, be manęs, 
dirbo deputatas B. Rupeika, V. Ša- 
dreika (vadovas). Vėliau komisijai 
vadovavo K. Motieka. Komisijos dar
bas užgeso, nes, manau, ne visi komi
sijos nariai norėjo išsiaiškinti ir sužinoti 
istorinę tiesą. Dabar kartais susi
mąstau, o gal tikrųjų agresijos prie
žasčių ir jų sekos aiškinimasis būtų 
buvęs pavojingas Lietuvos valstybin
gumui? Tačiau, nepavykus sausio 
8-ąją užimti parlamento, imperiją tyliai 
pritariant pasaulio galiūnams, rengėsi 
sausio 13-osios agresijai.

Koresp. Dėkoju už pokalbį.
kalbėjosi 

Anelė DOVYDONIENĖ

...TADA NUGALĖJO 
TIKĖJIMAS LIETUVA

Koresp. 1990-ųjų Kovo 11-osios 
garbei ir atsakomybei, taip pat 1991 - 
ųjų Sausio 13-osios išbandymui Jus 
pasirinko Lietuva Kada ir kaip Jūs 
pasirinkote Lietuvos kelią?

A. Sėjūnas. Kiekvienas ateiname 
iš vaikystės, iš savo šeimos, savo 
kraštomeilės. Manevisąlaikąžavėjo

baltų tauta, kaip indoeuropiečių 
branduolys, kurio neįveikė nei totorių, 
nei kryžiuočių agresijos. Matyt, 
kiekviename iš mūsų teka tas pats 
tėvynę mylinčių ir ją ginančių žmonių 
kraujas.

Nukelta Į 2p.

JIS VIENAS NEŠ KRYŽIŲ UZ MUS VISUS
Ričardas DAILIDĖ

Šiaulietis Saulius Žebrauskas, 
pagerbdamas prieš ketverius metus 
už Lietuvos laisvės siekius žuvusiųjų 
kovotojų atminimą, sausio 13-osios

Ukmergę, Panevėžį, Šeduvą Radviliškį,
o iš čia - į  Kryžių kalną.

Kiyžių Saulius neš vienas. Trumpai

i taijis Vilniuje aplankė 
Katedrą, įkopė i Gedimino kalną, 
pabuvojo prie Parlamento ir televizijos 
bokšto, kur kraujuje skendo mūsų 
didvyriai, aplankė jų amžinojo poilsio 
vietą Antakalnio kapinėse.

Saulius Žebrauskas, pasiryžęs nešti 
šj nelengvą kryžių, nutarė iš Vilniaus 
paraukti pro senąsias Lietuvos sostines
T rakus ir Kernavę. Po tojo maršrutas 
nusidrieks per Musininkus, Širvintas,

pailsėdamas, užsukdamas į t 
pakelės kapinaites, pabendraudamas 
su žmonėmis. Daug kas priklausys 
nuo oro sąlygų, tačiau šioje šventoje 
kelionėje jis žada užtrukti ne ilgiau 
kaip 10 dienų.

Kryžių norėjo daryti iš medžio, 
rasto kur ant kelio, visų mindomo, 
kaip mūsų Lietuva, bet nesutrypto ir 
nepalūžusio. Rado jj visai netikėtai 
Kulpės upelyje. Kruopščiai nuplovė, 
nuvalė. Sukalė su čia pat rastu kitu, 
tikusiu kryžiavonei.

- Mūsų gyvenimas, sielos per 50 
okupacijos metų, nelyginant kaip Kulpės

Saulius. - Nešiu žiemos keliu kryžių, 
melsiuos ir prašysiu Viešpaties, kad 
Lietuva vėl atgimtų. KasVyksta dabar 
Lietuvoje - tai nusikaltimas prieš 
žuvusiuosius sauso 13 naktį. Kasdien
mūsų krašto žemę aplanko smurtas, 
prievarta, nelaimės. O valdžios vyrai,

u p e l i o  
vandenys ir 
medis, iš kurio 
p a d a r i a u  
k r y ž i ų ,  
u ž te rš to s , 
užnuodytos, - 
p a s a k o j a

apsiginklavę olimpine ramybe, 
demonstruoja visišką nereiklumą Kartu 
dalinuosi skausmą ir su Čečėnų tauta 
Viliuosi, kad greitai bus nutrauktas 
kraujo liejimas Kaukaze.

Auginu tris vaikus. Tačiau nežinau, 
kas jų laukia. Taip pat kaip irtų, kurie 
kentė 10-20 metų Sibiro gulago 
lageriuose.

Lietuva turi pabusti. Atsistokime 
vėl visi kartu kaip kadaise Baltijos 
kelyje ir stovėkime, kaip stovi lyg 
gyvi vienas greta kito kryžiai Kryžių 
kalne.

Tikiu, kad mano žygis įžiebs viltį ir 
uždegs ugnį, kurią perims visi. Nuo 
kiekvieno mūsų priklauso, kokia bus 
Lietuva.

Autoriaus nuotr.

Jonas JAKŠTAS
LAISVĖ

Užmuškite paukštį - 
čiulbėjimas liks.

Užmuškite balsą - 
tylėjimas liks.

Užmuškite tylą - 
alsavimas liks.

Užmuškite jėgą - 
užuojauta liks.

Užmuškite džiaugsmą - 
liūdėjimas liks.

Užmuškite meilę - 
tikėjimas liks.

Užmuškite viltį - 
iliuzija liks.

Užmuškite žodį - 
judėjimas liks.

Užmuškite mintį - 
gyvenimas liks.

Užmuškite laisvę - 
ir nieko neliks.

Vokietijos ir Baltijos deputatų grupės VFR parlamente lyderis, Bundestago 
teisės komisijos narys Volfganas fon Šteinas pirmadienj išplatino pranešimą 
spaudai, kuriame motyvuojant įvykiais Čečėnijoje reikalaujama kuo greičiau 
integruoti Baltijos valstybes į Europos saugumo sistemas.

GERBIAMIEJI
RENKAMI PARAŠAI REIKALAUJANČIŲJŲ 

NEDELSIANT SUSTABDYTI RUSIJOS KARINĘ 
AGRESIJĄ ČEČĖNIJOJE IR ČEČĖNŲ TAUTOS 
GENOCIDĄ, APGINTI ČEČĖNIJOS GYVENTOJUS 
NUO MASINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ IR 
GARANTUOTI ČEČĖNŲ TAUTAI LAISVO 
APSISPRENDIMO TEISĘ. LIETUVOS PILIEČIU 
KREIPIMASIS IR PARAŠAI YRA SKIRTI EUROPOS 
SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO 
ORGANIZACIJAI IR LIETUVOS VYRIAUSYBEI. 
KVIEČIAME JUS DALYVAUTI ŠIOJE AKCIJOJE. 
NORINČIUS PASIRAŠYTI BEI GALINČIUS PADĖTI 
RINKTI PARAŠUS LIETUVOS ŽMONES PRAŠOME 
UŽEITI I SĄJŪDŽIO BŪSTINĘ (VILNIAUS 153). 
PARAŠAI RENKAMI IKI SAUSIO 16 D.

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIMO 
GEROS VALIOS MISIJA

Čečėnija skęsta karo liepsnose ir kraujyje. Mes,
šiauliečiai, suprasdami čečėnų tautos tragediją, esame 
pasirudšę priimti ir priglausti savo šeimose 400-500 
nelaimės ištiktų čečėnų vaikų.

Jonas LINAUSKAS 
Čečėnijos nepriklausomybės rėmimo 

komiteto pirmininkas 
Petras IVOŠKUS 

LS Šiaulių m. tarybos pirmininkas 
Algimantas SĖJŪNAS 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) Šiaulių m. skyriaus tarybos 

pirmininkas
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Radijo forume rinkimų j AT metu 
buvau paklaustas, ar aš pasirengęs 
net ir gyvybės kaina ginti Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę. 
Atsakiau “taip” ir neturiu sau priekaištų.

Koresp. Ar grėsmė Lietuvos 
nepriklausomybei buvo reali?

A. Sėjūnas. Sovietų Sąjungos 
vadovai visiškai nesuprato lietuvių 
tautos siekių, jsivaizdavo, kad galima 
ją suveržti blokados žiedu, kad, jvedus 
moratoriumą pakėlus kainas, Lietuva 
neatlaikys spaudimo ir subyrės. AT 
atlaikė šiuos išbandymus. Imperija 
ryžosi paskutiniam žingsniui - bet 
kokia kaina sunaikinti valstybę. Po 
tam tikrų (gal parodomųjų) žygių - 
Spaudos rūmų užėmimo, pasivažinė
jimų po miestą,gąsdinimo, įvairiau
sių kratų kareivių gaudymo dingstimi, 
- įtampa nuolat kilo. Sausio 10-ąją M. 
Gorbačiovas pateikė žiaurų ultima
tumą Atsirado nacionalinio gelbėjimo 
komitetas. Paskelbta komendanto 
valanda. Dėl to pasipylė protesto 
laiškai, telegramos. M. Gorbačiovas 
pasiuntė garsiąją delegaciją. Atrodė, 
kad įtampa pradėjo slūgti.

Sausio 12-ąją pirmą kartą nuo 
sausio 8-osios nutariau žmoniškai 
pernakvoti pas mūsų šeimos draugus, 
kurie gyveno netoli televizijos bokšto. 
Nuo sausio 8-osios toje šeimoje nak
vodavo apie dešimt žmonių, buvo 
įvestas nuolatinis budėjimas pamai
nomis po tris valandas prie radijo 
imtuvo.

Apie antrą valandą iš miego prikėlė 
šūviai. Tankai riedėjo televizijos bokšto 
link, šaudydami tuščiais šoviniais. 
Žmona ir šeimos draugai jau buvo 
išbėgę ten. Sūnus Žilvinas palydėjo 
mane į AT. Netoli bokšto pamačiau 
P. Tupiką. Mes sustabdėme mašiną, 
paprašiau, kad nuvežtų J AT. 
Vairuotojas išlaipino prie bokšto 
žmoną ir dukterį, o mus nuvežė toliau.

Koresp. Kokie lyškiausi tos nakties 
išgyvenimai liko atmintyje?

A. Sėjūnas. Mačiau daugybę 
žmonių, bėgančių prie televizijos bok
što. Ne nuo jo! Sukrečiantis reginys!..

Bokšto užimti buvo pasiųsta 
"Alfos" grupė (vėliau ji buvo panau
dota B. Jelcinui šturmuojant Rusijos 
parlamentą). "Alfa”  ėjo pleištu per 
žmones, susikibusius rankomis, kaip 
per sviestą... Bokštas akimirksniu 
buvo užimtas.

Tankai nuo televizjos bokšto 
pajudėjo prie AT. Aikštė buvo pilna 
žmonių. Iš II aukšto kun. R. Grigas 
laikė Mišias. Virš aikštės tvyrojo tarsi 
koks laukas - ne protu suvokiamas, 
o aiškiai juntamas. Gal tai jis paraiižavo 
karininko valią įsakyti? To niekada

neužmiršiu. Visas pasaulis virto maldą 
ir tankai sustojo. Žmonių malda ir 
valia... Ir maldos, ir kaip buvo mel
džiamasi... To neįmanoma užmiršti.

Sausio 13-osios naktį sužinojome, 
kad dingo Vyriausybės vadovas A. 
Šimėnas. Galbūt jo dingimas daugeliui 
yra neaiškus. Gana gerai jį pažin
damas, galiu manyti, kad pirmiausia 
jis rūpinosi savo šeima (trimis 
mažamečiais vaikais). Be vadovo 
valstybė negalėjo egzistuoti, j tuščią 
postą nuo pat ryto bandė sugrįžti 
Kazimiera Prunskienė. Bet Vyriausybė 
jai nepakluso. Aukščiausiojoje Tary
boje reikėjo nedelsiant spręsti šį 
klausimą, todėl buvo pasiūlyta Gedi
mino Vagnoriaus kandidatūra Aukš
čiausiosios Tarybos sprendimas buvo 
besąlygiškas. AT išlaikė ir šį bandymą 
- neleido kapituliuoti. Beje, A Šimėnas 
buvo sutikęs tapti Ministru Pirmininku 
tik po ilgų įkalbinėjimų. Jis sakė: galiu 
būti vicepremjeru... Manė, kad jo din
gimas galėjo suklaidinti KGB struk
tūras, sudaryti įspūdį, kad premjerą 
pagrobė dar kažkokios nežinomos 
jėgos... Grįžusio A. Šimėno sveikata 
buvo tokią kad negalėjo būti nė kalbos 
apie jo sugrįžimą į postą. Po šio 
sukrėtimo jis turėjo rimtai gydytis.

Sausio 13-ąją paryčiui atsirado K. 
Prunskienė. Išgirdome sakant: "Lan
dsbergio nebėra - specialiu reisu išs
krido į Šveicariją". O po keliolikos 
minučių jis jžengė į salę, ir prasidėjo 
posėdis. Nepaprastas buvo V. Lands
bergio ryžtas ir drąsa. Tokio kito tikrai 
nebuvo.

Rytą atvažiavo M. Gorbačiovo 
atsiųsta delegacija. Kruvinoji naktis 
jau buvo įvykusi. Delegacija buvo 
pasiųsta tyčia Tyčia sustojo Minske... 
Buvome lyg ir atsipalaidavę-ir mus 
norėjo sunaikinti klasta

Atvažiavo trys deputatai. Lydėjau 
juos j TV rūmus, bokštą, į OMON 
būsjnę - tą dieną, kai buvo laidojami 
žuvusieji. Deputatai kalbėjo, kad iki 
demokratijos Rusijai dar toli, proš
vaisčių - labai nedaug. Išvažiavo 
liūdnai - nelyginant į tremtį.

Prie B. Makutinovičiaus užimtų 
policijos akademijos rūmų sėdėjome 
mašinoje. SSSR deputatai, parodę 
pažymėjimus, buvo priimti. Jaunuolis 
su kauke, budintysis, žaidė su auto
matu: nusitaiko žmogui į krūtinę, nulei
džia žemyn, vėl nusitaiko... Mūsų 
tarpe buvo AT darbuotoja moteris. 
Išlipau ir ėmiau jj kalbinti: "Mes taikūs 
žmonės, čia moteris... Argi taip gali
ma? Kaip gi tu, vilnietis, po viso šito 
gyvensi Vilniuje? Kaip su draugais 
susitiksi?" Jis ėmė aiškinti, kaip V. 
Landsbergis OMON nuskriaudęs. Bet 
supratau, kad ir su omonininkais 
galima kalbėtis...

Koresp. Ar nesijautėte esąs
įkaitas?

A. Sėjūnas. Niekada nesijaučiau. 
Supratau, kad esu išrinktas AT 
deputatu ir privalau ginti valstybę. 
Jaučiausi gynėjas - nors ir be ginklo, 
vien nepasitraukdamas iš posto. Net 
nustebau, kad esu viskam pasiryžęs 
labai ramiai, nors ir supratau, kad 
galiu būti sunaikintas - nuo vasario 
24 d., kai buvau išrinktas. Dar kovo 9 
-10 galvojau: ar leis nuvykti į Vilnių, 
ar išsodins? Dar galėjo taip padaryti.

Koresp. Ar tikėtina, kad Lietuvai 
gali tekti visa tai išgyventi dar kartą?

A. Sėjūnas. Čečėnijos įvykiai 
parodė, kad Lietuva turi būti ryžtinga 
ir kad jos gali laukti didesni išbandymai. 
Niekas negali pasatyi, kas valdo Rusiją 
- karinės mafijinės struktūros ar 
prezidentas B. Jelcinas. Gal B. 
Jelcinas tapo jų įkaitu? Todėl labai 
svarbu neįsivelti j jokius sandėrius 
su Rusija. Kol buvo laisva Čečėnija, 
atrodė, kad Lietuvai pavojus negresia 
Dabar Lietuva nebegali būti saugi.

Koresp. Ar tikite, kad atsilaikytume 
dabar?

A. Sėjūnas. šitas parlamentas ir 
šita vyriausybė neatsilaikytų. Masinės 
informacijos priemonės, "nepriklau
somoji" spauda padarė savo: dingo 
žmonių tikėjimas savo valstybe, jos 
perspektyva. Tai pats juodžiausias 
LDDP darbas. Bet yra pakankamai 
žmonių, pasiryžusių ginti savo šalį. 
Galima išnaikinti tautą bet neįmanoma 
sunaikinti jos laisvės troškimo. O 
gynybos sistema paraližuota, valdan
čiosios partijos požiūris į kariuomenę 
labai negatyvus.

Koresp. Koks didžiausias pavojus 
Lietuvos nepriklausomybei?

A. Sėjūnas. Neišmintinga vidaus 
ir užsienio politika.

Koresp. Kas galėtų sukviesti 
žmones ginti Lietuvos?

A. Sėjūnas. Tas, kuriuo žmonės 
tikėtų, neabejotų jo ryžtu, sąžiningumu 
ir dvasios stipry be. Tokių žmonių yra 
labai nedaug. Tokius žmones reikia 
branginti. Vargšė tauta, kuri tokių 
žmonių neturi.

Koresp. Kokie yra realūs Kovo 
11-ąją paskelbtos ir Sausio 13-ąją 
apgintos Nepriklausomybės vaisiai?

A. Sėjūnas. Nepriklausomybė vis 
dėlto jtvirtina demokratiją.

Visa tai galės iki galo jvertinti tik 
ateities kartos. Kai susiformuos demo
kratinė visuomenė, kai išmoksime 
ne tik balsuoti, bet ir pareikalauti iš 
savo išrinktųjų, gyvenimas taps 
geresnis. Būdami Rusijos imperijoje, 
to niekada nesulauktume. Lietuvos 
valstybei tai būtų pražūtis.

Kalbėjosi
Leonlja MALAKAUSKIENĖ

PRIES DESANTININKUS
SU LIETSARGIU

Labai dažnai mes susitinkame 
su politikais, matome juos TV 
ekranuose, girdime kalbant per 
radiją. Jie tarsi tampa visos 
valstybės nuosavybe, mūsų visų 
m ylim ais arba keikiam ais 
asmenimis. Tačiau kartais mes 
pamirštame, kad šalia tų politikų 
gyvena, jiems padeda ir aukojasi 
jų žmonos, kad tėvo karjeros 
sėkmes bei nesėkmes stebi, 
analizuoja Ir vertina vaikai. Sausio 
13-osios Išvakarėse kalbinu Eglę 
SĖJŪNIENĘ, prašydama prisiminti 
ketverių metų senumo Istorijos 
(vykius.

Koresp. Kur Jus užklupo 1991- 
ųjų sausio 13-osios agresija? Ką 
darėte tuomet, kai suvokėte, kad, 
sutrypus trapią Lietuvos 
nepriklausomybę, gali žūti ir Jūsų 
vyras, tos nepriklausomybės atkūrimo 
paskelbėjas, agresijos metu dieną 
naktį dirbęs Aukščiausipjoje Taryboje?

E. Sėjūnienė. Sausio 10-ąją man 
kolegos darbe pranešė, kad per radiją 
ką tik pasakė, jog M. Gorbačiovas 
atsiuntė Lietuvai ultimatumą, kad Vyt. 
Landsbergis kviečia žmones prie 
Parlamento. Supratau, kad privalau 
važiuoti į Vilnių. Parlėkiau į namus 
pasiruošti kelionei ir staiga girdžiu 
per Šiaulių radiją Irenos 
Vasinauskaitės, deputato A. Sėjūno 
padėjėjos, balsą. Ji pasakojo, kad į

Šiaulių Sąjūdžio būstinę skambino 
deputatas A. Sėjūnas ir pranešė apie 
įvykius sostinėje po Gorbio 
ultimatumo. Siaubingu tonu tu pasakei 
esą "Sėjūnas su pilna atsakomybe 
pareiškęs apie galimą dar vieną 
Lietuvos okupaciją". Skubiai 
susikroviau krepšį ir, sužinojusi, kad 
nuo rajono savivaldybės į Vilnių 
važiuoja autobusas su pirmaisiais 
savanoriais, nuskubėjau ten. 
Prisimeni, kaip išlydėjai tą autobusą?

Koresp. Taip. Dabartinis rajono 
savanorių bataliono vadas J. Griguola 
neįtikėtinai greitai surinko žmones, 
gavo mašiną ir laiku nuvažiavo ginti 
Parlamento. Tačiau kalbėkime apie 
Jus. Ką veikėte Vilniuje? Kaip susitikote 
su šeima?

E. Sėjūnienė. Vilniuje, 
Karoliniškėse, Viesulo gatvėje, labai 
netoli nuo televizijos bokšto, gyvena 
mūsų draugai - fizikos mokslų daktaro 
Alberto Laurinavičiaus šeima. Jo trijų 
kambarių bute buvo ir Sėjųnų 
budėjimo prie svarbiausių objektų 
štabas. Šios puikios šeimos namuose 
tomis dienomis gyvenome mes: aš, 
mano vyras deputatas (jei 
nenakvodavo Parlamente), sūnus 
Žilvinas, ponų Laurinavičių sūnūs - 
tuomet studentai, busimieji biologas 
Darius bei žurnalistas Marius, jų 
draugas, studentas iš Rusijos, Serioža 
Užsukdavo ir rasdavo maisto bei

prieglobstj visi pažįstami, kurie 
ateidavo sušalę ir pavargę nuo 
budėjimų prie TV bokšto. Kai vieni 
ilsėdavosi, kiti būtinai budėdavo. Bent 
vienas žmogus. Jis klausydavosi 
radijo, kad reikiamu momentu sukeltų 
visus ant kojų. Naktjišsausio12j 13- 
ąją tvyrojo apgaulinga ramybė. Tą 
vakarą pirmą kartą po sausio 8-osios 
iš AT rūmų pailsėti atėjo A. Sėjūnas. 
Mūsų draugų Laurinavičių vaikai buvo 
prie TV bokšto, nes buvome susitarę, 
kad jaunimas ten vakaros, o mes 
pakeisime juos anksti rytą. Kai 
išgirdome pranešimą, jog tankai 
važiuoja prie TV bokšto, išlėkėme 
prie jo. A. Sėjūnas su sūnumi Žilvinu 
išbėgo j AT, aš su Vanda ir Albertu 
Laurinavičiais - prie televizijos bokšto. 
Tankai artėjo. Pasigirdo pirmieji šūviai. 
Žmonės skandavo: "Lietuva",
"Landsbergis"... Ir dabar akyse stovi 
ta gyvų žmonių siena, kuri nepajudėjo 
net tuomet, kai ėmė žūti pirmieji bokšto 
gy nėjai. O žmonės iš namų vis bėgo 
prie bokšto... J šūvius... Pro mane jau 
nešė neštuvus su žuvusiaisiais bei 
sužeistaisiais... Aš minioje pasimečiau 
su savo draugais. Žmonės nebėgo ir 
nesiskirstė. Tokio susikaupimo bei 
rimties niekada nepamiršiu. Ėmėme 
skanduoti: "Fašistai” , o jie šaudė ir 
vikšrais traiškė visus, ką tik pasiekė. 
Aš irgi turėjau ginklų - mažą lenktinį 
peiliuką ir lietsargj. Bėgdama prie

JIE AUKOJOSI LIETUVAI
Janina Kirglcklenė. Sausio 11 d. savo 

mašina nuvažiavome į Vilnių budėti prie AT 
rūmų. Per garsiakalbi iš AT išgirdome, kad 
prie televizijos bokšto trūksta žmonių. Turintieji 
mašinas ten ir nuvykome. Sausio dvyliktąją 
buvo ramu. Bokšto prieigos buvo 
užbarikaduotos smėlio barstymo mašinomis. 
Sausio 13 dieną, apie pirmą valandą prasidėjo 
puolimas. Mes stovėjome apjuosę bokštą 
šešiomis septyniomis, eilėmis. Aš buvau 
pirmojoje. Tankai priartėjo prie tvoros, 
juosiančios televizijos bokšto teritoriją Ir sustojo 
per keletą žingsnių nuo mūsų. Niekas tada 
netikėjo, kad jie važiuos ant žmonių. Staiga 

išgirdau kurtinanti šūvj irpamačiau, kaip kareiviai nušoko nuo tanko. Daugiau 
nebeprisimenu nieko. Atsipeikėjau greitosios pagalbos mašinoje. Nuvežė j 
Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Žaizdą susiuvo tesiog priimamajame. Nežiūrint 
apysunkio kūno sužalojimo, j ligoninę niekas neguldė, nes gydytojai, ko 
gero, tikėjosi didesnio ir sunkiau sužeistų ligonių antplūdžio. Už drąsą ir 
pasiaukojimą Lietuvos Respublikai esu apdovanota Sausio 13-osios atminimo 
medaliu. Dabar, kai prisimenu to meto įvykius, stebiuosi tuometine žmonių 
drąsa ir pasiaukojimu. Be to, piktinuosi dabartinės Lietuvos valdžios Ir viso 
pasaulio abejingumu kovojančiai čečėnų tautai.

Antanas Šimas. Tuo metu mano žmona 
gyveno Vilniuje, oaššiauliuosa. Nuvažiavau 
penktadlenj. Prie AT budėjau visą naktj. Naktj 
iš šeštadienio j sekmadienį parėjau namo.
Tikėjausi pailsėti ir rytą važiuoti j Šiaulius.
Deja, ilsėtis neteko. Apie dvyliktą valandą 
gatve, kurioje gyveno mano žmona, bokšto 
link pravažiavotankal. Ji mane pakėlė irsako:
"Žiūrėk, tankai nuvažiavo” . Paskubomis 
apsirengiau ir išbėgau j gatvę. Gatvėje iš visų i

pusių rinkosi žmonės [r bėgo bokšto lipk. j
Tankai stovėjo prie bokšto ties stačiuoju šlaitu, i
Kai mes nubėgome, jie jau supo bokštą iš

' {

kitos pusės. Ta gatvė, kuria tankai turėjo atvažiuoti, buvo užtverta smėlio л 
barstytuvais. Tada didelė grupė žmonių metėsi už pirmojo smėlio barstytuvo, “  
kad gyva grandine sulaikytų tankus. Niekas nesitikėjo, kadjiegalivažiuotlant 
žmonių. Tačiau apsirikome. Pirmasis tankas, priartėjęs prie mūsų, trumpam 
stabtelėjo. Tuo metu ant jo šoko du jaunuoliai. Vienas jų tuoj pat nusirito 
žemyn, okitaslikoant tan ko. Tankistas, perjungęs žemesnę pavarą, pajudėjo 
smėlio barstytuvo link. Žmonės, stovėję prieš tanką, metėsi j šonus. O /  
jaunuolis buvo sutraiškytas tarp tanko ir smėlio barstytuvo. Tai buvo pirmoji 
auka. Tankas, vikšrais užlipęs ant barstytuvo, jj sumaigė ir, slysdamas nuo jo, 
dar sulamdė ir šalia stovėjusią lengvąją mašiną. Tada tankas užvažiavo ant 
pylimo ir ėmė šaudyti. Matėme, kaip iš paskui tanko važiavusių šarvuočių 
šoko desantininkai ir bėgo prie bokšto, prie kurio mes prieiti negalėjome. 
Kažkas iš minios pasiūlė išlaužti tvorą. Mes tai ir padarėme. Tačiau kad 
išvengtų beprasmiškų aukų, policininkai prie bokšto prieiti nebeleido. Mane 
traumavo tanko šūvis. Po kelių dienų pasijutau, kad blogai girdžiu. Gydytojai 
pripažino akustinęausiestraumą. Trejus metus reikėjo gydytis profilaktiškai.
Na, o gydymas toks: vaistus, maistą, netgi lėkštę ir šaukštą savo reikėjo turėti.
Per visą gydymosi laikotarpį jokių lengvatų, kaip nukentėjusiam sausio 13- 
ąją, niekas nesuteikė. Visur, kur besikreipiau, susidūriau su didžiuliu sveikatos 
apsaugos darbuotojų biurokratiškumu. Užpernai mane siuntė j Vilniaus 
Medicinos darbo ekspertizės komisiją invalidumui nustatyti. Registratorė 
paklausė, kelintą kartą kreipiuosi. Pasakiau, kad pirmą. Tada ji paaiškino, kad Л 
invalidumo grupės galiu nesitikėti.

Prisimenant sausio 13-osios įvykius, mane stebina pasaulio abejingumas 
kovojančiai čečėnų tautai.

pasakojimą užrašė Petras KUDRICKIS

bokšto, maniau, kad jei mane koks 
desantininkas pastums, "vošiu” su 
lietsargiu... Minioje greitai persidavė, 
matyt, visus tuomet vienijusi mintis, 
kad dabar jie puls Aukščiausiąją 
Tarybą. Bokšto gynėja] susikaupę 
sėdo j troleibusus ir važiavo iki Žvėryno 
tilto, j Nepriklausomybės aikštę. Iki 
šiol ausyse tebespengia tos nakties 
troleibuso keleivių tyla. Nė garso, nė 
ašaros, nė lašo isterijos. Tik 
nenusakomas pasąmonės ryžtas 
apginti Parlamentą. Tai buvo labai 
stipru. O Karoliniškių balkonuose 
tuomet džiūgavo rusai: "Pagaliau mes 
su jumis susidorosime!" Neprik
lausomybės aikštėje buvo daug 
žmonių, iš įvairių Vilniaus vietų vis 
ėjo minios. Kažkas nuo rūmų stogo 
šaukė: "Tankai! Atvažiuoja tankai..." 
Žmonės atsiklaupė Ir meldėsi...

Koresp. Kuriuo metu buvo Jūsų 
vaikai?

E. Sėjūnienė. Ponų Laurinavičių 
bute sūnus Žilvinas man paliko raštelj: 
"Išvažiavau kartu su tėčiu". Supratau, 
kad jis AT pastate. Apie sūnų 
Mindaugą nežinojau tą naktj nieko. 
Jis visą laiką su draugais studentais 
nakvojo konservatorijos auditorijose 
ant čiužinių, o pailsėjęs budėdavo 
prie Vyriausybės pastato.

Sunku dabar viską nuosekliai 
atkuni. Jei būčiau žinojusi, kad 
nežūsime, gal būčiau tikslų dienorašti 
rašiusi. Tą naktj norėjau tik vieno: 
susikibti su savo vaikais rankomis ir 
Jeigu bus lemta... tai visi kartu. O A.

Sėjūnas, tuo metu sėdėdamas AT, ^
nieko nežinojo apie mane ir sūnų 
Mindaugą Užtat jeigu pameni, vienoje 
tos nakties filmuotoje medžiagoje jis 
stovi pilkai pilkas kaip žemė ir klausosi 
informacijos apie žuvusiuosius prie 
bokšto Ir televizijos komiteto.

Koresp. O dabar... Jeigu vėl 
pasikartotų tas pats? Banalus 
klausimas, bet kaip Jūs 
pasielgtumėte?

E. Sėjūnienė. Norėčiau būti 
teisingai suprasta. Jeigu vėl mano 
vyras, sūnūs ir visa Lietuvą kaiptada... 
būtų Vilniuje, prie TV bokšto ar 
Nepriklausomybės aikštėje, ten 
būčiau ir aš. Čia nėra nieko didvyriško. 
Tai labai natūralu.

Koresp. Sis pokalbis bei 
prisiminimai sujaudino mus abi. Ar 
nejaučiate Lietuvai grėsmės šiandien? 
Tokia jau politikų žmonų dalia • 
nujausti...

E. Sėjūnienė. Taip, Nuo Lietuvos 
iki Čečėnijos - tik vienas žingsnis.

Koresp. Dėkoju už pokalb|. 
Psbandyklme būti optimistės.

Išėjau palinkėjusi Eglei
Sėjūnlenel sėkmės jos nelengvame 
darbe Šiaulių labdaros centre.
Tokios pat sėkmės asmeniniame 
gyvenime linkėti nedrįsau. 
Nelengva politiko žmonos dalia. 
Ypač tos, kuri visą laiką drauge su 
savo vyru: mintimis, darbais, 
supratimu.

kalbėjosi 
Irena VASI NAUSKAITĖ

AUŠROS ALĖJA
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NUSIKALTIMAI SIAURĖS LIETUVOJE
Plytas vis 

sunkiau parduoti
ŠIAULIŲ RAJ. AB "Daugelių 

statybinės medžiagos” praėjusiais 
metais skylėtų plytų pagamino 3 mln. 
mažiau negu užpernai, o šiferio 
pagaminta 430 tūkst. lapų. Tai triskart 
mažesnis kiekis negu 1993 metais. 
Mažėjant gamybai, 129 žmonės buvo 
atleisti pagal etatų mažinimą, tiek pat 
yra išėjusiųjų savo noru. Lapkritj ir 
gruodj, sutrikus realizacijai, nedirbo 
beveik visa bendrovė. Sausio 1 d. 
priverstinai nedirbo 332 žmonės. 
Plytos brangios - 54 et už vnt., todėl 
jas sunku parduoti. 1995 metai gali 
būti dar sunkesni nei praėjusieji.

SVEIKATA

Kalėdų 
nuotaiką 
sugadino 

prekybininkai
KELMĖ. Kelmiškių Kalėdų nuotaiką 

sugadino prekybininkai. Daugelyje 
parduotuvių buvo pardavinėjama labai

nekokybiška silkė. Prekybininkai 
teisinasi, kadšj kartą jątokią pristatė 
pastovus tiekėjas, o daugiau silkės 
nebuvę iš kur paimti. Silkė - lyg ir 
būtinas Kūčių stalo valgis, ją žmonės 
išpirko, tačiau švenčių nuotaika buvo 
sugadinta.

Užregistruota 14 susirgimų drfterija, 
42 - raudonuke, 28 - Laimo liga, 51 
pedikuliozės (utėlėtumo) atvejis Ypač 
didelį nerimą kelia raudonukė: 
daugiausia jos užregistruota Kelmės 
1-ojoje ir specialiojoje mokyklose. 
Sirgo raudonuke ir nėščiosios, 
kurioms ši liga ypač pavojinga. 
Susirgus būtina skubiai kreiptis j 
gydytoją infekcionistą ar gydytoją 
ginekologą.

Vis daugėja sergančiųjų 
vadinamosiomis socialinėmis ligomis: 
niežais, grybeliu ir pan., kurių, laikantis 
elementariausių higienos sąlygų, 
galima išvengti.

SPORTAS

zonos komandoms, jie nugalėjo 
varžybų šeimininkus rezultatu 4:1 ir 
tapo Žemaitijos zonos čempionais. 
Taškus pelnė S. Lekšas, A. 
Aleksandravičius, L. Dovydaitis ir L. 
Jonutis. Finale dėl Lietuvos jaunių 
čempionų vardo varžysis penkių 
miestų ir trijų zonų nugalėtojai.

KITI ĮVYKIAI

Žemaitijos 
čempionai

KELMĖ. Sporto mokyklos 
šachmatininkai sėkmingai įveikė šalies 
jaunių komandinių pirmenybių pirmąjj 
etapą. Tauragėje, neatvykus kitoms

Ką skaito 
kelmiškiai?

KELMĖ. Ke'mės laikraštį ‘'Bičiulis” 
1995 metams užsisakė 4934 skaitytojai 
(1994-ųjų pabaigoje - 4808).Padidėjo 
“Valstiečių laikraščio" skaitytojų. 
Labiausiai sumažėjo "Šiaulių krašto” 
prenumeratorių: nuo 3005 iki 2097, 
kelių dešimčių skaitytojų nebeteko 
"Diena". Populiariausi žurnalai - 
"Moteris" ir "Laima", o vaikams 
labiausiai patinka "Naminukas".

Vasaris bus 
gausus aukcionų

TELŠIAI. Rajone tebesitęsia 
privatizacija. Sausj ji bus šiek tiek 
priblėsusi, nes akcijos bus

pasirašomos tik vienoje jmonėje - 
AB "Žemaitijos keliai". Užtat vasaris 
žada būti gausus aukcionų. Juose 
numatoma parduoti administracinį 
priestatą prie Ožtakių kaimo 
kultūros namų, buvusios mokyklos 
pastatą Viekšnaliuose, nebaigtą 
statyti sveikatingumo kompleksą 
Telšiuose. Laukiama ir pirkėjų, 
norinčių jsigyti apžvalgos ratą, 
buvusįjj Eigirdžių vaikų darželj.

Didinamas 
darbo vietų 

skaičius
KELMĖ. Atsižvelgiant j 

darbuotojų gausumą ir galimybes 
padidinti darbo vietų skaičių, 
nustatytos kvotos šiems metams. 
Daugiausią 12 žmonių, turi įdarbinti 
ligoninė, po 10 - AB "Ajasa" ir 
UAB "Eglė", 9 - Tytuvėnų miškų 
urėdija, 7 - “Kelmės trikotažas", 6 
- AB "Sigla” , 5 - rajono kultūros ir 
švietimo skyrius, 3 - "Statybos" 
akcinė bendrovė. Daugiausia 
įmonių, jstaigų, organizacijų ir 
bendrovių šiais metais turės 
įdarbinti po 1 -2 žmones.

Paruošė 
Vida SIMONAITIENĖ

DAUGIAU TOKIŲ

Marija RIMKIENĖ
Yra sakoma: genys - margas, 

^  pasaulis - dar margesnis. Iš tikrųjų, 
vieni žmonės pasižymi dideliu talentu, 
kiti - neramiu charakteriu, turtų ar 
garbės troškimu. O kai kurie visą 
amželį nugyvena tyliai, ramiai, niekam 
neužkliūdami. Prie tokių kukliųjų 

> žmonių priskiriu ir gerai pažįstamą 
šiaulietę Verutę Vaičaitytę. Artėjant 
70-mečiui, noriu plačiau jos gyvenimą 
aprašyti.

Gimė ir augo Verutė Šiaulių 
valsčiuje Gudelių kaime, Kairių 
parapijoje, kur lankė pradžios 
mokyklą. Tėvai, labai darbštūs ir 
teisingi žmonės, turėjo 18 ha žemės. 
Tai liudija vienas iš jos vaikystės 
prisiminimų. Nugirdusi, kad mama 
pyksta ant dažnai J jų kiemą ateinančių 
kaimynės vištų, Verutė ėmė ir pamuše 
vieną iš jų. Žinoma, apie tai ji pasigyrė 
mamai. Deja, mama griežtai įsakė 
vištelę nunešti kaimynei ir jos 
atsiprašyti. Verutė labai nusigando ir 
pasislėpė daržinėje. Mama vos surado 
ją, beverkiančią. Tuomet abi nuėjo 
pas kaimynę aiškintis. Taigi Verutė ir 
jos brolis Jonukas nuo mažens žinojo, 
kad už blogą elgesį visada reikia 
atsiprašyti ir atsilyginti. Tos taisyklės 
ir laikėsi visą gyvenimą. Būdama 
darbšti ir rūpestinga, jf gerai mokėsi. 
Svajojo tapti daktare, todėl vėliau 
įstojo į medicinos mokyklą. Tik jos 
baigti neteko.

Prasidėjęs karas nutraukė 
mokslus. O dar žiauresni pokario 
metai išdavystėmis, skundais, areštais

ir trėmimais suardė visas Verutės’ 
svajones. Baisi nelaimė palietė 
Vaičaičių šeimą: Verutė, už "tėvynės 
išdavimą" po žiaurių tardymų 10-čiai 
metų nuteista sunkiems darbams, 
atsidūrė Vorkutoje, vėliau - 
Mordovijoje, o tėvai ištremiami j 
Irkutsko sritį. Tiktai šviesūs vaikystės 
prisiminimai, vaizduotėje likęs žalias 
Gudelių kaimas palaikė viftj ir suteikė 
jėgų pakelti sunkią nelaisvės naštą.

J Lietuvą Verutė su mama (tėvas 
mirė tremtyje) grįžo tik po 11 metų.

Šiaip taip pavyko įsitvirtinti 
Šiauliuose. Pagal pomėgį ir darbą 
gavo -  respublikinėje ligoninėje 
sanitare. Čia dirbdama baigė 
medicinos mokyklą ir tapo tos 
ligoninės vaikų skyriaus medicinos 
sesele. Su didžiausiu pasišventimu, 
sąžiningai ji prižiūrėjo ir gydė 
mažuosius net per 30 metų. Jos 
darbas buvo įvertintas ne vienu garbės 
ir padėkos raštu, nors ji tuo niekam 
nesigirdavo. Ji jautė ne tik vaikučių, 
bet ir jų tėvelių meilę, pasitikėjimą, ir 
to užteko.

T ačiau gyvendama mieste Verutė 
neužmiršo ir savo gimtojo kaimo. 
Kur buvus, kur nebuvus vis 
apsilankydavo, nors žvilgsniu 
paglostydavo liūdnus berželius, kai 
kur išlikusias apkarpytas sodybas...

Turbūt to ilgesio paskatintą Verutė 
1988 m. suorganizavo buvusiųjų 
Gudelių kaimo gyventojų susitikimą. 
Teko ieškoti adresų, daug kur 
skambinti telefonu ir asmeniškai 
nuvykti ir pakviesti buvusius kaimynus. 
Džiaugėsi Verutė, kad tada gudeliškiai 
gausiai susirinko j Remeikiųsodybą. 
Ištiestos didžiulės palapinės vos 
sutalpino svečius. Netrūko vaišių ir 
kalbų, nes kai kurie buvo nesimatę 
vos ne 40 metų. Besišnekučiuojant 
kilo idėja sutvarkyti visai apleistus 
senuosius Gudelių kaimo kapelius.

Vėl mūsų Verutė ėmėsi tų rūpesčių. 
Edvardas Rimkus, kilęs iš kaimyninio 
Šniūraičių kaimo, Verutei patarė 
Gudelių senolių atminimui pastatyti 
kryžių. Tam visi pritarė. Verutės dėka 
buvo surinktos aukos. E. Rimkui 
tarpininkaujant, didelį ąžuolinį kryžių 
padarė tytuvėniškiai meistrai V. 
Venckus ir B. Blažys. 1990 m.

iškilmingai jį pašventino Kairių 
parapijos klebonas. Vėl buvo didžiulė 
šventė Gudelių kaime.

Bet mūsų Verutė nenurimo. 1994 
m. rugsėjo 4 d. vėl jos dėka gudeliškiai 
rinkosi Kairių bažnyčioje, kur šv. Mišios 
buvo aukojamos už gyvus ir 
mirusiuosius kaimo žmones; prie 
Gudelių ežero vėl pabandė tapti 
nerūpestingais vaikais iš tolimųjų 
prisiminimų.

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

Verutė niekada nesiskundžia. 
Matydama besišypsančiuosius, 
laiminga šypsosi ir ji. O mintyse vėl 
rezga planus, ką padaryti, kad visiems 
būtų gera. Nuostabu, kad ji, praėjusi 
kalėjimus, lagerius, trėmimus, 
neišbarstė savo širdies gerumo, 
jautrumo, gimtinės meilės. Kad 
daugiau būtų tokių žmonių, tokių 
darbščių rankų, tai Lietuva taptų graži 
ir stipri. Jos kuklumas ir gerumas 
tebūnie mums visiems pavyzdžiu. O 
artėjant garbingam jubiliejui, Verutei 
Vaičaitytei linkiu kuo geriausios 
sveikatos ir nepailstančios energijos.

N UO TRAUKOJE: V eru tė  
VAIČAITYTĖ.

Nežinomybės
labirintai

Keisti dalykai dedasi Stounhendže. 
Kartą vienas mėgėjas žaidė su aitvaru, 
užsilipęs ant mašinos stogelio. Kai 
aitvaras pakito virš kromlekso akmenų, : 
už poros šimtų jardų, kažkokios I 
energijos impulsas apdegino vyrukui 
rankas. Jis neteko sąmonės ir nukrito 
nuo mašinos. Apdegimai išgijo tik 
po pusės metų. O štai dar labiau 
fantastiškas atsitikimas. Kartą grupė

2. STOUNHENDZO 
PASLAPTYS

žmonių akmenų pusėje išgirdo keistą 
pliaukšėjimą. Jie spruko tolyn, o tas 
garsas, pavirtęs į dūzgimą, pakilo j 
dangų. Ten atsirado kažkas, 
primenantis milžinišką ugnies ratą, 
kuris sukdamasis nuplaukė aukštyn.

Nedaug kas žino, jog šį akmenų 
statinį labai mėgsta lankyti NSO. 1957 
metais lygumoje, kurioje yra 
Stounhendžas, vyko mokomasis 
mūšis tarp Londono garnizono ir 
karališkosios gvardijos iš Liverpulio. 
Besiginančioji pusė (Londono 
garnizonas) buvo apsiginklavusi 
penkiais "Centurion" tipo tankais. 
Tankų paskirtis buvo manevruojant 
apšaudyti vietovės centrą. 
Besiruošiant mūšiui, iš vieno tanko 
pranešė, jog ekipažas pastebėjo didelį 
cigaro formos objektą ir kad tankas 
pasiruošęs j jj atidengti ugnį. Po šio 
pranešimo tanko neliko nė žymės. 
Jo surasti nepavyko. Jis 
paprasčiausiai išnyko kartu su jame 
buvusiais tankistais.

Svarbiausias naujų atradimų 
elementas yra tas, kurį surado T. 
Vedomas. Tai ryšys tarp šių vietų 
senovinių jėgų linijų ir NSO. Kromlekso 
planas, žiūrint iš viršaus, panašus j 
NSO.

Niekuo nepasižymintis mažas 
Vaminsterio miestelis, esantis tarp 
Stounhendžo ir Glastonbiuri, yra 
garnizono centras. Jis apsuptas 
kariniais objektais. Gal dėl to virš jo 
dažnai pastebimi NSO. Ateiviai 
supranta grėsmę žmonėms, kylančią 
iš karinių branduolinių įrenginių, ir 
dėl to juos stebi. Tiek kariškiai, tiek 
ateiviai, nors artimai ir 
nebendradarbiaują abipusiškai laikosi

tiesos nuslėpimo strategijos.
NSO skraido "oro linija” nuo 

Stounhendžo iki Glastonbiuri. Čia jie 
yra ne kartą nusileidę. Žmonės matė 
gigantus, jų pėdsakus ir "nematomų 
praeivių”  garsus, užuodė egzotinius 
parfumerijos kvapus, kurie pasklinda 
pakilus NSO. Verta prisiminti D. Obri 
užrašus, kuriuose jis minėjo dar 1670 
metais keistą šmėklą netoli 
Sprinčesterio, kuri pasitraukdama 
paliko keistą kvapą ir melodingą 
skambesį.

Visai neseniai, 1968 metais, A. 
šatlvudas matė NSO visai arti ugninio 
rato, pakilusio tiesiai nuo Stounhendžo 
akmenų. Kai jis, smalsumo vedamas, 
pabandė prieiti arčiau, NSO pakilo 
aukštyn. Vieną 1977 metų spalio 
vakarą malėsi, kaip iš kromlekso pakito 
liepsnos. Jos skriejo dangumi 
tvarkinga rikiuote, galėjo pakibti vietoje 
arba daryti staigius posūkius. Jos tai 
darė ne iš lėto kaip lėktuvai, bet staiga; 
keitė rikiuotę, kai viena iš jų išnykdavo 
(dematerializuodavosi), arba 
skrisdavo neapsakomu greičiu. 
Kompasai čia imdavo "meluoti", o 
portatyvinio televizoriaus vaizdas 
išnykdavo. Tas liepsnas pavyko 
nufilmuoti.

Nenuostabu, jog kariškiai domisi 
tais atsitikimais. Kartą prožektoriumi 
jie bandė apšviesti NSO. Tačiau 
spindulys, nepasiekęs NSO, kažkur 
dingo, tarsi būtų jam kas užstojęs 
kelią.

Niekas nežino, kada išaiškės 
Stounhendžo paslaptys.

parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

Vagia ir 
sanatorijose

KELMĖ. 1995-ieji prasidėjo 
palyginti ramiai. Tik iš AB 
“Gelžbetonis" Lembartiškės karjero 
pavogtas akmenskaldės elektros 
variklis, o Pagryžuvio tuberkuliozės 
sanatorijoje dirbanti G. R. neteko 
savo ir brolio pasų, trijų taupomųjų 
knygučių ir kitų dokumentų, kuriuos 
nešiojosi drabužių kišenėje. Kelmėje 
sumušė porą vyriškių: K  G., užėjusį 
pas buvusiąją žmoną paimti 
drabužių ir aplankyti sūnaus, 
"apkūlė” iš kambario išbėgęs 
vaikinas, o Ž. R. du vaikinai apie 3 
val. nakties mieste sumušė ir atėmė 
degtinės butelį.

Pavojus ant 
ledo

DAUGĖUAI. Praėjusį ketvirtadienį 
įvyko skaudi nelaimė Kuršėnuose 
(Daugelių gyvenvietėje). Ventos upė 
pasiglemžė devynerių metų Artūrą 
Čižą. Jis nutarė pereiti Ventą. Vaikai 
prisišaukė gelbėtojus, bet šie 
nebesugebėjo niekuo padėti. Tėvai 
turėtų nuolat priminti vaikams apie 
pavojus ant ledo.

PRAMONE

AUSROS ALĖJA



PUTPELIŲ AUGINTOJAMS (8)
Pirmosiomis dienomis patalpa 

apšviečiama visą parą. Vėliau 
apšvietimas kas savaitę trumpinamas 
po 3 val. ir paliekamas 14-15 valandų. 
Mes jau žinome, kad putpelė mėgsta 
šešėlių dengiamas ramybės oazes. 
Nebūtų jos kilusios iŠ Afrikos! Todėl 
padarykime joms jaukių uždangų, 
palapinių ir pan.

Putpeliukams neturi trūkti maisto 
medžiagų ir apetito. Jei lesalas 
neskanus, apkartęs, suplėkęs - 
putpeliukal jo neles, o sulesę 
apsinuodys. Lesalų kokybę nesunku 
ištirti laboratorijoje. Patikrinti apetitą 
taip pat nesunku. Tereikia duoti kitokio 
lesalo - mažų sliekų, kirmėlių (ką 
nors skaniau).

Be kokybiškų lesalų ir stokojant 
apetito putpelių neišauginsime. 
Apetitu jos niekada nesiskundžia. Jis 
gali sutrikti tik joms susirgus. Todėl 
nevenkite pasitarti su paukščių 
gydytoju arba patys Išmokite stebėti 
savo paukštelius, o susirgus - juos 
gydyti.

Ar pytpeliukai normaliai auga,

parodys kontroliniai svėrimai. Sverkite 
vis tuos pačius paukščius. Kontroliniai 
svėrimai padeda laiku pašalinti 
lesinimo klaidas ir užsiauginti 
sveikesnes ir gyvybingesnes putpeles. 
Kaip auga dėsliųjų ir mėsinių veislių 
putpelių svoris, parodyta lentelėje.

LESALAI

joms pakanka maisto medžiagų.
Lesalų mišiniai putpelėms panašūs 

j viščiukų ir vištų tik turėtų būti jvairesni, 
juose turėtų būti daugiau baltymų ir 
vitamininių žolių. Didesnių fermų 
savininkas turės daugiau rūpesčių 
dėl pašarų.

Pagal J. Skonsmono knygą 
“Naminės putpelės” 

paruošė Petras 
KUDRICKIS

Naminės putpelės visiškai 
priklauso nuo šeimininko globos ir jo 
geranoriškumo. Tai negi jis leis joms 
skursti ir neprilesti? Lesalų stygius ir 
jų bloga kokybė atima iš paukštelio 
visą žavesj, jo kiaušinėliai mažėja, 
lukšto grožybės blunka...

Todėl šeimininkas privalo stengtis 
parinkti putpeliukams ar dedančioms 
putpelėms tokius lesalus, kurie 
labiausiai atitinka jų organizmo 
poreikius. Stebėdamas tesančius 
paukštelius, kiekvienas mėgėjas 
nesunkiai supras, ką jie mėgsta. Jis 
pasirūpins, kad narvelių gyventojai 
turėtų nors lesalų pasirinkimo laisvę. 
Putpelių kūno masė, plunksnų 
tankumas ir jų spalvos parodys, ar

(vairaus amžiaus skirtingų veislių putpelių gyvoji masė, g

Amžius, d. Dėsliosios Mėsinės
pateiės patinėliai patelės patinėliai

1 6-8 6-8 8-10 8-10
10 20-25 20-25 35-45 35-45
20 55-60 55-60 70-80 70-80
30 85 75 135 120
45 95 85 160 140
60 120 110 200 180

KAS, KUR, KADA
Dailės galerija (Vilniaus g. 

245). S. Paukštys. Fotografijos. 
M. Juchnevičius. Kūryba. 
Panevėžio jaunųjų dailininkų 
darbai.

"Aušros” muziejus, I rūmai 
(Aušros ai. 47). Šiaulių Jovaro 
vid. m-klos moksleivių meninių 
darbų paroda, skirta šv. 
Kalėdoms ir Naujiesiems 
metams. Paroda, skirta Lietuvos 
kariuomenės dienai (Aštuntasis 
pėstininkų Kauno kunigaikščio 
Vaidoto pulkas Šiauliuose).

II rūmai (Vytauto g. 89). 
"Pietos ir skaros". Iš muziejaus 
fondų.

Fotografijos muziejus
(Vilniaus g. 140). R.
Parafinavičius. Fotografija. A. 
Šležas. Fotografija. Tarptautinė 
fotografijų paroda "Gamta - visų 
namai-94".

"Laiptų” galerija (Žemaitės 
g. 83). R. Jurgelis. Tapyba. S. 
Martinionis. Skulptūra.

TAIKINYS

Ketvirtadienis, sausio 12 d.
LTV
21.05 val.
"Virvė”
Kauno dramos teatro spektaklis.
Režisierius A. Šliavas. Kūrybinė 

grupė - TV režisierius B. Talačka, 
operatoriai J. Gurskas, R. 
Miskelevičius ir G. Zalieckas, garso 
režisierius A. Šiaurys.

Graudi ir girdėta istorija - seno 
tėvo konfliktas su vaikais dėl 
pinigų...

Vaidina L. Zelčius, B. 
Marcinkevičiūtė, A. Sabonaitis, S. 
Bražinskaitė, A. Pintukas...

šeštadienis, sausio 14 d.
LTV
21.05 val.
“Po savo stogu’*
Tai bus "Vieškelių" laida.
Pirmąkart šiais metais keliaujame 

vienintelės ir nepakartojamos mūsų 
Žemės vieškeliais. Taip norėtųsi kuo 
nors nudžiuginti ar nustebinti. Bet 
kuo gi nustebinsi šiais laikais? 
Tiesiog papasakosime apie kaimą, 
prasidedantj kapinėmis. O jose-trys 
lizdai. Trys gandralizdžiai.

Tik du vaikai iš šio kaimo lanko 
pradinę mokyklą.

"Akys pražiūrėtos, dantys 
pravalgyti. Du pijokus išlaikyti turiu, 
bet iš savo namų niekur eiti 
nenoriu", - pasiguodė pavėžėtas iki 
namų Jonas Kazlauskas.

Nelengva ir Kunigundos 
Čekauskienės, užauginusios ir savo 
tris, ir du anūkus, dalia. Ir Janina 
Legetavičienė jau 20 metai viena. O 
bedarbių Laimos ir Broniaus Kazokų 
šeimoje - aštuonios burnos. Bet 
sausio pabaigoje su pavasariu ant 
sparnų pasuks j Lietuvą gandrai. 
Tamsumus pašalindama grjžta 
saulė.

Norisi tikėti, kad atversime jai 
savo širdis.

22.30 val.
"Demokratijos link”
Galbūt išties prasminga prisiminti 

ne tik gūdžiąją sausio 13-ąją, 
pažymimą naujais dokumentiniais 
filmais, bet ir pamąstyti apie 
tolesnius žingsnius ir sudėtingą 
žmonijos kovą demokratijos ir 
visuotinio supratimo vardan.

Vokiečių matematikė Emi Neter 
buvo viena šiuolaikinės algebros 
kūrėjų. Nežiūrint visų nuopelnų 
mokslui, ilgus metus ji negavo do- 
centūros. Formaliai buvo aiškinama 
taip: "Kaip galima leisti, kad moteris 
taptų docente; paskui ji gali pasidaryti 
profesore ir universiteto senato nare, 
bet argi gali moteris įeiti j senatą?" J 
tokius išvedžiojimus žymus matema
tikas Devidas Hilbertas kartą pasakė: 

- Ponai, juk senatas - ne vyrų 
pirtis. Kodėl moteris negali j jj įeiti?

NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

stiklinėj.

Ćerdakas - aukšta vieta, kur mudu 
su Linu prastūmėme tris semestrus, 
kas mėnesį sukišdami šeimininkei 
po 40 Lt nuo snukio.

Ilgą laiką žymaus mokslininko 
Edisono pažįstami stebėjosi, kodėl 
taip sunkiai atsidaro jo sodo varteliai. 
Kartą vienas svečias pastebėjo:

- Toks genijus kaip jūs tikrai galėtų 
sukonstruoti tobulesnį variantą.

- Man atrodo, - atsakė Edisonas, 
- varteliai sukonstruoti genialiai. Prie 
jų prijungtas vandentiekio siurblys. 
Kiekvienas įeidamas į cisterną 
pripumpuoja 20 litrų vandens.

Don Kichotas - juokdarys, kuris, 
"nepatepęs" priėmimo komisijos, 
bando įstoti į aukštąją mokyklą.

Duetas - šeimyninė scenelė. 
Pirmojo balso partiją atlieka žmona. 
Antrojo - vyras Kartais baigiasi 
plojimais.

Iš studentų žodyno
Chronologija - eile prie kino kasos. 

Atsistoji gale ir eini j pradžią Studentai 
nesilaiko chronologijos, prišlyja prie 
pirmojo nepaijstamojo:

- Sveiks, - mirkteli, - paimk puskapį. 
Nuo paskaitų nusiėmėme.

Čerkelė - saiko vienetas. ] 
studentišką, servizą neįeina (žr.

Duona - valgis, užimąs studentų 
racione labai nevienodą vietą. Prieš 
stipendiją duonos suvartojimas 
smarkiai išauga.

Dvasia - slepiama (paslaptinga) 
kūno dalis. Merginos turi daugiau 
dvasios negu vaikinai.

Protezas - nuo žodžių "protas" ir 
"tezės".

parinko Pranutė ŽUKAITYTĖ

TELEVIZIJOS

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

pamoka. 17.05 Japonų serialas 
'Japonija: dvasia ir fQ rm a ". 17.50

Sartų legenda. 18.00 Žinios.. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20
Kataliku TV studija. 19.50 Jazz. 20.00 
"22". 20.30 Panorama. 21.05 Kauno 
dramos teatro spektaklis "Virvė” .
22.10 Teatras. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Tarptautinis teniso turnyras.
24.00 F, "vaiduoklių teatras". 

LitPoiiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F. "Laukinė 

rožė” . 14.52 Naujienos. 15.00 
Multitrolija. 15.30 Baliujepas Pelenę. 
15.52 Naujienos. 16.00 Tin-Tonik.
16.20 F. Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00...Iki 16-os ir 
vyresniems. 17.45 Kas yra kas. 17.52 
Naujienos. 18.00 Piko valanda 18.30 
F. “Laukinė rožė". 19.05 Dviračio 
šou. 16.25 Animac. f. 20.00 Laikas. 
20.40 Maskva, Kremlius. 21.00 Loto 
"Milijonas". 21.30 Ralis "Paryžius- 
Grenada-Dakaras". 21.40 F. "Gerasis 
karalius Dagoberis". 22.52 Naujienos.
23.00 Filmo tęsinys. 23.52 Spaudos 
ekspresas. 24.00 Koncertas. 0.40 
Autošou.

TELĘ.-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Viskas juokui 10.00 Europa Šou.
10.30 Vaidybinis filmas "Didžioji 
dvikova" 12.05 Anglų k. pamokėle.
12.10 Vaidybinis firmas Nuverstas 
stabas” . 13.45 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 15.00 Kelioniųiurnalas.
17.00 Vaidybinis filmas "Žmogus - 
orkestras". 18.30 Animacinis filmas. 
18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios.
19.20 Anonsai, muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybįnis filmas

"Neca" (Kaunas) - "Atletas" (Kaunas). 
20.10 Kibír tele vibir. 20.35 Laikas. 
21.05 F. "Beverly hills, 90210". 21.55 
"Prostitucija Lietuvoje” . 22.20 "Mis 
Kaunas-94.” .

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

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

Šeštadienis, sausio 14 d. 
LIETUVOS TV

v 9.05 Programa vaikams. 10.00 
Šarka. 10.30 TV artelė. 11.20 Mūsų 
kalba 11.55 Sveika, Prancūzija. 12,25 
f. "Degrasi devynmetė". 12.55 
Pasaulio sportas. 13.55 Užeikit, 
sveteliai. 14.30 Jaunimo estrada-94.

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

Fridrichą Silerj. 10.00 Svetimo 
skausmo nebūna 11.00 Lietuviai 
svetur. 11.30 F. vaikams "Tvistu 
šeimynėlė” . 12J30 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Štai taip. 13.30 
Azimutai. 14.00 Spektaklis vaikams 
"Molio Motiejukas . 14.25Senoviniai

gobelenai Lietuvos muziejuose. 14.55 
veikinimų koncertas. 15.55 F. 
"Neono raitelis” . 16.45 "Europos 

aikštė” . 17.15 Laida apie NASCAR ir 
kitas autolenktynes. 17.40 Bentski 
šou. 18.10 F. "Iš skruzdėlių 
gyvenimo” . 18.50 Žinios. 18.55 
Gyvybės žalias medis. 19.20 Kalbos 
viktorina "Mokį žodj - žinai kelią". 
20.30 Panorama. 21.05 Pirmasis 
kanalas. 21.25 F. "Geležiniai vyrukai". 
22.40 Sporto arena. 23.05 vakaro 
žinios, 23.20 Jaunimo estrada-94.

LitPoiiinter TV
7.20 Olimpinis rytas. 7.50 Sportloto. 

8.00 Maratonas-15. 8.30 Iš ryto, 
ankstėliau. 9.00 Poligonas. 9.30 Kol 
visi namuose. 10.00 Rytinė žvaigždė. 
10.50 Su ženklu "Pi” . 11.30 X 
tarptautinis liaudies kūrvbos TV 
programų festivalis "Vaivorykštė". 
12.15 Ekonomika ir reformos. 12.45 

Špargalka” . 13.00 °asaulio

TELE-3
9 00 Animaciniai filmai. 10.30

Langas i gamtą. 10.45 Animacinis 
filmas. 12.50 TV serialas "Gražuolė",
13.30 POP TV. 14.00 Laukiniai Pietūs.
14.30 (domūs žmonės. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.30 Didieji automobiliai. 
17.00 Deutsche Welle. 18.Q0 TV 
serialas "Westgate II". 19.00 Žinios. 
19.20 Anonsai, muzika 19.30 Gineso 
šou. 20.00 Naujienos. Nuomonės.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 Europa
šou. 21 30 Vaidybinis filmas "Šio 
vakaro taikinys . 22.50 Tamsos
citadelė. 23.20 Pabaiga.

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS TV 
Ketvirtadienis, sausio 12 d.

7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 
“Taip sukasi pasaulis". ° ™ "WeW“
rikva О П П Г М М  i n b n H a

geografija. 13.52 Naujienos. 14.00 
Dok. f. ' Pergalės strategijc". 14.55

16.00 Krepšinis. "Statyba" - “ Neca". 
17.30 Jazz. 18.05Zinios. 18.15 Kino

"Džiunglių knyga". 23.30 Žinios. 23.30 
Muzika. 00.15 Pal> Pabaiga.

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

albumas. 17.00 Rūta žalioji. V17.30 
Lietuva. Sausis, 1991. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.35 
Žinios. 18.50 F. "Demokratijos link".
19.10 Lino giesmė. 19.20 Reportažas 
iš regiono: Sausio 13-ąįą prisimenant. 
19.45 Liudviko van Bethoveno VI 
simfonija. 20.30 Panorama. 21.05 F. 
"Sausio 13-oji". 21.50 Klasikinės 
muzikos vakaras. 22.30 Reportažai
i£  I a ic w A c  n w n ń ii  ■ г 1 !л п л лiš Laisves gynėjų dienos minėjimo 

Iniuįe. 23.00 "ín Memóriám". 
LitPoiiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė". 14.52 Naujienos. 15.00 Laida 
vaikams. 15.52 Naujienos. 16.00 F. 
"Šeštadienis ir sekmadienis". 16.20 
Bokas. 16.52 Pasaulis šiandien 17.00 
Žmogus ir jstatymaas. 17.30 Tuo laiku 
prieš 50 metų. 17.52 Naujienos. 18.00 
Bomond. 18.30 LKL čempionatas.

klubas. 18.45 Pasaulio lietuvių dainų 
šventė. Šokių diena. 20.00 Atgarsiai.
20.30 Panorama. 21.05 Po savo stogu. 
21.55 F. “ Motina ir sūnus". 22.25 
Muzikinis viešbutis. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 F. "Sensacija". 24.15 
Tenisas. 24.25 Roko legendos.

LitPoiiinter TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto.

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

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas "Moli ir 
nesutramdomas Johanas". 12.10TV 
serialas "Gražuolė” . 13.00 Muzika.
13.30 Privatizacija. 14.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 VIVA Charts. 17.00 
Pasaulio futbolo taurė. 6 d. 17.30 
Viskas juokui. 18.00. TV serialas 
"Okavango". 19.00 Žinios. 19.20 
Anonsai. 19.30 TV serialas 
"Maištininkas". 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.15 Anonsai, 
muzika 21.30 Vaidybinis filmas “Raita 
mirtis". 23.25 Žinios. 23.40 Muzika. 
24.00 Pabaiga.

Gyvas amatų meais. 15.05 Keiiautojų 
klubas. 16.00 Ralis "Paryžius- 
Grenada-Dakaras". 16.30 Langasj 
Europą. 17.00 Naujienos. ГГ. 10 
Animacinis f. 18.10 Mažieji Rusijos 
miestai. 18.0 Juoko panorama 19.35 
Animacinis t. 20.10 F. "Beverly Hills, 
90210". 21.00 Horoskopas savaitei. 
21.05 Teležaidimas "Taip. Ne”. 22.00 
Sekmadienis.

.30 "Nakties 
riba’ . 9.00 CNN valanda. 10.00 Kelionė 
j gamta. 19.05 "Pįrk, parduok, 
informuok". 19.15 Žinios. 19.35 
Spaudos apžvalga. 19.40 Keliai 
keleliai... 20.00 NBA: žvilgsnis iš arčiau. M
20.30 "Nakties riba". 21.00 Baltijos# 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama “Pirk,

garduok, informuok” . Žinios. 22.30- 
4.00 Rodo "Argos".

Penktadienis, sausio 13 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba’. 9.00 CNN pristato: "M etuV  
apžvalga". 10.00 TV novelė "AŠ 
kvailys 19.05 "Pirk, parduok, 
informuok". 19.15 Žinios. 19.35 
Spaudos apžvalga. 19.40 įsijunkite 
TV. 20.00 Dok. f. "Sugrįžimas j sausį...”
20.30 "Nakties riba . 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk,

Barduok, informuok". Žinios. 22.30 
ok. f. "Pogrindžio žmogus". 23.30 

F. "Septyni samurajai".
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