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SUSIDOROJIMAS?
Trečiadienį, gruodžio aštuntąją, 

teko lankytis Šiaulių rajono apylinkės 
teisme. Raštinės kambaryje buvome 

“Valstiečių laikraščio” korespon
dente Nijole Petrošiūte. Laukėme, 
kol teismo darbuotoja suras reikiamą 
bylą.

Koks laikraštis? ‘‘Aušros alėja"? 
Uždaryti jj! Nesąmones rašo, - pro 
dantis iškošė juoda odine striuke 
vilkėjęs vyras.

Jo  žodžiai buvo ištarti su 
neapykanta, panieka, nors jautėsi 
juose ir baimė. Ar rašyti tiesą - 

esąmonė? Ar nebijoti pasakyti ją - 
vėl negerai? Ar blogai, kai j dienos 
šviesą keliame sovietmečiu užgimu- 
ius parazitus? Kad nebijome kritikuoti 

ne tik teisėjus ir prokurorus?
Prieš metus išspausdinome žurna- 

Įlisto Leono Peleckio interviu su Lietu
os Respublikos kontrolės departa- 

įto Šiaulių apygardos vyr. kontro- 
iere Virginija PlušČiauskiene. Be kita 
o, kontrolierė šį bei tą išrėžė ir apie 

juvusj Pakapės kolūkio pirmininką,

dabar Šiau lių  rajono policijos 
komisariato Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos vyr. inspektorių Antaną 
Navakauską. Minimas ekspirmininkas 
metus svarstė (o gal laukė, kol 
sustiprės buvusių komunistų valdžia?) 
ir - padavė "Aušros alėją" j teismą. 
Mes esame teisūs, bet ar laimėsime 
b ylą? K ritikavom e te isė ją  B. 
Šumnauską todėl norėjome jj nušalinti 
nuo bylos nagrinėjimo. Bet teisėjas 
B. Šum nauskas mano, kad būsiąs 
objektyvus. Ar tikrai taip? “Aušros 
alėja” kritikavo ne tik teisėją B. 
šum nauską... Mes nenorėtume, kad 
ši byla būtų nagrinėjama Šiauliuose. 
Todėl k re ip ėm ė s j L ie tuvo s 
Respublikos Aukščiausiojo Teismo 
pirmininką poną M. Lošj. Tačiau 
atsakymo dar negavome! Kodėl?

Kas nori susidoroti su "Aušros 
alėja"? Kam ji - lyg ašaka skersai 
g e rk lė s?  K a s  tas Antanas 
Navakauskas? Manytume, paaiškės.

O dabar malonėkite atsiversti antrąjį 
mūsų laikraščio puslapį.

PIRMASIS TĖVYNĖS 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

■ Lietuvos konservatoriai tampa 
I 'iena stipriausių politinių jėgų  krašte 
I  993 m. gruodžio 11-12 d. Vilniuje 
я  vyko Tėvynės Są jungos (Lietuvos I onservatorių) I suvažiavimas. Partijoje 
I  то metu daugiau kaip 11 tūkst. 
j  larių. Suvažiavime dalyvavo p er 900 
I  lelegatų. Atvyko svečiai iš  Islandijos, 
I  ). Britanijos, JAV, Vokietijos, Švedijos, 
I  Ikramos, Estijos. Sveikinimus atsiuntė 
Ą  y n ū s  pasaulio politikai - Margaret I ečer, Džonas Meidžoras, Karlas I 'ildtas. Konservatoriai jau  užmezgė 
U 'šius su Didžiosios Britanijos, 
1  vedijos, Norvegijos, Islandijos, Pran- 
i:| ūži jo s , Kanados, JAV, Čekijos Res- 
Ł  ublikos, Vengrijos, Latvijos, Estijos, 
Ц arijos , Slovakijos giminingomis ir
■ onservatorių partijų sąjungom is - 
i  vptautine demokratų sąjunga (TDU) I ei Europos demokratų sąjunga I DU). Tik p usė  metų praėjo  nuo 
Ę  t ylam osios Tėvynės Sąjungos 
, j  onferencijos. Kaip feniksas iš pelenų  
j j  įkilusi Tėvynės Sąjunga ruošiasi

rimtam darbui. O jo  šiuo metu labai 
daug - valdančioji partija nuskurdino 
žm ones, klampina vis į  g ilesnę  
pram onės ir žem ės ūkio krizę, 
įs iv iešp atau ja  sov ie tin is te isin is  
nihilizmas, nevykdom os švietimo ir 
sveikatos apsaugos reformos, grįžt
ama prie sovietmečiu susiformavusios 
nomenklatūros valdymo, biudžeto  
lė šo s  švaistom os Jo  Eksce len c ijo s  
naujoms viloms statyti, Seim o ir 
Vyriausybės aparatui gausinti ir jų  
algoms didinti. Valdžia privalo atsakyti 
už savo veiksm us. Rinkėjai turi te isę  
i š  jo s  to pareikalauti.

Lietuvos konservatoriai sp ręs 
svarbiausius savo krašto klausimus. 
Tam jie  turi pakankamai jėg ų  ir 
kom petencijos. Ja u  šiandien. Galbūt 
todėl taip sparčia i auga jų  gretos.

Sm ulkiau apie suvažiavim ą 
s k a ity k ite  k itu o se  la ik ra š č io  
num eriuose.

"A ušros a lė jos” Inf.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
LIETUVOS KONSERVATORIŲ) 
SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA
1993 m. gruodžio 12 d.
Vilnius

Dėl nom enklatūros valdymo
«  Sutrikd iius finansin ių  svertų 
1 ik'mą, nepriklausom o krašto 
» Idymą pakeitus j “nomenklatūrinę”
S ) ?  ę nuo 1992 m- ™ d en s 2,5-3 
I  J11!? įsm u k d y ta s  pragyvenimas 
e ja l ie s  ūkis. Dar praeitais m etais 

(atmetus kainų augimą) 
lutims darbo užmokestis Lietuvoje 
i? o íartus aukštesnis nei Rusijoje 
л  • ,  Ргосеп*Ч aukštesn is  nei 
, ?  *  u*4°je. Dabar kaimyninėse 
ftijos valstybėse pajam os net 
į k a r t ų  aukštesnės nei Lietuvoje, 

rous ima lenkti Rusija ne todėl,
>nnmiLParí ' ai būt4 ūgtelėjusi
Í?.7I «а* et todė|* kad per
i alLn ,u o s iu s  m etus
M» E S !? ? !  mūsų ükls neregėtu 
tvh l i ,  du9n4- Didžiule našta 

? ir jos p ilieč ius užgula po

Seimo rinkimų atsiradus; 3 3,2 mlrd. 
litų Valstybės užsienio ir v idaus 
ūkio skola, kuri daugiausia naudojama 
vartojim o reikm ėm s tenkinti.

Valstybinių įmonių įstatym inis 
p r iv a t iz a v im a s  p a ve rs ta s
‘‘nomenklatūriniu”  išvalstybinim u,
neretai ir jau privatizuotų įmonių 
p e rp r iv a t iza v im u  va ld a n č ių jų  
g rupuočių naudai. Švaistom as 
są m o n in g a i n u ve rtin ta s
(neindeksuotas) turtas, skirtas 
gyventojų indelių atstatymui ir 
investicinių čekių padengimui, taip 
pat nusavinam as tikrųjų akcininkų 
tu rtas ir pusve lč iu i dalijamas 
saviesiems. Dėl tokio nomenklatūrinio 
valdymo gyventojai gali likti be indėlių 
ir investicin ių lėšų - be akcijų , o 
Valstybė - be turto ir pinigų.

PATAIKAVIMAS 
KITAI VALSTYBEI

AMBASADORIAUS ČESLOVO  
STANKEVIČIAUS PAREIŠKIM AS

Respublikos Prezidentas man, kaip specialiųjų misijų 
ambasadoriui, buvo pavedęs dalyvauti valstybinės derybų 
su Rusija delegacijos darbe. Neseniai Maskvoje buvo 
nuspręsta valstybinę derybų su Rusija delegaciją nušalinti. 
Dabar š is  sprendimas jau įgyvendintas Respublikos 
Prezidento dekretu. Šiomis aplinkybėmis privalu įvertinti 
padėtį ir viešai paaiškinti savo nuostatas, nes reikalas nėra 
tik asmeninis.

Lietuvos piliečių reikalavimu okupacinė kariuomenė 
pagaliau pasitraukė iš Lietuvos. Valstybės nepriklausomybė 
yra visiškai įtvirtinta. Tačiau Rusija dar neatsisakė ketinimų 
pajungti Lietuvą savo interesams. Tai akivaizdžiai matyti iš 
jos politinių ir karinių dokumentų bei politikos veiksmų. 
Rusija neslepia ketinimų naudoti jėgą savo interesams 
užsienyje gynimo pretekstu. Ypatingai didelį pavojų Lietuvai 
kelia didžiulė Rusijos karinė jėga, sutelkta Karaliaučiaus 
srityje. Todėl santykiai su Rusija privalo būti reguliuojami 
vadovaujantis saugumo kriterijais.

Dvejus metus dirbusi valstybinė derybų su Rusija 
delegacija iki šių metų rugsėjo mėnesio nuosekliai gynė 
Lietuvos teises ir gyvybinius interesus. Pastaruoju metu 
įsitikinau, kad dabartinė Lietuvos valdžia pradeda vykdyti 
Rusijos interesus įtvirtinančią politiką. Dviejų valstybių 
santykiai v is  labiau paverčiami tik ministerijų ir žinybų 
reikalais.

Aukšti Lietuvos valdžios pareigūnai pratina visuomenę 
prie minties, kad galima įteisinti Rusijos karinį tranzitą į jos 
valdomą Karaliaučiaus sritį, leisti Rusijos karo aviacijai 
naudotis suverenia Lietuvos oro erdve, iš dalies Rusijos 
nuosavybėn perleisti Lietuvos magistralinius vamzdynus 
ir svarbias įmones. Visuomenės dėmesiui nukreipti kalbama 
apie neteisėto karinio tranzito intemacionalizavimą, 
tarptautinių stebėtojų kvietimą, tarsi būtų kalbama apie 
tarptautinių pareigų vykdymą.

Negaliu šių planų vertinti kitaip, kaip prieštaraujančius 
Lietuvos gyvybiniams interesams ir jos saugumui, kaip 
pataikavimą kitai valstybei, turinčiai pavojingų ketinimų. 
Privalau viešai įspėti visuomenę dėl šios politikos pavojingų 
pasekmių Lietuvos ateičiai. Nesusijusio ^u Rusijos 
kariuomenės išvedimu iš Karaliaučiaus srities karinio tranzito 
įteisinimas reikštų ne tik karinį bendradarbiavimą su Rusiją 
bet ir Lietuvos įtraukimą į Rusijos karinių interesų sferą,

trukdytų Lietuvos integravimui į Vakarų kolektyvinės 
gynybos sistemą. T as  pat pasakytina ir apie leidimą 
Rusijos kariniams reikalams naudoti Lietuvos oro erdvę. 
Beje, suverenios oro erdvės perleidimas vertinamas ne 
tik politinės, bet ir juridinės atsakomybės kriterijais. Juk 
suverenitetas priklauso ne tik valdžiai, bet ir tautai. 
Jmonių ir vamzdynų nuosavybės perleidimas taip pat 
būtų ne kas kita, kaip jų pavertimas Rusijos ginamais 
objektais.

Nelegalus tranzitas yra  Lietuvos suvereniteto 
pažeidimas. Stebina aukštų Lietuvos pareigūnų aSkinimai, 
kad reikia įteisinti viską, ką Rusija neteisėtai tebedaro. 
Vadovaujantis tokia logika reikėtų įteisinti bet kokius 
nusikalstamus veiksmus.

Kaip Uettvos Respublikos pilietis ir buvęs derybininkas, 
protestuoju prieš ketinimus įtvirtinti Lietuvai pavojingus 
Rusijos interesus. Dar kartą raginu Respublikos Prezidentą 
ir Vyriausybę nepriimti pavojingų Rusijos siūlymų ir 
laikytis deklaruoto Lietuvos nepriklausomybės nuo Rytų 
politikos tęstinumo, vykdyti referendumais išreikštą piliečių 
valią.

Konstitucija ir ištikimybės priesaika Lietuvos 
Respublikai įpareigoja kiekvieną pareigūną visomis 
išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Todėl 
paaiškinu, kad negalėčiau bendradarbiauti ir kokiu nors 
būdu prisidėti prie politikos, kuri nesiderina su šia pafeiga.

V ILN IUS, 1993 m. gruodžio 10 d.

D ar lab iau  sm u n k a n tis  
pragyvenimas sukeltų socialinius 
neramumus, {prastu dalyku tampa 
nesiska itym as su p iliečia is, 
o p o z ic ijo s  p e rse k io jim a i, 
paslapčiomis vedam os derybos 
dėl Rusijos kariuomenės tranzito 
p er L ie tu v ą  ir k ito s
antikonstitucinės sutartys, todėl 
kyla pavo jus ir pačiam  Lietuvos 
valstybingum ui.

Reikalaujame, kad valdančioji 
Seimo daugumos partija nutrauktų

Eavojingą politiką, kuri alina 
ietuvos Valstybę ir jos piliečius, 

tęstų ekonom inių ir socialin ių 
demokratinių reformų politiką.

Tėvynės Są junga (Lietuvos 
konservatoria i) m ielai remtų 
d a b a rtin ė s  V y r ia u sy b ė s  
sprendimus, jei jais būtų siekiama 
atkurti prekių rinkoje visum inę 
p ak lausą  ir k itus gam ybą 
skatinančius finansinius svertus, 
atstatyti dirbtinai nusm ukdytus 
atlyginimus (pensijas) ir indėlių 
perkam ąjį pajėgum ą, pagerinti 
pram ones Įmonių ir žem ės ūkio 
finansinę padėtį, skatinti privačią 
in iciatyvą ir taikyti griežtas 
antim onopolistines oriemones 
rimtai kovoti p rieš korupciją ir 
ekonom inius nusikaltim us.

Valdančiajai partijai deramai 
n e vykd an t s a v o  p are ig ų , 
v isuo m enė konstituc inėm is 
priemonėmis turės teisę reikalauti 
priešlaikin ių Seim o rinkimų.

Tėvynės šą ju n g o s (Lietuvos 
konservatorių) suvažiavim o 
posėdžio p irm ininkas

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservato rių ) su važ iav im o  
sekretoriato vado vas

IO  D O W N IN G  S T R E E T
L O N D O N  SWIA 2АЛ

IMU URIME MINISTER

I nm very pleased to send my warmest greetings and good wishes 
tO'tlie Conservative Party of Lithuania, to your Leader, 
Professor Landsbergis, and also to the first congress of the 
Young Conservative League.

As a Government and a Party, we place great store on continued 
close relationships with our Conservative friends in 
Lithuania.

We wish you well.

December, 1993

Džono Meidžoro sveikinimo konservatorių suvažiavimui 
vertimą pateiksime kitoje “Aušros alėjoje".



S U N K E L I A I
V ie n a s  a u k š ta s  partin is 

darbuotojas siaurame žurnalistų 
ratelyje pasakė:

- Pernelyg dažnai puolami mūsų 
vadovai. Ar pagrįstai? Ar visada 
pasveriam a "u ž ” ir "prieš” ?

- Praktiškai kas trečiam ilgesnį 
laiką dirbančiam kolūkio pirmininkui 
galima iškelti... baudžiamąją bylą... 
Bet ar šito reikia? Neretai pirmininkai 
paprasčiausiai būna priversti apeiti 
jstatymą, - viename pokalbyje prie 
keturių akių samprotavo rajono 
prokuroras.

- A š kaltas?! O kiti, kurie tą patį 
daro, - nekalti?! A š v iską dariau 
kolūkio labui, ne sau, - emocingai 
aiškino vieno Lazdijų rajono kolūkio 
ekSDirmininkas, dabar atliekantis 
bausm ę už machinacijas.

- Ar daug kolūkio pirmininkas turi 
pinigų? - naiviai paklausiau vieno jų, 
apimtas švelnios egzaltacijos...

• Ogi tiek, kiek jų yra ūkio kasoje, 
nu skam b ė jo  ' a tsakym as, 

lygiavertis klausimui.
"Kada liausis siautėję kolūkių 

pirmininkai?” - vos ne kas antrame 
laiške redakcijai klausia skaitytojai.

...Ir m es važiuojame nurodytais 
adresais.

Turiu prisipažinti, kad labai 
nedėkinga ir. sakyčiau, neprotinga 
pulti kolūkių pirmininkus Tai tolygu 
karosų gaudymui kūdroje plikomis 
rankomis Sušlapsi, o žuvies vis tiek 
ne kažin kas...

Šito , sakau , galim a būtų j  r 
nedaryti jeigu bent daugelis jų 
la ikytųsi v isų  dešim ties Dievo 
įsakym ų. Ir ypač šių : nevok, mylėk 
savo  artimą kaip pats save...

Deja, d e ja .. Apie juos net ir 
ne g ird ė ję s  Š iau lių  rajono 
"Energ ijos”  kolūkio pirmininkas 
Antanas Navakauskas. Žinoma, dėl 
to labai stebėtis nereiktų, juolab kad 
Sis žm ogus - komunistas. Taigi jam 
lyg ir nepriklauso ja is 'vadovautis . 
Tačiau sujaudino mane visai kas 
kita. Man v isada įtartini žm onės, 
kurie, paklausus jų apie vieną ar kitą 
jiem s nemalonų dalyką, prisiekinėja 
motinos vardu. Nedaug, tiesa, tokių 
teko sutikti per savo gyvenimą: 
ga lim a saky ti, A n tan as  
N avakau skas  buvo p irm as iš 
pirmųjų.

ir m elavo jis man tiesiai j akis, akių 
nenuleisdamas O savo atsakym us 
patvirtindavo: "Motinos sveikata 
p risiek iu .."

A š , p r is ip a ž in s iu , buvau  
bepradedąs tikėti, nes man visada 
imponavo em ocionalūs žmonės. 
Antanas Navakauskas buvo būtent 

' iŠ tokių.
- T ie sa , - patvirtino mano 

spė lio jim us kolūkio vyriausio ji 
ekonomistė Aldona Juzelskienė. - 
Tai retų gabumų žm ogus, tačiau jo 
gabumai nukreipti ne  ta linkme... 

Kokia gi?
Norint atsakyti j š j klausimą, tenka 

remtis faktais. O jie, deja, net man, 
pašalin iam  šioje istorijoje žmogui, 
nem alonūs.

"P avasarj pirmininkas pasakė 
m an, kad  reikia apie porą hektarų 
nuošalios žem ės E są  auginsime 
svo g ūnus ir kopūstus partijos rajono 
komiteto antrajam sekretoriui A. 
N everausku i(...) Tuos svogūnus 
prižiūrėjo pirmininko vairuotojas. 
Sak iau , kad šito daryti nereikia, nes 
m ačiau, kad naudos nebu s...”

Tai trumpa ištrauka iš kolūkio

partinės organizacijos sekretoriaus 
Kazimiero Koskaus pareiškimo, kurj 
j redakciją atvežė kolūkiečiai.

Susitikau su K. Koskumi kolūkio 
kontoroje

- Iš pradžių tikėjau pirmininku. 
Maniau - dėl kolūkio stengiasi... • 
drebėjo sekretoriaus balsas.

M ačiau- dvejonės kankina 
žmogų, kuris čia gimė, užaugo. 
Dvejonės ir neviltis.

- Nesąžiningas žmogus jis - 
nesąžiningas ir nedoras,..

Taip  mano užrašų knygutėje atsi
rado dar vienas Kazimiero Koskaus 
įrašas, patvirtintas autoriaus parašu.

(Teism o sprendim u paneigti 
žodžiai - žiūrėti kiek žemiau 
“ PANEIGIM AS”.)

Kam  reikėjo to tūkstančio rublių? 
Pasiro do , reikalo būta labai 

paprasto. Antanas Navakauskas 
nu sp rend ė  gauti bu lvių  iš 
Baltarusijos pigesne kaina. Ką gi, 
rūpinimasis kolūkio ekonomika - 
sveikintinas dalykas.

(Teism o sprendim u paneigti 
žodžia i - žiūrėti kiek žemiau 
"PANEIGIM AS".)

Mums sunku buvo kalbėtis su 
Kazimieru Koskum i. Tiesiog pagailo 
žmogaus, kuris, neseniai pradėjęs 
vadovauti partinei organizacijai, 
susidūrė su  apgaule ir sukčiavimu. 
Tod ė l pokalb j ap ie svogūnų 
auginimą pratęsiau su statybos 
brigadininku Stasiu Jurevičiumi. 
Kartu su juo nuvykome apžiūrėti 
lauko, kuriame augo tie "nelemti” 
svogūnai. T as  laukas, daugiau nei 
vienas hektaras, Einorių brigadoje, 
lankantis vasario m ėnesį,’ labai jau 
liūdnai atrodė: net neapartas...

Vėliau, man kalbantis su partijos 
rajono kom iteto antruoju 
sekretoriumi Algirdu Neverausku, jis 
pagrjstai pasipiktins:

- Kokia nesąm onė...
Tačiau kas dėl to kaltas? Ar ne 

pats kolūkio pirmininkas, kuris gal 
dėl patirties ar paprasčiausio  
atsargumo stokos ne vienam buvo 
garsiai prasitaręs, kad svogūnus 
augins sekretoriui, ir apie tai kolūkyje 
žinojo visi. Laiške redakcijai, kurj 
pasirašė per 30 kolūkiečių, yra 
tokios eilutės: "Praėjusią vasarą 
pirmininko nurodymu buvo išskirtas 
žem ės sk lypas, kuriam e augo 
svogūnai. Nei pirmininko, nei 
skretoriaus A. Neverausko dirbant 
jame niekas nematė. Nuo sodinimo 
iki derliaus nuėmimo darbavosi tai 
kareiviai, tai vadinamieji "talkininkai” 
iš Užkarpatės. Rezultatas - nem ažas 
p luoštelis pinigų j pirmininko 
kišenę..."

Šmeižtas? Tačiau kodėl buvusio 
kolūkio pagalbinio cecho viršininko 
A lfonso Ligm anavič iaus laiške 
redakcijai randame tokius žodžius:

". .Pirmininkas paprašė manęs 
padovanoti kolūkio šefui, LKP  
rajono kom iteto antrajam  
sekretoriui, akustinę sistem ą (jas 
gamino pagalbinis cechas - J  P .), 
tač iau  š io  p rašym o a š  
neįvykdžiau..."

Apie plačius Antano Navakausko 
ryšius su rajono valdžios vyrais man 
pasakojo beveik visi, su  kuriais 
tąkart teko kalbėtis. Beje, šito 
n e slė p ė  ir p ats Antanas 
N avakauskas . Galbūt dėl š io s 
priežasties ir susilpnėjo pirmininko 
savikontrolė, nes jis, vo s  kelerius 
metus pabuvęs pcie kolūkio vairo, 
ėmėsi drastiškos kadrų “valymo"

politikos
Neįvykdęs dar ir kitų, deja, 

nelabai jau taurių Antano Nava
kausko prašymų. Alfonsas Ligma- 
navičius turėjo apleisti savo vietą.

"Tai buvo gabus žmogus, kuris 
rūpinosi kolūkio reikalais" - kolūkio 
vyr. ekonomistės Aldonos Juzels- 
kienės žodžiai. Beje, jų teisingumą 
liudija ir faktai bei skaičiai. Tačiau 
šiandien jie jau nieko nebekeičia.

“ A . N avakau sko  n iekš išk i 
veiksmai atsiliepė mano sveikatai, ir 
aš jam niekada nedovanosiu".

Tai paskutinės šiurpios ilgo A. 
Ligmanavičiaus laiško redakcijai 
eilutės. Žmogaus, kuris 10 metų 
buvo LTS R  aukščiausiojo teismo 
liaudies tarėju...

Deja, ne vieną jj ištiko toks liki
mas. Priverstas išeiti iš kolūkio 
pirmininko pavaduotojas Kazimie
ra s  V a ran a u sk a s  baigė savo  
gyvenimą savižudybe...

S tasys Jurevičius:
- Pirmininkas iš  jo tyčiodavosi 

visų kolūkiečių akivaizdoje...
O štai ką liudija buvusi pieno 

laborantė Rita Šimaitienė:
"Nustatydama pieno lyginamajj 

svorį rasdavau jam e daug vandens. 
Pradėjau iš  melžėjų reikalauti, kad 
šito nedarytų, bet jos atsakydavo, 
esą vandenį j pieną pila pirmininko 
nurodymu. Š j klausimą kėliau per 
g am yb in j pasita rim ą , tač iau  
pirmininko pavaduotojas V. Šapkus 
pasakė: "Uždaryk tu savo snulų dėl 
to pieno..,"

Ta ip  pam ažu su s id a rė  
pirmininkui nepaklusnių žmonių 
sąrašas. Vos per trisdešimt metų 
perkopęs ūkio vadovas surado 
jiems "gerą" etiketę: dykaduoniai. 
J a  švaistydavosi eilinių kolūkiečių 
akivaizdoje. E są  žinokite, kas jūsų 
darbo v a is ia is  naud o jas i - 
specialistai dykaduoniai!

Artėjant kolūkio ataskaitiniam- 
rinkiminiam susirinkimui, pirmiausia 
tai pajuto vyriausiasis inžinierius 
S tasys Viesulas. Nutaręs, kad jis gali 
tapti realia kandidatūra pirmininko 
postui užimti, Antanas Navakauskas 
griebėsi šmeižto.

‘‘jvykiai klostėsi maždaug taip. - 
rašo laiške kolūkio specialistai. - 
Pirmininkas prikalbino Širvučių me
chaninių dirbtuvių vedėją A. Mockų 
parašyti pareiškimą su prašymu pa
gerinti gyvenimo sąlygas ir pažadėjo 
jam  gerą namą. Sukviečiamas val
dybos posėdis Svarstant A. Moc
kaus pareiškimą ne kas kitas, o pats 
A. Navakauskas atmeta jj, saky
damas, kad tas namas pažadėtas 
vyr. zootechnikui. Tuoj pat po 
posėdžio pirmininkas nuvyksta j 
Širvučių mechanines dirbtuves ir A. 
Mockui pareiškia: labai gaila, bet 
namo negalėjome skirti, nes kate
goriškai užprotestavo vyr. inžinie 
riu sS . V iesulas ir vyr. ekonomistė A 
Juzelskienė. Situacija aiški: A. Moc 
kus priverstas būti nepatenkintas S  
Viesulu ir, būdamas dirbtuvių ve 
dėju, gali paveikti mechanizatorius 
kad Šie rinkimuose palaikytų A 
Navakausko kandidatūrą.

Vėliau A Navakauskas pareika 
lavo iš S . Viesulo pareiškimo "atleist 
savo noru". Dar vėliau išleido j 
atostogų...

Susitikau su S . V iesulu jo 
namuose. Doras, dvidešimt metų 
išdirbęs kolūkyje žmogus atrodė 
sugniuždytas.

- Visi pirmininkai pas mus lyg

paukščiai praskrisdavo, sau pinigų 
prisikrovę... - pasakojo Stasys 
V ie su la s . - T a č ia u  tokio dar 
neturėjome - egoisto, savanaudžio, 
klastingo... Beje, jo m es nerinkome, 
jj mums a tvežė ..

...Buvo kolūkyje mažalitražis 
traktorius TZ-4 su visu  inventoriumi. 
Dėl gam ybos potencialo balo 
mažinimo jis buvo nurašytas. 
Kolūkiečiai prašė, kad š j traktorių 
skirtų jiems asmeniniams sklypams 
įdirbti. 1988 metų rudenj pirmininko 
nurodymu traktorius su visu  jo 
inventoriumi iškeliavo Šiaulių link...

...Statėsi sau pirmininkas namą 
ko lektyv in iam e so d e . Pats 
darbymetis, o technika, žmonės - 
prie statybos...

Nebegalėdami ilgiau tylėti, eiliniai 
kolūkiečiai, specialistai kreipėsi j 
partijos rajono komitetą, j agropra
moninį susivienijimą. Nuvyko j 
rajoną ir Stasys V iesulas - ne, ne 
skųsti, o tiesą pasakyti. Ak, likime 
rūstusis! Vos spėjo namo sugrįžti - 
šaukimas j karinj komisariatą... 
Sutapimas? Galbūt..

P artijo s ra jono kom iteto 
sekretorius Algirdas Neverauskas 
sutiko mane nustebęs:

- Kaip jūs sugebėjote per kelias 
dienas padaryt tokias išvadas?! Mes

ruošiamės patikrinti turimus faktus
Pernelyg ilgai ruošiasi.
Ką gi, gyvenam e demokratijc; 

laikais. Tačiau  ką reiškia demokratę 
be viešum o? Beveik nieko. Paraše 
"Ene rg ijo s”  kolūkio kolūkiečiai 
atvirą laišką pirmininkui - delikati 
neįžeidžiantį - ir.., padovanojo jj man 
atminimui, nes rajono laikraštis 
atsisakė tą laišką spausdinti.

Taigi j ką dabar beliko kreiptis 
darbo žmogui, kai rajono vadovai 
turi iš  anksto paruošę atsakymą 
dabar demokratija, m es nesikišant 
savo reikalus spręskite patys ir 1 .1 , ir 
panašiai...

Tad  jdom u p aga liau  būtu 
sužinoti, kokiais reikalais šiandien 
užsiima partiniai ir ūkiniai vadovai? 
Kokios jų funkcijos?

P. S . R .ošdam i šj straipsnį spa, 
dai, sužinojom e, kad "Energijos 
kolūkio ataskaitiniame rinkiminiame 
susirinkime pirmininku vėl buvo 
išrinktas Antanas Navakauskas į | 
redakciją paskam bino  statybos 
brigadininkas S tasys Jurevičius ir I 
pranešė, kad jis š ių  metų vasario 
dienos kolūkio valdybos posėa?" 
nutarimu atleistas iš darbo "dėl etatą 
mažinimo” .

Kieno gi dabar eilė?
Ju rg is P E K A R S K IS

PANEIGIMAS

Šių metų kovo 29 dieną Vilniaus miesto Lenino rajono liaudies teismas 
susidedantis iš pirmininkaujančios liaudies teisėjos R . Mickevičienės ir 
liaudies tarėjų G . Abramenkos bei S . Kratulienės, išnagrinėjo ieškovo Antano I 
Navakausko ieškinį atsakovams - "Valstiečių laikraščio" redakcijai ir [ 
korespondentui Jurgiui Pekarskiui dėl garbę ir orumą žeminančiu žinių Į  
paneigimo Teism as nusprendė ieškinj patenkinti dalinai ir jpareigoti paneigt' [  
1989 m. kovo 23 d. "Valstiečių laikraštyje" išspausdintame straipsnyje f 
"Šunkeliai" šias žinias:

“Pirmininkas man liepė gauti tūkstantj rublių, kuriuos anot jo, reikėjo i 
kažkam duoti. Tuos pinigus gavau iš vyr. agronomo Algio Jurgutavičiaus Г 
A. Navakauskas žadėjo grąžinti pinigus, tačiau Jų negrąžino. Reikėjo I  
labai nedaug: atitinkamo kyšio atitinkamam asmeniui. Tačiau tiek Algis I 
Jurgutavičius, tiek Kazimieras Koskus labai nustebo sužinoję, kad I 
pirmininkas bulvių nupirko, bet ne pigesne kaina, o ta pačia - po 381 
kapeikas už kilogramą. Deja, jau buvo po laiko: pinigėlių nė kvapo f

KORESPONDENTO  
KOMENTARAS

B eveik  m etus (su  pertraukom is) t ru k ę s  te ism o p ro te st I 
p asib a ig ė  šta i taip  - v ien o  punkto paneig im u. K a i dė lto , tai mane j  
kaip  žu rn a listą  Ir v isų  pirm a kaip žm o gų, gu o d žia  m aža. deja 
ju r isd ik c ijo s  aklratj neįe inanti ir g a lio s neturinti v iltis: tai nebuvo | 
m ano m elas. “ P in ig u s pirm ininkui, ku rie  buvo reikalingi kyšiui 
daviau , a š  šių  žodžių  neatsllm u, - te ism e  te ig ė  b u v ę s  “ Energ ijos' 
ko lūkio  vyr. agro n o m as A. Ju rg u ta v ič iu s . T e is m a s  žiūri įstatymo I 
ra id ė s : v ieno liudytojo (o Jų, su p ra sk im e , d au g iau  ir negalėjo | 
būti) parod ym as n ėra  fakto patvirtin im as. Ta ig i - kaltas.

Tačiau  sa vo  Ieškinyje  A ntanas N av ak a u sk as reikalavo paneigti | 
dar p e n k is punktus, įže id ž ia n č iu s  Jo g arb ę  Ir orum ą. D e ja , nei Jis 
n e i jo  liudytojai, nei pagaliau  ad v o k atas n e su g e b ė jo  įrodyti, jog I 
Juoda yra balta. Ju o  labiau, kad teism e Jis pats dali faktu patvirtino: I 
taip, prlsleklnėjęs m otinos sveikata, taip, dalį sp ecialistu  privertęs I 
palikti darbą, taip, šven tą  darbo va lan d ą  s ta tė s i so d o  nameli, etc "

K ą  gi, būna Ir taip. Iš  klaidų v is i m okom ės.
J u rg is  PEKAKSKIb | 

(p ersp au sd in ta  iš  “ V a lstie č ių  la ikraščio  I

“Aušros alėjos” prierašas
Ar tokie, Sunkeliais pasivaikščioję vyrai, reikalingi Lietuvos policijai? I 

Ar Antanas Navakauskas turi moralinę teisę dirbti Šiaulių ra|ono ро№1<* I  
komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimų tarnybo|e? |domu, ką «Р|е I 
tai mano Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas |
Ir Jū s, skaitytojai?

AUSROS ALĖJA



PAGALIAU  
SULAUKĖME!

Ik i g rau du m o buvo  gražu, ka i prae itą  trečiad ien į, g ruodžio  aštuntą ją  
Š v č . M . M a r ijo s  N eka lto  P ra s id ė jim o  š v e n tė s  m etu , iš  v isų  m ie s to  
p ie tin io  ra jo n o  gatv ių  ir  g a tve lių  p lū d o  ž m o n ė s  į  to p a t ie s  p ava d in im o  
p a ra p ijo s  la ik in o s io s  k o p ly č io s  a tida rym o iš k ilm e s

K o p ly č ią  šve n tin o  vy sk u p a s  V lad as M ic h e le v ič iu s . A p ie  d v i s u  
p u se  v a la n d o s  ž m o n ė m s teko  iš s to v ė t i s a u s a k im š o je  g rū sty je  (pilna  
buvo  ir  p irm o ji sa lė ) , tačiau  p o  p a m a ld ų  s k ir s t ė s i  v is i g ie d ra is , 
ram iais v e id a is , tau rūs, p aky lė ta  d va s ia . P a g a lia u  ir  p ie tin is  ra jo n a s  
n e b e b u s  u žka m p is  re lig in e  p ra sm e .

D ž ia u g ia s i š io  ra jo n o  tik in tie ji - n e  tik a ts ira d u s ia  g a lim ybe  atlikti 
sa vo  ka ta liko  p r ie d e rm ę  - se k m a d ie n ia is  ir  š v e n č ių  m etu  dalyvauti šv . 
M išių  a u k o je  - b e t  i r  p a ra p ijo s  d va s in iu  va d o vu , n e iš s e n k a n č io s  
e n e rg ijo s  k le b o n u  A lvyd u  Vainoru. D ie ve  d u o k  ja m  sv e ika to s  i r  jė g ų  
įg yven d in ti tai ką  u ž s im o jo  - n e  tik  m ū sų  m ie s to , b e t  ir  v iso s  tau tos  
d vsin io  a tg im im o  vardan .

V an d a R A K A U S K A IT Ė

VILOS STATYBAI 
MILIJONAI LITŲ, 

LAIDOTUVĖMS - CENTAI
Šitaip žmogaus gyvenime ir būna 

Dirba, deda ćentą prie cento, “ kad 
pasilaidoti turėtų", ir susitaupo keletą 
šimtų senatvei.

Tačiau įvykis Kuršėnuose apvertė 
aukštyn kojomis šitą senų žmonių 
išmintį. Politinis kalinys S tasys 
Sakalauskas mirė lapkričio 30 d., 
tačiau “ pasilaidojimui" jo sutaupytų 
pįnigėlių neužteko...

S tasy s  S ak a lau skas  buvo 
nuteistas 10 metų pagal 58 straipsnį.
Bausmę" atliko Vorkutos lageriuose 

ir sugrįžo j Lietuvą, praradęs sveikatą 
Atkaklus žemaitis savo rankomis 
casistatė namelį, sukūrė .šeim ą, 
augino dukterį. Ir po truputį taupė 
juodai dienai Kuršėnų taupomojoje

Kuršėnai

kasoje turėjo 5000 talonų. Š į rudenį 
jo indėlis tebuvo 50 litų. Skurdi Šiaulių 
rajono savivaldybės pašalpa, kurios 
neužteko nei karstui nusipirkti, nei 
laidotuvėms, juolab kad kapinės, kur 
palaidota jo žmona Sakalauskienė - 
už 15 km, Juozapavoje. Žmonės 
surinko aukas iš gatvės kaimynų, 
Kuršėnų "Tremtinio" klubas parūpino 
autobusą ir sunkvežimį karstui nuvežti, 
klubo choras nemokamai sugiedojo 
laidotuvių giesmes. Būtų galima padėti 
ir tašką, jei...

Je i nežinotume, kad LDDP partija 
ir Vyriausybė skyrė 2,7 milijono litų 
Prezidento A. Brazausko vilos statybai 
Nidoje.

J o n a s  V A IŠ N O R A S

UZ KLAIDAS TENKA 
MOKĖTI

Šių metų gruodžio 7  d. "Šiaulių 
aujienų" numeryje mane pritrenkė 
inutė, pavadinta “ Mūsų išlaidos".
1 oje tvirtinama, jog Lietuvoje rugsėjo 
oenesj ištyrus beveik 1500 šeimų 
šlaidu struktūrą, paaiškėjo, kad 61,5 
proc. visų vartojimo išlaidų išleidžiama
aistui (Latvijoje - 53 proc., Estijoje *

2 proc.).
Daugeliui turbūt žinomą jog Lietuva 

raeity gamino daugiau ir pigesnių 
maisto produktų negu Latvija ir Estija 

dabar štai sulaukėm e laikų, kai 
ūsų ka im yn ės , no rs  dar ir 

eatsikračiusios “ b ro liškosios' 
rmijos dalinių, nors jų respublikoje 
kokai didesnis procentas kitataučių, 

dėlto sugebėjo tinkamiau sutvarkyti 
vo ūkį ir aplenkti m us: jos savo 
Stojus aprūpina pigesniais maisto 

oduktais (kai kuriais atvejais - 
ežiais iš Lietuvos).
Taip ir norisi paklausti: o kuo 
siima mūsų Vyriausybė? Ūkininkai 

krovės gaminą bet... skundžiasi, 
d nėra kur dėti produktų. Tuotarpu 
rtotojas - miesto gyventojas - veržia 
4  nes kyla k a in o j T ikrai

paradoksali situacija!
Tarpukario Lietuvos Vyriausybė 

žemdirbiams teikė rimtą pagalbą. Tam 
reikalui buvo sukurtos tokios 
bendrovės kaip “ Maistas” , "Pieno 
centras", "Lietūkis", kurios rūpinosi 
žemdirbių pagamintos produkcijos 
realizavimu Lietuvoje ir pardavimu 
užsienyje, ieškojo ir surado rinkas 
Vakaruose. Atrodo, ir šiais laikais iš 
naujo išrasti dviratį nebūtina - tereikia 
tik eiti pramintais takais ir tokiu būdu 
pataisyti ūkio reikalus. Tačiau, kaip 
matyti, Vakarai dabartinei mūsų 
Vyriausybei ne prie širdies. Kur kas 
mieliau būtų priklausyti senajai bro'ijai. 
Užtat j tą pusę ir suka.

'Protingiausiai padarė estai, jie j 
savo parlamentą neišrinko-nė vieno 
deputato iš Estijos DDP. Todėl dabar 
jie maistui išleidžia tik 43 proc. savo 
m ėn esin io  b iudžeto . M ūsų 
nevykėliams rinkėjams, j valdžią 
iškė lusiem s 'kom petentingus” 
žm ones iš "komunizmo statytojų 
būrio", dabar tenka už savo  
neapsižiūrėjimą mokėti grynais.

B ro n iu s  K A S P E R A V IČ IU S

Prezidentas panaikino derybų su Rusija delegaciją 
ir derėsis su NVS. Ar įsileisim e naują imperiją? Ar 

vėl atiduosime savo vaikus žiauriai mirčiai?
Tai vyko prieš penkerius metus...

LIUDIJIMAS
J iem s p a s isekė : jie  grįžo iš  karo, kuris pasibaigė  1988 metais. Nedaug praėjo laiko, Ir ju o s pašaukė vėl - / "karštus " 

taškus. į  savanorių būrius ir kriminalistų gaujas, saugoti įvairaus plauko mitingus arba ju o s išvaikyti, ginti Baltuosius 
rūmus ir ju o s šturmuoti. J iem s reikėjo m ūsų dėm esio  ir užuojautos, mums prireikė jų  kam patirties. Apie tą patyrimą 
ir  kokia kaina ji s  buvo įgyjamas, pasakoja  Orenburgo "afganai".

KAREIVIAI “IKI PAREIKALAVIMO”
Afganistane šim tai tūkstančių vaikinų patyrė žiaurum o mokyklą 

Afganislane belaisvių likimas buvo nepavydėtinas, nepriklausomai nuo to, kieno pusėje jie kariavo.

BELAISVIAI
Igoris M edvedevas, tank istas:

“ Nuo pat pirmųjų dienų dušmanai 
stulbino savo žiaurumu. Vos tik atvykęs, 
net nepabuvojęs mūšyje leitenantas 
iš mūsų dalies pateko pas juos j 
nelaisvę. Lavoną parvežė j dalinį. 
Uždengė brezentu, iškrovė aikštėje. 
Aš priėjau arčiau: "Ar galiu pasižiūrėti?" 
Juodai įdegęs “senis" prisimerkė, 
išspjovė nuorūką: "Žiūrėk, salaga, 
jeigu ne skystos blauzdos..." Pakėliau 
priedangą - ir atšlijau pasibaisėjęs. 
Pasistengta buvo gerai. Karininko 
galvą apipylė ištirpintu švinu ir suplojo 
sunkvežimio ratais. Išėjo didžiulis 
plokščias juodas blynas. Neduok Dieve, 
kam nors tai pamatyti..."

P av la s  D., ypatingosios p ask ir
ties būrys: “ Dušmanai dažnai pjaustė 
belaisvius j gabalus, paskui palaikus 
sukišdavo j m aišus ir užkraudavo 
ant asiliuko. Išvarydavo ji j kelią, vedantį 
j pulką, spirdavo koja - tas ir eina. Kol 
j dalinio vartus neatsiremia. Kai tik 
stebėtojas pranešdavo, kad asilas 
vėl j svečiu s ateina, visiem s žandus 
susukdavo. Jam  dar valandą iki pulko 

pjauti", o dalinyje-jau mirtina tyla '.
Se rg e jus Sy so lla tin as , m ed ici

nos b ro lis: "Dušmanai turėjo savo 
pamėgtus kankinimo metodus. Kartais 
išrengę ir surišę belaisvį, jj pasodindavo 
ant ąsočio, { kurį būdavo įleistas žaltys. 
Pasib laškęs valandą kitą indo viduje, 
jis jljsdavo j belaisvį ir keliaudavo 
žarnomis. Taip ir jstrigdavo kur nors 
organizmo viduje. Nuo siaubo ir 
skausm o belaisvį ištikdavo šokas - 
jis taip ir mirdavo su žalčiu viduriuose..."

Pav las  D ., ypatingosios p ask ir
ties būrys: "Kartą dušmanai Pandžšere 
užklupo žvalgybininkų grupę. Žuvo 
visi. Karininkas dar kvėpavo. Dušmanai 
nutarė priėję išbadyti jam akis grūstuvais 
- spektaklio pradžiai, š is  sukaupė 
paskutines jėgas ir kai tik pirmasis 
"įrankis" pateko j akį, metėsi visu  
kūnu ant jo Grūstuvas pasiekė 
smegenis. Įsivaizduoju, kaip keikėsi 
dušmanai: per daug lengva mirtimi 
mirė "šuravi", visus planus sugriovė.."

BAUDĖJAI
K iekv ienas  ko lonijin is karas

neapsieina be baudžiamųjų priemonių 
specialistų.

Pav las  D .: "Po  to, kai mūsų dalis 
patyrė apčiuopiamų nuostolių dušmanų 
j n e la isvę  nebeim davom e. 
Užpuldavome staiga, jsiveržiame j 
kišlaką - ir pirmyn. V isus vyrus iš 
karto nutempdavome j centrinę aikštę. 
Kuris labai šaukdavo art» spyriodavosi, 
tas likdavo gulėti ten, kur bumą pražiojo. 
Nuo kitų - drabužėlius j šalj. Jeigu 
petys nutrintas, ant jo matosi raudona 
arba mėlyna juosta, - tą j “ iš la id as ':

vadinasi, automatą nešiojo balandėlis 
arba šaudė daug, nes ant peties mėlynės 
- nuo buožės. J ką - ir taip aišku: tarp 
jų savų nebuvo. Tą, kuris žiūri kaip 
žvėris, - įkandin pirmųjų.

Mirtį nuo kulkos dušmanai priimdavo 
ramiai - filosofiškai ar ką... Pagal jų 
tikėjimą, šitaip žuvus siela tiesiog j 
rojų patenka Bet kipos, arba kartuvių, 
paniškai bijojo: jų jsitikiriimu, tokia 
mirtis atima žuvusiojo sielai galimybę 
apleisti kūną per gerklę. O tikram 
musulmonui baisesnės bausmės negafi 
būti. Mes šitą reikalą “perkandome" 
ir labiausiai užkietėjusius “žvėris" 
pakardavome. Spektaklis būdavo 
nepakartojamas. Vos tik je  pamatydavo 
kartuves, net veidas pasikeisdavo".

R am ilis  Sa lim g ara jevas , sn a i
p eris : "Kartą mūsiškiai užklupo du 
“vikruolius '. Sušvilpė saviesiem s - 
tuoj publika iŠ visų  kuopų subėgo. 
Vegas ё  barzdočių pajuto, kad "pakvipo 
velniu”, iš užančio išsiraukė kažkokias 
raudonas žieveles, mojuoja jomis ir 
šaukia "Machtiab! " Bet tuoj paspringo 
kum ščiu. "M inkė" juos siaubingai. 
Nugriuvusius pakeldavo, vėl mušė, 
spardė kojomis, šokinėjo ant jų, jiems 
parpuolus. A š  neištvėriau, šaukiu 
saviesiem s: "Palaukite, brolyčiai, gal 
tai m ūsiškiai!”  Kur tau... č ia  dar iš 
kažkur artileristus j desantūrą velnias 
atnešė. Žodžiu, tešlą tó vyrukų padarė. 
Beformę žmonių m ėsos krūvą užmetė 
ant šarvuočio ir nuvežė j kalėjimą, 
kad nustatytų asm enybes. Šitą 
procedūrą pakartodavo su visais, kas 
tik paliūdavo m um sj rankas".

KERŠTAS
P a v la s  D ., ypatingosios p ask ir

ties b ūrys : "Kartą savo šeim os rate 
užklupome mirtinai mums įkyrėjusios 
gaujos vadeivą. Ilgai jj, bjaurybę, 
medžiojome. Gudrus buvo. jūras kraujo 
mums sugadino. Tėtušj visų šeim os 
narių akivaizdoje išvilkome j kiemą, 
pririšome prie medžio. Jo  moteris 
mums kojas bučiuoja, ašarose skęsta, 
kandžiojasi, verkia, vaikai spiegia - 
košm aras kažkoks. Vaikinai, beje, 
nuototik dar labiau sužvėrėjo. Šim tą 
kartų kontūzytas mūsų “vedantysis”  
visą  Šeimą kojų spyriais atgal j namą 
suvarė, duris užrakino ir pririštojo 
tėtušio akivaizdoje savo ŠMD sulygino 
namą su žeme.

Trenksm as, kaukimas, dulkės, 
griūvančios sienos, o šitose dulkėse 
pirmyn - atgal siautėja ŠMD, vaikų 
žarnas ant ratų vynioja. Pririštasis 
dušmanas klykė taip, kad Iri šiol prisiminti 
kraupu. Kai tik dulkės nusėdo, tėtušis 
pamatė ratus, nuplautus krauju - ir iš 
karto nutilo, susigūžė. Prieiname prie 
jo - o  jis nebegyvas. Širdis neišlaikė. 
O berniūkščių jis turėjo vienuolika..

Kai kurie iš  mūsų, "nagingieji” ,

netgi cirko numerius atlikdavo. 
Pasmerktajam mirti už nugaros 
sūrėdavo rankas, o kaklą trotilo dešrele 
apvyniodavo - yra toks sprogmuo. 
Prie jo  uždegdavo virvę, o  belaisviui 
po kojomis pasipildavo šūvių papliūpos. 
Š is  iš pradžių traukdavosi atgal 
atatupstas, o paskui apsisuka - ir j 
kojas. Penkiasdešimt metrų nubėga
- ir sprogimas. Kūnas ten ir pasilieka, 
o galva kaip sviedinėlis pasrvartydama 
dar penkiasdešimt metrų skrieja oru..

Jų  moterų taip pat nelabai gaiieįome. 
Jeigu užpuolimo metu pas šeimininką 
rasdavome "vam zdį" ar minų. jj 
su šau d yd avo m e , o patys 
patraukdavome j moterų pusę. Gamta 
gi reikalauja savo ... Paskui afganės 
pačios prašydavo, kad jas "nurašytume 
j išlaidas" - vistiek saviškiai užmuštų, 
neatleistų šitokios gėdos. Bet jas žudyti 
nelabai norėdavome. Dažniausiai 
sum esdavom e j šulinį tame pačiame 
kieme, o iš paskos - porą "citriniukUj.' 
Sprogimas išversdavo šutinio sienas
- ir jokių pėdsakų...

Dainyje buvotradicja: ant užmuštojo 
lovos padėdavo jo beretę, o  prieš ją
- fotografiją Virš mano lovos, taip 
pat ;š dešinės ir iš kairės, gulėjo tos 
beretės. Taip aš ir miegojau, apsuptas 
jom is kaip vilkas vėliavėlėmis. Atvirai 
kalbant, netikėjau, kad gyvas namo 
sugrįšiu. Bet atkeršyti už kiekvieną 
prisiekiau Nevienam  "duchu!”  nuo 
tada savo rankomis mirtj atnešiau. Ir 
stuburus laužiau, ir kaukoles skaidžiau 
Įsikarščiavęs vienam snaperio kastuveiu 
taip čekštelėjau, kad kūnas j dvi dalis 
perskilo. Vadas dargi šyptelėjo: 
“ Kavaleristo sūnus, ar ką?" Beje, aš 
visiškai suprantu, kodėl mūsų vaikinai 
Tbilisyje vienais kastuvėliais šitiek darbo 
padarė. Patyrusio kario rankose tai - 
rimtas ginklas - blogiau už "nunöakus”. 
Kuopoje buvo "erelių” , kurie vienu 
užsimojimu barzdočiams galvas 
'nunešdavo’'.

Baigiantis tarnybos laikui, tie, kas 
išgyveno iki demobilizacijos, visiškai 
sužvėrėjo. Vienas vaikinas net kvapą 
užimančią tatuiruotę išsibadė. Ant 
kaklo - siaura juostelė ir po ja  užrašas: 
“Nukirpimo in ija ’. A rt pilvo -platesnė ' 
juosta r  užrašas: “Chorakiri'. Ne labai 
raštingas jis buvo Užtai nervai - tvarkoje. 
Jis, tiesa vis delto “prisižaidė" - taikiame 
gyvenime "sėdo" už žmogžudystę, 
kažkokį vyruką "nugriovė". Dar net 
stebėjosi.' Afganistane liaudies krūvas 
išdaužiau - ordiną davė, o  Čia tik 
vieną-ir bokšteliu grasina Kur teisybė?".

Pabaiga kitame numeryje
(1 9 9 3 .1 1 .2 8  "M oskovsklje

novosti”  Nr. 48)

išve rtė  D a ina  Ž U K A IT Ė

aujienų šiupinys
Spa!io2 dieną Vilniaus koncertų ir 
■Ю rūmuose ' Fojė" solinio koncerto 
tu, apsaugai “ bananais valant” 

«“■ame skirtą "üeptef prie scenos, 
šios pakylos buvo numestas 

s Vilniaus moksleivis Mantas 
mskas. J is , nejaučiantis kūno, 

o nuvežtas j ligoninę.
э 1 -ąją minėtuose rūmuose

įvyko trečioji “Sargio šventė", kurioje, 
be kitų grupių, pasirodė ir "Fojė".

Didžioji dalis lėšų, gautų už perdurtus 
biietus, bus skirta Mantui, susižalojusiam 
stuburą gydyti užsienyje Mūsų medikų 
nuomone, gydydamasis Tėvynėje, jis 
turėtų mažiau vrtties, kad vėl galės 
vaikščioti.

Antrųjų Freddie Mercury (Forucho 
Balacharaj mirties metinių paminėjimui

lapkritį Londono imperinio koledžo 
kieme atidengta bronzinė dainininko 
statula.

Praėjusį savaitgalį pasirodė naujas 
žymios Eurikos M ąsytės ir "Antikvaro” 
dainos "La isvė” variantas Šj kartąją 
atliko Algis Greitai.

įvairaus plauko ir užmojo spaudoje 
ir toliau kasdien gvildenama sensacinga

AUŠROS ALLIA

Maiklo Džeksono būsimo teismo 
proceso tema. Teism as prasidės tik 
1994 m. kovo 21 d., nors M. Džeksono 
advokatai norėjo bylos svarstymą 
aidėti dar vėlesniam laikui. Bet ieškovą 
spaudžia, ir teisėjas D. Rothmanas 
jų norą patenkino. Tuo tarpu M. 
Džeksono advokatai kaunasi prieš 
neteisingus dainininko kaltinimus, nors 
vienas M Džeksono brolių, taip pat 
dainininkas, Jermaine pasakė abejojąs

Maiklo nekaltumu. J is  patvirtino, kad 
g yvenim as gausio je Džeksonų 
šeimynoje buvo siaubingas Džeksonai 
nedalyvavo iškilmėse, kurios įvyko 
gruodžio 11 d. Atlanta City. Jo se  
turėjo būti įteikti Džeksonų šeim os 
įsteigti prizai. Nuo gruodžio 12 d. 
Londone M Džeksono sveikata rūpnasi 
dr. Colclough. Č ia  Maiklą iš Mechiko 
atlydėjo Elizabeta Teilor.



Statybinės, ūkinės 
ir elektros prekės...

Jums jų  reikia'! Nėra 
problemų. Užsukite pas mus, 
ir Jus niultiuginsime minėtų 
prekių įvairove ir gausumu.

PARDUOTUVE

poįrr
laukia Jūsų!

Mūsų adresas: 
Basanavičiaus 42, 

Šiauliai.

naujienų šiupinys
Lapkričio 29 • gruodžio 26 dienomis 

Šiaulių dailės galerijoje veikia Žibunto 
Mikšio, vieno žinom iausių užsienio 
lietuvių dailininkų, grafikos paroda.

Paryžiu je gyvenančiam  Žibuntui 
M ikšiui Šiauliai - v ienas iš dviejų 
svarbiausių vaikystės miestų. Galbūt 
todėl šiandien būtent m usų mieste 
surengta pati išsam iausia dailininko 
kūrybos paroda, kada nors buvusi 
Lietuvoje.

Žfounto Mikšio oforto technika atlikti 
kūriniar pasižymi nepaprastu jautrumu, 
turbūt maksimaliu grafikos technikos 
galim ybių panaudojimu. Nemažą 
kūrinių dalj sudaro knygos ženklai - 
ekslibrisai.

Šiaulių fotografijos muziejuje veikia 
nuostabi lietuvių fotomenininko R. 
D ichavičiaus ir vokiečio  Helmuto 
H o izės fotografijų paroda. Šiauliečiai 
pasižiūrėti ją  galės iki Naujųjų metų. 
O nueiti reikia adresu: Vilniaus 140, 
Šiauliai.

Gruodžio 15 d. sukanka 190 metų, 
kai gim ė žym us lietuvių etnografas, 
fo lk lo r is tas , literatūros istorikas 
Liudvikas Adom as Jucevič ius (1813- 
1946). K ilę s iš Žemaitijos (Kelm ės 
rajonas, Pakėvio  dvaras, netoli nuo 
V a ig u v o s ). Žym iau si ve ika la i - 
"Lietuva'' (1846) ir "Žem aičių žem ės 
prisiminimai’’ (1842). Ju os galima rasti 
1959 m etais išleistuose Šio žym aus 
kultūros veikėjo “Raštuose

Gerbiamas
šiaulieti (-e)!

Je i  nori sužinoti savo  biologinj 
am žių, t . ’y . kiek turi sveikatos, gali 
pasitikrinti sporto-m edicinos centre 
(b uv . fizku ltū ros d isp ansery je . 
Daukanto 90) 9  kabinete

I ir IV - 9-13 val.
II, III ir V -14-17 vai 

Telef. 3 06 72.
G e r ia u s i  s v e ik u o lia i ii v is i 

p ag e id au jan tys  galės dalyvauti 
gruodžio 17. 18, 19 d. d sveikatos 
šventėje Palangoje,

Š iau lių  sve iku o lia i

Mieli ponai ir ponios! 
Jūs dar nebuvote 

kavinėje “Inga”?

Tai daug ką praradote. 
Skanūs patiekalai, puikus 

aptarnavimas ir jauki aplinka 
Jus tikrai privers pa justi tikrą 

malonumą. 
Apsilankykite pas mus - ir 

Jūs panorėsite čia sugrįžti vėl!

ttját. Mūsų adresas:
I j f c Trakų 23, Šiauliai, 

telef. 3 1641.

PARDUODU
1975-1/ metų laidos VAZ-2103 

ir naudotą gerą videomagnetofoną  
“Road Star".

Skambinti telefonu 34213 (Šiauliuose).

RADIJO PROGRAMA
A ntrad ien is , g ruo džio  14 d.

L IE T U V O S  R A D IJA S  
p irm oji p rogram a

7.30-900 ' Sveiki gyvi" 7.55Taisyk 
žodžiu i kelią. 8 .00 žin ios. Laikraščių 
apžvalga. 11.30 Informuoja VRM 
tarnybos. 13.10-15.00 Vidudienio 
koncertas. 15.00 Laida rusų kalba. 
1 6 50  Taisyk žodžiui kelią. 18.30 
Muzikiniai sveikinimai. 19.00 Žinios 
19.15 Kuttūra ir religija 23 48 Vidurnakčio 
lyrika Š . Bodleras

antroji program a 
8.00 Žinios. Radijo programa, 10,00 

Ž inios. 10.05 Pažinčių klubas. 11.00 
Radijo gama 1205 Muzikos mozaika. 
13.00 Šiandien laikraščiuose. 14.00 
Gimtoji kalba. 16.05 Po  lyrikos ženklu 
Svečiuo se  Molėtų rajono literatai: A. 
Kavoliūnas, N. Navikienė, D. Raišylė. 
A .Karvelis , V . Varnagirls. Vedėjas A 
Š id lauskas. 22 30 Vakarassu kn yg a 
K. Džibranas. "P ranašas" Tęsinys 

T re č iad ie n is , g ruodžio  15 d.
L IE TU V O S  R A D IJA S  

pirm oji program a
7.30-9.00 "Sveikigyvi" 7.55Talsyk 

žodžiu i kelią. 8.00 Žinios. Laikraščių 
apžvalga. 11.30 Informuoja VRM 
tarnybos. 13 10-1500  Vidudienio 
koncertas. 16.50 Taisyk žodžiui kelią.

18.30 Muzikiniai sveikinimai. 19.15 
Su lik  mane.

antro ji p rogram a 
10.00 Žinios. 10.05 Programa PIK. 

13.00 Š iandien laikraščiuose. 16.05 
Naujos knygos. Skaityti ar neskaityti? 
Studijoje leidykla “Pradai'. 2230Vakaras 
su  knyga. K . Džibranas. "P ran ašas” . 
Tęsinys .

K e tv irtad ien is , g ruodžio  16 d. 
L IE T U V O S  R A D IJA S  

pirm oji p rogram a
7.30-9,00 "Sveik igyvi” . 7.55 Taisyk 

žodžiui kelią. 8 .00 Žinios. Laikraščiu
apžvalga 11.30 Informuoja VRM 
tarnybos 13.10-1500 Vidudienio 
koncertas. 16.50 Taisyk žodžiui kelią 
18.30 Muzikiniai sveikinimai. 19.15 
Kultūros puslapiai. Iš ciklo “Patyžiaus 
veidas". Luvras. 21.12Vakaro melodijos. 
Dainuoja N. Ščiukaitė, V. Bagdonas, 
groja ansam blis, vadovaujam as V. 
Slyko . 23 .15 Kanklių muzika, 

antro ji program a 
8 .00Žinios. Radijo programa. 10.00 

Žinios. 10.05 Salonas. 13.00 Laikraščių 
apžvalga 14 00 "M ažosios studijos 
programa. Poetiniai skaitymai. "Muzikos 
m enas". 22 .30 Vakaras su knyga K. 
Džibranas. "P ran ašas" . Tęsinys .

TELEVIZIJOS PROGRAMA
A ntrad ien is , g ruodžio 14 d. 
L IETU V O S  TV
8.00 Panoram a. 8.30; 8.55 Žinios 

vokiečių ir anglų k.
9.15 "R o jaus paplūdimys". TV

serialas, 26 serija. 9.40-10,10 Sveika, 
Prancūzija 18.00 Žinios. 18.10 Programa
vaikam s. 18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si 
žinios. 19.30 “Vėl 1u?”  Amerikiečių 
TV serialas. 24 serija 19.55 TV anonsas. 
20.00 V iso  geriausio. 20.15 Kažkas 
kažka... 21 .00 Panorama. 21.35 Iš 
ciklo ’ 'Nereikalingi". 22.05 "Uždara 
aikštelė". Amerikiečių TV  meninis f. 
23.15 Vakaro žinios! 23.35 Vinco
Myl
23.50 Džiazo vakaras.

Idc
TE

Naujienos. 14.25 Dalykinės žinios. 
14.40 K  -----------------

p u lsas". 20 .25 Partnerystė - taikai. 
21.00 Panoram a 21.35 Krantas. 2235
Pašauto koncertų salėse. 22.50 Lcžerįa 
"Paskutin is šan sas" . 23.15 Vakaro 
žin ios. 23 .35 Roko žvaigždės. 0.35 
Krepšinis.

T E L E -3
7.00 CNN naujienos. 7.30; 11.55 
iglų k. pam okėlės.. 7 .33 Spaudos

. zvalga 7.40 Muzika 8.00 Animaciniai 
9.30 Aerobika 10.00 Kalnų slidinėjimas.
1.00 Muzika. 11.05 Film as "Šanta 

Barbara". 14.57; 19.20; 21.30 Anglų 
b. pamokėlės. 15.00 Animaciniai f.

6 .00  M uzika 17.30 Eu ro p o s 
malonumą. 1800 Krepšinio pamokėlės. 
18.15 Langas j gamtą. 18.30 Jurbarko 
TV programa 19.00 Naujausios žinios.
19.25 Programos C BS  25-mečU. 20.15 
Klubas L  20.55 T E  LE-3žin ios 21.00 
CNN naujienos. 21.33 "Laisvas žodis", 
2200 Programos C BS  25meöui tęsinys
23.00 NBA rungtynės.

O STA N K IN O  TV
3.00 Naujienos. 8 20 "Šarka". 8.40 

Bajano ir akordeono muzika. 9.25 
Revoliucijos muziejus: tarp praeities 
ir ateities. 9 .55  Animaciniai f. 10.20 
Džem as. 10.50 Spaudos ekspresas.
11.00 Naujienos. 11,20 Meninis f. 
Sugrjžimas j Edeną". 15 serija 14.00

Naujienos. 14 25 TV  Įvairenybes 15.10 
Bloknotas. 15 .15Anim acinisf. 15.40 
Muzografas. 16.00Tarp mūsų šnekant... 
1620 Klubas 700 .16,50Tecbriodromas.
17.00 Naujienos. 17.20 Programa.
17.25 Ledo ritulys. 20 .00 Naujienos 
20.35 Apie orus. 20.45 Rusu pasaulis, 
21 25  S e rp a n tin a s , 2 2 .2 5  A, 
M akarevičiaus benefisas. 23 16  
Naujienos. 23 .40 Ledo ritulys. 23.55

SO . 0 .25 MTV 1.25 Spaudos 
ekspresas.

K etv irtad ien is , g ruodžio  16 d. 
L IE TU V O S  TV
8 00 Panoram a 8  30; 8 55 Žinios 

vokiečių ir prancūzų k. 9 .15 "Rojaus 
paplūdim ys", TV  serialas. 27 serija.

9.40-9.55 Viso geriausio. 18.00 Žinio 
18.10 Program a vaikam s. 19.00 Bi 
Si žin ios. 19.30 "V ė liu ?" Amerikieč 
TV serialas, 25 šeria  19.55 TV anonsa 
20.00 Katalikų TV  stud ija. 20 .30 "22 
Sporto programa. 21.00 Panoram, 
21 .35 Grįžulo Ratai. 22 .15 Anglų T
serialas “ Neram itarnyba" - "Naujo, 
vietoje". 23 .15 Vakaro žin ios. 23.3

'kolaičio-Putino metams baigiantis.

T E L E -3
7.00 CNN naujienos. 7 .30 ; 12.30 

Anglu k. pamokėlės. 7.33 Spaudos 
apžvalga 7.40 Muzika 8.00 Animaciniai 
filmai. 9 .30 Aerobika. 10.00 Kalnų 
slidinėjimas. 11.00 Film as “ Lašiša  - 
vandens galiūnė". 14.57; 19.20; 21.30; 
23.36 Anglų k. pamokėlės. 15.00 
Animaciniai f. 16,00 Muzika. 17.00 
Amerikietiškas futbolas. 18.30 Panevėžio 

jram a 19.00 Naujausios žinios. 
19.25 Film as "Santa  Barbara". 20.15 
įdomūs žmonės. 20.45 Muzika. 20.55

Roko savaitgalis.
T E L E -3
7.00 CNN žinios. 7.30; 12.30 Angį 

k, pamokėlės. 7.33 Spaudos apžvafi.
8 .00 Anim aciniai f. 9.30 Aerobiki
10.00 Muzika 10.10 Rodo "K-2". 11.0 
Film as "Kepurė". 14.57; 19.20,21.3 
Anglu k. pam okėlės. 16.00 Muzik;
18.00 Didžioji šeimyna 18.30 Panevėžį 

3 Naujausios žiniaTV  programa 19.C Щ яЗН ЗШ р  
19.25 F ilm as “Santa Barbara” . 20,1;
Džentelmenu šou. 20.45 TELF-: 
informacija. 20.55 TELE-3 žinios. 21 0(
CNN naujienos. 21 .33 Finansinis
pagrindai. 22 .25 Film as. 

D S T

LE-3 žinios. 21.00 CNN naujienos. 
21 .33 Dokumentinis f. 22.05 Filmas
"įsk ilęs pasau lis” . 23 .40 Muzika. 

O STA N K IN O  TV 
8.00 Naujienos. 8.20 Linksmosios 

gaidelės. 8.40. Meninis f. “Tiesiog 
Marija" 9 .30 Žm ogus ir įstatymas. 
10.00 Anim acinis f. 11.20 Meninis f. 
'Sugrjžimas j Edeną". 14 serija. 14.00

3TAN KIN O  TV
8 .00 Naujienos. 8 .20 Animacir < 

f. 8 .35 M eninis f. “Tiesiog Marija I
9 .2 5 ...1ki 16-os ir vyresn iem s. 10 к  
Rusų pasaulis. 11.00 Naujienos. 1 1 .2 0 I  
Meninis f. "Sugrjžim as [E d en ą" 1 ( 
šeria  14 00 Naujienos. 1420 Programa 
14.25 Ledo ritulys. 16.00 Džem as!
16 .3 0 ...1ki16-osiryyresniem s. 17 4 0 I 
Privatininko abėcėlė. 17.50 Apie orus I 
18.00 M eninis! T iesio g  Marija1. I 8 4 5 I

is  klubas"."Baltosios papūgos klubas 1 9  4 0
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos 
20.35 Apie orus, 21.15 TV meninis! 
“ Tvin P yk sa s" . 13 serija. 22 io
'O stank ino" hitparadas. 

Naujienos. 23.40 Didžioji išvyka. 020, 23 .15
Sp aud o s ekspresas.

Konversija ir rinka 15.lOBIoknotas. 
15.15 Veikla 15.25 Animacinis f. 15.50 
Poetinis albumas. 16.10 Nauji vardai 
16.50Technodromas. 17.00 Naujienos. 
17.25 Moldova; 1993-ųjų žiema. 17.45 
Dokumentai ir likimai. 17.50 Privatininko 
abėcėlė. 18.00 Apie otus. 18.05 Meninis 

"Tiesiog Marija" 18.55 Tema. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama. 
20 .00 Naujienos. 20.35 Apie orus. 
2045 Meninis f Privatus gyvenimas 
22 .45 Po Zodiako ženklu. Šau lys. 
Pertraukoje - 23 .00 Naujienos. 0.40 
Spaudos ekspresas.

T re č iad ie n is , g ruodžio  15 d. 
L IE T U V O S  TV
8  00 Panoram a. 8.30 ; 8 .55 Ž in ias 

vokiečių ir prancūzų k. 9.15 Šeim os 
album as 9.40 l aida apie vadybos 
biznį. 10.15-11.05 Vokiečiu TV  

leklyvinis serialas "Šertis" - "JfoecSrUs". 
18,00Zjnios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Ž in ios. 19.00 Bi B i S i žinios. 
19.30 “Rojaus paplūdimys''. TV serialas. 
27  serija, 19.55 TV  žurnalas "Verslo

ŠIAULIŲ  V T  IR PALYDOVINĖ 
PRO GRAM A

A n trad ie n is , g ru o d ž io  14 d. i 
18,30 MTV. ( f  0 0 " ~ "“ Pirk, parduok Į 

. Žinios. 1935informuok". 19.15 __ M R
“Sodžius". 19.50 Laida “Keliai, keliai 
20.10 Veksmofilmas “Kova betafcyklu 
21 .40 Kartojama "Pirk, parduok 
in form uok” . Ž in io s. 2210-2 00'
Palydovinė programa, 

t r e č ia d ie n is ,  1■ ■ __________, g ruodžio 15 d.
18.30 MTV. 1Š.OO"Pirk, parduok 

informuok". 19.15TangoTVprcxii,'
įdom um o dėlei. 19.25 "IšdykęTedai 
19 .55 N iuansai. 20. T  '  ж  1Niuansai. 2 0 .1 5 Tangómat!,a 
20.55 Teleparduotuvė Lilpoliintei 
21 .1 5F ilm as “Je i išauš rytojus tų 
22 .15 Kartojam a "Pirk, parduok, 
inform uok". 22.30-2.00 Palyd' . ne 
programa.

Ketvirtadienis, gruodžio 16 d, 
18 .3 0MTV. la o o  "P irk ,parduok, 

informuok”. 1 9.15 Zin ios19Š5 Siicpe 
Lietuvos konservatorių Šauliu skynaus

atstovai. 19.50 “Argos TV " programa 
TV  anonsas. 19j55 Animaciniai tilmar.i 

"Žaislin is20.15 F ilm as "Žaislin is policininkas 
ie š  kraugeriškus žaisliukus 21.15 

Concertas. 21 .30  Laida “ N” . 2200
Kartojama "Pirk, parduok, informuok 

-------------- 0  Baltijos ÍV  programaŽinios. 22300 .30 Baltijos ,
Baltijos naujienos. 22,45 Kinas - mano 
meilė. “ Kara liškos vedybos".

K A B E LIN ĖS  TV PROGRAMA
A n trad ie n is , g ruodžio 14 d.
19 00 Men t Mano diplominis 

darbas”. 20.35 Men. f. "Mirtina reakcia’. 
22 .05 Men. f.

Men. f. "Lazerin is  sprogimas 22.05 
Men. f. "Neatskiriam i draucim 

K e tv irtad ien is , gruodžio 16 d. 
19.00 Men. f. “T itas j niekui 2030

Men. I. "Paslaptinga žmogžudyste 
M anchetene".22  15 Men. 1 Baisus
te ism as".

SA T 1
A n trad ie n is , gruodžio 14 d.
19.00 Regioninė programa 19 30 

"5*5” . .Viktorina greitai galvojanKins 
20.00 Žinios, 20.18 Sporto naujienos 
20 .30 “La im ės ratas" Didysis šou, 
kuriame galima laimėti. 21.15 Liaudą 
m uzikos auksin is hitparadas 2 2 . 1 0  
Nusikartimu tyrimas. Krim inalistikos 
žurnalas. 23.00 U. Mejeris: "Nesutinku!
23 .00  "TV  veidrodis". Reportažai. 

-  -  -  - Ižlo 15 d.T re č ia d ie n is , gruodži19.00Regionineprogram a 1930 
.C  nrniłai gatvojčl' "IPIi'S"5x5" .y id o n n a  д .-  

го  00 Žinios 2018 no naujienos
20 .30  "La im ės ratas” . D M y fK g Į

JAV
ka rin is ! 1986 m. Pabaigoje - žinios. 

Ketvirtadienis, gruodžio 16 a 
19.00 Regioninė programa 

"5x5". Viktorina greitai gaMojantem 
20.00 Žinois. 20.18 Sporto n au jė s  
20 30 "La im ės ratas". Didysis sol 
kuriam e galim a laimėti. 21.15 v 
p o lic ijo s  nuovada" Vokieno| 
Kriminalinis serialas 22.15 Tiesiog J 
la id a su M  Šreinem akets P a b Wlaiuaau iv i д ю ш о ш и ""-  - , line if•trum pos žin ios. o.10Prarcuzųosi

Ž. Bisė.
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