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PADEKITE!
•Tai n ėra  tra g ed ija , - sako  Š iau lių  m iesto  vyr. arch itektas A. V ilč inskas. 

Tačiau  v ien o  V iln iau s  gatvės  nam o g yv en to ja i m ano v is a i k ita ip .

Todėl susirūpinę paskambinio j 
redakciją ir paprašė pagalbos. Prie 
namo, pažymėto numeriu 269, jau 
būriavosi žmonės. Vienas po kito 
pradėjo pasakoti.

- Dieną naktj stovėsime, skersai 
ant žaliosios vejos gulsimės, tačiau 
važiuoti per ją neleisime, - porino jie, 
rodydami sunkiasvorės mašinos 
išmaigytą žaliąjį gamtos kilimą.

- Vienas, du, trys šuliniai. Nuo 
mašinos svorio jie gali jgrimzti, nes 
gruntas čia silpnas. Tuomet liksime 
be vandens, be šilumos? - susirūpinę 
klausė. - Kodėl elgiasi tarsi barbaras?
- pyko jie, rodydami išlaužytas 
šaligatvio plyteles, išstumdytus 
bortus.

Kas tai padarė? Su žmonėmis 
einame prie statybvietės. Po metų, o 
gal po pusės, čia turėtų stovėti namas. 
Sprendžiant iš būsimų pamatų, turėtų 
jis būti labai didelis. Todėl statybinės 
medžiagos taip pat ne ant pečių 
atnešamos. O gero kelio prie 
statybvietės nėra. Privažiuoti iki jos 
iš Valančiaus gatvės suskaičiuojame 
bent tris keliukus... Besižvalgant vienu 
ateina netoli gyvenantis žmogus, kuris 
taip pat labai nenorėtų, kad būsimo 
namo savininkas dergtų, maigytų, 
tryptų ju asfaltuotą keliuką.

- Jam kelias duotas per jo sodybą, 
- aiškina sutiktasis ir nuveda parodyti, 
pro kur statybines medžiagas turėtų 
vežtis busim ojo namo šeimininkas.

Tačiau ten kelio nėra. Kodėl?
Dar po poros valandų prie ginčų 

objekto ateinu su Šiaulių valstybinės 
inspekcijos viršininku Z. Kavaliausku 
ir, a pž iū rė ję  v iską  v ie to je , 
nusprendėme pasibelsti j statomo 
namo šeimininko duris. Namelį statosi 
Kazimieras Žudys, tačiau nei jo, nei 
šeimininko sūnaus namuose nėra. 
Dokumentus atnešti paprašome 
namuose buvusios moters, matyt, 
Žudienės.

- O per kur mums važiuoti?! - 
nepatenkinta moteris, tačiau popierius 
parodo.-Matote, čia auga braškės...

Taip, dokum entą Žudžiai turi. 
Tačiau popierius, sakyčiau, kvepia 
biurokratiškumu. Mat rašte, kurj 
pasirašė Šiaulių miesto vyr. architektas 
A. Vilčinskas ir kitos personos, 
parašyta maždaug taip: “ Galima 
įvažiuoti iš Valančiaus gatvės". O 
kokiu keliuku? Jųten - keli! Nutylėta! 
Kaip sako: ir taip, ir anaip. Jeigu jau 
konfliktas... Kaip nors suksimės?

Valstybinės statybos inspekcijos 
viršininkas Z. Kavaliauskas, kaip 
įsitikinome.- konkretus žmogus, todėl

busimojo namo savininkams palieka 
raštą, kuriuo uždraudžia važiuoti per 
žaliąją veją kuri visai prie pat Vilniaus 
269 namo, kol nebus suderinta su 
Valstybine įm one "Kelias", kuriuo 
keliu važiuoti ir kol jis nebus įrengtas 
kaip turi būti

N ega lė jau  rašyti rašin io, 
nepasikalbėjusi su miesto vyr. 
architektu A. V ilčinsku, todėl 
paskambinau ir jam.

- Matyt, gyventojai labai jautrūs, - 
pasakė architektas.- Tai nėra tragedija. 
Kai statybos vyksta, be netvarkos 
neišsiversi. Kai jų namą statė, taip 
pat žolynėlių aplinkui nebuvo...

- Kodėl rašte nenurodytas kelias, 
kuriuo važiuoti prie statybvietės?

- Tik piane tą kelią galėčiau parodyti,
- pasakė A. Vilčinskas.

Gaila, prie rašto plano nebuvo. 
Todėl ponai Žudžiai ir pradėjo 
savivaliauti. Savo noru? O gal kas 
nors jiems leido?

Kaip ten bebūtų, tačiau Vilniaus 
269 namo gyventojai (iš viso net 37 
šeimos) nutarė nepasiduoti. Kreipėsi 
net į miesto prokuratūrą, nes mano, 
kad kitaip išgriautų šaligatvių jiems 
niekas neatstatys.

G intarė  B R UŽAITĖ

pažinim o asis
Sekmadienį Rusijos valdžių priešprieša 

sukėlė nepaprastos įtampos krizę. 15 
val. “ Trudovaja R osija" kolonos, 
panaudodamos techniką ir ginklus,

ęralaužė Baltuosius rūmus, saugojusios 
idaus reikalu kariuomenės gretas ir atėjo 

į pagalbą. A. Ruckojaus ir Chasbulatovo 
bendrams. Prasidėto... Nebodami visos 
Rusijos p a tria rcn o  A lekse jaus  II 
perspėjimo: kas pralies kraują, amžiams 
bus atskirtas nuo cerkvės ir Dievo, išgėrę 
įauni Ruckojaus vyrukai pradėjo siautėti 
Maskvos centre. Klastingai, slapta, 
vykstant derybom s, Rucko jus 
suorganizavo smogikų būrius, juos 
apginklavo. Gerai išmokę bolševikines ■ 
Lenino revoliucijos ir rugpjūčio pučo 
pamokas, Ruckojus su savo šalininkais 
staiga mėgino užimti Ostankino TV, merija 
ir Kremlių. Prezidentas to nesitikėjo. Todėl 
smogikams pavyko užimti du Ostankino 
TV bokšto, penkis merijos aukštus. Rusijos 
demokratijos likimas pakibo ant plauko. 
Bet XX amžiaus pabaiga - ne 1917 m. 
Didžiulę įtaką įvykiams turėjo televizija, 
radijas. Atrodo, Rusijos demokratai išmoko 
ir sausio 13 pamokas. Vicepremjero 
Gaidaro kvietimu dešimtys tūkstančių 
maskviečių pakilo ginti demokratijos - 
Rusija neturi vėl tapti koncentracijos 
stovyka! Ginkluotas raudonųjų komunistų 
spalio sukilimas jstrigo. 16 val. Maskvoje 
Paskelbta n e p ap ra s to ji padėtis, 
prmadienj, 8.30 va l., B. Jelcinas kreipėsi 

I ! Rusijos piliečius - komunistiniai

nusikaltėliai turės atsakyti. Uždrausta 
partijų, susijusių su ginkluotu sukilimu, 
veikla. Maskvoje įvestas prezidentinis 
valdymas. Pralietas kraujas - yra apie 
dvidešim tžuvusių, dešimtys sužeistų. B. 
Jelcino įsakymu j Maskvą traukiama 
reguliari armija šarvuočiai ir sunkieji tankai 
apsupo Baltuosius rūmus. Laukiama 
šturmo. Ruckojus - ne Leninas -1917 m. 
nepasikartos. Demokratija gavo dar vieną 
kruviną pam oką: pries g inkluotus 
smoaikus stojo beginkliai milicijos ir 
OMON būriai. Pirmadienj, apie 12 val., 
Baltieji rūmai iškėlė baltą vėliavą. Atrodo, 
prasidės derybos. Ruckojus turės 
pasiduoti...

B. Jelciną tvirtai palaiko didžiosios 
demokratinės šalys. Savo solidarumą 
pareiškė Latvija ir Estija. Tik Lietuva 
tylėjo! Tik pirmadienio rytą tie klausimai 
ap ta ria m i P re z id e n to ' kabinete . 
Neskubama. Ir nejučiom is m intys 
nukrypsta j paskutinius įvykius Lietuvoje
- savanorių žygį j mišką, lyžtingos grupes 
LDDP frakcijoje atsiradima. Atrodo, tarsi 
viena slapta ranka valdo Šiuos įvykius - 
tiek Maskvoje, tiek Lietuvoje. Kas autorius? 
Lietuva, ačiū Dievui, išvengė kraujo, o 
Maskva...

Tarptautinės finansinės organizacijos 
pripažjsta, kad Baltijos šalyse iš visų 
buvusių sovietinių respublikų ekonominės 
reformos vyksta geriausiai. Ta tvirtino ir 
ekonomikos ministras J. Veselka. Mūsų 
pramonė, anot Pramonininkų asociacijos 
prezidento B. Lubio, vis dar krenta į dugną. 
Krizė gilėja. Pramonininkai reikalauja, 
kad dolerio kursas būtų tarp 4,5-5 Lt. 
Taip pat reikalingi normalūs kreditai. 
Reikalaujama, kad palūkanos siektų iki 
60 proc., o ne 120 proc. kaip dabar. 
Reikia suderintos bankų ir Vyriausybės 
veiklos. Tačiau kol kastik sakome: reikia 
reikia. Pagaliau Seime svarstytas G. 
Vagnoriaus pateiktas indėlių indeksavimo 
projektas. Nors opozicija ir reikalavo 
svarstymą transliuoti per radiją, valdančioji 
frakcija to nenorėjo. Geriau, Kai žmonės 
negirdi, nes ramiau? Toks jų demokratijos 
supratimas. Už uždangos nesimato

Rusijos kapitalas veržiasi j Lietuvą. 
Rusijos koncernas ,,Lucoil" ir "Mažeikių 
nafta" ketina pasirašyti sutartį. Vėl bus 
išnuomojama pusė ‘Mažeikių naftos" 
galingumų. Užsienio kapitalas j Mažeikių 
gamykla galės būti investuojamas tik su 
"Lucoil”  leidimu. Daugelis respublikų jau 
suprato, kad tikėtis Vakarų paramos nebėra 
prasmės, ir jungiasi j NSV. O Lietuva? 
Kur strateginiai sprendimai? O svarbiausia
- energetikoje, kuri yra visos pramonės 
pagrindas? A r irgi - j NVS? Kur šitaip 
nestabilu...

A lg im antas  SĖ JŪ N A S

faksu iš Vilniaus 
LIETUVOS 

SEIME
Seimo Opozicijos seniūnas A. 

Kubilius įvykius Maskvoje pavadino 
grėsmingais.

Seimo narys E. Jarašiūnas, 
išsakydamas Tėvynės Sąjungos 
nuomonę, požiūrį j Rytus įvardijo 
kaip visų politinių jėgų reikalą. Būtina 
sušaukti visų politinių jėgų pasitarimą 
ir parengti vieningą poziciją Rytų kaimynų 
atžvilgiu. Tai būtų žingsnis, formuojant 
bendravąfetybinę Lietuvos Rytų užsienio 
politiką. Šiame kontekste labai svarbus 
požiūris j tarptautinės saugumo sistemos 
priėmimą E. Jarašiūnas atkreipė dėmesį 
j tai, kad įvykiai Rusijoje parodė, jog 
Rusijos kelias ir Lietuvos kelias nėra 
tapatūs dalykai. Lietuva, priėmusi 
Konstituciją, savo vidines krizes įveikia 
demokratiniu,.taikiu būdu. Tuo tarpu 
Rusijoje šie procesai yra žymiai 
prieštaringesni. Lietuvai dabar visu 
aktualumu iškyla sienų apsaugos 
klausimas; kitaip tariant, sienų kontrolės 
užtikrinimas tampa prmaeiliu'klausimų.

Rasa R A S TA U S K IE N E

naujieną šiupinys
Vyriausybė priėmė nutarimą - nuo 

šiol asmenys, sulaukę 70 metų ir pateikę 
pasa, kaip ir II grupės invalidai turi teisę 
autobusais irtroleibusais mieste važiuoti 
nemokamai, o užmiestyje - mokėti pusę 
bilieto kainos. Tą pačią teisę turi ir asmenys, 
sulaukę 80 metų-jie  važiuoja valstybiniu 
keleiviniu transportu nemokamai.

Nuo spalio 1 d. laiško persiuntimas 
Lietuvos Respublikoje iki 20 g kainuoja 
10 et, registruotas - 40 et; 1 kg siuntinys 
- 1,2 Lt. Galima pradžiuginti tuos, kurie 
rašo tarptautinius laiškus: jų kaina 
nesikeitė: siuntinių persiuntimo tarifai j 
NVS šalis ir Latviją bei Estiją sumažinami 
83 proc.

Alkoholio kontrolės įstatymo projektas, 
pasiūlytas svarstyti Vyriausybei, telpa į 
14, komentarai ir siūlymai j 38 lapus; tai 
naujas Lietuvos įstatymo projekto apimties 
rek<*das. _________________________

TARSI NUO GRANDINES 
PALEISTAS KUMELIUKAS

Sugriuvusio šviesaus komunistinio 
ry to jaus  ša lyse  įvyk ia i ta rs i 
pagreitintame kine seka vienas paskui 
kitą. Keliasdešimt metų buvo slopintas 
natūralus visuomenės vystymasis, 
todėl, atgavusi laisvę, žmonija elgiasi 
ta rs i nuo g rand inės  pa le is tas 
kumeliukas. Čia atsisako komunistų 
ir socializmo, čia, praėjus vos porai 
m etų, vė l p uo la  buvus iem s 
komunistams j glėbj, nes šie žada 
darbo žmonėms greitą geresnį šviesų 
rytojų.

Ar gerėja darbo žmonių gyvenimas 
Lietuvoje, vadovaujant LDDP? Nespėja 
vienas skandalas nutilti, kai jam ant 
kulnų jau lipa kitas. Nebegalima net 
spėti išsamiau aptarti tų įvykių ypatumų. 
Pabandysiu atkreipti dėmesj j keletą 
reiškinių, kurie dar nebuvo pastebėti.

Kaip prisimename, pavasarį iš 
biudžeto buvo paskirta 5 milijardų 
talonų sum a žemės ūkiui. Atėjo ruduo 
- metas, kaip sako žmonės, viščiukus 
skaičiuoti. Ši parama mokesčių 
mokėtojams kainavo maždaug po 15 
kilogramų sviesto. Tačiau tiek sviesto 
būtų galėjęs nusipirkti kiekvienas 
mokesčių mokėtojas, jeigu tie pinigai 
nebūtų iš jo  atimti. Ir koks tos paramos 
rezultatas? Padidėjusios kai kurių

maisto produktų (duonos, pieno) 
kainos! Didžiausią minėtos paramos 
dalj gavo bendrovės ir, matyt, pinigai 
buvo iššvaistyti arba nuplaukė j 
vadovaujančių nomenklatūrininkų 
kišenes. Pinigai išmesti tarsi j balą. 
Tai ir  p a rodo  so c ia lis tin io  
ūkininkavimo būdo neefektyvumą.

Iš dokum en tų , p u b liku o tų  
Lietuvos banko konflikto metu, 
aiškė ja , ka ip  dem okra tinė  
Vyriausybė vėl sumanė apiplėšti 
darbo žmones. Iš numatytų paimti 
už kreditus 60 proc. palūkanų 52 
procentai patenka j biudžetą. Iš kur 
įmonės padengs tuos procentus? 
Žinoma, tik iš vartotojo kišenės. 
Šiaulių pieno kombinatas padidino 
pieno kainą, pareiškęs, kad tai - dėl 
didelių (60 procentų) palūkanų 
gautam kreditui. Kur nuplauks tie • 
pinigai? Matyt, keliais procentais 
bus padidinti atlyginimai ar pensijos. 
Kaip gražu! Viena ranka duoda, o 
kita atima. Tikras socializmas! Kad 
galima būtų duoti, pirmiausia reikia 
atimti. Per-ankstesnio valdymo ilgus 
dešimtmečius jpratusi taip daryti 
dabartinė valdžia, matyt, kitaip 
nemoka.

M alo n ėk ite  ats iversti 2 p.

Tėvynės Sąjungos pareiškimas
dėl įvykių Rusijoje 

ir kreipimasis į Lietuvos Prezidentą

Rusijos sostinėje Maskvoje prezidento Boriso Jelcino  
priešininkai pradėjo ginkluoto smurto veiksmus, praliejo  
kraują. Įvykių raida tapo grėsminga ne tik Rusijos 
demokratijai; pavojus ir smurtas gali atsigręžti prieš 
išsilaisvinusius Baltijos kraštus, prieš išsilaisvinusią mūsų 
Tėvynę Lietuvą. To akivaizdoje Tėvynės Sąjunga kviečia 
Prezidentą siekti Lietuvos nepriklausomybę remiančių 
politin ių jėgų bendradarbiavimo ir  tuo tikslu nedelsiant 
surengti pagrindinių politin ių jėgų vadovų pasitarimą. 
Reikia sugriežtinti Lietuvos sienų kontrolę ir  pasirengti 
galimoms bolševikinių jėgų provokacijoms šalies viduje. 
Reikia apsispręsti, jog  tarptautinio saugumo srityje norime 
šlietis prie stabilios Vakarų demokratijos šalių.

V. L A N D S B E R G IS , G . V A G N O R IU S , M . L A U R IN K U S , 
S. Š A L T E N IS , V. Ž IE M E LIS , A. K U B IL IU S

Viln ius, 1 99 3  m. sp a lio  3  d.

Sis tas naujesnio
(Savaitės faktai, spėlionės, emocijos)

Nuo spalio 1 dienos penkiais 
procentais padidinamos pensijos ir 
atlyginimai biudžetininkams. Kažin, kas 
labiau džiaugiasi?

Atpigo benzinas. Pagaliau! Tiesa, 
vos pora procentų...

Pagal Vyriausybės nutarimą kariai 
transportu naudosis nemokamai. 
Kareivėlių bus pilni autobusai?

Yra ir kitas variantas nepirkti bilietų 
- sulaukti 80 metų...

Ketvirtadienį premjeras pranešė: 
karšto vandens turėsime visą 
šildym o sezoną. Puiku! Be to, 
kambariuose bus šilčiau pora 
laipsnių negu buvo žadėta anksčiau. 
Kažin kaip reaguos j šią žinią 
viengungiai?

S. Ž.



PASAULIS IŠĖJO IŠ PROTO?
TARSI NUO GRANDINĖS 

PALEISTAS KUMELIUKAS

redakcijos skiltis
“AUŠROS ALĖJOS" 

PRENUMERATORIŲ 
VĖL DAUGIAU NEI 

PADVIGUBĖJO
Baigėsi ketvirtojo ketvirčio laikraščių 

prenumerata. Pirm iausia nuoširdus 
ačiū ištikimiausiems mūsų laikraščio 
skaitytojams, prenum eruojantiem s 
"Aušros alėją "  ja u  visus metus, ir 
dideliam būriui prenumeratorių, kurie 
pirmąkart ryžosi mus skaityti. Stengsimės 
Jūsų nenuvilti.

Malonu, kad m ūsų laikraščio 
prenum eratorių vėl padvigubėjo. Ir, 
aišku, tuo džiaugiamės, nes iš  tiesų, 
anot "Š iaulių krašto", - m aloni 
staigmena, kad tik “Šiaulių krašto" 
ir  "Aušros a lė jos" prenumeratorių 
skaičius auga, kai tuo tarpu kiti laikraščiai 
sm unka. “A ušros a lė ja ”  savo 
prenumeratorių skaičiumi Šiaulių mieste 
ir rajone ja u  lenkia didžiuosius 
dienraščius: "Respubliką", "Lietuvos 
aidą", ‘Tiesą"... O iki šiauliškių laikraščių 
“Šiaulių krašto "ir "Šiauliųnaujienų", 
aišku, m um s dar reikia pasitempti. 
Nors, tiesa sakant, su dienraščiais 
rungtyniauti tik du  kartus p e r savaitę 
šeinančiai mūsų ",Aušros a lė ja i" - 
nelengva. Tačiau turime vilčių, kad  
77ūsų laikraštis savo skaitytojus lankys 
dažniau ne i dabar, nes p o  truputį vis 
Virčiau stojamės ant savo nuosavų 
íOjų.

Pasirodo, populiariausia mūsų 
'Aušros a lė ja " yra Šiauliuose, č ia  
aikraštį užsiprenumeravo apie 1300 
'.kaitytojų. Padaugėjo skaitytojų ir 
iiau lių  rajone. Matyt, ilgoka i mąstę 
'•emaičiai taip pa t nutarė paskaityti, 
:ą deš inys is  la ikraštis  rašo... 
Radviliškiečiai "Aušros a lė jos” taip 
i at ja u  nebijo. Prenumeratorių čia 
lemažai. Prenumeravo "Aušros alėją" 
r Joniškyje, Pakruojyje, Kelmėje bei 
\kmenėje... Ir, žinoma, ne tikmiestiečiai, 
lu o  šio ketvirčio mūsų la ikraštį ja u  
la lėjo užsiprenumeruoti ir  Šiaulių 
:rašto kaimo žmonės, nes pirmąkart 
nudarėme sutartis ir  su  aplinkinių 
ajonų paštais. Labiausiai mus 
\ustebino ir  la ba i nudžiugino  
takruojiečiai. Savo prenumeratorių 
kaičiumi jie beveik prisivijo joniškiečius, 
ors Joniškyje laikraštis parduodamas 
Lietuvos spaudos”  kioskuose, ko 
fi  š io l dar nebuvo kituose rajonuose, 
odė,I nuoširdų ačiū primiausia tariame 
’akruojo pašto  d irek to riu i M. 
rc im avičiui ir  visam jo  kolektyvui, 
iip  gražiai pradėjusiam  populiarin ti 
7ūsų laikraštį. Taip pa t nuoširdus 
čiū ir Šiaulių centrinio pašto spaudos 
renumeratos skyriaus viršininkei V. 
irtik lienei ir  laiškininkams, kurie iš 
irdies reklamavo "Aušros a lė ją ” , 
ėkui ir Kelmės rajono pašto direktorei 
L G rinevičiūtei be i jos žmonėms, 
čiū ir  Joniškio rajono pašto direktoriui 
. Karužnar bei jo  darbuotojams, 
ėkojame ir  Akmenės rajono pašto  
[rektorei J. Kairienei, tikėdami, kad 
šiame rajone "Aušros alėja " gražiai 
is... O labai labai - Radviliškio rajono 
ašto direktoriu i A. M otekaičiui ir  
siems visiems mūsų la ikraščio  
'atintoįams šiame rajone.

Tie mūsų prenumeratoriai, ypač  
niškiečiai, kurie nesusigaudė, kad  
kraščio prenumerata, jau reikia pratęsti 
ište, tą gali padaryti dabar ir  laikraštį 
{s isakyti nuo lapkrič io mėnesio. O 
i/t? patogu  - p irk ite  "Aušros a lė ją " 
oskuose! Jau sudarytos sutartys 
t visų aplinkinių rajonų "Lietuvos 
a u d o s " skyriais. Vadinasi, mūsų  
kraš tį ja u  galėsite nusip irkti ne tik 
tūliuose, bet ir Radviliškyje, Kelmėje, 
niškyje, Akmenėje, Pakruojyje!

£iū, kad mus skaitote, 
iiū, kad prenumeruojate, 
iiū JUMS!

REDAKCIJA

"Neduok Dieve, jums gyventi 
didžiųjų permainų epochoje..." - 
išmintingas palinkėjimas. Mūsų 
gyvenimas pilnas sukrėtimų. Kartais 
atrodo, kad visa šeima, visas miestas, 
visa šalis eina iš proto. O gal būt 
taip ir yra?..

Atrankinių tyrinėjimų pasauliniu mastu 
duomenim is apie 20-25 proc. žmonių 
pastebimi vieni ar kiti nukrypimai nuo 
normos.

Psichiniai susirg im ai išryškėja 
{vairiame amžiuje. Dideli nukrypimai, 
pavyzdžiui, debilizmas, - iki 15 metų. 
Šizofrenija - paprastai 20-30 metų 
žmonėms, bet paskutiniaisiais metais 
ji "paseno" 5 metais, ir tai geras rodiklis: 
kuo vėliau prasideda šita liga, tuo 
lengvesnė būna jos forma ir tuo geriau 
žmogus jaučiasi visuomenėje.

Šizofrenija serga vienodai dažnai 
tiek vyrai, tiek moterys. Nors moterų 
psichiniai sutrikimai visai kitokie, - juk 
jų kitokia psichologija Todėl ir éükchoizmu 
moterys serga daug sunkiau ir baisiau,

naujienų šiupinys
Paminklotvarkos tarnybos kviettmu 

Radviliškio rajone viešėjo Latvijos 
respublikos Talsi m iesto žemės ūkio 
technikos muziejaus "Kalėji" devynių 
žmonių delegacija Jie lankėsi Kleboniškių 
kaimo buities muziejuje, perteikė savo 
darbo patirtj, sutarė kitais metais Latvijoje 
surengti trijų Baltijos respublikų panašaus 
profilio muziejininkų susitikimą.

Radviliškio bibliotekoje veikia vietinio 
karikatūristo A  Stugio pirmoji personalinė 
paroda. Jo  karikatūras jau ne kartą 
spausdino įvairūs Šiaulių krašto ir 
respublikiniai laikraščiai. Daug vietos 
šiam karikatūristui savo leidinėlyje 
"Jonvabalis" skiria rajono literatai.

Spalio 2 dieną Vaižganto vidurinėje 
mokykloje vyko didelė šventė - mokykla 
paminėjo savo veiklos 20-metj. Mokytojai 
susitiko su buvusiais .mokiniais, . 
kolegomis, veikė mokiniu darbų ir kūiybos 
paroda. Vakaronės metu radviliškiečiai 
aptarė mokyklų reformavimo problemas.

Spalio 3 dieną Radviliškyje paminėtas 
Sąjūdžio įkūrimo penkmetis. Iškilmės 

rasidėjo šv. M išiom is Radviliškio ir 
eduvos bažnyčiose. Po to  šventė 

persikėlėj Radviliškio kultūros rūmus, 
o Šeduvoje - j Laisvės aikštę. Vyko 
susitikimai su Lietuvos Seimo bei Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) nariais 
E. Kunevičiene, V. Lape, A. Sėjūnu, 
rajono deputatų tarybos ir valdybos 
vadovais.

Šiauliuose, P. Višinskio viešojoje 
bibliotekoje, eksponuojama fotoparoda 
"Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas 
Lietuvoje". Pasižiūrėti ją bus galima 
iki spalio 18 d.

Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 
140, Šiauliai) veikia Aldonos Vaišvilienės 
tekstilės ir Vilijaus Vaišvilos tapybos 
paroda.

Šiaulių dailės galerijoje (Vilniaus 
245) galima pasižiūrėti latvio J. Armanio 
kūrybos ir tarptautinę ekslibrisų "S. 
Daukantas”  parodas.

Šiandien, spalio penktosios vakare, 
"Studentų kampo" (SPI) kavinėje kuriasi 
džiazo klubas. Jėjimas nemokamas.

Spalio pirmąją policininkams jų 
šventės proga Šiaulių dramos teatro 
aktoriai padovanojo Alano Eikberno 
trjų dalių komediją' Vienaskaitos absurdo 
asmuo".

Spalio mėnesj Šiaulių dramos teatras 
žiūrovams žada parodyti keturiolika 
spektaklių. Spalio 23-ąją numatoma 
premjera - Belos Jungerio dviejų dalių 
pasaka "Baltoji rožė".

ir pačius žiauriausius kriminalinius 
nusikaltimus padaro moterys ir 
paaugliai...

Sergantys psichinėmis ligomis 
žmonės nusikalsta ne dažniau negu 
sveikieji... Bet reikia atkreipti dėmesį 
j tai, kad tikriausiai kažkuri psichiškai 
nesveikų žmonių dalis, padariusių 
nusikaltimus, nepatenka j gydytojų 
akiratį - jie nepasiunčiami psichiatrinei 
analizei, ko gero, dėl tardytojų 
neapdairumo.

Tokios sunkios patologijos kaip 
alkoholizmas žymiai dažnesnės kaimo 
vietovėse, Tai baisi tendencija gresianti 
kaimo gyventojų išsigimimu.

Jeigu kalbėti vien tik apie psichikos 
patologiją, tai ji dažniau pastebima 
išsilavinusių žmonių tarpe. Tačiau 
nėra pagrindo manyti, kad psichinės 
ligos - protingų žmonių dalia, nors ir 
sklando tokia nuomonė. Visumoje 
psichiniai ligoniai yra pakankamai 
žem o išsilavinimo. Jeigu kalbėti apie 
biznio žmones, tai šitoje grupėje 
labiausiai paplitusi alkoholinė psichozė.

Psichiatrijoje vyrauja nuomonė, 
kad nepriklausomai nuo politinės 
santvarkos, valstybės valdymo formų, 
soc ia lin ių  sąlygų ir sukrėtim ų 
visuomenėje psichinių ligonių skaičius 
yra pastovus ir apytikriai sudaro 1 
proc. gyventojų. Hitleris savo laiku 
Vokietijoje sunaikino visus šizofrenikus. 
Po 20 metų jų vėl buvo tiek pat. 
Baltarusijoje karo metu jie taip pat 
praktiškai visi žuvo, o  dabar- tokių 
žmonių skaičius toks pat. Lūžio 
momentų indikatoriumi paprastai tampa 
taip vadinamos "ribinės patologijos".
Ir tuo jų daugiau, kuo stipresnio streso 
būsenoje yra visuomenė.

P a re n g ė  D a ina ŽU K A ITĖ

Borisas p are in a  namo  
Įsiaudrinęs

MARCĖ. Kaip sekės?
BORISAS. Jokio rezultato • irgi 

rezultatas.
M A R C Ė . Ta i n ieko  ta ip  ir 

nepasiūlė?
BORISAS, Pasiūlė! Grobimus už 

išpirką!
MARCĖ. Sutikai?
BORISAS. Vaikus - ne! Pasakiau 

- širdis neleidžia.
MARCĖ. Ką dar siūlė?
ВО R ĮSAS. Automobilius vogt irgi 

atsisakiau - vairuoti nemoku...
MARCĖ. Bet kuo nors užsiimsi?
BORISAS. Vogsiu šunis.
MARCĖ. Turi gabumų?
BORISAS. "Visi šunys grjžtant| 

pažįsta
Ir apuostę nieko man nedaro".
S. Jeseninas
js ivad lna  šunyti.
Ciū-ciū-ciū! Eikš čia, mažyti. Koks 

vardas? Meškis? Sargis? Muchtaras? 
Bimas? Imk cukriuko. Nori? Saldus 
cukriukas. Džekiu nenori būti? Tuoj 
paskambinsim tavo šeimininkams ir 
sužinosim visus duomenis... Alio, tai 
jūs laikraštyje skelbėt, kad dingo šuo? 
Gal galėtumėt jj smulkiau apibūdint? 
Aha... aha... Koks vardas? Aha... 
aha ..Tai, žinokit, jis  pas mus... 
Tarkimės, gal ir susitarsim...

* * *

Parduotuvės (didelės, kaip 
U e p o rlų  prekybos centras) 
prekybos salė. Eilės (Ilgos) prie 
to, ano Ir kitko.

S K R Y B Ė LĖ TA S  PILIETIS  
(nuošaliau skaičiuoja p in igus). Čia 
litai; ne - čia centai, o čia litai. Kairėj 
centai, dešinėj litai. Ne, dešinėj... Dedu 
vienus j vieną kišenę, kitus j kitą. Kur

Atkelta Iš 1 p.
Pradėjo veikti DDP priimtos pataisos 

privatizacijos įstatymuose. Jau 
privatizuojami traktoriai už 24 centus, 
kilimai po 1 litą, baldų komplektai po 
5 litus. Bet, aišku, šj turtą įsigyja 
eiliniai bendrovių nariai ar darbininkai. 
Tai daroma pagal priimtus jstatymus, 
ir dabar niekas negalės pasakyti, 
kad Lietuvos turtas išvagiamas. 
Nomenklatūrai ramu, nes dabar tikrai 
jau niekas negalės nubausti už vogimą 
O prie ankstesnės vyriausybės 
vagiančia nomenklatūra buvo neramu, 
kad koks nors prokuroras nesudaiytų 
bylos. Tačiau, kaip rodo gyvenimas, 
neatsirado tokių prokurorų, nebuvo 
nubaustas nevienas nomenklatūrinis 
turto vagis. Varnas varnui juk akies 
nekerta. Prokurorai - savi žmonės?

Tačiau ne visiems kepti balandžiai 
patys krenta j bumą. Neseniai vienas 
fabriko direktorius nusipirko savo 
vadovaujamą fabriką. Už tai teko per 
milijoną dolerių pakloti. Kaip paaiškino 
direktorius pervalstybinę Brelnevo- 
Griškevičiaus laikų stiliumi tebedirbančą 
televiziją tai padaryti labai paprasta. 
Tereiks nuvažiuoti j Vokietiją ir pasiimti 
m ilijono dolerių paskolą. Meistrai, 
pameistriai, darbininkai ir valytojos, 
skubėkite pasinaudoti direktoriaus 
patarimu. Juk numatoma už valiutą 
parduoti dar per 30 objektų. Matyt, 
Vokietijos bankai dalina kreditus be 
jokių garantijų ir užstatų. Jų bankuose 
turbūt dar neapsilankė kaip Lietuvoje 
toks apsukrus žmogus, kuris pasiėmęs

dėt litus? I kairę kišenę gal - arčiau 
širdies? Ot, velnias, rupkė. (Vienas 
pinigėlis iškrenta Ir nurieda po 
konteineriais.) Kažin, centas ar litas? 
Dėl lito apsimoka lenktis, dėl cento - 
ne. Bet man gyvenime nesiseka. Iš 
to  sprendžiu, kad iškrito litas.

Lenkiasi, gulasi po konteineriu, 
grabalioja pinigėlio.

Tuo pat wetu viena moteris 
laukia autobuso stotelėj. Sulaukusi 
jlipa i apytušti.

Vėliau, jau sutemus, j i  kaukši 
pro prekybos centrą. Iš vidaus j 
vitriną beldžiasi tas pats skrybėlėtas 
pilietis.

PILIETIS. Alio! Alio!
MOTERIS. ?
PILIETIS. Mane užrakino! Ne savo 

noru. Išleiski! kaip nors!
M OTERIS. " Iš le is k it .. . ”  

Parduotuvė tai uždaryta! Kaip jūs 
sugebėjot tą pasiekt - kad parduotuvėj 
užrakintų?!

PILIETIS. "Kaip, kaip",.. Lito 
nukritusio ieškojau, jisai mažytis...

MOTERIS, Suradot?
PILIETIS. Suradau... Centas tai, 

pasirodo, buvo...
MOTERIS. Ajajai!
PILIETIS. Ajajai! Ką žm ona 

pasakys, iai tas neateis j galvą.., Kiek 
tokių atvejų-išėjo nusipirkt cigarečių 
ir dingo dvidešimčiai metų... Klausykit, 
gal galėtumėt kur paskambint?..

MOTERIS. Kur, pavyzdžiui?
PILIETIS (VYRAS). Na, telefonu- 

aulomatu j policiją...
MOTERIS. O šventas naivume! 

Negi jūs manot, kad dar turiu 
penkiolika sovietinių kapeikų, ar kad 
dar lito  bent vienas sveikas telefonas- 
automatas?!

VYRAS. Tai velniava, blog iau būt

milijonines sumas dingo nežinoma 
kryptim i, kad net "In te rpo las ’’ 
nebesuranda. K lausaisi tok ios  
direktoriaus kalbos ir nesupranti; nori 
jis Lietuvos žm ones palinksminti ar 
visiškais neišmanėliais laiko?

Tai kas čia pas m us vyksta?
Кар ir buvo manyta, LDDP sėk mngai 

kuria socialkapitalizmą. Varganą 
socialistinj gyvenimą - liaudžiai ir 
kaptalistinj ■ valdančiajai nomenklatūra.

Bet v isa tai matant kai kam 
"didžiojoje" partijoje neišlaiko nervai. 
Liaudies gynėjas V. Petkevičius ir 
Со (ūa yra ir šiauliečiai A. Ivaškevičius 
Ir M. Stakvilevičius) pakelia balsą. 
Girdi, reikia dar ryžtingiau ginti darbo 
žmones. Sėkmės, vyra! Gal manote, 
kad jums pavyks daugiau negu kitiems 
žinomiems darbo žm onių gynėjams 
kaip Kim Ir Senas, F. Kastro ar A. 
Ruckojus? O gal norite tik palinksminti 
Lietuvos žmones tokiu sunkiu metu? 
Gal kartais atsiras kokia Lietuvos- 
Rusijos bendra įmonė, kuri jsteigs 
prizą geriausiai 1993 m, jumoristų 
grupei. Turite šansų laimėti prizą. 
Nors turite ir rimtų konkurentų. Ką? 
Valstybinę televiziją! Kaip ji stengiasi 
- verčiasi per gakrą, norėdama įrodyti, 
kad negalima' teisingai indeksuoti 
gyventojų santaupų. Matyt, labai jau 
nori, kad likęs valstybinis turtas, kurio 
pakanka santaupų indeksavimui, būtų 
už centus atiduotas nomenklatūrai. 
Gal tuom et ir valstybinės televizijos 
personalui šis tas nukris?

negali!
MOTERIS, Paskambinkit iš vidaus, '
VYRAS. Gerai. Palaukit, nenueiki! 

Nesu tikras, kad pavyks.
G rjíta  po kurto laiko.
VYRAS. Telefonas neveikia. Jj, 

turbūt, išsignalizavo. Ką daryt?
MOTERIS. Lekiu, Pabandysiu - 

gal be monetos pavyks policijai 
paskambint.

JI dingsta. Tuomet pro šalį skuba 
moteris Nr. 2.

VYRAS. Hei, hai!
MOTERIS Nr. 2. Kas nutiko?
VYRAS. Užrakintas! Nesavo noru! 

Padėkit!
MOTERIS Nr. 2. Taip, puiku, bet 

prie ko čia aš?
VYRAS. Suprantate, manęs laukia 

žm oną ji jaudinsis, je iguaš negrjšiu!
MOTERIS Nr. 2. Pasijaudins ir 

nustos!
VYRAS. Bet pas m us turi ateiti 

svečių!
MOTERIS Nr. 2. Tai nejaugi jūs 

galvojat, kad jiem s bus liūdna be 
jūsų?

VYRAS Bet aš galų gale pavargęs'
MOTERIS Nr. 2. Ilsėkitės, turite 

laiko iki pat ryto!
VYRAS. ...Ir alkanas.
MOTERIS Nr. 2. Na, klausykit, 

nejuokinkit manęs - pasirinkimui čia 
kalnai maisto!

VYRAS (gailiai). Nors policiją 
galėtumėt Iškviesti...

MOTERIS Nr. 2. Dovanokit, bet 
savaitgalio vakarus aš leidžiu savo 
draugų, ne valdiškuose namuose! 
Viso!

Sigita JANUŠKYTĖ 
Žilvinas SKAČKAUSKAS

Zigmas TURAUSKAS

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes
PAPOKŠLIS IR KITI (13)

AUŚ-ROS ALĖJA



GYTIS PADEGIMAS JAU NE 
ŠIAULIUOSE, BET KAUNE. 

KAIP TEN JAM SEKASI?
Ruošiausi padaryti in terviu  su 

Šiaulių d ram os  te a tro  režis ierium i 
G y č iu  P a d e g im u . L a u k ia u  
nuotraukos, kurią prižadėjo atnešti 
m inėtojo  te a tro  aktorius  Juozas  
Bindokas, bet... Nespėjom e - Gytis 
Padegimas iš Šiaulių išvyko. | Kauną 
išvažiavo ir E lvyra M arkev ič iū tė , 
per kurią palaikėme ryšius su teatru. 
Gaila. G ytis  P ad e g im as  jau  ne 
Šiauliuose, bet K aune! K a ip  ten  
jam s e k a s i?  P a s in a u d o k im e  
gerbiam os Elvyros M arkevičiūtės, 
dabar jau  K auno d ram os  teatro  
literatūrinės d a lie s  v ed ė jo s , kai 
Kuriomis mintimis, išspausdintomis  
"K auno d ien o je ” :

“ Telefono skam bučiais į  Kauno 
valstybinį akademinį dramos teatrą 
žiūrovai teiraujasi apie naujojo sezono 
repertuarą. Tas dėmesingumas, 
rodantis, jo g  teatro ilgimasi, džiugina, 
ir, žinoma, skatina atsakyti, paaiškinti.

Naujasis teatro vadovas Gytis 
Padegimas, užsivertęs ant savo pečių  
gana sunkią naštą, dirba neatsikvėp
damas. Teatro sezono pradžią numatyta 
paskutinėmis spalio dienom is. Ji, 
kaip ir dera, prasidės nauju spektakliu 
- gera i pažįstam o am erik ieč ių  
dramaturgo T. Vailderio (Wilder) filosofine 
alegorine p jese “ Per p lauką nuo 
pražūties". Daugelis žurnalistų, kalbin
usių spektaklio režisierių G. Padegimą 
jo  perėjim o iš Šiaulių į  Kauno teatrą 
proga, pabrėžė šio pavadinimo  
simboliškumą. Entuziazmas, susiklau- 
symasjrykštanti improvizacija, birte  
byrantys aktorių ir  režisieriaus

pasiūlymai, žaibiškas jų  realizavimas 
. liudijo ir puikią darbo išsiilgusių aktorių 

formą, ir  tai, kad jie  iš  visos širdies 
sutiko scenos kūrinį, režisieriaus 
sprendimą, 'š  dalies tai paaiškinama 
ir  tuo, jo g  T. Vailderis • šio teatro 
autorius. Todėl nėra reikalo klausti 
režisieriaus G. Padegimo, kodė l jis  
vėl pasirinko T. Vailderio kūrinį. Tai 
dramaturgija, šildanti mūsų sielą, kelianti 
dvasią, stiprinanti jos galią. Spektaklio 
kūrime dalyvauja nemažai asmenybių. 
Viena jų  - žinomas kompozitorius M. 
Litvinskis, pirmą kartą kuriantis muziką 
teatrui. Spektaklio scenografiją ir  
kostiumus kuria teatro vyriausiasis 
dailininkas S. Boculio. Vaidina visas 
teatro žvaigždynas - L. Laucevičius, 
D. Kazragytė, A. Masiulis, R. Varnaitė, 
L. Zelčius ir  daugelis kitų. Dar viena 
“sensacija" - Sabinos vaidmenį atliks 
gana neblogai pažįstama čikagietė  
aktorė A. Budrytė, prieš tai d irbusi 
Šiaulių dramos teatre ir visą laiką aktyviai 
dalyvavusi Lietuvos visuomeniniame 
kultūriniame gyvenime.

Gana sunku aprašyti repeticijos 
įspūdį, kai viskas dar tik audžiama, 
ieškoma atskirų detalių ir  siekiama 
darnos, visumos, lipdant karkasą, kuris 
tvirtėja akyse. Ir ka i g ird i režisierių G. 
Padegimą, po  repetic ijos dėkojantį 

.ak to riam s už n u o š ird ų  darbą, 
profesionalumą, o tiksliau - bendro  
kvėpavimo ritm ingum ą, atsiduodant 
tam, kas dar tik gimsta ir  netrukus 
pradės gyventi žiūrovų akyse, tiki: 
tokių gyvybės aprašku teatre bus ".

D e im a n tė  K R IK Š T A IT Ė

Prisiminkime:
ŠEDUVOS 

SĄJŪDŽIUI - 
PENKERI

Prieš penkerius metus
Šeduvoje jvyko pirmasis Radviliškio 
rajone Sąjūdžio mitingas. Susikūrė 
pirmoji sąjūdžio grupė. Steigėjai: E. 
Brajinskienė, kun, klebonas B. 

Antanaitis, K. Volkus.

1988 m. spalyje šeduvosvid. 

mokykloje įsikūrė gediminaičiai Ir 
ąžuoliukai. Steigėjai: mokytojos V. 
Balionienė ir D. Urbaitienė.

1989 m.
1989 m. spalyje jsisteigė 

labdaringa moterų organizacija 

“ Caritas” . SteigėjaP. Malinauskaitė.

1990 m. rugpjūtyje susikūrė 

Ateitininkų organizacija. Steigėjos: 
P, Malinauskaitė ir V, Tautkevičiūtė.

1991 m. gegužės 17 d. 
Šeduvos vid. mokykloje jsisteigė 
Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga. 
Steigėjai V. Račkauskienė, Z. Šileikis. 

1991 m. vasario 25 d. 
susibūrė šauliai j Margirio kuopą. 
Steigėjai: K. Černiauskas ir V. Butvilas. 
Kuopos vadas - gydytojas Viktoras 
Jencius. Šiuo metu kuopai vadovauja 
Kęstutis Volkus.

1992 m. gegužės mėn. 10
d. įsikūrė klubas “Šeduvis” . Steigėjai: 

kunigas klebonas B. Antanaitis, 
mokytojas A. Žičkis, E. Brajinskienė, 
K. Volkus. Prezidentu išrinktas 
m okyto jas M indaugas Briedis, 
viceprezidentu - K. Volkus. Naujai 
kadencijai viceprezidentu išrinktas 
Rimantas Kairys.

1992 m. liepos 12 d. jsikūrė 
K rik šč io n ių -D e m o k ra tų  partija .

Steigėjai: Vaclovas Savickas, E. 
Šveistienė.

Š iuo m etu Šeduvos kuopai 
vadovauja A. Senulienė. 

1993-ieji. Š e duvo je  ir jo s  

apylinkėse auga ir stiprėja Tėvynės 
Sąjunga. Buriasi rimti, dori žmonės... 

E m ilija  B R A J IN S K IE N Ė  
Rim anto PETRIKO nuotraukoje: 

Šeduvos parap ijos  klebonas Br. 
ANTANAITIS.

LIKIMO
NUSKRIAUSTIESIEMS

Kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį, 
17 valandą, ’Paguodos” klubo nariai renkasi 
Šiaulių miesto invalidų draugijos salėje.

- Pas mus, ligoninėje, yra dėžė 
"suvenyrų", kuriuos išėmėme iš 
trachėjų ir plaučių. Daugiausia 
užspringsta vaikai. Toje dėžėje yra 
vinių, šratinuko galas, monetų. Žirniai 
ir pupos, aišku, neišlieka. Kartą 
išgėrusiam piliečiui iš plaučių išėmėme 
dviejų kapeikų monetą. Žmogus buvo 
susiderėjęs su draugais jų praryti 
visą rublj. Viena pateko ne ten... Yra 
tekę ir manų košę vaikui iš plaučių 
iškabinti. Mama be atodairos kimšo 
ją šaukštu, o vaikas nebespėjo ryti. 
Taigi prieš išsižiodami susimąstykime, 
- siūlo ligonių klubo “ Paguoda” 
gydytojas Antanas Samys.

J miesto invalidų draugijos salę jo  
pasiklausyti atėjo žmonės, sergantys 
astma. Tačiau jų buvo nedaug. Kodėl? 
Klubas savo gretose juk turi apie 400 
žmonių, kuriuos pagal ligonių korteles, 
esančias poliklinikose, surado ir 
subūrė tikrai nusipelnusi šilto padėkos 
žodžio deputatė gydytoja Birutė 
Paplauskienė.

Minėtam klubui vadovauja Šiau
lių miesto invalidų draugijos pirmininkė 
Regina Bielskienė.

... Sunkiai kvėpuoja vėsioje salėje 
susirinkusieji. Tylėdami išklauso 
pranešimą, kad Respublikinė Šiaulių 
ligoninė gavo vaistų siuntą iš Lenkijos 
ir dalj medikamentų paskyrė klubui 
“ Paguoda". Džiugu, kad klubo 
nariams vaistai be eilės bus išduo
dami ligoninės vaistinėje. Reikės tik 
pateikti gydytojo receptą. Beje, 
vaistinėje bus sąrašas, ir kiekvienas

ten nuėjęs galės pasižiūrėti, kokių 
vaistu yra.

- Ir dabar vaistinėse yra kai kurių 
vaistų, bet jie tokie brangūs. Reikėtų.
0  kaip nusipirkti? 40 Lt kainuoja! - 
sudejuoja Eugenija Petrauskienė, 
kuriai gydytojas A. Samys pažada 
patrupinti nemokamą receptą - Mama 
- 1, aš - II grupės invalidės. Pernai tris 
mėnesius gulėjau ligoninėje. IŠ ten 
išleido su didžiausiu kraujospūdžiu, 
- sako ji. - Prašiau SODRĄ pašalpos, 
bet iki šiol - jokios žinios.

- Jau apie 20 metų sergu, - pasisako 
ir Marta Vaitiekūnienė. - IŠ pradžių 
buvo lėtinis bronchitas. Nekreipiau 
dėmesio. Būdavo, pakosėju. Atsirado 
astma. J “ Paguodos” susirinkimus 
ateinu jau ketvirtą kartą. Čia vyksta 
jdom ios paskaitos, sužinau, kaip 
vaistus vartoti. Nuėjęs pas gydytoją, 
taip smulkiai visko nesužinosi.

Apie daug ką buvo kalbama 
susirinkime: ir apie narių pažymėjimus- 
pasus, irapie spalio 22d . įvyksiančią 
draugijos rudens šventę.

"Paguodos” klubo nariai Šiaulių 
m iesto invalidų draugijos salėje 
renkasi kiekvieno mėnesio paskutinį 
trečiadienj, 17 valandą. Ateikite. Tą 
kartą buvo tiek daug tuščių kėdžių. 
Gal norite tapti š io  k lubo nariais? 
Parašykite pareiškimą ir atsineškite
1 Lt. Tai nario mokestis metams. 
Jeigu Jūs - 1 grupės invalidas arba 
Jūsų finansinė padėtis nekokia, klubo 
nariu galite tapti ir  be to lito.

D alia  Ž U K A U S K A IT Ė

KETVIRTOJI DOVANA
Šlapias, kątikpažvyruotas vieškelis, nukirptais plaukais. Lazda mostelėjęs kaimo ūkininkui brangi dar ir  tuo,

ūksmingi šim tam ečiai klevai, kažkur nuramino šun į Ir paklausė, ko ieško kad ją  padarė Klemensas M išelis, .
amsintis šuo. Pagal ab i vingiuoto “ svetelis nebuvėlis". pono Juozo tėvukas, doras katalikas,
žvyrkelio puses - senoviškos sodybos. - Ieškote koplytė lės ? Tai klauskite sumanus ūkininkas. Mat po  ta pušele
Su šakotų obelų eilėmis, gėlių darželiais, “kom som olcu". Gal jie  žino, kurjiyra . stovėjusi tokios Gudarienės trobelė, 
šulinių rentiniais. Sudaužė, tai turėtų ir  žinoti. Moteriškaitė buvusi dora, darbšti,

Toks tą dieną mane pasitiko B'rėtiškių Tuo metu vikri šeimininkė, nubėgusi dievobaiminga. Už neapsakomą

kaimas - rudeniškai šlapias ir šaltoka s. 
uar atminty išliko šakota pušis, auganti 
gale kaimo. Nugenėtom is šakomis, 
issikerojusi. Man j i  pasirodė kažkokia 
paslaptinga ir daug vargo mačiusi.

Besidairydamas sutikau praeivį. 
' Is ir papasakojo, jo g  kažkada prie  
'os pušies buvusi prika lta  nedidelė 
madinė koplytėlė. P ikti žmonės 
^p jaus tė  puse le i šakas, sudaužė 
dryžių. Nusiaubtą koplytėlę priglaudė 
kaimo išm inč ius.Juozas M išelis. Jo 
scdyba - pačiam e kaimo viduryje. 
8’ kuri tvarkingiausia.

.  Kieme mane pasitiko senukas.
IS ūsais ir daržilesniais kaimiškai

į  sodą, atnešė kibirą obuolių, nuplovė, 
pavaišino.

- Nes įnervink, tėvai, svečius deramai 
priimk. Juk ne jie  sudaužė, - įsiterpė.

Po šių žodžių ponas Juozas paglostė 
savo ba ltus ūsus, nusišypsojo. 
Išsikalbėjome.

Maždaug apie septyniasdešimt 
aštuntuosius vietiniai komjaunuoliai, 
norėdami pademonstruoti ištikimybę 
partijai, nukabino koplytėlę, išeme 
kryželį, sudaužė Kristų... Visas kaimo 
žino tų “ didvyrių" pavardes, bet... J. 
Mišelis surado tą išniekintą nukryžiuotąjį, 
paręinešė namo, paslėpė.

Sita kukli medinė koplytėlė Birėtiškių

gerumą ją  mylėjo visas kaimas. Kai 
našlė mirė, J. Mišelio tėvukas nutarė 
ant pušelės, kuri augo ties dorosios 
moters trobelės langais, prikalti 
koplytėlę.

Senukas prisiminė, kad išeidamas 
į  Antrąjį pasaulin į karą, po  ta pušele 
prašęs Dievo palaimos ir pažadėjęs: 
je igu iš karo grįšiu sveikas, pastatysiu 
tris kryžius. Pažadą jau įvykdė. Dabar 
restauravo ir  tėvuko  darytą, 
“ komsomolcu" sudaužytą koplytėlę. 
Tai bus ketvirto ji dovana Sutvėrėjui.

R im antas  P E TR IK A S  
A u toriaus  nuo trauka

AUSROS ALĖIA



Ar jau pasodinote
Žiem inius
česnakus?

Oarne? Paskubėkite! Spalio pradžia 
• pats tinkam iausias ž iem in ių  česnakų 
sodinimo laikas. Patartina nesodinti visai 
nežinomų veislių. Geri česnakai turi būti 
vienodos spalvos bei turėti tiek pat skiltelių. 
Sodmenys turi būti sveiki. Pažeistus 
svogūnėlius atrenkame ir sunaikiname. 
Ypač reikia žiūrėti, kad česnakai nebūtų 
užkrėsti nematodomis. Sodinkime kuo 
didesnes skilteles, nes iš smulkesnių išauga 
mažesnis svogūnėlis. O mes dažnai darome 
priešingai. Stambesnius parduodame, o 
mažučius sodiname. Taip ir susmulkėja 
mūsų česnakai.

Dirva česnakams parenkama lengva, 
puri, derlinga. Tinkamiausi * priesmėliai 
ir lengvi priemoliai. Česnakai nemėgsta 
rūgščios reakcijos, ji turi būti neutralesnė 
- pH apie 6-6,5. Žemės plotas parenkamas 
lygiu paviršiumi, gerai apšviestas saulės. 
Po medžiais gerų, didelių česnakų 
neužauginsime, nes jų gimtinė - saulėti 
Artimieji Rytai. Česnakai nemėgsta ir per 
sausos dirvos, taip pat ir ilgalaikio drėgmės 
pertekliaus.

Geriausi p riešsė lia i yra vienm etės 
ir daugiametės žolės, ankstyvi kopūstai, 
agurkai, ypač je i buvo tręšti mėšlu. 
Bulvės ka ipp riešsė lis  nėra gerai, nes ir 
česnakus gali užpulti dažna jų  liga - 
fuzariozė, o kartais - nematode. Į tą  pačią 
vietą česnakus pata rtina  sod in ti ne 
anksčiau kaip po 4-5 metų.

Česnakus geriausia  aug in ti 15-20 
cm aukščio ir 1-1,1 m p loč io  lysvėse, 
nes saulė labiau suš ildo  d irvą  ir  geriau 
la ikosi drėgmė. Iš organ in ių  trąšų 
geriausia i tinka perpuvęs mėšlas arba 
kompostas, | vieną arą  iškra tant 500- 
600 kg. Česnakai netręšiam i šviežiu  
mėšlu. M ineralin ių trasų  arui beriam e 
4-5 kg superfosfa to  arba 1,5-2 kg 
amofoso, 2-3 kg kalio ch lo rido  arba 
geriau - kalio su lfato . Rudenj nuėmus 
priežsėlj, trąšos išberiamos, užariamos ir 
g ilia i jakėjamos. Bet geroje daržo dirvoje 
česnakus galime užauginti ir rudenj 
netręšdami.

Vieną ar kelias dienas prieš sodinimą 
svogūnėlis dalijamas j skilteles. Žiūrima, 
kad prie skiltelės dugnelio neliktų seno 
svogūnėlio dugno, kuris trukdytų šaknytis.
Į vieną kvadratinj metrą sodiname 40-50 
skiltelių (t. y. 150-250 g) priklausomai nuo 
stambumo.

Patartina prieš sodinimą skilteles 
pamerkti kambario temperatūros vandenyje 
dviem trims paroms. Prieš pat sodinant 
20 minučių vandenį pašildyti 45-50 laipsnių
C. Nuo to žūsta nematodų cistos, tačiau 
tai sukelia papildomų rūpesčių. Todėl 
pakanka česnakus bent pusvalandį 
pamerkti j kalio permanganato tirpalą.

Apsaugai nuo bakterinių ligų česnakų 
skiltelės apdorojamos 2-3 proc. TMTD 
arba fentiuramo suspensija. Vietoje to 
galima apvelti TMTD milteliais. Bet visi 
šie darba i pradedančiam  česnakų 
augintojui nebūtini, ypač je i sodmenys 
sveiki, savi.

S odin im o la ikas p rik lauso  nuo 
rudens. Reikia stengtis, kad iki užšalimo 
p rae itų  40-50 dienų, ir česnakai gerai 
js is a k n y tu . Tok ie  aug a la i geriau  
peržiemos, ir  pavasarj užaugs stambesni 
svogūnė lia i. Sodinam a e ilu tėm is kas 
20-30 cm, a tstum a i tarp  sk ilte lių  - 6-8 
cm, gy lis  - 4-5 cm. Jeigu d irva  lengva, 
pavyzdžiui, priesmėlis, sodinama giliau, 
p riem o liuose  - sekliau. A uginant me
chan izuota i, ta rpue ilia i p latinam i iki 45- 
70 cm, tačiau sodinama dviem trim eilėm.

Kad išaugtų didesnis derlius, lysvių 
paviršių patartina mulčiuoti 3-4 cm storio 
durpių  ar pjuvenų sluoksniu. Mulčiavimas 
padeda ne tik geriau peržiemoti, bet anksti 
pavasarj tokia d irva greičiau sušyla, jo je 
ilg iau išsilaiko šiluma ir drėgmė. Vienam 
kvadratiniam metrui reikia 5-8 kg, arui - 
500-800 kg.

Ta ig i svarb iausia  geri sodm enys ir 
de r lin ga  d irva . Ir - noras. Tuom et 
užsiaug insim e gražių česnakų, kuriuos 
ne t ik  patiem s bus galim a va lgy ti | 
sve ikatą , bet Ir parduoti!

P R A N A S

REKETININKAI PAGROBĖ
MOTERĮ

Praė jus i pen k tad ien i neto li 
Vyškovo miesto (Lenkijos respublika) 
penki nepažjstami ginkluoti vyriškiai 
užpuolė Šiaulių autobusų parko 
autobusą, kuriuo važiavo turistų grupė

iš Šiaulių. Užpuolimo metu Reginai 
U rlov iene i a ts isak ius  m okėti 
reikalaujamą pinigų sumą, plėšikai ją 
išsivedė su savimi ir nuvažiavo 
nežinoma kryptimi.

APSINUODIJO VAISTAIS
Šeštadienj, apie 8 valandą vakaro, 

j Š iau lių  cen trinės  ligon inės 
reanimacinj skyrių buvo pristatyta

keturiolikmetė Jurgita Penikaitė, 
apsinuodijusi vaistais. Apsinuodijimo 
aplinkybės dar neišaiškintos.

UŽSIDEGĖ LIFTAS
Naktį iŠ spalio antros j trečiąją 

užsidegė Gegužių g. 48 gyvenamojo 
namo lifto kabina. Gaisro priežastis

- trumpas jungimas apšvietimo 
instaliacijoje, o nuostoliai siekia net 
100 litu.

LINKSMINOSI, BET 
SKUNDŽIASI

Šeštadienj, apie aštuntą valandą 
vakaro, Laima linksminosi Arūno bute, 
o kitą dieną pranešė policijai, kad šis

ją išžagino. Jvykį tiria Šiaulių miesto 
prokuratūra.

naujienų šiupinys
Pasirodo, dolerių galima gauti ir už... 

eilėraščius. Tik reikia mokėti kaip tą 
daryti. Štai, pavyzdžiui, radviliškietis 
poetas R. š. (inicialai pakeisti, kad 
nekiltų reketas) praeita is metais 
eilėraščio Šiauliams konkurse laimėjo 
kelias dešimtis žaliųjų, Šiemet - vėl, o 
neseniai sužinota: Amerikos lietuvių 
fondas, esantis Kalifornijoje (tai tokia 
JAV valstija, nemaišykite su viešbučiu), 
paskyrė 500 dolerių penkiems jauniems 
perspektyviausiems Lietuvos poetams. 
Taigi R. Š. gaus... Besidomintiems 
tokiais dalykais siūlome perskaityti R. Š. 
e ilė ra šč ių  kn yge lę  ‘ Kalvara tas '', 
esančią centriniame Šiaulių knygyne. 
Knygutė turėtų sudominti ne vieną 
pradedantjjj poetą ar verslininką...

vaizduotės, o ne fakto pasekmė (taip 
mes ir patikėsime!). Eilėraščiai išjudino, 
patiko susirinkusiem s. Negi, kas 
žmogiška, nesvetima ir poetams?

Š ia u lių  "L ie tu v o s  sp a u d o s"
k ioskuose  (p a ga lia u  paga liau !)
pasirodė knygelė keistu pavadinimu 
"Taurovizija". Ne, tai ne fantastika ir ne 
siaubas. Tai trijų šiauliečių humoreskų 
rinktinė. "Aušros alėjos" skaitytojams ji 
kiek artimesnė - joje pasakojama ir apie 
Papokšlj (to paties S. Ž. - gal 
autobiografinė? - kūryba). Vienas įkyrus 
klausimas - kodėl humoreskų knygelei 
suteiktas nebūtos techninės disciplinos 
vadovėlio pavadinimas?

Ketvirtadienį literatų susiėjime Š. N. 
redakcijoje (jie tradiciniai - kiekvieno 
mėnesio paskutinj ketvirtadienj. 17 val.) 
jauna poetė perskaitė keletą erotinių 
eilėraščių, prieš tai įspėjusi, jog tai •

Joniškyje lankėsi Seimo nariai S 
Milčius ir R. Smetona. Su gyventojais 
kalbėtasi žemės ūkio klausimais.

O  Žagarėje su miestelio žmonėmis 
susitiko Seimo agrarinės komisijos 
narys M. Treinys.

r PARDUODAMAS
Trijų kambarių butas Vilniaus gatvės pradžioje (Šiauliai) arba 

keičiamas j mažesnj. 
ч Kreiptis telefonu 2-10-07. j j

ISNUOMOJU
Trijų  kam barių  bute v ien ą  kam barį V iln iaus  

g atvė je , Š iau liu o se .
Kaina - 4 5  litai.

K reip tis  te l. 3 -8 8 -3 0 .
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^  SUREMONTUOSIU ^
“Aušros alėjos” prenumeratoriams 

radijo imtuvus, radiolas, magnetofonus, stiprintuvus, 
elektrofonus. Paslauga nemokama;

apmokėti tik pakeistų detalių vertę. 
Kreipiantis pateikti prenumeratos kvitą. 

Kreiptis adresu:
Tilžės 190-51, Šiauliai, telef. 3-96-81.

Z J
Nuoširdžiai užjaučiame 

Juozą Bindoką, 
nebutin išėjus brangiam Tėveliui.

",Aušros a lėjos" redakcija

TELEVIZIJOS PROGRAMA
A n tra d ie n is  Х .5

LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.35 Užsienio žinios.

9.25 Meninis f. "Rojaus paplūdimys” . 
10 serija. 9.50 Programa vaikams. 10.20-
10.50 Bonjour la France. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.00 Bi Bi Si žinios. 19.30 Meninis f. 
"Vėl tu?” 7 serija. 20.00AllesGute. 20.15 
Artėjant III tarptautiniam popmuzikos 
konkursui ‘Vilniue-93". 20.25 Jūsų studija.
21.00 Panoram a. 21.30 TV 
videospektaklis. Vydūno "N e sau 
Žmonės” . 22.25 Meninis f. ‘ ‘Miesto 
angelas” . 6 serija. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Rock Summer-93.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Muzika.

8.00 Animaciniai filmai. 9.30 Aerobika.
10.00 Filmas "The Young Picasso". I
11.00 Filmas “Rudens maratonas". 12.30 
Pertrauka. 15.00 Animaciniai filmai. 16.30 
Muzika. 17.00 D iscovery kanalo 
programa. 18.30 Panevėžio TV programa.
19.00 Naujausios žinios. 19.25 Filmas 
"Santa Barbara". 20.15 Burda Moden.
20.30 Įdomūs žmonės. 21.00 CNN 
naujienos. 21.30 Dokumentinis filmas.
22.00 Discoveiy kanalo programa 23.00 
Filmas.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Linksmosios 

gaidelės. 8.40 Meninis f. ‘Tiesiog Marija".
9.35 Žmogus ir /statymas. 10.05 Jauna 
žvaigždė. 10.50 Spaudos ekspresas.
11.00 Naujienos. 11.20 TV meninis f. 
"Pavojingas posūkis". 1 serija. 13.45 
Dokumentinis f. 14.00 Naujienos. 14.20 
Programa. 14.25 Dalykinės žinios. 14.40 
Konversija ir rinka. 15.10 Bloknotas. 15.15 
Veikla. 1525 Animacinis f. 15.50 Estradinis 
koncertas, 16.05 Jauna žvaigžde. 16.50 
Technodromas. 17.00 Naujienos. 17.20 
Programa. 17.25 NVS - privatizacijos 
problemos. 17.45 Dok umentai ir likimai. 
17.55 Apie orus. 18.00 Meninis! ‘Tiesiog 
Marija". 18.55 Tema. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 
Amžiaus paslaptys. 21.20 Meninis f. 
"Daktaras Popolis". 23.10 Naujienos.
23.30 Programa 23.35 Pasaulio šachmatų 
pirmenybėse. 23.50 Rokenrolas. 0.35 
Spaudos ekspresas.

Trečiadienis, X.6

LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.35 Užsienio žinios.

9.25 Laida apie vadybos biznj. 9.55 
Program a va ikam s. 10.35-11.35 
'Žaidimas baigtas". 18.0OŽinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
Bi Bi Si žinios. 19.30 M en in is ! "Rojaus 
paplūdimys". 12 serija. 19.55 Atmintis.
20.25 Nuomonių studija. 21.00 Panorama.
21.30 Krantas. 22.30 Muzikos 
iurnalas'Terra musica". 23.15 Vakaro 
Žinios. 23.30 Aukštas 18/17.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Muzika.

8.00 Animaciniai filmai. 9.30 Aerobika.
10.00 Filmas "The Young Picasso". II. 
11.05 Filmas "Du bilietai j dieninį seansą".
12.40 Pertrauka. 15.00 Animaciniai filmai.
16.30 Muzika. 17.00 Discovery kanalo 
programa. 18.00 Krepšinio pamokėlės. 
ÍV. 18.15 Langas j gamtą. 18.30 Jurbarko 
TV programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.25 Filmas "Santa Barbara". 20.15 
TELE-3 informacija. 20.30 Verslo tikslai, 
instrumentai ir technika. 21.30 CNN 
naujienos. 22.00 Discovery kanalo 
programa. 23.00 Filmas.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Laida vaikams.

8.40 Meninis f. "Tiesiog Marija". 9.30 
Prekybos tiltas. 10.00 Teatras ant ratų.
10.50 Spaudos ekspresas. 11.00 
Naujienos. 11.20TV m en in is ! "Kančių 
keliai". 8 serija. 12.40 TV meninis f. 
"Pavojingas posūkis". 2 serija. 13.30 
Dokumentinis f. 14.00 Naujienos. 14.20 
Programa. 14.25 TV jvairenybės. 15.10 
Bloknotas. 15.15 Animacinis f. 15.40 
Muzikinė laida. 16.00 Tarp mūsų šnekant...
16.20 Klubas-700.16.50 Technodromas.
17.00 Naujienos. 17.20 Programa. 17.25 
Eteryje tarpvalstybinė TVR kompanija 
"M ir” . 17.50 Apie orus. 18.00 Meninis f. 
"Tiesiog Marija". 18.45 Miniatiūra. 19.00 
Už Kremliaus sienos. 1 dalis 19.40 
Labanakt vaikučiai. 19.55 Reklama 20.00 
Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 Filmas- 
spektaklis. 23.10 Naujienos. 23.30 
Programa. 23,35 Festivalių paradas. 0.20 
MTV. 1.20 Spaudos ekspresas.

Ketvirtadienis, X.7

LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.35 Užsienio žinios.

9.25 Meninis f. "Rojaus paplūdimys” . 
11 serija. 9.50 Programa vaikams 
"Vyturiams ir pelėdžiukams". 10.45-11.00 
AllesGute. 18.00 Žinios. 18.10 Animac. 
f. "Bjaurusis ančiukas” . 18.30 Pusvalandis 
po pamokų. 18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si

žinios. 19.30 Meninis f. "Vėl tu?”  8 seriji
20.00 Katalikų TV studija. 20.30 "22 
Laida futbolo mėgėjams. 21,00 Panorami
21.30 Grįžulo ratai. 22.20 "Kiek už Hitlerį' 
3 serija 23.15 Vakaro žinios. 23.30 Muzikini 
viešbutis.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Muzika. 8.0 

Animaciniai filmai. 9.30 Aerobika. 10.0 
Filmas "The Young Picasso '. III. 11.0 
Filmas "Santa Barbara". 12.40 Pertrauki
15.00 Animaciniai filmai. 16.30 Muzike
17.00 Discovery kanalo programa. 18.0 
Dokumentinisfilmas. 18.30 PanevėžioT

Programa. 19.00 Naujausios žinios. 19.2: 
ilmas "Santa Barbara". 20.20 Muzika

20.30 Europos sporto naujienos. 21 .Oi 
CNN naujienos. 21.30 911.22.00 Discover 
kanalo programa. 23.00 Filmas.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Animacin' ♦ 

8.45 Meninis f. "T iesiog Marija". 
Džemas. 10.05 ..Iki 16-kos irvyresnie,
10.50 Spaudos ekspresas. 11.00 
aujienos. 11.20 TV meninis f. "Kan 
keliai". 9 serija. 12.25 TV meninis 
"Pavojingas posūkis". 3 serija. 13.3 
Animaciniai f. 14.00 Naujienos. I4.2v 
Programa. 14,25 TV jvairenybės. 15 .1( 
Bloknotas. 15.15 Animacinis f. 15.4C 
D okum entin is! 16.10Džemas. 16.40...Ik 
16-os ir vyresniems. 17.50 Privatininke 
abėcėlė. 18.00 Dokumentai ir likimai. 18.0i 
Apie orus. 18.10 Meninis f. “Tiesiog Marija"
19.10 Už Kremliaus sienos. 19.40 Labanakt 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 Naujienos
20.35 Programa. 20.40 Loto “ Milijonas1
21.15 Meninis f. "Jegoras Bulyčiovas if 
kiti". 23.00 Naujienos. 23.20 Programa.
23.25 Pasaulio šachmatų pirmenybėse.
23.40 Bum erangas. 0.10 Spaudos 
eskpresas. ✓

PALYDOVINĖ IR ŠVT PROGRAMA

Antradienis, X.5
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 19.15 Sodžius.

19.30 Bažnyčios pusvalandis. 20.00 
Detektyvas "Klastinga kelionė". 21.25 
Kartojama ž in ių  la ida. 21.45-2.00 
Palydovinė programa.

Trečiadien is, X.6
18.30 MTV. 19.00 Pirk, parduok, 

inform uok,'19.05 Tango TV programa. 
Beni Hill. 19.15 jdom um o delei. 19.25 
Išdykę ledai. 19.55 Niuansai. 20.15 
Tangomanija. 20.55 Teleparduotuvė 
"Litpoliinter". 21.10 Filmas “ Reta rūšis” . 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok".
2.00 Palydovine programa.

Ketvirtadienis, X.7
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 19.15 Kupiš 

kultūros namų teatro “Juodulys" spekta 
vaikams "Vienadienis drugelis". I d. 19 
Pirk, parduok, informuok. 19.50 Fil 
"Lovojesu priešu".21.20 Kartojamaži 
laida. 21.50 MTV. 22.15 Baltijos 
programa. Top auto-93. 22.30 Kabi 
Lietuvos krepšinio apžvalga. 22.45 Balti 
naujienos. 23.00 TV žaidimas “ Bermu 
trikampis". 23.30 Rež. M. Ofuilso fil 
"Lola Montens".

KABELINE TV PROGRAMA

Antradienis, X.5
20.00 M. f. “ Vienas namuose". 1

21.40 M. f. "širdies reikalai". 23.10 É 
"R ingo karalius” . 2d.

Trečiadienis, X.6
20.00 M. f, "Vienas namuose". 2

21.40 M. f. "Ordinas m irčiai” . 23.10 M 
"Siaubūnas".

Ketvirtadienis, X.7
20.00 M. f. "Kelionė j dvasių sal

21.35 M. f. "Karališka kekšė". 23.35 
"Vidurnakčio vaikas".

SAT 1

Šiokiadieniais
19.00 Regioninė programa. 19. 

"Gudrios moterys". JAV serialas. 20. 
Žinios. 20.19 Sporto naujienos. 20. 
"Laimės ratas". Didysis šou, kuria 
galima laimėti.

Antradienis, X.5
21.15 Liaudies muzikos auksi 

hitparades. 22.15 Nusikaltimų tyrim 
Kriminalistikos žurnalas. 23.00 U. Meje
"Nesutinku!" Pabaigoje-trum posžini

Trečiadienis, X.6
2*1.15 "Jūrų v ilka i” . D. Britanijos! a 

Antrąjį pasaulinj karą. 1979 m. 23. 
“Svetimi šešėliai". JAV psichologinis trile 
1990 m. Pabaigoje - trumpoe žinios.

Ketvirtadienis, X.7
21.15 "Volfo policijos nuovad 

Vokietijos krim inalinis serialas. 22. 
Tiesioginė laida su M. S re in e rn a ke  
Pabaigoje - trumpos žinios. 24.00 "Žmog 
kurio a kys ; Rentgeno spinduliai1'
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