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ENERGETIKOS 
MINISTERIJAI - 

DAUGINIMO APARATAS, 
O PONUI BRŪZGULIUI - 

DARBO KĖDĖ?
Tie pinigėliai šiais laikais! Tarsi 

pramokęs vaikščioti mažylis: tai šen, 
tai ten... Apsidairai ir - šlapia bala. O 

šlapią balą jlipęs, sausas nekelsi. 
Žinoma, maloniau, je igu toje baloje - 
skaidrus vanduo, o jei - purvynėlis? 
Ach, kaip nemalonu! Tačiau ko tik 
yvenime nebūna! Štai j “ purviną 

jalą" (tik ne rudeninę) įsilipo Šiaulių 
valstybinės dujų įmonės vyra ir moterys. 
Visi? Ne. Tik vadai, buhalteriai... Kaip?

Štai aukštėliau minėtos įmonės 
direktorių valdyba, neturėdama sukaupto 
pelno, per 1992-uosius ir 1993 metų 
sausio-gegužės mėnesius dalį surinktų 
iš gyventojų už dujas lėšų naudojo 
ne pagal tikslinę paskirtį - atsiskaitymui 
su valstybine įmone "Lietuvos dujos” 
(o radijas šaukia, kad rusams nėra 
pinigų už dujas sumokėti), bet labdaros 
tikslams, direktorių valdybos nariams 
tantjemų išmokėjimui ir... Žodžiu, 
pinigėliai - taišen, tai ten... Pavyzdžiui, 
tantjemų (papildom ų pinigų arba 
premijų) viršininkams išmokėta net 
už tuomet dar buvusius 450833 tai. 
Dujininkai, neturėdami pelno, nusipirko 
net penkias automašinas, dauginimo-

spausdinimo įrenginį, kompiuterį ir 
jo įrangą, dauginim o aparatą, kurį 
vėliau nemokamai perdavė (padova
nojo?) Energetikos ministerijai ir dar 
daugiau visko. Labai kilnu, kad 
m inėtosios įm onės galva ponas R. 
Bruzgulis (tiksliau, šio pono nurodymu) 
Lietuvos muzikos rėmimo fondui 
išmokėta 15000 tai. Dvidešimt tūkstančių 
talonų paklota ir Europos teniso 
asociacijos turnyrui parengti. Valstybės 
kontrolieriai konstatavo, kad tai - 
pažeidimas. O tokių, sakyčiau, “ kilnių 
pažeidimų” įmonėje atskleista ir daugiau. 
Tačiau iš kurtam  paimti pinigų? Nuo 
1993 metų kovo mėnesio kainos dujų 
vartotojams, naudojusiems balionus, 
keitėsi kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, 
kovo 1 d. - 44750 tai., kovo 31 d. - 
60000 tai., balandžio 26 d. - 47660 
tai., gegužės 28 d. - 52714 tai., o 
vaitotojams, kurie dujas naudojo iš 
grupinių įrengimų, minėtu laikotarpiu 
kaina nekito. Kodėl taip? Negi dujos 
rezervuaruose ir balionuose - ne tos 
pačios?

Prie dujininkų prilipusio purvynėlio 
pavyzdžių būtų galima nurodyti ir

GAISRAS
Svečias n e p ra š y ta s  - ra u d o n a s  
ga idys  im a  ir  p a s iro d o .  
Sekmadienį, a p ie  š e š tą  v a la n d ą  
vakaro, jis  a ts k r id o  į Š iau lius . 
Č ka lovo g a tv ė je  e s a n č ia m e  
Š iau lių  r a jo n o  p a ru o š ų  
kooperatyvo a n tr in ių  ža liavų  
sup irk im o p u n k te  u ž s id e g ė  
namelis. S u degė  nam e lio  s togas  
ir visos č ia  b u v u s io s  a n tr in ė s  
žaliavos. G a is ro  p r ie ža s tis  - 
neaiški,

NUSINUODIJO AR 
NUNUODIJO DUJOMIS?
Praėjusį p e n k ta d ie n į ga raže , 
.prik lausančiam e Š ia u lių  m ie s to  
|auto m atikos ryš ių  ruožu i, rastas

vyriškos  lyties lavonas. Spė jam a, 
ka d  ž m o g u s  m irė  a p s in u o d iję s  
a u to m o b ilio  išm e ta m o m is  d u 
jo m is . Įv yk io  a p lin k y b ė s  d a r 
tir ia m o s .

DŪRĖ PEILIU Į PILVĄ
S e k m a d ie n io  v a k a rą  D u b ijo s  
ga tvė je , Š ia u liu o s e  (ša lia  šv. 
Ju rg io  bažnyčios) prie  D. M. priėjo 
d u  n e p a ž įs ta m i v y r iš k ia i ir 
p a re ika la vo  a t id u o ti p in ig inę . 
M o te ris  a ts isa kė . T u o m e t v ie nas  
iš  v y r iš k ių  d ū rė  ja i p e iliu  į p ilvą. 
M o te ris  p a g u ld y ta  į lig on inę . O 
n u s ika ltė lia i?  J ie  te b e va ikš to  
m ū s ų  m ie s to  g a tvėm is .

V id a s  A K S O M A IT IS

daugiau. Todėl Lie luvos Respublikos 
Valstybės kontrolės departamento 
Šiaulių apygardos skyriaus vyr. 
kontrolierė V. Piuščiauskienė Energe
tikos ministerijai siūlo "patraukti draus
minėn atsakomybėn pagal Lietuvos 
Respublikos darbo įstatymus Valsty
binės Šiaulių dujų jmonės generalinį

direktorių R. Bruzgulį už įmonės lėšų 
panaudojimą ne pagal tikslinę paskirtį 
ir žalos padarymą įmonei, sprendžiant 
klausimą dėl tinkamumo užimamoms 
pareigoms".

Kontrolierė siūlo, bet...
Jo n a s  DA G YS  

A n tan o  S T U G IO  p ieš.

BIZNIS, BIZNIS, BIZNIS... 
VILNIAUS UNIVERSITETAS

TARPTAUTINIO BIZNIO 
MOKYKLA

M ūsų mokykla ja u  keletą metų su 
pasisekimu organizuoja įvairius kursus 
aukščiausios ir viduriniosios grandies 
vadovams tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Dabartiniu metu Vokietijos Carl 
Duisberg Gsell-Schaft (CDG) kviečia 
specialistus (ik i 35 metų amžiaus, 
mokančius vokiečių kalbą ir  turinčius 
ekonominį, prekybinį, techninį aukštoj 
išsilavinimą be i 2 m etų darbo stažą 
paga l specialybę) ke lti kvalifikaciją 
Vokietijos įmonėse. Kvalifikacijos kėlimo 
trukmė - 6 mėnesiai. Išvykimas 1994 
metų sausio mėnesį (pagal CDG pateiktą 
programą).

Stažuotės sąlygos:
1. Kelionės j Vokietiją ir atgal 

išlaidas padengia vykstantysis.
2. Gyvenamuoju plotu Ir draudimu 

pasirūpins ir apmokės CDG.
3. Stažuotės metu CDG mokės 

stipendiją: įvadinio seminaro metu 
1 mėnesį - 900 DM ir pusryčiai; 
likusius mėnesius - 1300 DM 
(maitinimui, smulkioms išlaidoms, 
pravažiavimui traukiniu 2 klasės 
vagonu).

4. Stažuotei pasibaigus, CDG 
išduos baigimo sertifikatą.

Stažuotė prasidės vokiečių kalbos 
testu, kuris vyks lapkričio 19-20 
dienomis Vilniaus Universiteto 
Tarptautinio biznio mokykloje 
Ekonomikos fakultete. Lapkričio 22 
- gruodžio 3  dienomis vyks bazinis 
seminaras.

Atvykę iš kilų miestų bus apgyvendinti 
Universiteto bendrabutyje. Mokymo 
išlaidas Vilniaus Universitete apmoka 
siunčianti organizacija. Norintieji vykti 
į  stažuotę ik i lapkričio 8 dienos turi 
pateikti šiuos dokumentus:

-  prašymą,
-  rekomendaciją,
- aukštojo mokslo baigimo 

diplomo nuorašą,
- dvi fotonuotraukas (3x4).
Tikėdam asis m ūsų bendra

darbiavimo aš lauksiu Jūsų atsakymo.
Su pagarba

doc. Jo n as  K U N Č IN Ą  
m okyk los  d irek to riu s

naujienų šiupinys
Nuo lapkričio penktos dienos įsigalioja 

naujos tam tikros rūšies stiklo taros kainos. 
0 ,5 -1  litro talpos buteliai konjakui, degtinei, 
degtinės-likerio gaminiams kainuoja 30 
centų. Mažesni nei pusės - 0 ,375, 0,33, 
0,25 litro talpos buteliai degtinei, degtinės- 
lik e rio  g a m in ia m s , v y n u i, a lu i, 
nealkoholiniams gėrimams, mineraliniam 
vandeniui, aliejui, sultims, sirupams, 
ekstraktams, actui, iki šiol kainavę 10 et, 
dabar kainuoja 25 centus.

Kitų butelių ar stiklainių kainos 
nesikeičia.

1994-ųjų pirmą pusmetį pašto paslaugų 
kainos Lietuvos laikraščių ir žurnalų  
prenumeratoriams nedidės, nes “Lietuvos 
pašto” jmonės nuostoliams padengti skirta 
Valstybės dotacija. Tačiau dotuojama bus 
tik leidinių prenumerata.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
nutarė patvirtinti taikbmąjj minimalų 
gyvenimo lyg j- 4 0 litų per m ėnesj vienam  
gyventojui,
minim alią mėnesinę algą - 44 litus ir mi
nimalų valandinj atlyginim ą - 0,26 Lt, val
stybės remiamas pajamas - 36 litus vienam 
šeimos nariui per mėnesj ir pajam ų  
garantiją 16 litų per mėnesj. Nurodytus 
minimalius dydžius taikyti nuo lapkričio 
1 d.

Nuo lapkričio 1 d. 10 proc. didinam a 
pensija nedirbantiems pensininkams; 10 
proc. didinam os pašalpos asmenims, 
gaunantiem s laikino nedarbingum o  
pašalpas; bedarbiam s, gaunantiems 
bedarbio pašalpas (išskyrus minim alią ir 
maksimalią); esančioms nėštumo bei 
gim dym o atostogose ir gaunančioms 
n ėštu m o  b e i g im d y m o  p a š a lp a s  
dirbančiom s moterims.

Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose 
Europos vyrų krepšinio čempionato 
atrankos rungtynes žais Lietuvos ir Estijos 
komandos. M ūsų kom andoje žėrės 
Lietuvos krepšinio žvaigždės: A. Sabonis, 
R. Kurtinaitis, G. Krapikas.

Lietuvos televizija rungtynes transliuos 
lapkričio 10 d. 19 val.

Neseniaiįvykęs Lietuvos visuomenės 
teismas išaiškino, kad nuo Armijos krajovos 
rankos karo m etais Rytų Lietuvoje žuvo 
158 niekuo nekalti lietuviai. Šie duomenys 
dar nėra galutiniai. O  Lietuvoje lyg niekur 
nieko vėl steigiami AK klubai, nekaltų 
Lietuvos žm onių budeliams statomi 
paminklai. Patyliukais Vilniuje ir Rytų 
Lietuvoje rem iam os lenkiškos mokyklos, 
lenkiškos organizacijos. Artai nėra Trojos 
arkys? Į istorikų disputą šiuo klausimu 
kviečia Lietuvos radijas lapkričio 9 d. 
14.05 val.

Lapkričio 10 d. sukanka 90 metų, kai 
g im ė Sim as Sužiedėlis (1903-1985), 
lietuvių istorikas literatas, monografijos 
“Kautynės ties Šiauliais” autorius.

DĖL MOKESČIO UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ 
ŠILDYMĄ KOMPENSAVIMO

I fh'gal L ie tu v os  R e s p u b lik o s  
v.vriausybės 1993 m. rugsėjo 17 d. 
nutarimą jųr  7 2 1  mažai pajamų 
[orinčioms šeim om s, gyvenančiom s 
patalpose, kuriose yra centrinis 
Mdvinas ar .šildoma gam tinėm is 
pujoinis, ir nėra šilum inės energijos 
rd4Í9 apskaitos prietaisų, taikom as 

mokesčio u i  p a ta lp ų  š ild ym ą  
Г011! pensa vimas: 

vienam asmeniui - už 20 kv. 111 
r ro ploto namuose ar butuose, kur 
E? j00 v*enas asm uo - už 36 kv. m 

n<lro ploto, 
jr gyvenamose patalpose, kuriose 
I ogti šiluminės energijos apskaitos 
tnm ,IS5‘ ’ ’  niokestis « i  šilum ą 

™P e lu o ja m a s , su v a rto ju s  ne 
nU'giau kaip J

I lŽfiÔ LA1 v'ena,n asm eniui,
*'Vh - nam uose a r butuose, 

wr gyvena tik vienas asm uo, 
i ’  ^ei,:,|uose patalpose, kur įrengti

dujų apskaitos prietaisai, mokestis 
k om p en su ojam a s, su va rto ju s ne 
daugiau kaip

220  kub. m gam tinių dujų vienam 
asm eniui,

400 kub. m - nam uose ar butuose, 
kur gyvena tik vienas asm uo.

Nustatant išvardintus normatyvus, 
įskaitom i visi bute ar individualiame 
name Įregistruoti asmenys.

Teisę minėtai kom pensacijai turi:
1. Šeim os,paėinusios auginti 5 ir 

daugiau našlaičių bei likusių be tėvų 
g lobos vaikų.

2 . Šeimos, kuriose abu sutuoktiniai, 
vienintelis esąs iš sutuoktinių arba 
viengungis asm uo dirba arba nedirba 
dėl šių svarbių priežasčių:

2 .1 . Augina nam uose mažamečius 
vaikus:

- m otina, iki jauniausiam  vaikui 
sueis 8 metai (kai motinos nėra - tėvas),

- tėvas, iki jauniausiam  vaikui sueis

3 metai;
2.2. G lob oja  asm enis, kurie 

pripažinti neveiksniais, slaugo sergantį 
šeim os narį, I ar II grupės invulidų 
arba vaikų invalidų, je i nustatyta, kad 
jiem s būtina slauga;

2.3. Mokosi, pasitraukęs nuo darbo 
valstybinėse mokym o įstaigose;

2.4. Nedirbantys pensininkai;
2.5. Bedarbiai, gaunantys bedarbio 

pašalpa, o  persikvalifikavimo inetu - 
stipendijų;

2.6. Bedarbiai, kuriem s pasibaigęs 
bedarbio pašalpos m okėjim o laikas, 
tačiau darbo birža toliau ieško jam  
darlM» ir nešildo viešųjų darbų;

2.7. Darbingo amžiaus nedirbantis 
a sm u o , kuris  pa g a l g yd yto jų  
konsultacinės kom isijos  išvada 
pripažintas laikinai nedarbingu arba 
pasiųstas (ne trumpiau kaip mėnesiui) 
į stacionarinę gydymo įstaigų;

2.Х. Krašto apsaugos tikrosios

tarnybos prievolininkas (sudaręs 
santuoką).

Pažymos apie šeim os pajam as 
išduodam os:

- nedirbantiem s pensininkams, 
negaunantiems socialinės pašalpos, - 
valstybin io soc ia lin io  drau dim o 
skyriuje;

- asmenims, nedirbantiem s dėl 
pateisinamų priežasčių, -  socialinės 
rūpybos skyriuje;

n e v a lsty b in ių  įm on ių  
darbuojpjnms, gaunantiems socialinę 
pašalpų - socialinės rūpybos skyriuje;

n e v a lsty b in ių  įm on ių  
d a rb u o to ja m s , n eg au n an tiem s 
socialinės pašalpos • darbovietėse;

-valstybinių įmonių darbuotojams, 
gaunantiem s ir negaunantiem s 
socialines pašalpas - valstybinėse 
įmonėse;

- dirbantiem s pagal sutartis, 
reglam entuojam as civilinės teisės 
norm ų, besisteigiančių individualių 
įm onių savin inkam s, asm enim s, 
užsiregistravusiems darbo biržoje - 
socialinės rūpybos skyriuje.

Pažymas apie šeim os pajamas 
surenka ir m okestį už šildym ų

skaičiuoja:
- namų ūkio eksploatavimo įmonės, 

gyvenam ųjų nam ų kooperatyvai, 
bendrijos,

- Šiaulių šilumos tinklai, valstybinė 
Šiaulių dujų įmonė - individualių namų 
savininkam s, kurie yra sudarę 
tiesiogines sutartis su šiomis įmonėmis.

Jeigu vienoje gyvenamoje patalpoje 
gyvena daugiau negu viena šeima, ir 
viena iš jų  neturi teisės į m okesčio už 
g yv en a m ų jų  p a ta lp ų  šild ym ą 
k om p en sa v im ų , k om p en sa cija  
nesk iriam a nė vienai iš kartu 
gyvenančių (įregistruotų) šeimų.

Kom pensacija  už gyvenamųjų 
patalpų šildymų tuikoma Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytu 
1993-1994 metų šildymo sezono metu.

K o m p e n s a c i ja  nu sta tom a  3 
m ėnesiam s, pradedant tuo mėnesiu, 
kada šeim a dėl jo s  kreipėsi. Po 3 
mėnesių šeima dėl kompensacijos turi 
kreiptis iš naujo.

Jeigu praėjusius 3  mėnesius šeima 
neatsiskaitė už buto šildymų ir 
komunalines paslaugas, kompensacija 
už gyvenamųjų patalpų šildymų 
neskiriama.



IŠDUOTA
LAISVE

Kada mes visi pagaliau suprasim, 
kad laisvė b e  prasm ingo ir doro savo 
tikslo lieka tik apgauta ir išduota laisvė? 
Lieka laisvė, vedanti j savęs griovimą 
savo rankomis. Ir kažkuriuo akimirksniu 
mes skaudžiai pajuntame, kad iš laisvės 
esmės belieka tik jos pavidalas, tik jos 
išnara.

Gaila, kad mos niekaip iki galo 
nesuvokiam, bet kaip tik dabar mes 
turim išorinę laisvę, turim laisvę patys 
save skurdinti, "dūm inti” ir griauti. Turim  
la isvę  ir le n g v a b ū d iš k a i patys  
prisidedam žudydam i tautos dvasią ir 
protą. Turim laisvę plėšti vieni kitus, 
brolis brolj. Turim e laisvę laikraščiuose 
skelbti apie parsiduodančias moteris, 
a p ie  p a s ip ū tu s iu s  p a rs id a v ė liu s  
kraštvaldžius. Turim e laisvę paniekinti ir 
iškraipyti tai, ką savo krauju saugojo 
mūsų tėvai - mūsų ženklus. Turime 
laisvę dabar jau be prievartos, laisva 
valia išduoti motinos kalbą, turim laisvę 
beveik nebaudžiam ai plėšti, sprogdinti, 
padeginėti, prievartauti ir smaugti. Ir 
pagaliau mes nusirKom iki to, kad, 
įstatymui pritarus ir įteisinus, imsime 
statyti lošimo namus ir viešnamius...

Mūsų laisvė yra išduota laisvė; laisvė, 
iš kurios žiauriai išsityčiota. Išsityčiota iš 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kraujo. Iš jų 
švento kraujo. Toks laisvės naudojimas 
tolygus šventvagystei.

Jei taip ir toliau tęsis, greit suvoksim, 
kad  apsukreivių pagrobta laisvė buvo 
gudriai pan au d o ta  kurti savąjj • 
lietuvišką prievartos baim ės ir visokio 
blogio draustinį, o ne sunkaus ir ramaus, 
prasmingo darbo šalį. T ik šj kartą 
broliškos lietuviškos prievartos, 
lietuviško gangsterizm o šalj.

Nejau mes turim  per mažai išminties, 
kad brangintume laisvę s u  jos neatimamu 
kilnumu; mes tikriausiai esam per silpni 
dvasia neišduoti savo kilnių tikslų. Mes 
turim išorinę veiksmo laisvę, bei neturim  
dar vidinės laisvės - neturim dvasinės ir 
švarios sąžinės siekimo. Neturim laisvės 
nuo vergavimo laikais jgyto įpročio 
labiau vertinti prasm ingą darbą ir 
p a s id u o ti įv a ir ie m s  įte ig tie m s
nep ilnavertiškum o prietaram s, ta ip  
stipriai sėjamiems iš visų pusių.

Todėl kova už laisvės pilnatvę dar 
nesibaigė. Ji tik persikėlė j m ažiau  
matomą vietą • j  širdį ir sąžinę, kur kovoja  
savanaudiškum o ir darbo ne tik sau, 
g obšum o ir gero  darym o kitiem s  
paskatos.

Padėk, Viešpatio, su Tavo  vietininko  
ž e m ė je  • P o p ie ž ia u s  u ž ta rim u
kiekvienam iš mūsų kovoti toliau už tai, 
kam iki galo pasiaukojo žuvusieji • už 
laisvę su stipria, kilnia, ir švaria tautos 
sąžine. Padėk dabar ja u  kovoti savo 
širdyse.

Padėk mums, Viešpatie, nepadaryti 
šventvagystės iki galo...

S a ka la s  JA N A V IČ IU S  
(perspausdinta iš 

“Valstiečių laikraščio")

LABDAROS PIETŪS, 
ATSIDŪRUSIEMS ANT 
BEDUGNĖS KRAŠTO

- Jūs tokia jauna r  atėjote pavalgyti 
labdaros pietų? - nusistebėjo močiutė.

- Ne, nors auginu tris vaikus, - 
nuraminau ją.

- Ale, kas Iš tų  pietų... Gėda čia 
ateiti. Pensijas, vaikeli, verčiau didintų! 
Kodėl valdžia iš mūsųtyūojasf?! tSsirinko 
žmonės komunistus...

■ O jūs, močiute, balsavote?

-Nenuėjau. Dabar gailiuosi. Sunku 
bus man čia ateiti, nors gyvenu nelabai 
toli. Dvaro gatvėje, - porino tyliai.

Tačiau j ją panašūs varguoliai ramiai 
laukti (kaip tyčia užsitrenkė Labdaros 
namų valgyklos durys) nenorėjo: 
piktinosi, šaukė, ketino lazda išdaužyti 
langus.

"  Alkani žmonės - pikti", - tyliai 
sau pamaniau, ir tarsi akmuo nuo 
širdies nusirito, kai buvo rasta išeitis: 
šalusie ji įleisti pro kitas duris. Netrukus 
vienas po kito sustojo prie karštų 
pietų.

- Ar beverta tarti kokj žodį - suabejojo 
naujųjų šiauliškių Labdaros namų 
vadovė, miesto taiybos deputatė Virginija 
Ladietienė (ją matome nuotraukoje 
- kairėje). • Sotūs pietūs jiems bus 
didesnis džiaugsmas nei atidarymo 
ceremonija.

Žmonės (buvo čia ir vyresnių, ir 
jaunesnių, net mama su mažamečiu 
vaikučiu) tylėdami valgė.

-Ačiū už gardžius pietus, - išeidami 
dėkojo ir jau maloniai šypsojosi.

Šypsojosi ir ponia Virginija bei 
kitos Labdaros namuose dirbančios 
moterys, pasiryžusios kantriai ir su 
meile padėti vargstantiems žmonėms.

-Jaučiuositruputj pavargusi. Nuo 
patalpų remontų, nuo rūpesčių, nuo 
patirties stokos. Ar ilgam užteks pinigų?

Ar bus S ko maitinti žmones? įsikūrėme 
tarp labai turtingų įstaigų: “Vilniaus" 
ir "Herm io" bankų, Manyčiau, kad 
išliks ši jstaiga, nesvarbu, kas bus 
valdžioje. Labdaros pietūs pirmiausia 
tiems, kuriems labiausiai jų reikia, - 
paklaustą kaip jaučiasįmintimis dalijosi 
V. Ladietienė.

• Mieste - apie 30000 pensininkų. 
Ir beveik visi jie yra socialiai remtini 
asmenys, - jsiterpė Labdaros namų 
atidaiytne dalyvavusi Socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja R, Musneckienė.

-Taigi. Kaip juos išskirti? Seimas, 
Vyriausybė šiuos klausimus turi sprąsti. 
Mes galime ir padėsime tik tiems, 
kurie nesugebą negali savimi pasirūpinti. 
Yta tokių žmonių, kurie tiesiog nemoka 
elgtis su pinigais: iššvaisto, išleidžia 
juos... Dabartinės valdžios atstovai 
dejuoja, kad neturi pinigų. Tai - ja u jų  
problema, kad nesugeba, tarkime, 
mokesčių surinkti, - pasakė V. Ladietienė 
ir, manyčiau, kad ji teisi.

- Virginiją pasirinkote labai nedėkingą 
darbą? Ar įmanoma pamaitinti visus

alkanus, kai šiandienių - tūkstančia
- Suprantu Scciainė sfera - baisiausi; 

nes išėjome iš tokios sistemos, ki 
v iskas dalijama, nebuvo prot 
diferenciavimo, nevertinami žmoni 
sugebėjimai ir galimybės. Tačiau kažka 
turi šj darbą dirbti! - pasakė ir susimąst 
Po minutėlės vėl prabilo:

- įkūrėme valgyklą Čia bus ir vaistini 
Pagal gyventojų receptus dalinsim 
vaistus. Pirksime jau dėvėtus drabuži ..; 
juos parduosime, kitaip tariam 
paversime pinigais, už kuriuos pirksim 
maisto produktus. Ketiname čia 
kirpyklą jrengti. Labai labai reiki 
automobilio maisto produktams atsives 
Vežiodavome mano nuosavu, i 
Socialinės rūpybos skyrius “ pikapą 
paskolina Už patalpas, komunalines 
paslaugas apmoka savivaldybe j 
savivaldybės biudžeto skiriami pinga 
ir darbuotojų atlyginimams.

Kol kas tokio Labdaros centro t aip 
Šiauliuose Lietuvoje nėra. Male: 
kad čia, šiame mieste, yra kas rūpina 
žmonėmis, atsidūrusiais ant bedugnės 
krašto.

J e ig u  jū s ų  p ad ėtis  iš tiesų 
yra beviltiška, kreipkitės j poną 
V ir g in i ją  ir jo s  m ie la s  
b en d rad arb es . O  nueiti reikėtų 
adresu: Stoties 9c, Šiauliai. Aišku, 
v isų  jūsų  č ia  nep am aitin s (per 
parą  - kol kas tik  apie šimtą 
žm onių ), bet je ig u  jum s la lf  
labai su n ku ...

G in ta rė  BRUŽAITĖ 
R o m u a ld o  STRUOGOS

nuotr.

BRANGENYBES SENOSE
KELNESE

Sevastopolio gatvės gyventoja 
Liudmila B. brangenybes saugojo 
labai originalioje vietoje, t. y. užsiuvusi 
senose kelnėse, kurios kabojo 
drabužių spintoje. Tačiau, pasirodo, 
net ir šis būdas nėra saugus. Lapkričio 
antrąją, apie septintą valandą ryto, 
m o te riškė  p a s ig e d o  užs iū tų  
brangenybių: dviejų vestuvinių žiedų, 
auksinės grandinėlės, medalijono, 
auskarų. Materialinė žala sudaro apie 
1000 litų.

Dat labiau nukentėjo Čkalovo 
gatvės gyventoja Vera J., kuri lapkričio 
pirmą dieną pasigedo buvusių ant 
sp in to s  auks in ių  g rand inė lių , 
vestuvinio auksinio žiedo su penkiais 
brangakmeniais, dar trijų auksinių

žtedų, 15 gramų aukso laužo, auksinių 
karolių, trijų laikrodžių, geltono metalo 
parkerio, 550 litų ir 424 JAV dolerių. 
Dingusios brangenybės ir kitas turtas 
vertas maždaug 12123 litų.

Kažin, ar svetim i vagys atrastų 
paslėptas brangenybes, o ypač jei 
jos užsiūtos senose kelnėse? Turbūt 
ne... Ar policija suras vagis ir 
brangenybes?

Vidas A K S O M A IT IS

i: i
PAREIŠKIMAS

d ė l S e im o  p are ig ū n ų  p o e lg io  ištyrimo 
Opozicijos atstovė spaudai įgaliota p riim ti ir  pareikšti, kad 1993m. spal: 

7 d., po  Maskvos prokom unistinio pučo  žlugimo, Lietuvos Respub! kos 
Seimas priėmė laišką Rusijos Prezidentui B. Jelcinui, paremdamas jo  pozicija 
ir  pageidaudamas, kad dabar galų gale Lietuvai būtų išduoti 1991 m. sausio 
13 dienos nusikaltėliai. Seimo pirm ininkas Č. Juršėnas pasirašė šį la išk i 
kurio nepateikė Lietuvos spaudai (buvo išspausdintas tik “ Valstybės žiniose" 
Nr. 52), o blogiausia, kad neišsiuntė to la iško adresatui. Neišsiuntė tuoj pat, 
o gal ir  iš viso. Neparemti B. Jelcino - ta i simpatijų išraiška kitoms jėgoms 
Rusijoje. Nereikalauti sausio 13-osios nusikaltėlių - tai pad ė ti jiems.

Opozicija reikalaus sudaryti specialią Seimo komisiją šiam Seimo vadow 
poe lg iu i ištirti.

R asa R A S TA U S K ItN i 
S e im o  o p o zic ijo s  a ts to vė  spaudai

naujienų šiupinys
Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 

krašto skyriaus leidykla “Delta” vėl 
išleido naują knygą. Tai “Šiaulių 
naujienų” žurnalisto Mariaus Glinsko 
eilėraščių rinkinys “Atminties 
nendrė” . Sveikiname!

kultūra bus sunaikinta. - sako poetas 
Eduardas Mieželaitis.

Lapkričio 3  d ieną iš AB ‘ 'Elnias" 
cecho realizacijos sandėlio pavogtos 47  
odinės striukės ir 3  odiniai sijonai. Nuos
toliai dar tikslinami, bet gal būtų geriau, 
jei žinotum e vagia, o ne nuostolius.

- Lenino prem iją gavau už Pirčiupiu 
Motiną. Kolegos dailininkai tuomet daug  
skundų prirašė, stengdamiesi, kad tik 
jos negaučiau. Bet esu jpratęs j tai 
nebekreipti dėm esio. Net nežinau, ar 
egzistuoja Dailininkų sąjunga. Griauti 
istorijoje jprasta. įsiveržę j priešo 
stovyklą, protėviai visuomet pirmiausia 
p u ld a v o  d a u žy ti s tab u s , na ik in ti 
simbolius, - sako skulptorius prof. 
Gedim inas Jokūbonis.

Per dešim t paskutiniųjų spalio dienų  
policija gavo 370 pranešim ų telefonu; 
buvo užregistruoti 209  pareiškim ai. Per 
tas dienas j Šiaulių miesto nuovadas  
b u v o  p ris ta ty ta s  271 p ilie t is , o 
blaivykloje apsilankė net 80. Deja, iš 
paskirtos piniginių nuobaudų sum os už 
jvairius nusikaltimus (3324,93  Lt) policija 
gavo tik 1042,99 lito.

S to kh o lm o  v a k a rin is  la ikraštis  
“N ord” pranešė, kad rašytojas P. 
Palilionis. atvažiavęs iš Kauno j Švediją 
su stipendija, pareikalavo jj aprengti nuo 
galvos iki kojų. O juk Švedija  ir pati turi 
pakankam ai inteligentų, kuriems reikia 
pagalbos.

N u s ik a ltė lis  G id a s  Z e n o n a s  
Antonovas praeityje buvo dainininkas. 
Jis "Vilniaus bokštų" konkurse kadaise 
laim ėjo laureato diplom ą.

- Eilėraščius rašau tik sau. Niekuo  
nesidomiu. Galvoju, kaip išsimokėti už 
butą, kol gyvas. Aš senas ir sergantis 
žm ogus. Jauni turi vilčių, o  aš - ne. Gal 
ateis j valdžią idealistai? Nežinau. Bus 
kaip  po  Hitlerio režim o, liks tik duobė,

Aktorę Iną Čurikovą jos gimimo 
d ie n ą  a p v o g ė  S a n k t P e te rb u rg o  
viešbutyje "Oktiabrskaja". Naktį, kai 
aktorė m iegojo  po  spektak lio  ir 
film avim osi S . A ranovičiaus film e  
“ Itališkasis kapričio", kur ji atlieka 
pagrindinj vaidm enj, vagys jėjo į 
k a m b a rj ir  s u s irin k o  p in ig u s , 
brangenybes, naujus itališkus rūbus, 
paruoštus jubiliejui.

Bet šventė vis tiek jvyko: juk aktorei 
Inai čurikovai n iekada nebuvo svarbu 
kaip apsirengti.

STREIKAS ĮVYKS IR BE JŲ
Nuo pačių pirmųjų Telšių krašto 

žemdirbių streiko dienų Akmenės 
kaimo žmonės svyravo: streikuoti ar 
palaikyti valdančiosios partijos LDDP 
poziciją? Kaip žinome, streikininkai 
atvirai pareiškė, kad su valdžios 
savivale nesitaikstys, gins savo teises, 
nes per buvusių kom unistų malonę 
kaimietis baigiamas suriesti j ožio 
ragą.

Padėtis kaime per daug rimta, 
Streiko poreikis, galima sakyti, 
atsiranda ne iš politikos, o iš vargo! 
Tai geriausias atsakas kairiesiems, 
am žina i ie škan tiem s ka ltų jų  
opozicijoje: o kas sukurstė? Ne veltui 
žmonės sako: ''Nekaltink veidrodžio, 
jeigu snukis spuoguotas". Štai kodėl 
ir akmeniškiai žemdirbiai subruzdo, 
kai kurių dešiniųjų tvirtinimu, per ilgai 
miegoję, tarsi būtų tikėjęsi, kad už 
juos kas apgins jų teises.

Pasitarti, kaip toliau kaimui gyventi, 
buvo pakviesti visu, kategorijų 
žemditbiai. Nuo to ir prasidėjo, manau, 
LDDP užprogramuotas žemdirbių 
vienybės skaldymas. Po ūkininkų 
są ju n g o s  A km enės skyriaus  
pirmininko V. Mačiaus pranešimo, 
kuriame jis  pasakė, kad daugiau 
kentėti kaimo žmonės nebeturi jėgų, 
nes dabartinė Vyriausybė savo 
vykdom a kainų po litika  kaimą

пае

m .

pasmerkė, ir po ūkininko A. Navicko 
kalbos ("Kaimo žmonės pirmiausia 
turi streikuoti delsavo politiniųteisių. 
O prisikelsime tiktada. kai prikelsime 
protėvių kaimiečių dvasią - Lietuvos 
Valstybės pagrindą") kalbėti panoro 
Medemrodės žemės ūkio bendrovės 
vadovas E. Paulauskas, Akmenės 
apylinkės tarybos pirmininkas.

- Streikas, streikas! Nekelkime 
klausimų, kurie neišsprendžiami. Ne, 
m es, b en d ro v ių  žm onės,

neprisidėsime, - porino.
Tai buvo tarsi gongas streiko 

neutralizuoti. Dar pašnekėjo vie' 
kitas... Tuo “ d ia logas" tarp ūkinir* 
it žemės ūkio bendrovių vari 
(kodėl be jų ir be buvusios kainu 
nomenklatūros atstovų, susirinki» 
nedalyvavo eiliniai bendrovi 
nariai? - A. V.) ir baigėsi.

Susirinkime dalyvavusiem 
žmonėms nieko nedavė ir "auka 
niuju instancijų" valdininkų poiioima 
"kaimo tema". Žemės ūkio mini: 
atstovas p. Šulinskas iš ministeriš 
viršūnių pažėrė frazių, kurios vai 
ar paguodė nustekentus žemdirbį

O Akmenės rajono žemės Oki 
skyriaus darbuotojas R. Kulvin: 
nuo visų atsiribojo... įstatymais « 
valdininkai, negalime palaikyti str 
(kituose rajonuose gali? - А. 4  
nes pažeisime įstatymą (kieno 
nomenklatūros? - A. V.)

G inčams nebūtų buvę galo. m 
kaip jprasta, valdžiai atstovaujarf 
valdininkai gynė nomenklatūros, 
že m d irb ia i - savo  interes11 
Bendrovininkai nutarė eiti su LD 
nomenklatūra, "kompetentingas'® 
Mat galingoji partija jiems gali ask 
ir slapta bent kiek pridėti - še, S-" 
kaulą... Tačiau streikas įvyks it № 

A lo y z a s  VILKV

AUŠROS ALĖ)A



LIETUVOS SĄJŪDŽIO SEIMO 
SESIJOS NUTARIMAS labirintuose

GRUMTYNĖS MIŠKE
Vilkolakiu tapti gali kiekvienas. Reikia tik, kad žm ogų 

paveiktų m ėnulio pilnatis. Tada paveiktasis įgauna vilko 
išvaizdą ir pradeda elgtis kaip vilkas - naktimis bastosi po 
apylinkę ir žudo kiekvieną sutiktąjį... -

/ .  Sukviesti Lietuvos Sąjūdžio IV  
suvažiavimą 1993 m. gruodžio 18 d.

2. Patvirtin ti šios sud ėties  
suvažiavimo rengimo komisiją:

V. Landsbergis, A. Kutku s, J. Kuzma, 
E. Sim anaitis, V. Nezgada, Š.
Valentinavičius, T. Naganas, 1. 
Uždavinys, M. D aulianskis, A.
Vaišnoras, P. Girdzijauskas, K. Žiūkus, 
M- L aurinkus, V. Kubilius, K.
Rasfuuskienė, V. Am hrazas, R. 
Kalvaitytė, V  Čuplinskus, K. Juknius, 
V. Vilimas, A . Kantautas, K. 
Ra Stauskas, V. Urbikas.

3. Įpareigoti rajoną ir miestą tarybas 
surengti Sąjūdžio dalyvių konferencijas 
(visuotinus susirinkimus) iki 1993 m. 
gruodžio 10. Š ios k on ferencijos  
rengiamos Sąjūdžio Įstatą ir  šio 
nutarimo nustatyta tvarka.

4. Įpareigoti LS Seimo Tarybą skirti 
po 1-2 Suvažiavimo rengimo komisijos 
ar Seimo Tarybos narius dalyvauti 
kiekvieno ra jono ar m iesto  
konferencijoje. Šiuo tikslu konferenciją 
rengėjai privalo iki 1993 m. lapkričio 5 
d. suderinti su Sąjūdžio Seimo Taryba 
konferenciją datas.

5. Delegatai i  Suvažiavimą renkami 
konferencijose pagal šias kvotas ir 
taisykles:

- 1 delegatas nuo 20 registruotu

19921029 "Aušros alėjoje”  buvo 
išspausdintas Leono Peleckio interviu 
su manimi. Iš daugkartinių pokalbių 
ir patikrinimo medžiagų Leonas 
Peleckis, nesuderinęs ir nepatikslinęs 
rankraščio su manimi, išspausdino 
interviu su kai kuriais netikslumais ir 
padarė  kai ku rias  išvadas, 
neatitinkančias mano minčių.

V ieto je sa k in io  " č in a i ”  iš 
ekonomikos ministerijos vos ne 
d džiausius kontrolinių akcijų paketus 
turi drauge su jais”  turėtų būti: 
matomai, ne be ekonom ikos 

ministerijos žinios kai kurie asmenys 
vos ne didžiausius kontrolinių akcijų 
paketus turi drauge su ja is” . Vietoje 

I sakinio "Vien pagrindinių priemonių 
I fiktyviai nurašyta daugiau kaip už 20 
I tūkst. rub. O kur dar fikcijos su 
I burokais, automašinomis, kitomis 
I išgrobstytomis vertybėmis”  turėjo 
I būti: "A. Navakauskui nurodžius, vyr.
I buhalterei A. Lun sk iene i 
I neprieštaraujant, buhalterė V. Oželytė 
I 1991 m. liepos 01 d. būklei 
I indeksuojant pagrindines priemones 
I nuslėpė pagrindin ių priem onių 
I trūkumą balansine verte už 20124 
I rLJb., o indeksuota likutine verte - 
127302,78 rub. Iš šio trūkumo traktorius 
IT-40 yra pas įm onės vadovą A. 
|Navakauską. N e užtik rin tas  
l^aterialinių vertybių saugumas. A. 
I^evakausko leidimu kuro sistemose, 
guriose yra laikomas įmonės dizkuras, 
|buvo supiltas be dokumentų atvežtas 
Užkuras, kurį šiais metais vairuotojas 
^vežiojo taip pat be dokumentų. Nors 
jinnonė jau beveik suprivatizuotą tačiau 
^ Navakausko dar 1991 metais 
Išnuomotas UAB "A lvika" iki 1991

Sąjūdžio dalyvių (bet ne mažiau kaip 1 
delegatas iš  kiekvieno rajono),

- konferenciją dalyvių mandatai 
suteikiam i pagal Sąjūdžio grupių 
pristatytus protokolus ir Sąjūdžio 
dalyvių pažymėjimus, išduotus ir 
įregistruotus iki 1993 m. liepos 1 d.,

• konferencijos dalyviai balsuodami 
turi nuspręsti dėl Sąjūdžio tolimesnės 
veiklos pagal protokoluose pateiktus 
klausimus ją  išdėstymo tvarka.

6. Rajoną (m iestą ) Sąjūdžio 
konferencijose į  Sąjūdžio suvažiavimą 
išrinktą delegatą įgaliojim ai ir 
k on feren cijos nutarim ai laikom i 
negaliojančiais, je i  jose (dėl rengėją 
kaltės) nedalyvauju 4-ame punkte 
num atyti atstovai. K onferencijos  
protokolus minėti atstovai privalo 
pateikti Sąjūdžio sekretoriatui per 3 
dienas po Konferencijos.

7. Neįvykus rajono ar miesto 
konferencijai iki suderinto termino, 
laikyti, kad to rajono (miesto) Sąjūdžio 
Taryba yra sustabdžiusi savo veiklą.

Lietuvos Sąjūdžio Seimo 
sesijos pirmininkas 

A lg ird as  K A T K U S

Sckrciorius 
Sofija S T A N Ž IE N Ė

Laikraščio “Aušros alėja ”  redakcijai

metų pabaigos traktorius T-150K su 
priekaba, įsigytas tais pačiais metais, 
taip ir negrąžintas dirbantiesiems. Yra 
ir daugiau pavyzdžių, iš kurių matosi, 
kad vadovas, vyr. buhalterė šiurkščiai 
pažeidinėjo Lietuvos Respublikos 
įs ta tym u s, nevykdė L ie tuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimų, 
sistemingai aplaidžiai atliko savo 
pareigas, piktnaudžiavo tarnybine 
padė tim i, n eu žtik rino  jm onės 
finan s inės -ūk inės  drausm ės, 
nepatenkinamai tvarkė materialinių 
vertybių apskaitą ir atskaitomybę, dėl 
ko buvo grobstomas ir eikvojamas 
visuomeninis turtas” .

Vietoje žodžio "jaunutė tardytoja” 
turėjo būti: "Jaunutė pareigose” .

Vietoje sakinio "buvęs kolūkio 
p irm in inkas-grobstyto jas dabar 
darbuojasi rajono policijoje" turėjo 
būti: "toks kolūkio pirmininkas dabar 
darbuojasi rajono policijoje".

Vietoje žodžio "vagiui lengviau 
vagis gaudyti" turėjo būti: "tokiam 
tokį lengviau gaudyti".

Vietoje žodžio "Sėdi, aš nebijau 
to žodžio, daugumoje vagių gaujos" 
turėjo būti: "Sėdi deputatų tarybose 
didžioji deputatų dalis - laimingai 
suprivatizuotų kolūkių, jm onių 
vadovai".

Vietoje žodžio "Nė žodžio apie 
tai, kokią garbę ir orumą gali turėti 
vagys" turėjo būti: “ Nė žodžio apie 
tai, kokią garbę ir orumą gali turėti 
vadovai, “ išparceliavę” jmonių turtą".

Vyr. kontro lierė  
Virginija  

P L U Š Č IA U S K IE N Ė  
(kalba netaisyla)

naujieną šiupinys
j miesto kūdikių namus atiduota 

našlaitė, kuriai dar nėra nė pusės 
metų.

Patalpų pertvarkym o kitoms 
reikmėms komisijos siūlymu leidžiama 
pertvarkyti butus Vilniaus g. 22-3, 
Gegužių g. 45-111, Vilniaus g. 120- 
га, Vytauto g. 102-13 irTilžės g. 118- 
18 komercinei veiklai - parduotuvėms 
įrengti.

Be to, UAB "Aitvaras” leista 
komercinei veiklai (agentūrai įkurti) 
pertvarkyti butąT'lžės g. 144-1.

Dvaro g. 43-16 leista įrengti advokato 
kontorą, butą Gegužių g. 70-48 
pertvarkyti į kirpyklą.

Socialinės rūpybos skyriui leista 
nekonkurso tvarka nuom oti 
negyvenamąsias patalpas kabinetams 
įrengti Aušros ai. 29 ir Lyros g. 13.

įsteigtos gyvenamųjų namų 
eksploatavimo bendrijos Mickevičiaus 
g. 2, Ežero g. 5, Krymo g. 14, Gvazdikų 
tako 8, Gytarių g. 9 ir Lukšio g. 8.

Iš valstybinės įmonės “Rūta” balanso 
j valstybinės įmonės "Bendrabutis" 
balansą perimamas bendrabutis 
Gegužių g. 49a.

Įreg is truo ta  keletas nau jų 
visuomeninių organizacijų. Tai - Šiaulių 
miesto vokiečių bendrija (Naujo ryto 
takas 4-56), Kauno technologijos 
universiteto Šiaulių fakulteto verslo 
administravimo specialybės studentų 
klubas "Kablys”  (Vilniaus g. 141-301), 
Šiaulių miesto architektų klubas (Vilniaus 
g. 116a), Šiaulių miesto gyvūnų globos 
draugija ir kėglių žaidimo mėgėjų 
klubas (Vilniaus g. 88).

Sudaryta komisija, kuri nagrinės 
gyventojų prašymus atleisti nuo žemės 
nuomos ir žemės mokesčio. Savo 
pasiūlymus komisija pateiks miesto 
Tarybai ir miesto Valdybai. Komisijos 
pirmininkė - I. Kiurienė, socialinės 
rūpybos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Šiaulių dramos teatre lapkričio 6 
d. 12 val. premjera: B. Junger 2 dalių 
pasaka vaikams "Baltoji rožė". Rež. 
N. Mirončikaitė-Timinskienė. Trukmė 
- 2 val.

Lapkričio 6 d. 19 val. S. Čiurlionienės- 
Kymantaitės "Pinigėliai" - 3 veiksmų 
4 paveikslų komedija. Rež. H. 
Steponavičiūtė.

Lapkričio 7 d. 15 val. Pasakų 
svetainėje aktorės S. Povilaitytės 
im provizacijos-žaidim ai pasakų 
motyvais.

Lapkričio 7 d. 19 val. J. Tumo- 
Vaižganto "Dėdės ir dėdienės” . 
Inscenizacijos autorė ir režisierė R. 
Steponavičiūtė.

Šiaulių dailės galerijoje (Vilniaus 
g. 245) Petro Rakštiko akto piešinių 
paroda.

Šiaulių dailės galerijoje Vaidoto 
Janulio miniatiūros ir ekslibrio paroda.

“Laiptų" galerijoje (Mokytojų namai) 
Dalvio Udrio kūrybos paroda.

P. Višinskio viešojoje bibliotekoje 
atidaryta Ričardo Šileikos fotografijų 
paroda (iki lapkričio 30 d.)

XVI amžiaus pabaigoje Overnyje 
gyveno pasiturintis ponas, vardu 
Sanrošas. Jo dvaras buvo ant kalno. 
Pro langus matėsi žali kloniai, 
upelis, gražus miškas su didingais 
kalnais už jo.

Ankstyvo 1580 metų rudens 
vidurdienį Sanrošą aplankė senas jo 
draugas Fero lis . Pastarasis 
apylinkėje garsėjo kaip geras 
medžiotojas ir žvejas. Taigi atėjo jis 
kviesti draugą kartu pamedžioti. 
Sanrošas apga ilestaudam as 
atsisakė, nes laukė advokato, kuris 
turėjotuojau atvykti. Ferolis medžioti 
išėjo vienas.

Advokatas atvyko, ir su juo 
Sanrošas tarėsi daugiau kaip 
valandą. Jis net pamiršo apie 
draugo vizitą. Tik išleidęs advokatą 
atsim inė. Kadangi kito darbo 
nebeturėjo, nutarė eiti sutikti Ferolio. 
Jis nuskubėjo link m iško ir po kelių 
m inučių ant netolim os kalvos 
pamatė savo draugą. Kuo labiau jie 
vienas prie kito artėjo, tuo aiškiau 
darėsi Sanrošui, kad jo  bičiulis 
kažko susijaudinęs. Kai priėjo 
vienas prie kito, dvarininkas pamatė, 
jog medžiotojo drabužiai suplėšyti, 
purvini. Ant jų matėsi kraujo spalvą 
primenančios dėmės. Ferolis buvo 
labai prislėgtas, uždusęs, dėl to  jo 
draugas klausinėti nebesiryžo, tik 
paėm ė panešti m uškie tą  ir 
medžioklinį krepšį. Kurį laiką ėjo 
tylėdami.

Paskiau kiek atsikvėpęs, bet vis 
dar ja ud in dam as is , Fero lis 
papasako jo  S anrošu i apie 
pritrenkiantį įvykį, kuris ką tik jam 
atsitiko miške.

Medžiotojas, pasirodo, ilgokai 
vaikštinėjo, kol aptiko būrelį elnių. 
Niekaip nesiskė priartėti, kad galima 
būtų sėkmingai iššauti. Galų gale, 
persekiodam as elnius, nuklydo 
gana toli. Pasuko namo. Tuo metu 
išgirdo piktą urzgimą, kuris sklido iš 
netoliese paparčiais priaugusios 
daubos. M edžio to jas,
nenuleisdamas akių nuo daubos, 
pusiau atbulas nuėjo gal dvidešimt 
žingsnių, kai didžiulis vilkas iš 
papartyno šoko ant jo.

Ferolis bandė šauti, bet suklupo, 
užkliuvęs už medžio šaknies, ir kulka 
nepataikė. Vilkas urgzdamas šoko 
ant m edžio to jo , bandydam as 
sugriebti už gerklės. Laimei, Ferolis 
spėjo trinktelėti žvėrį buože, ir jis

išsitiesė ant žemės, tačiau tik 
akimirkai. Žvėris ir medžiotojas, 
laikantis rankoje medžioklinį peilį, 
pradėjo mirtinas grumtynes. Tačiau 
sekundės atokvėp į Fero lis
išn audo jo  p ro tinga i: skub ia i
nusim etė  apsiaustą  ir ju o
apsivyniojo kairiąją ranką. Dabar ją 
grūdo žvėriui į nasrus, o dešiniąja 
laikydamas peilį, taikė juo perpjauti 
vilko gerklę.

įnirtęs žmogus ir žvėris voliojosi 
vienas kito glėby, kol abu atsidūrė 
prie nugriuvusio medžio. Čia vilko 
letena užkliuvo už atsikišusios 
šakos. Ferolis savo sunkiu peiliu iš 
visų jėgų truktelėjo vilkui per koją, ir 
letena nukrito. Žvėris sustaugęs 
išsprūdo iš medžiotojo glėbio ir 
ra išuodam as pabėgo. Krauju 
aptaškytas Ferolis kurį1 laiką sėdėjo 
ant žemės. Džiaugėsi, kad taip 
padėjo ant rankos apmuturiuotas 
apsiaustas: vilkas net neįdrėskė. 
Dabar reikėjo susekti vilką ir 
pribaigti, tačiau buvo jau vėlu, ir jis 
pasuko namo.

Galima suprasti, kaip stebėjosi 
Sanrošas, klausydamasis draugo 
pasakojimo. O šis pasiūlė: "Aš tą 
vilko leteną įsidėjau į krepšį ir galiu 
parodyti". Jis pasilenkė prie krepšio, 
bandė išimti, bet staiga lyg pirštus 
nusvilęs suriko. Ant žolės kažkas 
nukrito. Sanrošas pamatė, kaip jo 
draugas mirtinai išbalo. "Nieko 
nesuprantu, - šnibždėjo Ferolis, - juk 
čia vilko letena..."

Išsigando ir. Sanrošas: žolėje 
gulėjo nukirsta žmogaus plaštaka. 
Ant grakščių pirštų buvo keli žiedai. 
Vieną iš jų  jis pažino. Tai buvo 
žmonos žiedas.

Sanrošas, pus iau  netekęs 
nuovokos, suvyniojo plaštaką į 
nosinaitę ir pasuko namo. Jo žmona 
jau buvo grįžusi. Užsukęs į jos 
m iegam ąjį, S anrošas rado ją 
gulinčią beveik be sąmonės. Ant 
skalbinių matėsi kraujo dėmės. 
A tvykęs g yd y to ja s  sula ikė 
kraujavimą: visa rankos plaštaka 
buvo nukirsta. Po kurio laiko žmona 
pris ipaž ino , jo g  ji v ilko lak is . 
Prasidėjo teism o procesas. Madam 
Sanroš teismo sprendimu buvo 
sudeginta ant laužo.

Parengė
Bron ius K A S P ER A VIČ IU S

pinigo prisiplėšė!.."
Visai naujai pažvelgta į  kartų 

problemą: anksčiau jauni plėšė 
senius, dabar - atvirkščiai. “Grabj 
nagrablenoje! - kaip mokė tėtušis 
Leninas. - Marksizmas-leninizmas 
- ne dogma, bet vadovas veikimui!”

Bet ko aš kitus mokau, f save 
nepažvelgdam as? Pasigydyk, 
gydytojau, pats: už scenarijus 
televizija man absoliučiai nieko 
nemoka, už humoreskas (labai 
aukštos kvalifikacijos darbą, - 
pabandykit patys parašyt - Įsitikinsit!) 
redakcijos trupinius išmeta... Mintis: 
rašysiu vestuvių scenarijus Ir 
humoreskas!

Žilv inas S K A Č K A U S K A S

JAUNI PINIGO TURI!
(hum oreska)

Kodėl išnyko dinozaurai? Yra 
įvairiausių hipotezių (radikulitas^ 
pražudė, nuobodulys... etc.), o aš 
turiu savo nuomonę: nerangumas. 
Kol dinozauras apsisuks - Jūra išdžius.

Kodėl dabar, pavyzdžiui, senimas 
ir vidurinioji karta (tie vos sukrapšto 
šokiams “Virš trisdešimt”)  vargsta? 
Todėl, kad... Pagavot mintį?

Tiesa, ne visi vidutamžiai sunykę. 
Sutikau anądien fotografą. Tikras 
foto-grafas. Spjoviau, sako, Į  
redakcijas, vestuves fotkinu!

Sutikau kino operatorių. Velniop, 
sako, tą televiziją, je i kažkam dar

ženytis knieti!
Sutikau muzikantą. Suvargusį, 

teisybė, bet ne nuo bepinigystės. 
"Eimel,’, - pamojo Basanavičium 
(banknotu), - pachmielą po veselios 
padarysim!”

Kokia išvada? Jaunimas pinigo 
turi, jį ir reikia pareketuot Bet gražiai, 
be smurto ir rusiškų keiksmažodžių.

Tą vidurinioji karta ir daro. Girdėjau 
vieno jaunikio skundą: “Tojotą” 
pardaviau, - foto-grafui - duok, 
operatoriui - duok, piršlys už dyką 
Irgi nesikaria... Gerai dar, kad 
muzikantai įžūlūs pasitaikė, patys

Šių metų rugsėjo pabaigoje gavome Lietuvos 
Respublikos Valstybės kontrolės departamento Šiaulių 
apygardos skyriaus vyr. kontrolierės V. Pluščiauskienės 
prašymą, kurj skaitytojams ir pateikiame.

PRAŠYMAS

AUŠROS ALEjA



naudinga žinoti
Vyšnių, slyvų kompotų su kauliukais 

negalima laikyti ilgiau kaip metus, 
nes juose kaup iasi nuod ingos 
medžiagos.

Spanguolės išlaikomos šviežios, 
užpiltos šaltu vandeniu ir pastatytos 
šaltoje vietoje; vanduo keičiamas kas 
dešimt dienų.

Stiklainių metaliniai dangteliai 
nerūdys, jei juos ištepsime riebalais.

Jei puodas pridegė, jp ik ile jj pamuilių 
Kiek palaikykite ir išplaukite švariu 
vandeniu,

Aprūdiję peiliai ar šakutės nuvalomi 
perpjautu svogūnu.

Duoną pyragą laikykite atskiruose 
polietileno maišeliuose šaldytuvo 
apatinėje lentynoje. Taip laikydami 
įsitikinsite, kad nė vienas gabalėlis 
nesužiedės ir nesupelys.

Sodininkams

Atrodytų, kad jau v isi darbai sode 
padaryti ir ten veikti nėra ką. Tačiau 
sumanus sodininkas ir žiemą nemiegą 
o  čia paskutinis rudens mėnuo. Reikia 
daug ką peržiūrėti, sutvarkyti, ruoštis 
ateinančių metų darbams. Kai pašąla, 
galima atsivežti organinių trąšų (mėšlo, 
durpių) ir jas susluoksniuoti. Šiuo 
metu daug jvaiiių kenkėjų ypač grauži kų. 
Jiems naikintiyra įvairių būdų. Pelės 
nuodijamos, gaudom os spąsteliais. 
O  štai kurkliai ir kiti kenkėjai suviliojami 
po mėšlo krūvelėmis. Todėl prieš 
šalčius ir primėtoma sode mėšlo, o 
kai gerokai pašąla - jis išsklaidomas, 
ir taip kenkėjai sušaldomi. Ypač daug 
sunaikinama kurklių.

Jeigu dar neaprišti medeliai, 
paskubėkime. Juos labai patogu aprišti 
eglišakėmis. Pasilaužoma šakelių, jos 
priglaudžiamos prie kamieno ir minkšta 
viela dviejose vietose sukabinamos, 
užsukant galus. Dar patogiau 
va ism edžius ap juosti specia lia i 
padarytais skydeliais iš lentelių ar 
kuolukų Jų neturiu tinka ir impregnuotas 
popierius, audeklo atraižos. Prikastus 
medelius taip pat saugokite nuo graužkų 
pridenkite eglišakėmis.

j  paruoštas lysves sekime morkas, 
petražoles, salotas, krapus, špinatus, 
ridikėlius, porus. Sėdami ant įšalusios 
žemės, sėklas išbarstykime paviršiuje 
(sėklos normą maždaug 25 proc. 
padidinkime). Pasėtas sėklas nestorai 
apiberkite nesušalusiom is nerūgš- 
čiomis durpėmis ar šiaip lengva žeme. 
Pasėję rudenį, sulauksite anksty vesnio 
derliaus, negu sėdami pavasarį.

Laiku pridenkite rožes. Prieš 
uždengdam i nupurkškite 3 proc. 
nitrafeno tirpalu. Po to sudarykite žemių 
kaupus 30-40 cm  aukščio arba 
apkaupkite durpių ir žemių mišiniu, 
Geriau atnešti žemės iš kitur, nes 
kaupiant galima apnuoginti šaknis ir 
rožės nukentės. Geriausia rožes dengti 
m ediniais skydais; jei žiema šalta, jie 
uždengiam i sausais lapais. Kai lauke 
esti 6-8 laipsniai šalčio, rožes uždenkite 
eglių šakomis, sausais lapais.

Nepam irškiteaprišti sumedėjusių 
bijūnų. Pirmiausia surišamos šakos, 
aplink apkaišiojama eglių šakomis, 
o  paskui storu popieriumi ir polietilenine 
plėvele. Mažesnius kerelius galima 
pridengti medinėmis dėžėmis.

Pradėjus šąli pamdčiJOkite narazis, 
jacintus, tulpes. Geriau žiemos, gausiau 
žydės. Mulčiuojama durpėm is 5-8 
cm  sluoksniu. Pravartu pamulčiuoti 
ir daugiametes gėles, ypač senesnes.

Šj m ėnesį baig iam e sod in ti 
dekoratyvin ius krūmus, medžius.

PRANAS

PONIOS IR PONAI,
PRAMONINKAI IR VERSLININKAI

F IR M A
pa rdav im o

kad

gali

F IN E K A — ^ P a d e d a  palan
kiausiomis sąlygomis parduoti ir pirkti;

BUTĄ. NÁMA, SODYBA, SODĄ, 
GARAŽĄ.

F IN E K A  — y' Greitai ir patikimai

tva rko  p irk im o  
dokumentus.

F IN E K A  — ^  Prim ena, 
visos kainos yra sąlyginės.

F IN E K A  ^  A g en tą
iškviesti j namus.

F IN E K A —^N em okam ai telkia 
informaciją.

F IN E K A —^P ig ia i pa rd u o d a  
Ginkūnuose grato Platono Zubovo 
dvaro rūmus (po restauracijos) su 
parku.

P a tik ė ję  savo re ika lu s  firm a i “F IN E K A " su taup ysite  la iko . 

Užeikite: Šiauliai, Tilžės 170-308 kab. 
Skambinkite: Šiauliai (8-214) 3-28-75.

POLITINIŲ KALINIŲ IR 
TREMTINIŲ DĖMESIUI!

m. lapkričio 14 d. į  susitikimą Vilniuje kviečiami altajiečlal. 
10 val. šv. Mišios šv. Mikalojaus bažnyčioje.
12 val. Susitikimas žemės ūkio ministerijos salėje (įėjimas Iš 

Operos ir baleto teatro pusės).
Pietūs bendri, suneštiniai.

Informacija Vilniuje 62-96-13, 
Šiauliuose 3-12-77.

Lie tuvos P o litin ių  ka lin ių  ir trem tin ių  

są jungos Š iau lių  skyrius

“Aušros alėjos” 
skelbimui kainos:

u ž  s ke lb im u s  " p e rk a ” , “ n u o m o ja” , “ p a rd u o d a ” , 
“ k e ič ia ”  -  3  Lt 5 4  et (su akc izu );  

je i  to ks  s k e lb im a s  bus Ir p ak arto tas  - 
4  Lt 7 2  et (su akc izu); 

u ž  p a d ėką  - 5  Lt 9 0  e t (s u  akc izu );  
u ž  u žu o jau tą  - 5  Lt 9 0  et (su akc izu ). 

Įm o n ių , o rg an izac ijų , firm ų  s k e lb im am s v ie n o  
kva d ra tin io  c e n tim e tro  ka ina  -  5 0  et.

Skelbkitės pas mus!

i— J—— L.

PARDUODU
ska lb im o  m ašiną  “ R y g a -1 7 M ” . 

T e ira u tis  te le fo n u  5 -1 2 -0 7  po d a rb o  val.

 — — .— -  : " ..: -  t  ........................   t ______—___ r

IŠNUOMOJU 
ga ra žą  M e d e ly n o  ra jo n e , Š iau liu o se . 

T e ira u tis  te le fo n u  5 -1 2 -0 7  po d a rb o  val.

 '

PATIKSLINIMAS
“Aušros alėjos’’ 60-ajam e numeryje įsivėlė klaida. Pašinyje “Sunku 

plaukti surištomis kojomis" pirmasis sakinys turi būti toks: “Spalio 28- 
ąją į susitikimą su žurnalistais atvyko Etten-Leuro miesto meras Marias 
van de Venas su žmona, deputatas Vermunt WBM su sūnumi, kiti 
oficialūs asmenys”.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Antradienis, lapkričio 9 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.25; 8.55 Žinios. 

9.20 "Rojaus paplūdimys". 18 ser. 
9.45-10.15 Sveika, Prancūzija, 18,00 
Žinios. 18.10 Programą vaikams. 18.20 
Moksleiviams. 18.50 Žinios. 19,00 Bi 
Bi Si žinios. 19.30 "Vėl tu?", 15 ser.
20.00 Alles Gule. 20,30 Menų akcija 
"D idž io ji Kun iga ikštystė”  21.00 
Panorama. 21.30 LTV spektaklis 
"Užm ušti žm ogų” . 22.20 "M iesto 
angelas". 11 ser. 23.15 Vakaro žinios.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Anglų 

k. pamokėte. 7.33 Muzika. 8.00 Animac 
filmai. 9.30 Aerobika. 10.00 Dok. filmas.
11.10 Filmas "Savas tarp svetimų, 
svetimas tarp savų". 12.40; 14.57 
Anglų k. pamokėlės. 15.00 Animac. 
filmai. 16:30 Muzika. 18.00 Didžioji 
šeima. 18.30 Panevėžio TV programa.
19.00 Naujausios žinios. 19.20; 21.30;
23.40 Anglų k. pamokėlės. 19.25 Filmas 
“Santa Barbara". 20.15 Muziką 20.30 
jdomūs žmonės. 21.00 CNN naujienos. 
21.33 "Laisvas žodis". 22,00 Filmas. 
23.45 Muzika.

OSTANKINO PROGRAMA  
8.40 Men. f. "Tiesiog Marija". 9.35 

Žm ogus ir jstatymas. 11.20 Men. f. 
'Tyla". 1 ser. 1225TV men. f. “Favortas".
1 ser. 13.30 Animac. filmaas, 14.00 
Naujienos. 14.25 Dalykinės žinios.
14.40 A. Smito pinigų pasaulis. 15.10 
Veikla 15.20 Bloknotas. 15.25 Animac. 
filmas. 1J5.50 Mokslo populiar. filmas.
16.10 Žvaigždžių valanda. 16.50 
Technodromas. 17.00 Naujienos. 17.25 
Rusijos pasirinkimo aidai. 17.50 
Dokumentai ir likimai. 17,55 Apie orus.
18.00 Men. f. "Tiesiog Marija", 18.55 
Tema. 19,40 Labanakt, vaikučiai, 19,55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 “ Meistro palelė".
21.10 AutorinėL, Filatovo programa.
22.30 XI tarptautinio TV programų ir 
flmų festivalio uždarymas. 025 Spaudos 
ekspresas.

Trečiadienis, lapkričio 10 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.25; 8,55 Žinios, 

9.20Šeimos albumas. 9.45-10.45 TV 
dėtekt. serialas "Senis"- -' “ Keršto 
akimirka". 18.00 Žinos. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 Krepšinis. 
Lietuva-Estija 20.30 Rinkimai j Lietuvos 
Respublikos Seimą Kaišiadorių 59- 
ojoje rinkimų apylinkėje. 21.00 
Panorama 21.30 NTV programa 22.30 
Vakarai. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
"Europos aikštė” - "Gatvė Ostravoje... 
gatvė Duisburge". 24.00 Studija MT.

TEL’E-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Anglų 

k. pamokėte. 7.33 Muzika. 8.00 Anknac! 
filmai. 9.30 Aerobika. 10.00 Muzika,
10.30 Dok. filmas. 10,55 Filmas “Santa 
Barbara". 12.40; 14.57 Anglų k. 
pamokėlės. 15,00 Animac. filmai. 16.30 
Muzika. 18.00 Krepšinio pamokėlė.
18.15 Langas j gamtą. 18.30 Jurbarko 
t v  programa. 19.00 Naujausios žinios. 
19.20; 21.30; 23.45 Anglų k. pamokėlės.
19.25 Filmas. 20.30 Verslo tikslai.
21.00 CNN naujienos. 21.33 Padangių 
akrobatas - Jurgis Kairys. 22.00 Filmas. 
23.50 Muzika.

OSTANKINO PROGRAMA  
8.40 Men. f. "Tiesiog Marija” . 11.20 

TV men. filmas “ Tyla". 2 ser. 12.25 
TV men. filmas "Favoritas". 2 ser.
13.30 Animac. filmas. 14,00 Naujienos.
14.25 TV įvairenybės. 15.10 Bloknotas.
15.15 Animac. filmas. 15.40 Humoristų 
konkursas. 16.05 Tarp mūsų šnekant...
16.25 An im ac. film a s . 16.50 
Technodromas. 17.00 Naujienos. 17.25 
Kompanija "M ir". 17.50 Dokumentai 
ir likimai. 17.55 Apie orus. 18.00 Men. 
f. "Tiesiog Marija". 18,55 Reklama.
19.00 Futbolas. 19.50 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 TV men. filmai: 
'įga lio tin is”  ir “ Kas žm ogžudys?",
23.15 Naujenos. 23.40 Paradiso kokteilis. 
0.35 Spaudos ekspresas.

Ketvirtadienis, lapkričio 1 1 d . 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.25; 8.55 Žinios. 

9.20 Laida apie vadybos biznj. 9.45- 
10.15AllesGute. 18.00 Žinios, 18.10

Programa vaikams. 18.50 Žinios, 19, 
Bi Bi Si žinios. 19.30 "Vėl tu?" 16 s
20.00 KatalikųTVstudija. 20.30 “ Z
21.00 Panoramai 21.30 Tiltai. 22; 
"Pašė^s biznis". 4 ser. 23.05 "Reine 
Marija Rilkė” . 23.15 Vakaro žinic
23.30 Rock Weekend-7.

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Angių 

pamokėlė. 7.33 Muzika. 8.00 Anims 
filmai. 9.30 Aerobika. 10.00Muzik
10.30 Fimas "Užmirštoji lietos melodij; 
1-2 ser. 1240; 14.57 Anglų k. pamokėk
15.00 Animac. filmai. 16.30 Muzik
18.00 Didžioji šeima. 18.30 Panevėž 
TV programa 19.00 Naujausios žinic 
19,20; 21.30; 23.40 Anglų k. pamokėlė 
19.25Film asl,SantaBarbara,,.20.f 
Kriminaliniai pranešimai. 20.30 Pa 
sau režisierius. 21,00 CNN naujieno 
21.33 911. 22.00 Filmas. 23.45 Muzik,

OSTANKINO PROGRAMA  
8.40 Men. filmas “ Tiesiog Marija

9.30 Gyvūnijos pasaulyje. 11.20 T 
men. f. "Meilė neatleidžia” . .12:25 F 
spektaklis "Stepančikovo dvaras 
jo gyventojai". 14.00 Naujienos. 14.2 
TVįvairenybės. 15.10Bloknotas. 15.1 
Animac. filmas. 15.40 Rokas. 16.2 
"...Iki šešiolikos ir vyresniems". 17.0 
Naujienos. 17.25 TV dok. filmas, 17.5 
Dokumentai ir likimai. 18.00 Apie oras
18.05 Men. filmas "Tiesiog Marija" 
18.55 Svečiuose pas valdžią. 19.4( 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama
20.00 Naujienos. 20.35 Programa 
20.40 Loto “ Milijonas” . 21.10 T\ 
men. film as "Tvin Pyksas". 3 ser
22.05 Daina-93.23.15 Naujienos. 23.-K 
Kinas Iki pareikalavimo. 0.2<LM7V 
1.20 Spaudos ekspresas.

PA LY D O V IN Ė  IR ŠTV  
P R O G R A M A

Antradienis, lapkričio 9 d.
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 19.20 

Sodžius, 19.35 Laida "Kosmonau s 
gal ir nebūsiu..." 19.45 Pirk. parduot, 
informuok. 19.55 Veiksmo filmas 
“ S m o g ia m a s is  b ū ry s " .  21.50 
Kartojamos žinios ir "Pirk, parduok, 
in form uok” . 22;20--2.00 Palydovas 
programa.
-  Trečiadienis, lapkričio 10 d.

18.30 MTV. 19.00 Pirk, parduok, 
informuok. 19.10-22.30 Tango TV 
programa, jdom um o dėlei. 19 20 
Išdykę ledai. 19,50 Niuansai. 20.10 
T  angomanija. 20.50 T  eleparduotuvė 
“ Litpoliinter". 21,10 Filmas "Erškėčių 
paukščiai". II d. 2230 Kartojama "Pirk, 
parduok, in form uok". 22.40-2.00 
Palydovinė programa.

Ketvirtadienis, lapkričio 11 d.
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 1920 

Studijoje - svečias. 19.30 Pirk, 
parduok, informuok. 19 .40 -22.00 
"A rg o s "  p ro g ram a . Komedija 
"M irtinas ginklas". 21.00 Programa 
vaikams. Animaciniai filmai "Tomas 
ir Džeris", 21.20 TV žurnalas. 22.00 
Kartojamos žinios ir “ Pirk, parduok, 
informuok” . 22.40-0.35 Baltijos TV 
programa. Baltijos naujienos. 23.00 
Rež. I. Bavalo filmas "Šiaudo 
ekspresas" (JAV, 1972).

K A B E L IN Ė  TV  PROGRAMA  
B kanalu

Antradienis, lapkričio 9 d,
19.00 Men. f. "D ingo maža 

milijonierė". 20.55 Men. f. "Paslapte1 
22.00 Men. f. “ Ramus kaip “ tankas1

Trečiadienis, lapkričio 10 d,
19.00 Animac. f. "Karo šuo". 19.4® 

Men. f. “ Kiborgas". 21.45 Men. 
"G raži meilė” .

Ketvirtadienis, lapkričio 11 ?
19.00 Animac. f. "Disnėjaus 

pasaulyje. Donald Duck” . 19.30 Мел 
f. "Lengva žmogžudystė". 21.20 Meri 
f. “ Ir laimėję, ir nelaimėję".
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