
1994 M. LAPKRIČIO

ANTRADIENIS

IŠEINA DU KARTUS PER SAVAITĘ

ALĖJA KAINA
20

CENTŲ

Nr.89 (184)
TR E TIE JI L E ID IM O  

M E TA I

i 1- i - t  T  I I ■ v • I  ii |: i1 i * f  c I i | (
iluK R A ST IS SIAUBIŲ MIESTO IR
■ > I - ' I- Į Į ! Į • j Į. I t S j i , ,

V. LINGIO BYLOS PASLAPTYS. ŽUDIKAI NUTEISTI...

POLICIJA
INFORMUOJA

' IŠTISŲ METŲ BYLA
BAIGTA TOKIA TEISYBĖ?

1992 m. spalio 9-16 d. "Aušros 
alėjos" 8-ajame numeryje buvo 
išspausdintas "Lietuvos aido" 
korespondento Leono Peleckio 
interviu su LR Kontrolės 
oepartamento Šiaulių apygardos 
vyriausiąja kontroliere Virginija 
Pluščiauskiene "Apie auksinius 
vadovus, peleninius darbuotojus ir 
paskutinę instanciją” . Kalbėtasi 
apie valstybės kontrolieriaus (tos 
"paskutinės instancijos") darbo 
problemas. Tarp kitų pavyzdžių 
minėta buvusiojo Pakapės kolūkio 
pirmininko Antano Navakausko 
istorija. Valstybės kontrolierė 
piktinosi, kad nepaisoma valstybės 
kontrolės patikrinimo medžiagoje 
užfiksuotų rimtų pažeidimų, 
aplaidumo ir piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi faktų. Nors 
patikrinimo medžiaga perduota 
prokuratūrai, byla kelintą kartą 
atnaujinama ir vėl nutraukiama, o 
pats A. Navakauskas (tuometinio 
žemės ūkio ministro R. Survilos 
atleistas iš Pakapės žemės ūkio 
įmonės vadovo pareigų)

V  — __________________ —

darbuojasi Šiaulių rajono policijoje 
ekonominių nusikaltimų tyrimo 
sektoriuje.

1993 m. spalio 11 d. p. Antanas 
Navakauskas kreipėsi j Šiaulių 
m iesto apylinkės teismą, 
pateikdamas ieškinj Šiaulių miesto 
sąjūdžio tarybai ir jos laikrašCiui 
"Aušros alėja" dėl garbės ir orumo 
gynimo. Trečiaisiais asmenimis j 
teismą pakviesti Virginija 
Pluščiauskiene ir Leonas Peleckis.

Reikalaudamas "Aušros 
alėjoje" paskelbtų žinių paneigimo 
ir 300 minimalaus gyvenimo lygio 
dydžio (19500 Lt) piniginės 
kompensacijos, p. A. 
Navakauskas rėmėsi tuo, kad 
baudžiamoji byla pagal valstybės 
kontrolės patikrinimo medžiagądėl 
Pakapės žemės ūkio jmonės 
pareigūnų veiklos nutraukta, o 
Šiaulių rajono apylinkės teismo 
teisėjas B. Šumnauskas 1993 m. 
rugpjūčio 19 d. priėmė sprendimą 
grąžinti jį j darbą.

Nukelta (2  p.
 ___________ y

V. ĮSAKOVAS: RUSIJOS 
KARINIS TRANZITAS TURI 

BŪTI DIDELIS IR 
REGULIARUS

Penktadienį su darbo vizitu j 
Lietuvą buvo atvykęs Rusijos derybų 
delegacijos vadovas V. Isakovas. 
Svečias susitiko su Lietuvos derybų 
su Rusija vadovu V. Bulovu, užsiend 
reikalų ministro pavaduotoju A. 
Januška, prezidento patarėju J. 
Paleckiu. Vakare abiejų šalių derybų • 
delegacijos vadovai surengė 
spaudos konferenciją. Atsaky
damas j žurnalistų klausimus, V. 
Isakovas bandė įrodyti, kad Rusija 
nevykdanti prekybos sutarties, nes 
joje, pernai rugpjūčio 31 d. pasira
šytoje, neva esąs numatytas ir karinis 
tranzitas, ir esą negali būti vienos 
problemos sprendžiamos vienos

valstybės naudai, kitos - kitos. 
Žurnalistai jam priminė, kad toje 
sutartyje minimas ir okupacijos žalos 
atlyginimas. V. Isakovas buvo 
pagautas meluojant - neva dėl 
karinio tranzito 1991 metais susitarę 
V. Landsbergis ir B. Jelcinas. Be 
to, A. Šleževičius ir Šumeika esą 
pernai lapkričio 9 d. irgi susitarę 
dėl karinio tranzito. Šiems susitikus 
karinis tranzitas minėtas, bet ne j 
Karaliaučių, o išvedamos iš Vokie
tijos kariuomenės. J klausimą, kodėl 
nevykdomi pažadai dėl palankios 
prekybos sutarties, ką buvo paža
dėjęs Šumeika, atsakė: "Jei jums 
Šumeika žadėjo, tai jo ir klauskite".

Labai dažnos Šiauliuose autotrans
porto vagystės. Lapkričio 10 dieną iš 
Architektų gatvės 26 namo kiemo 
pavogtas baltos spalvos automobilis 
VAZ 2108 (1988 metų laidos, valstybinis 
numeris BSC 464). Nuostolis - apie 
dešimt tūkstančių litų. Lapkričio devintąją 
dieną iš Ežero gatvės aštuntojo namo 
kiemo pavogtas 1978 metų laidos 
vyšnios spalvos automobilis VAZ 2101. 
Materialinė žala apie 3200 litų.

Iš Korsako gatvės 20-26 sandėliuko 
pavogtas mopedas "Delta” ; nuostolis 
apie 250 litų.* * *

Lapkričio dešimtąją dienąVaisę/binės 
įmones "Šiaulių aerouostas” (Radviliškio

g.) teritorijoje du vyriškiai nukirto ir 
bandė pavogti jėgos kabelj, kurj 
sukapq'o dalimis. Materialinė žala - 
devyni tūkstančiai llų. Sulaikyti įtariamieji 
Šiaulių rajono gyventojai Jankauskas 
ir S. Vaitiekus.

* * *
Saugokitės vagysčių autobusuose.
Pilietis J. N., išlipęs iš 12-ojo maršruto 

autobuso, pastebėjo, kad dingo 
piniginė, kurioje buvo 40 litų ir pasas.

*  * *

Lapkričio 10 dieną apie 13.30 val. 
Tilžės gatvėje ties penktuoju namu 
pėsčiųjų perėjoje automobilis, vairuo
jamas Gintaro Janavičiaus, partrenkė 
ir mirtinai sužalojo 1989 metais gimus) 
Mindaugą Palubaitį. įvykio aplinkybės 
tiriamos.

Lapkričio 11 diena apvogtas Krymo 
gatvės 12-ojo namo 62 butas. Pavogta 
daug vertingų daiktų. Materialinė žala

-14 392 litai.* * *
Lapkričio 13 dieną išlaužtos prekybos 

kiosko durys (Lyros g. prie 19-ojo 
namo). Pavogta įvairių rūšių cigarečių; 
nuostolis - apie 170 Irtų. Tą pačią 
dieną 10-osios vidurinės mokyklos 
kieme (Ežero g. 11) nepažįstamas 
vakinas aiėmė S. E priklausantį mopedą 
"Delta". Nustatytas įtariamasis Mantas 
Balzaris, gimęs 1979 metais, gyvenantis 
Draugystes pr. 12-70. Mopedas surastas

Lapkričio 13 dieną prie Kviečių 
gatvės 2-ojo namo buvo sumuštas 
pilietis K S. Nukentėjusiajam nustatyti 
veido, ausies ir nugaros sumušimai.

*  •* *
Ragainės 4-ajame name kilo gaisras 

Gaisro metu išdegė kambarys, 
prieškambaris, priestato dalis (namas 
medinis). Gaisro priežastis aiškinama; 
nuostolis 20 tūkstančių Irtų.

1. V. Lingys straipsnius apie "Vilniaus brigadą" 
pasirašinėjo slapyvardžiu, kurį žinojo tik keii įtakingi 
"Respublikos’’ vadovai. Kokiu būdu V. Lingio slapyvardį 
sužinojo “Vilniaus brigada", kas išdavė V. Lingj?

2. "Vilniaus brigada”  - mitas ar tikrovė? Žinoma, kad 
jo je  dalyvauja ̂ 6 nariai. Nuteisti tik 4. Kur kiti? Kada ir kas 
juos teis?

3. "Vilniaus brigada” papuošė vieną iš "Respublikos” 
vadovų - R. Tarailą naujais puikiais kostiumais nemokamai. 
Sąskaitą apmokėjo B. Dekanidzė. Kokie "Respublikos"

ir "Vilniaus brigados” ryšiai?

4. V. Lingio bylos procesą ("Respublikos" duomenimis) 
aptarinėjo Prezidento patarėjai, kartinamųjų advokatai, 
generalinis prokuroras ir pats Prezidentas. Kokiu tikslu? 
Kodėl?

5. Jeigu "Vilniaus brigada" - mafija, tai kur joje aukšti 
valstybės pareigūnai? Gal tik viršūnėlės nukirstos, o 
šaknys veši...

"Aušros alėjos" klausimai

GERBIAMIEJI 
SKAITYTOJAI,

KAS NESKAITĖ - PASKAITYKITE.

Kas jau  ska ito te  - užsisakykite . "A ušros alė ja”  laukia 
pasirinkim o. M ūsų la ikraštj ga lim a  užsiprenum eruoti 
Š iaulių m iesto  ir ra jono, Kelmės, Joniškio, Radviliškio,
Pakruojo ir A km enės paštuose.

Kaina k e tv irč iu i-9.51 (su pristatym u), mėnesiui -1 ,17 
Lt. Š iaulių m ieste laikraštj ga lim a  užsiprenum eruoti 
jm onėje "T va rka" (in form acija  tel. 456784), kuri 
prenum eratą priim a v isose m iesto  taupom osiose 
kasose.

Kaina ketvirč iu i - tik  9 Lt (su pristatym u).
Pensininkams nuolaida - 7,5 Lt (su pristatymu) ketvirčiui, 2,5 Lt - mėnesiui. |mon j 

“ Tva rka" - atitinkamai 7,2 Lt ir 2,4 Lt,

1995 m etais -Aušros a lė ja - Iše is  tr is  ka rtu s  p e r sava itę !

Arvydas SAULĖNAS  
PA SKUTINIAI...

Išvydę vyriausybės pateiktą 1995 
m. biudžeto projektą, Seimo nariai 
vienas per kitą spraudėsi j spaudos 
konferencijų salę. J. Veselka siūlė 
išvaikyti mažiausiai keturias penkias 
ministerijas, jei norima pagerinti 
valstybės finansų politiką. Esame 
daugiausiai prasiskolinusi Pabaltijo 
valstybė su mažiausiu pragyvenimo 
lygiu. Artėjame prie marksistinio 
kapitalizmo- daug turtuolių ir dar 
daugiau "ubagų” .

KAS ARČIAU KAULO  
Kitų metų valstybės biudžetas - 

tiems, kas arčiausiai apgraužtojo kauto,
I mano krikdemai A. Šimėnas, J. 

Beinortas ir K Kuzminskas. Numatytas 
biudžeto deficitas bus lopomas

ploninant mokesčių mokėtojų 
pinigines. "Jdomūs" atlyginimai 
numatomi tiems, kurie kovoja už 
ligonių sveikatą ir gyvybę - 238 Lt, o 
štai kierKai Sveikatos apsaugos 
ministerijoje gaus 507 Lt. Ponas J. 
Beinortas nuliūdino 89 tūkst. Lietuvos 
šeimų, laukiančių valstybės paramos 
butų statybai. Numatytų 40 mln. litų 
neužteks net pernykštėms skoloms 
padengti. Dėl susiklosčiusios ūkio 
suirutės LKDP vyrai kaltino LDDP ir 
dievagojosi, kad j valdančiosios 
partijos piramidę nėsiropš. .

KAM - VIRŠŪNĖLĖS,
O KAM - ŠAKNELĖS 

K. Antanavičius valstybės 
vykdomą politiką pavadino "šakėmis 
per vandenį" arba vagių politika. 
Seimo nario pateikti skaičiai tvirtino

tą patį: vidutinio darbo užmokesčio
padidėjimas 1995 m. numatomas 6 
proc., o infliacija-25 proc. Kodėl taip 
skurstame, jei nacionalinis ūkis 
nenusmunka nė 4 proc. per metus? 
Pasirodo, mūsų valdžia jau gyvena 
brandaus socializmo sąlygomis, 
didindama savo pajamas net 12 proc. 
Vien vyriausybes kanceliarijai 
numatoma skirti 6 mln. Lt Kitais metais 
berods savo valstybės vyrus 
matysime raudonskruosčius ir 
stotingus, nes Seimo narių sportui 
numatoma skirti 1,5 mln. litų. Lietuvos 
vykdomoji ūkio politika K  Antanavičiui 
primena centralizuotąjj TSRS valdymo 
modelj, kurį taip uoliai griovėme, vilties 
yra: auga kiaušinių gamyba! Tik 
neaišku, kam turime būti dėkingi - 
vištoms ar Prezidentui?

( PREMJERAS PRAŠO ŠVEDŲ 
PAGALBOS. AR ĮVYKS 

SPROGIMAS ATOMINĖJE 
ELEKTRINĖJE?

APGRAUŽTO KAULO
JI I  ^  SVARSTOMAS

D A L Y B O S  VALSTYBES B i u d ž e t a s

Radijas ir televizija pranešė 
apie G. Dekanidzės grasinimą: 
jeigu jo sūnus bus nuteistas mirti, 
tai lapkričio 15 d. bus susprog
dinta Ignalinos atominė elektrinė. 
Laukti liko neoaug - iki šios dienos 
pabaigos. Valdžia patrigubino ele
ktrinės apsaugą. O iš Švedijos

atvyksta dvi ekspertų grupės. Jų 
tikslas - patikrinti gandus apie gali
mus atominės elektrinės sprogdi
nimus. Ekspertai tikrins atominės 
elektrinės saugumą. Tokios pagal
bos paprašė premjeras A. Šleže
vičius.

 )



IŠĖJO BROLIAI TĖVYNĖS GINTI
L A IS V Ė S  K O V Ų  

5 0 -M E Č IU I
KETURI BROLIAI

KETURI PARTIZANAI

*  Leonas PELECKIS 
Juozo  M oclaus Kartos

*  g im nazistam s daug ką lėmė 
jį, a ts itik tinum a i, paraku Ir

dūm a is pakvipęs pasaulis. 
Jam Iki š ios  d ienos tebeaid i 
ausyse  k lasės auklė to jos 

ik Š ia u l ių  b e rn iu k ų
g im nazijo je  R aullna ltienės

*  bene  1937 m eta is  pasakyti 
žodžia i: “ Valkai valkai, gal

*  a te is  to k s  la ikas, kad šią 
^  d ie n ą  la b a i n o rė s ite

a tžym ėti kuo  Iškilm ing iau,
*  b e t to k io s  g a lim y b ė s  

n e b e tu r ė s it e . . . "  T u o s
ik ž o d ž iu s  JI pasakė , kai 

k e le ta s  jų  k la s ė s
*  nedalyvavo Vasario  16-ąją 

o rgan izuo to je  e iseno je .
Išsipildė Jie greičiau, nei

kas galvojo. Jau po trejų metų 
keli klasės draugai buvo 
tardomi saugumo rūmuose. 
Tie, kurie tuomet mokėsi 
Šiaulių berniukų gimnazijoje, 
pam en a , Jog, p ra s id ė ju s  
mokslo metams, pasirodė ir 
pirmieji pogrindžio lapeliai, 
k v ie č ia n ty s  p rie š in tis  
bolševikų santvarkai, visomis 
jėgomis ginti tėvynę. O 1941 
m. birželio 14 dieną išvežė 
keletą mokytojų.

Juozas buvo priešpaskuti
nėje klasėje, kai jų gimtuo
siuose namuose netoli M eš
kuičių per 1942-ųjų šv. Ka
lėdas didelė Močių giminė 
šventė jo brolio Algirdo primi
cijas - Įšventinimą | kunigus. Iš 
didelės šeimos (užaugo 4 
broliai Ir 2 seserys) tik juos su 
Algirdu buvo nuspręsta leisti Į 
mokslus. Tačiau tuomet, tos 
yp a tin g a i d ž iau g s m in g o s  
š ve n tė s  d ien ą , n iekas  
nenujautė, kad praeis visai 
nedaug laiko ir tądien tokia 
laiminga mama su viena U  
d u krų  a ts id u rs  tre m ty je  
tolim ojoje Buriatljoje, kur 
užmerks akis 1955-alsials, o 

jos sūnų universitetais taps 
miškas, lageriai Ir kančia.

*  ÿ  ÿ  ÿ  *  *  *  4c 4e 4c

1. Pirmasis 
kovos krikštas

Juozo Moclaus (jis ir "Kabaila", 
"Šveorys", "Rainys") sąmoninga 
veiKla parasidėjo 1943-ųjų rudenj, 
po to, kai jis jstojo j Lietuvos Laisvės

Armiją (LLA). Pradžioje tai buvo 
pogrindžio spaudos platinimas, 
dauginimas, jspėjimai aršiems 
vekiečių tarnautojams lietuviams. Iki 
tol trejetą mėnesių jam teko mokytis 
Marijampolės karo mokykloje - buvo 
jstojęs savanoriu j generolo 
Plechavičiaus organizuojamą 
armiją. Vokiečiams panorus juos 
išsiųsti j Rytų frontą, išsilakstė 
drauge su visais.

1944-ųjų liepos antrojoje pusėje, 
artėjant frontui, visa Močių šeima, 
išskyrus tėvą, poriniu vežimu 
pajudėjo Žemaitijos link. Drauge su 
jais buvo ir žydaitė Bernadeta 
GeršovičiOtė, kurią iš Viduklės, 
gelbėdamas nuo vokiečių, 1942- 
aisiais buvo atvežęs kunigas 
Algirdas. Vos pravažiavus Šiaulių- 
Joniškio plentą, pasirodė rusų 
karinė technika. Pernakvoję 
Šakynoje, atsibučiavo ir išsiskyrė: 
namiškiai grjžo atgal, o Juozas - 
pasitikti pirmojo krikšto.

j kelionę J. Močius buvo

pasiėmęs prancūzišką karabiną. 
Apsistojus Plinkšių dvare, įvyko 
besitraukiančiųjų organizuotų ir 
neorganizuotų dalinių vadų bei 
karininkų posėdis, kur buvo nutarta 
organizuoti lietuviškuosius 
savanorių pulkus. Taip Juozas tapo 
pirmojo pulko pirmojo bataliono 
pirmosios kuopos kariu.

Baigęs trumpus telefonistų 
kursus, jaunasis karys buvo 
priskirtas prie pirmojo bataliono 
štabo. Jų pulkas buvo apsikasęs 
netoli Sedos. Spalio 6 ar 7 dieną ant 
galvų pradėjo kristi minosvaidžių ir 
lengvosios artilerijos sviediniai, 
pasirodė rusų tankai. Lietuvių 
ginkluotė buvo lengva, tik vienas 
kitas minosvaidis. Su tokia karine 
technika prieš tankus neatsilaikysi. 
Netrukus prie Bartuvos upės 
prasidėjo tikras pragaras. Be tankų, 
pasirodė dar ir lėktuvai, apšaudę iš 
oro kulkosvaidžiais. Vyrų nervai 
neišlaikė, jie pradėjo trauktis. Deja, 
apie pora šimtų lietuvių atgulė 
amžinajam poilsiui Sedos miestelyje 
ir apylinkėse,

- Turbūt pirmą kartą gyvenime 
tikrai nuoširdžiai savo žodžiais 
meldžiausi, - sako J. Močius. - 
Prašiau Aukščiausiojo, kad 
nepatekčiau nelaisvėn ir nebūčiau 
sužeistas. Prašiau mirties, jeigu man 
tai skirta.

Laimingai J. Močiui baigėsi 
pirmasis kovos krikštas: kulkos 
aplenkė jj. Po Sedos mūšio jis 
persirengė civiliais drabužiais ir 
patraukė gimtųjų vietų link.

Netoli Gruzdžių pas tetą surado 
besislapstantj brolj Vytautą, irgi 
buvus| "plechavičiuką". Už poros 
dienų atvažiavo ir Algirdas. 
Džiaugsmas didžiausias! Brolis 
kunigas, lyg nujausdamas, atsivežė 
su savimi tuščią laikiną asmens 
pažymėjimą, kuris užpildomas, 
užklijuojama nuotrauka. Nutariama, 
kad saugiausia bus pas jj^Viduklėje.

2. Pasilik,
Viešpatie, su 
mumis, nes jau 
artinasi vakaras

Viduklėje, kur 1944-ųjų spalio 
pabaigoje atsidūrė J. Močius, jau 
vyko rezistencinė veikla, j ją buvo 
pasinėręs kunigas Algirdas, įdarbinęs 
brolj pradžios mokykloje ir su
augusiųjų progimnazijoje mokytoju. 
Laisvu nuo pamokų laiku jis padėjo 
platinti spaudą; kai reikėjo - buvo 
ryšininku.

Ponas Juozas sako, kad brolis 
jam visada buvęs didele dvasine 
atrama ir pavyzdžiu. Su juo

pabendravęs, tarsi pasikrauna 
naujų jėgų. Tiesa, lageriai, kankinimai 
atsiliepė jo sveikatai, tačiau širdyje 
senasis Viduklės altarista ir dabar 
toks pat stiprus kaip anuomet...

Atrodo, nė vienas kunigas 
Lietuvoje nebuvo įvedęs amžinojo 
adoravimo, toji idėja priklauso Algirdui 
Močiui. Dieną naktj Viduklės 
bažnyčioje buvo žmonių. Kas vakarą 
iš kaimų ateidavo kompanijos su 
kryžiais, paveikslais, vėliavomis, 
giesmėmis.

Kaimai tardavosi, kieno eilė ateiti. 
Tą nepaprastą procesiją, įeinančią j 
miestelj, pasitikdavo kunigas A. 
Močius, - pasakydavo pamokslą ir 
palydėdavo bažnyčion. Čia per visą 
naktj - stacijos, maldos, giesmės.

Tikybos mokyti mokykloje jau 
nebuvo galimą tačiau klebonijoje 
dažnai buvodavo vaikai. A. Mociaus 
pamoksiu klausantis, sako, daug kam 
Šiurpas per nugarą nueidavo. Stalino 
iaikai, o čia tarsi kitas pasaulis. Deja, 
tęsėsi tas gražus laikas neilgai. 1945- 
ųjų liepos 19 ar PO-osios vakaras 
buvo paskutinis. Kunigas Algirdas 
išėjo pasitikti parapijiečių, kurie lyg 
žinodami buvo pasirengę pačiai 
didingiausiai procesijai: šeši ar aštuoni 
vyrai nešė didžiulj kryžių su sužeista 
širdimi, iš kurios ant Lietuvos trispalvės 
laša kraujas. Ir dar išrašyti žodžiai: 
"Pasilik, Viešpatie, su mumis, nes 
jau artinasi vakaras". Liūdnos 
atminties liepos 21 -osios išvakarėse 
tai buvo ypatinga demonstracija prieš 
okupantą ir bolševikus. Kitą dieną A 
Močių areštavo.

(Bus daugiau)

P. KUDRICKIS
Praėjus] ketvirtadienj Pavenčių 

valstybiniame akciniame cukraus 
fabrike vyko akcininkų susirinkimas. 
Kaip jau dabar jprasta, susirinkime ir 
šj kartą aktyviausiai dalyvavo pensinio 
amžiaus žmonės. Susirinkimas 
pripažintas teisėtu nežiūrint to, kad 
jame dalyvavo tik dvideši mt septynių 
procentų akcijų atstovai.

Nušviesdamas ekonominę fabriko 
padėtį, Pavenčiųvalstybiniocukraus 
fabriko direktorius J. Ignotas pabrėžė, 
kad fabrikas šiuo 
metu cukrinių run
kelių augintojams 
dar skolingas apie 
aštuonis mln. litų ir 
apie pusantro mln.
Lt delspinigių. Vals
tybinė skola - 1,2 
mln. Lt ir apie 800 
tūkst. litų delspi
nigių. Apie vieno 
mln. litų skolą vals
tybei priskaičiavo 
revizoriai. Dar apie 
du mln. Lt jmonė 
skolinga "Lietuvos 
kurui” . Tačiau fab
riko direktorius dėl skolų nepergyvena. 
Lengvatinj kreditą su penkių procentų 
palūkanomis skyrė ministerija. Dar 
keturių milijonų litų lengvatinė penkių 
procentų paskola yra Šiaulių banke, 
įsiskolinimą valstybei numatoma 
likviducrti didinant įstatinį kapitalą Kitaip 
tariant, valstybės biudžeto arba visų 
mūsų lėšomis.

Direktorius pabrėžė, kad šj sezoną 
perdirbant cukrinius runkelius, didelių 
nesklandumų nebūta. Vienas užsienio 
specialistas, apžiūrėjęs cukraus 
fabriką, nusprendė, kad dirbama 
neblogai, ne blogiau kaip ir visame 
pasaulyje. Direktorius J. Ignotas, kaip 
jau žinoma, j savo pareigas grįžo tik 
cukrinių runkelių perdirbimo sezonui 
prasidėjus. Na, o pasiruošimas 
naujajam sezonui tęsiasi visą vasarą

Prieš porą savaičių pasitarime 
Vilniuje, kur buvo sprendžiamas visų 
Lietuvos cukraus fabrikų likimas, 
dalyvavo ir Pavenčių cukraus fabriko 
direktorius. Jame buvo aptariamos 
dvi programos: viena, kurią siūlo 
užsieniečiai, ir kita, kurią ruošia 
Lietuvos soecialistai. Pagal užsieniečių 
siūlomą programą Lietuvoje cukrų 
turėtų gaminti vienas arba du 
modernizuoti cukraus fabrikai; turėtų 
keistis ir cukrinių runkelių auginimo 
zonos. Lietuvos specialistai siūlo visus 
keturis fabrikus apjungti j vieną 
koncerną.

Anot Lietuvos specialistų, cukrų 
galima gaminti pelningai ir ne itin 
modernizuotuose, o tik šiek tiek 
patobulintos technologijos fabrikuose, 
nes cukraus kaina pasaulinėje rinkoje 
šiuo metu - apie vieną dolerj.

1994.11.15,

Pagal lietuviškąją programą 
cukraus savikaina būtų didesnė 
tačiau, esant uždarai sistemai, būtų 
galima gyventi. Tiek vienos, tiek kitos 
programos pagrindinė sąlyga - kad 
nebotų cukraus jvežamaiš užsienio. 
Svarstant tiek vieną, tiek kitą 
programą, konkrečių sprendimų 
nepriimta.

Diskusijoje kalbėjęs dėl Lietuvos 
cukraus fabrikų likimo dar prieška
riniais laikais Pavenčių fabrike agro
nomu dirbęs St. Boguslauskas

CUKRAUS 
FABRIKAS 
KELIAM AS IŠ 
NUMIRUSIŲJŲ
TAM DAVĖ IR DREBTELEJO,
O SU ANUO IR I KALBAS NĖJO

pasakė:
- Jokiu būdu nepriimti užsienio 

specialistų siūlomos programos, nes 
jie siūlo tik sau naudingą. Dar 
Smetonos laikais cukraus fabrikai 
buvo susijungę j koncerną ir 
sėkmingai dirbo.

St. Boguslauskas priminė, kad t 
cukrinių runkelių reikia priimti nekuo 
daugiau, kaip siūlė direktorius, bet 
tik tiek, kiek jų galima perdirbti be 
nuostolių.

Janina Banevičienė:
- Jokiu būdu neatiduoti fabrikų 

užsieniečiams. Privežė j Lietuvą 
visokių blizgučių, saldainiukų, o mes 
čia darbo neturime Ir tarpusavyie 
riejamės.

Vienintelės cukraus fabrike 
profesinės sąjungos rūšies 
darbininkų sąjungos - atstovas A 
Jonaitis dėkojo tiems, kurie nebuvo 
abejingi fabriko likimui. Visų pirmiausia 
Seimo nariui K. Uokai, žemdirbiams, 
kurie j Seimą važiavo aiškintis dėl 
fabriko likimo. Tačiau direktorius, 
prieštaraudamas A. Jonaičiui, primine, 
kad Seimo nariui K. Uokai dėkoti 
nereikia, nes per visą jo darbo laiką 
Seime fabrikas buvo žlugdomas tų, 
kurie jam vadovavo. Davė suprasti ii 
tai, kad darbininų sąjunga - tai daugiau 
nei 50 procentų politinė organizacija.

Tačiau direktorius nė žodeliu 
neužsiminė, kiek procentų politikos 
ir kiek ekonomikos tame, kad, jam 
vos tik susigrąžinus direktoriaus kėdę, 
kaip iš gausybės rago pasipylė 
fantastiški langvatiniai kreditai, ir kodėl, 
kad ir kaip besistengė, jų negavo jo 
pirmtakas?

IŠTISŲ METŲ BYLA 
BAIGTA TOKIA TEISYBĖ

Atkelta iš 1 p.

Šiaulių miesto Sąjūdžio tarybos 
įgaliotas "Aušros alėjos" vyr. 
redaktorius A. Sėjūnas teigė, kad 
redakcija rėmėsi oficialiais 
dokumentais - LR Kontrolės 
departamento Šiaulių apygardos 
skyriaus tikrinimo Pakapės žemės 
ūkio įmonėje aktu ir Šiaulių rajono 
valdybos 1992 m. balandžio 30 d. 
potvaikiu atleisti A. Navakauską iš 
darbo. Šie du dokumentai ir dabar 
nėra nei paneigti, nei anuliuoti. Už 
žinias, gautas iš valstybinės valdžios 
bei valdymo organų oficialių 
dokumentų ir pareiškimų, pagal 
Spaudos įstatymo 34 str. redakcija 
neprivalo atsakyti.

Be to, redakcija rėmėsi Vilniaus 
miesto Lenino rajono teismo 1990 
m. kovo 20 d. sprendimu, šiuo 
sprendimu teismas jpareigojo 
"Valstiečių laikraštj" paneigti tik 
menką dalį straipsnyje "Šunkeliai" 
(1989 m. kovo 23 d.) pateiktų žinių 
apie A. Navakausko veiklą. Kitos, 
nepaneigtos žinios leidžia A.

Navakauską laikyti nesąžiningu, 
nedoru žmogumi.

V. Pluščiauskienė atkreipė 
dėmesį j tai, kad, deja, teisme 
aiškinasi ne tie, kas darė pažeidimus, 
o tie, kas juos pastebėjo... Valstybės 
kontrolieriai lieka kvailiukais... Todė! 
ji savo noru ir atsisakiusi Šio darbo

Šiaulių miestoapylinkėsteismo
teisėja R. Gutauskienė priėmė 
sprendimą, kad "Aušros alėja' 
privalo paneigti kai kurias 1992 m. 
spalio 9-16 d. paskelbtas žinias 
apie A. Navakauską (dalj interviu 
teksto paliekant nenagrinėtą, 
kadangi p. A. Navakauskas 
nustatyta tvarka dėl šios teksto 
dalies nesikreipė) ir sumokėti A 
Navakauskui250 Lt kom pensaciją 
už pažeistą jo garbę ir orumą.

Ši byla baigta.
Susirašinėjimas dėl Pakapės 

žemės ūkio jmonės pareigūnų 
veiklos jvertinimo bylos vyksta ir 
toliau - tarp Valstybės kontrolieriaus, 
Aukščiausiojo teismo ir Generalines 
prokuratūros. Atnaujins ar 
neatnaujins?

AUŠROS ALLIA
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V. KUNDROTAS.. Valstybinio 
uito privatizavimo pagrindiniai tikslai 
yra sparčiai plėtoti privatųjj sektorių, 
likviduoti neefektyvų valstybinio turto 
monopolį ir sudaryti sąlygas rinkos 
ekonomikai plėtoti. Mūsų valstybėje 
Sis procesas turėjo savo ypatumu, 
iŠ Kurių esminis - privatizaciją vykoyii
sparčiais tem
pais ir per 2-3 
metus privati
zuoti du treč
dalius valsty
binio turto. Da
bar, be viso ki
to, galimeteigti, kad spartūs privati
zavimo tempai turėjo ir neigiamų 
aspektų.

Valstybės kontrolės departa
mentas, vykdydamas Seimo 1994 
m. liepos 19 d. nutarimą dėi kovos 
su nusikalstamumu ir teisės pažei
dimais sustiprinimo šių metų spalio 
3 d. pateikė Seimui išsamią ataskaitą 
apie privatizavimo teisėtumo patik
rinimo rezultatus... Jie yra tokie. 
Vertinant valstybinių įmonių įstatinio 
kapitalo didinimą iš pelno rezervo, 
vadovaujantis valstybinių Įmonių 
įstatymo 31 straipsniu ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. 
sausio 27 d. nutarimu Nr. 51 kaip 
atvejus, pažeidžiančius valstybinio 
turto privatizavimo įstatymo 2 strai
psnio pirmosios dalies nuostatas, - 
o ten yra nustatyta, kad įmonės, 
neprivatizuotos pagal valstybinio 
turto pirminio privatizavimo įstatymą, 
negali būti privatizuojamos pagal 
valstybinių įmonių įstatymą,-deja, 
nedavė realių rezultatų. Todėl esamų 
įstatymų, būtent esamų įstatymų, ir 
įstatyminių aktų ribose yra minimalios 
galimybės susigrąžinti valstybinį 
turtą. Mūsų ekspertiniais vartinimais, 
kurie dar yra tikrinami, minėtuoju 
būdu įmonių dirbantiesiems buvo 
perduota iš valstybės apeinant 
valstybinio tu rto  pirm inio 
privatizavimo įstatymą apie 100 mln. 
Lt. valstybinio turto. Pažymėsiu, kad 
Valstybės kontrolės departamentas 
dar 1993 m. kreipėsi j Generalinę 
prokuratūrą dėl šių įstatyminių ir 
poįstatyminių normų panaikinimo. 
Generalinė prokuratūra pripažino 
mūsų išvadų teisingumą ir teikė 
Vyriausybei savo prašymus bei 
nurodymus, kad padėtis būtų 
ištaisyta. Tačiau prolblema iŠ esmės 
išspręsta nebuvo...

Lietuvos Respublikos Seimui 
1994 m. liepos 20 d. priėmus įstatymą 
"Dėl Lietuvos Respublikos valsty
binio pirminio privatizavimo įstatymo 
pakeitimo ir papildymo", mūsų 
nuomone, buvo sudarytos sąlygos 
įregistravus uždarąsias akcines 
bendroves, pažeidžiant 1990 m. 
akcinių bendrovių įstatymo 3.2

punktą, privatizuoti uždaru būdu šiose 
įmonėse esantį turtą. Kitaip tariant, 
akcininkai uždaru būdu dabar gali 
ne rinkos kainomis privatizuoti likusį 
valstybinį turtą. Valstybės kontrolės 
departamento ekspertiniu vertinimu 
yra per 120 tokiu būdu privatizuotų 
įmonių, o, remiantis veikiančiais

įstatymais, pabrėžiu, turtą susigrąžinti 
beveik nėra galimybių, išskyrus tuos 
atvejus, kai tikrinimo metu nustatomi 
apskaitos pažeidimai.

Manau, kad visi turime stengtis, 
jog teisėtumas, privatizuojant valsty
binį turtą, būtų atkurtas.

B. V. RUPEIKA. Ar jūs suprantate, 
kad tai, ką pasakėte, yra balsas 
tyruose.

Ką mes galime padaryti? Dar viena 
revoliucija atimti iš tų, jau dabar 
tapusiųjų turtingais, pavertusiujų 
valstybines įmones uždarosiomis 
akcinėmis bendrovėmis, yra nerealu, 
kadangi jie geriau ginkluoti už visą 
mūsų policiją ir Krašto apsaugą, aš 
taip manau. Ar jūs tokią galimybę 
matote, kad galima atkurti teisingumą, 
ar tik pamojuoti ranka tam nusikaltėlių 
traukiniui?

V. KUNDROTAS. Man atrodo, aš 
išdėsčiau situaciją. Iš esmės yra 
galimybės teismo tvarka spręsti tas 
problemas. O teismo tvarka, jūs irgi, 
gerbiamieji Seimo nariai, žinote, kokie 
yra sprendimo variantai.

J. A. KATKUS. Aš manau, kad 
buvo sąmoningai neindeksuojamas 
turtas nuo 1992 m., t. y. 50 ir daugiau 
kartų, kai kuriais atvejais 100 kartų, 
buvo tasturtas visiškai nuvertintas, ir 
susidarė labai geros sąlygos žmonių 
grupėms jį išsidalinti. Visa tai buvo 
žinoma labai seniai ir šimtais kartų 

.čia, Seime, buvo pasakyta, ypač 
opozicijos ir visų kitų žmonių, kurie 
turi sąžinės šiek tiek. Ar jūs galėtumėte 
pasakyti apytikriai, kokia žala valstybės 
biudžetui buvo padaryta, maždaug 
milijono tikslumu.

V. KUNDROTAS. Bendros sumos 
mes nesame apskaičiavę, bet sudėjus 
maždaug būtų apie 250 mln. Lt...

K. DIRGĖLA. Norėčiau priminti, 
kad šiai dienai neindeksuotas 250 
mln. Lt turtas; tai sudarytų 2,5 milijardų 
Lt. Norėčiau paklausti jūsų, - pačius 
trūkumus jūs daugmaž išsiaiškinote, 
bet ar jūs pajėgūs juos panaikinti? 
Su kuo jūs kovojate? Su atskirais 
privatizavimo pažeidėjais ar su pačia 
Vyriausybe ir su jos galva. Ir būtent 
konkrečiai 12 mln. akcinio kapitalo 
atsiradimas "Jūros" įmonei, kas

Vyriausybės nutarimu tik galėjo būti 
spec. r  .(Skirties Įmonei Jūsų, 
konkrečiai, nuomonė šiuo klausimu 
ir netgi nuomonė apie Premjero 
vaidmenis Šiame klausime.

V. KUNDROTAS. Aš galiu 
pasakyti, kad kiekvieno patikrinimo 
metu Kovojame su konkrečia situa

cija. Dėl Vy
riausybės ir 
dėl premjero, 
tai politiniai 
vertinimai ir 
aš nesiim- 
Čiau atsako

mybės vertinti šito pareigūno ar 
pačios Vyriausybės veiklos.

A. KUBILIUS. Aš norėčiau jūsų 
paklausti, ar jūs galėtumėte įvardinti, 
kas gi stabdė valstybinio turto 
indeksavimą, konkrečiai, asme
niškai. Aš prisimenu kaip Premjeras 
ir kai kurie Seimo nariai, valdančio
sios partijos šaukė apie karvę, kurią 
indeksavus nebus duodama 
dvigubai pieno irt.t.

V. KUNDROTAS. Ką aš galiu 
pasakyti dėl indeksacijos. Ne tik 
paskutinioji indeksacija yra šiek 
tiek pavėluota, bet ir visos prieš tai 
buvusios 1991, 1992 ir 1993 m. 
Jos visos buvo pavėluotos, ir, mano 
nuomone, per mažos. Čia bendras 
visų mūsų darbas atliktas. O įvar
dinti, kas konkrečiai stabdė, žinoma, 
aš nesiimu šito dalyko. Kiekviena 
Vyriausybė sprendžia... šituos 
klausimus ir įvardinti bei vėl iškelti 
politinius kaltinimus aš nesiimu.

V. LANDSBERGIS. Gerbia
masis valstybės kontrolieriau, man 
tikrai malonu matyti čia kalbantį 
sąžiningą valstybės pareigūną, 
pasakantį tragiškus valdžiai daly
kus. Tik aš bijau, kad jūsų įstaiga 
bus reorganizuota po to.

Ką jūs galite padaryti, ar jūs 
galite kreiptis j prokųfatūrą iš 
esmės? Vis dėlto turi būti įvertintas 
tų vyriausybių elgesys, kurios 
sąmoningai darė nuo 1992 m. 
pabaigos ir paleido į šoną 2,5 mlrd. 
valstybės turto.

V. KUNDROTAS. Gerbiamasis 
Seimo nary, aš galiu pasakyti, kad 
valstybės kontrolė jau kreipėsi, aš 
čia minėjau, dar 1993 m. į generalinę 
prokurataūrą, kad įvertintų 
Valstybinių įmonių įstatymo 131 
straipsnį ir mums gerai žinomąjį 
1992 m. Vyriausybės nutarimą Nr. 
51. Buvo toks kreipimasis, mūsų 
iniciatyva jis buvo padarytas, ir 
Generalinė prokuratūra patvirtino, 
kad iš tikrųjų tas prieštaravimas 
yra ir tai turi būti panaikinta.

Ištraukos Iš Valstybės 
kontrolieriaus V. Kundroto 
ataskaitos Seimui 1994.10.20

PRAEITIES PUSLAPIAI
K AIP TĖVUKAS 
LIU F TV A F Ė JE  TARNAVO

SAVAITĖS ŠIUPINYS

RADVILIŠKIS
Radviliškiečiai jau seniai 

spėliojo, kiek kainuos nugele- 
žintas vanduo. Neseniai pradėjo 
veikti vandens nugeležinimo 
įrenginiai. Gyventojai už vieną 
kubinį metrą vandens temokės 
1,60 Lt.

*  * *

Radviliškio valdybos nariai 
nusprendė iš ūkininkų rėmimo 
fondo lėšų kooperatyvui "Mažai- 
čiai" už savo lėšomis pirktą javų 
kombainą (jie steigia agroservisą 
ruošiasi pagelbėti aplinkiniams 
ūkininkams) sumokėti 30 pro
centų to kombaino vertės - skirti 
34395 litus.

Valdybos sprendimu Tyrul
iuose bus įsteigta valstybinė 
vaistinė.* * *

Avarijų rajone šiuo metu 
mažėja. Paskutiniuoju metu ypač 
neatsargūs tapo dviratininkai ir 
pėstieji.'Stai šiemet išgėrusiųju 
vairuotojų išaiškinta 384, o pernai 
Pertą patį laiką - 309.

Iš Joniškio žemės ūkio 
bendrovės sandėlio pagrobta

maždaug tona aliuminio, kurb vertė 
tikslinama.

AKMENĖ
Net 50 rajone įregistruotų už

darųjų akcinių bendrovių, žemės 
ūkio bendrovių ir individualių įmonių 
nesiteikė pateikti Mokesčių inspek
cijai žinių apie savo veiklą per 9 
mėnesius.

*  *  *

Per porą paskutiniųjų mėnesių 
vien rajono centro gyventojų įsisk
olinimas už komunalines paslaugas 
išaugo dvigubai ir su delspinigiais 
sudaro 589 tūkstančių litų.

*  *  *
Lapkričio 3-osios rytą rajono 

centro V; Kudirkos g. 18 namo 
224 kambaryje vežimėlyje rastas 
Skaistės Dovydaitytės, gim. 1994 
m. rugsėjo28d., lavonas. Smurto 
žymių nepastebėta.

*  * *
Viktoriją Garbaliauskaitę (4 

mėnesių) žmonės rado paliktą 
stadione. Dabar mergytei metukai. 
Ją gydė, augino ligoninės vaikų

skyriaus personalas. Motina 
dincjo vaiką palikusi likimo valiai.

Naujojoje Akmenėje statoma 
šventosios Dvasios Atsiuntimo 
bažnyčia Klebonas D. Stulpinas 
norėtų, kad bažnyčią užbaigtų 
statyti 2000-aisiais metais.

PAKRUOJIS
Iš žemės ūkio bendrovės 

"Obelėlė" pavogta atsarginių 
dalių ir spalvotojo metalo.

Lapkričio 7 d. prasidėjo Petra
šiūnų valstybinės "Dolomito” 
įmonės viešasis akcijų pasira
šymas.

*  * *

Moksjeivių atostogų die
nomis j Žemaičio vidurinę mo
kyklą buvo suvažiavę 10-12 kla
sių moksleiviai iš visų rajono 
mokyklų. Tai geriausieji fizikai, 
matematikai ir informatikos spe
cialybės žinovai. Jie mokėsi 
spręsti sudėtingiausius užda
vinius, susipažino su rajono 
istorija, lankėsi Žeimelio krašto
tyros muziejuje. Paskaitas jiems
Skaf*- m nln/klns

^Fotonas* dėstytojai.

SAVAITĖS ŠIUPINYS

Bronius KASPERAVIČIUS 
Pabaiga. Pradžia Nr. 8

Slėptuvė išėjo visai pakenčiama: j 
anglies sluoksnyje iškastą duobę 
atnešė medžio drožiu, kad vyrai 
gulėdami nesusiteptų, o duobės viršų 
uždengė lentgaliais ir juos apipylė 
anglimi. Palikotik siaurą angą. Darbui 
pasibaigus, tėvukas s u k iš o  prancūzus 
j slėptuvę, uždengė angą lentgaliu ir 
užlygino anglimis Viską pabaigęs, 
nuėjo ilsėtis j baraką.

Anksti rytą Geros miesto gatvės 
sudundėjo nuo amerikiečių technikos: 
pagrindine gatve, garsiai riaumodami, 
lėkė sunkieji tankai “ šermanai", 
sunkvežimiai, džipai su kariais, šito 
triukšmo pakeltas, tėvukas, net 
nepatikrinęs, kaip anglių duobėje 
išmiegojo prancūzai, išskubėjo 
pažiūrėti, kas dedasi mieste.

Keisti žmonės tie amerikiečiai. Karo 
metais rusai rinkdavo ir naudodavosi 
vokiečių paliktomis automašinomis. 
Vokiečiai taip pat mėgo važinėtis 
trofėjinėmis rusiškosiomis. Tuo tarpu 
amerikiečiai nė skersa akimi nežiūrėjo 
j pakelėse paliktas vokiečių 
automašinas. Sunkūs "Šermanai" su 
malonumu vikšrais traiškė gatvių 
pakraščiuose stovinčius "Opelius" ir 
"Mersedesus". Net tėvukui pagailo: 
kokie nenaudėliai! O kas tiems 
amerikiečiams trofėjinės mašinos, kai 
savų nėra kur dėti!

Pravažiuojantys kariai šypsosi, 
rodydami baltus dantis, tik veidai - 
išvargę, dulkėti. Vieno džipo 
vairuotojas, pastebėjęs ant šaligatvio 
j pravažiuojančias mašinas 
besižvalgančias kelias vokietaites, 
sulėtino greitj, privažiavo ir 
nesustodamas ant šaligatvio pažėrė 
saują "saldainių" - tiesiai merginoms 
po kojų. Šios nelaukdamos puolė rinkti 
dovanų. Viena neiškentė ir pabandė 
paragauti. Išvyniojo ir... metusi ant 
žemės "saldaini", spruko šalin, o  jai 
iš paskos ir visos kitos. Vairuotojau iŠ 
džiaugsmo žvengė kaip arklys. Kurgi 
ne, triukas pasisekė: prezervatyvus 
merginos palaikė saldainiais. Žinoma, 
ouropiečiams tokie juokeliai nejprasti.

Netoliese, skersgatvyje, prie gėrimų 
parduotuvės, stovėjo ilgiausia eilė. 
Užėjo tėvukas pažiūrėti, ką ten 
"duoda". Pasirodo, uniformuotas 
vokietis pagal maisto korteles 
pardavinėjo degtinę ir konjaką. 
Nusipirkti būtų neblogai, bet kad ta 
eilė velnioniška... Tuo metu j 
parduotuvę įšoko du amerikiečių kariai. 
Pasiteiravo, kas čia daroma, o po to 
be ceremonijų užlindo už prekystalio 
ir ėmė kištis butelius į kišenes ir užantj. 
Vokietis tylėjo. Kai amerikiečiai išėjo, 
jis tuojau kažkur paskambino. Matyt, 
kreipėsi j amerikiečių kariuomenės 
vyresnybę, nes netrukus tiedu kariai 
grjžo, padėjo butelius j vietą, o tada 
prasidėjo...

Vienas iš amerikiečių priėjo prie 
vokiečio, pirštu bastelėjo j jo 
uniforminėje kepurėje blizgant] erelį, 
piktai paklausė, kas čia ir, čiupęs 
kepurę, sviedė ją pro atviras duris. Po 
to kad suriks vokiečiui vokiškai: 
"Raus!" (laukan!) Vokietis, visas 
išraudęs, atbulas lėtai artinosi prie 
durų.

- Go out! Or I will blow your brains 
out! (Nešdinkis! Arba aš išpurtysiu 
tavo smegeninę!) - šįkart jau angliškai 
jniršęs rėkė kareivis.

Vokiečiui išėjus, jo  vietą už 
prekystalio užėmė amerikiečiai ir 
paskelbė: viskas duodama be kortelių 
ir be pinigų, tačiau tik auslėnderiams 
(užsieniečiams). Vokiečiai gali eiti 
namo, nes nieko negaus.

Šitaip pakrypus reikalams, tėvukas 
prisigretino prie kareivių ir gavo porą 
butelių konjako Ir dvi dėžutes kažkokių

keistų konservų. Eina J savo baraką 
su vsu tuo turtu ir iš anksto džiaugiasi: 
su prancūzais atšvęsime išvadavimą! 
Tiesa, kai prancūzai išvakarėse lindo 
j tėvuko paruoštą duobę, Rože 
pažadėjo:

- Jei tu čia mus toje velnio skylėje 
išgelbėsi iki amerikiečių atėjimo, 
gersime "Martelj". Tėvukas tuos 
žodžius, galima sakyti, praleido pro 
ausis: pagalvokite tik, kaip giriasi 
vyrai... "Pavaišins "Marteliu"... Tas 
gėrimas patvoriais nesimėto. IŠ kur 
jūs, nabagėliai, gausite "Martelio", 
būdami nelaisvėje. Deja, Rože 
pažadas nebuvo be pagrindo.

Taigi grjžta tėvukas Į lentpjūvės 
teritoriją su pirkiniais ir netiki savo 
akimis: iš priekio keturi "pečkuriai" 
artinasi - nosys suodinos, ausys tokios 
pat. Nebelaukė, kol tėvukas ateis jų 
paleisti, patys išlindo pro lentų tarpą. 
Priėję artyn su prancūzišku 
temperamentu ėmė tėvuką 
glėbesčiuoti, sveikinti su išvadavimu. 
"Vive la France! Vive la Lituanie! 
(Tegyvuoja Prancūzija! Tegyvuoja 
Lietuva!)" Paskui susitarė: nuplovę 
suodžius, visi renkasi tėvuko barake 
Švęsti džiaugsmo šventės.

Tėvukas savo kambarėlyje ant stalo 
išdėstė pirkinius, ir pamatė pro langą 
atžingsniuojantj Rože bei kitus 
prancūzus. Tarsi vėliavą ant ilgos 
lazdos aukštai iškėlę jie nešė naują 
kostiumą.

- Čia tau, Bruno (taip prancūzai 
kreipdavosi j tėvuką, kurio vardas 
buvo Bronius), už tai, kad tu mus į 
anglių krūvą įgrūdai. Vokiečiai nežinia 
kur dar būtų mus padėję, - paaiškino.

Matė prancūzai, kad tėvukas 
užlopyta sėdyne vaikšto, ir štai 
atsidėkodami, vos tik išlindę iš savo 
slėptuvės, Jau kažkur kostiumą 
surado.

Toliau viskas dėjosi kaip kino filme. 
Tėvukas naujuoju kostiumu 
pasipuošė. Tai buvo tarsi ženklas, 
jog visos bėdos praėjo.

Susėdo prie stalo. Tėvukas atidarė 
gautąją konservų dėžutę ir neteko 
žado: joje buvo užkonservuoti 
didžiuliai vabalai, panašūs j mūsų 
lietuviškuosius karkvabalius. Bičiuliai 
juokėsi: ne iš gero gyvenimo vokiečiai 
tokius konservus valgo.

Kai konjakas pasibaigė, Rože 
pareiškė:

- O dabar gersime "Martelj"!
Ir iškilmingai ištraukė iš kišenės 

mažą, gal šimto gramų buteliuką. Tai 
buvo garsusis "Martelis". Prancūzai 
tą buteliuką, gautą iš Tėvynės per 
Raudonąjj kryžių, išsaugojo šiai 
iškilmingai dienai ir kartu jvykdė savo 
pažadą, duotą tėvukui. Buvo daug 
džiaugsmo.

- Bruno, tu turėsi po karo atvažiuoti 
mūsų aplankyti j Prancūziją. Mums 
bus iabai malonu tave priimti savo 
namuose. O mes aplankysime tave.

Deja, geležinė uždanga, kuria 
bolševikai atskyrė Lietuvą nuo 
Prancūzijos, neleido jgyvendinti šių 
gražių sumanymų. Dargi parašyti 
laiško j Prancūziją savo bičiuliams 
tėvukas nesiryžo: tik pasirodyk, kad 
turi draugų užsienyje, ir tau nemokama 
kelionė į Sibirą garantuota.

Praėjus keltoms dienoms po Geros 
miesto išvadavimo, prancūzai jau 
krovėsi lagaminus kelionei j gimtinę. 
Jais, buvusiais karo belaisviais, 
bematant pasirūpino Tėvynė 
Prancūzija. Liūdnas ir ašarotas buvo 
atsisveikinimas su m ielaisiais 
bičiuliais, kurie su nelaimėn patekusiu 
lietuviu dalijosi paskutiniu duonos 
kąsneliu. Su jais kartu žvelgta 
pavojams j akis.

Nukelta į 4 p.

A U Š R O S  ALEJ-A



KAIP
TĖVUKAS
LIUFT-
VAFĖJE
TARNAVO

pasikvietė pieno vežiotoje ir paklausė: |  
-Bruno, jūs jau turėjote reikalų su ■ 

bolševikais. Patarkite, ką daryti: J 
pasilikti čia, kol jie ateis, ar bėgti kartu I  
su visais j vakarinė zoną? |

- Jei norite pasigrožėti Sibiro ■ 
kedrais, pasilikite čią - patarė tėvukas. .  
- Tokiems kaip jūs garantuota ■ 
nemokama kelionė j Irkutską.

Daugiau jtikinėti vokiečio |  
nebereikėjo. Susikrovė žmogus mantą |

KLAIPĖDIEČIAI
- PASAULIO

j savo "Opel-kapitan”  kiek tilpo ir 
išvyko. Išvyko ir tėvukas, sausakimšai I  
prisodinęs j savo mašiną lietuvių - ką |

Atkelta iš 3 p.
Atėjus amerikiečiams, gyvenimas 

pasikeitė. Lentpjūvėje nebereikėjo 
dirbti. Užsieniečiai, kurių čia vokiečiai 
suvarė begales, duonelę kasdieninę 
pradėjo užsidirbti kaip kas išmanė - 
kas darbu, kas spekuliacija Daugelis 
Išsiruošė j gimtąsias vietas. Traukė 
gimtinė irtėvuką, tačiau Lietuvoje vėl 
jsikūrė bolševikai. Norėtųsi grjžti, bet 
baisu.

Gruodžio viduryje Geroje kilo didelė 
sumaištis. Amerikiečiai, vydami 
vokiečių kariauną j rytus, jžengė j tą 
♦eritoriją, kuri pagal Jaltos susitarimą 
turėjo atitekti rusams kaip okupacinė 
zona. Dabar amerikiečiai, rusams 
reikalaujant ir laikydamiesi susitarimo, 
turėjo atitraukti savo kariuomenę, 
užleisdami šią teritoriją 
sąjungininkams. Ir vokiečiai, ir 
užsieniečiai, bijodami rusų, panikavo 
ir visomis išgalėmis stengėsi sprukti 
iš Geros. Už žmonių ir daiktų 
pervežimą j vakarinę zoną, kur jau 
nesieks bolševikų valdžia, buvo 
mokami dideli pinigai. Tačiau trūko 
transporto, užtat daugelis numojo 
ranka j savo namus, pilnus visokio 
turto, ir džiaugėsi, kad gali išsprukti 
nors pėsčiomis. Kai kas sugalvojo 
greitosiomis iš lentgalių pasidaryti 
primityvias rogutes ir tempė jas, 
apkrautas lagaminais. Plentuose 
nutjso nesibaigiančios paoėgėlių 
virtinės. Visiems reikėjo jveikti 
maždaug septyniasdešimt kilometrų 
iki vakarinės zonos. Kas jaunas, tam 
ne taip jau baisus toks nuotolis. 
Prasčiau buvo su senukais irvaikais.

Tėvukas, amerikiečiams atėjus, 
bematant susirado pakelėje vokiečių 
pamestą nedidelį "Reno" markės 
sunkvežimiuką. Mašinai pritaikė savo 
išsaugotus dokumentus ir jsitaisė ctirbti 
privačioje miesto pieninėje. Vežiojo 
pieną. Kilus panikai, pieninės 
savininkas (išdidus vokietis)

su ryšuliu, ką be ryšulio. Sustojo ■ 
Hofo mieste. Čia jau nepasieks 1

GRAIKAI
ŠACHMATAMS

PINIGŲ
NETURI

"išvaduotojų" ranka.
1994 metų lapkričio mėn. Graikijos 

|  mieste Salonikuose turėjo vykti 
|  Pasaulinė šachmatų olimpiada. 

Dar pusantrų metų tėvukas klajojo ■ Tačiau Graikijos vyriausybė nesuteikė 
po Vakarų Vokietijos miestus ir j  garantijų šiai olimpiadai Salonikuose 

■ renati. Sicmiestelius. Tačiau Tėvynės ilgesys ■ rengti. Šios šalies vyriausybė atsisakė 
padarė savo. Keturiasdešimt |  duoti 300 tūkstančių JAV dolerių, 
septintųjų vasarą grjžo j Lietuvą Brolis, |  būtinų turnyrui organizuoti, 
pamatęs netikėtą ir nelauktą svečią, .  §įų metų Pasaulinė šachmatų 
didžiai nustebo: J olimpiada jvyks Maskvoje (nuo

- Pagal išvaizdą atrodai lyg ir I  iapkričio30 d. iki gruodžio 16 d.) Dėl 
normalus žmogus, dargi j inteligentą |  l0 Rusijos centriniame šachmatų klube 
panašus, bet protelis, matyt, ne visai ■ buvo surengta pasaulio čempiono 
tvarku Tuo m^u, kai žmonės rizikuoja Garta Kasparovo ir Rusijos šachmatų 
gyvybe, sprukdami! Vakarus pats I  (ederacijos pre2jdent0 Andrejaus

essssyp"1 ■ "“ssrssss.Šitie brolio žodžiai išsipildė, J . 0limPiada;  brangus rnerionumas 
Pusantrų metų pasidžiaugęs gimtine I  r buvo abe^nH ar sugebės,me tast, 
ir pabuvęs čekistų kontrolėje,tėvukas I  tešų,-pasakeG,Kasparovas. Dabar 
buvo suimtas, apkaltintas ■ visos abejones praeityje. Pagnndmes 
"bendradarbiavimu su vokiškaisiais .  išlaidas padengs investicinė 
okupantais" ir nuteistas dvidešimt ■ kompanija "CHOPIOR-INVEST” . 
penkeriems metams - "rešenijem I  Tariamasi dėl kelių milijonų JAV 
osobovo soveščanija". Laimė, mirus |  dolerių. Olimpiada bus organizuota 
"visų tautų vadui ir mokytojui", ■ vienoje vietoje - viešbutyje 
iškentęs ilgus šešerius metus Intos J "Kosmosas". Čia dalyviai gyvens ir 
lageryje, tėvukas sugrjžo gimtinėn ir I  Žais. Laukiama per 100 vyrų ir 60 
baigė savo dienas artimųjų tarpe. |  moterų komandų.

ČEMPIONAI
Švedijoje vyko tarptautinės kultū

rizmo organizacijos IFBB surengtas 
moterų ir mišrių porų pasaulio čem
pionatas. Lietuvai atstovavo du atle
tai - klaipėdiečiai Ričardas ir Natalija 
Murnikovai. Porų varžybose galynė
josi 13 duetų. Moterų turnyre N. 
Murnikovienė kaip ir praėjusių metų 
pasaulio čempionate rungtyniavo 
sunkiausiojo svorio - per 57 kg kate
gorijoje. Pernai pasaulio čempiona
te N. Murnikovienė užėmė šeštąją 
vietą.

Šiemet ji atsisakė visų kitų startų ir 
ruošėsi pasaulio čempionatui. Mote
rų Ir mišrių porų (šioje rungtyje Lietu
va debiutavo) turnyrų rezultatai pra
noko visus lūkesčius. Ričardas ir 
Natalija pirmąkart Lietuvos kultūriz
mo Istorijoje tapo pasaulio čempio
nais.

Lapkričio 25-29 d. Kinijoje vyks 
vyrų kultūrizmo pasaulio čempiona
tas. Jame ruošiasi dalyvauti du vilnie
čiai: praėjusiųjų metų Europos 
čempionas Olegas Žuras Irto paties 
čempionato finalininkas Jevgenijus 
Gorelikas.

Gruodžio 10 d. T urkijoje pasaulio 
jaunimo ir veteranų čempionate daly
vavo kaunietis Vincas Dudickas ir 
vilnietis Ramūnas Lialka.

0 TA IK IN Y S
LTV

Antradienis, lapkričio 15 d.
"Bebaimiai”
21.05 val.
Johnny Rourke neapkenčia savo 

gimtojo miestelio, mokyklos, savo 
tėvo ir ramaus miesčioniško gyve
nimo. Jis trokšta kažko daugiau, b į 
nežino, kaip tai pasiekti. Johnny sutinka 
žavingą blondinę Tracey, merginą $■no/̂nrirvo nociliirin̂ iAp _padorios, pasiturinčios šeimos 

Trapamifetają Tracey turi vaikiną-turtiroo 
tėvo sūne(|, vietines futbolo komanda 
žvaigždę, tačiau Johnny - raumeningas 
gyvenime pasimetęs vaikinas ant 
motodklo sužavi ją ir mergina susimaso

i Vaidybinis įtintas “Jane Ir dingės 
miestas”

1967 m nuotykių komedija Pagrrv 
| dinė veikėja - britų laikraščio 'Th

Daily Mirror” garsaus komikso heroj, 
Jane - atgimsta 2-ojo pasaulinio kare 
laikų komedijoje. Seksuali mėlyna«, 
blondinė Jane patiria daug nuotyki, 
dykumoje ir džiunglėse, nes.,, vii 
praranda drabužius pačiomis netinka 
miausiomis aplinkybėmis!

Trečiadienis, lapkričio 16 d.
21.30 val.
"Ketinimas”
Matthew, tapęs advokatu, ketine 

nesavanaudiškai tarnauti teisingumui 
tačiau aplinkybės suteikė jam tinansišk; 
labai naudingą praktiką. Jo studij 
laikų draugužis Alaksas išsaugo,, 
anų laikų idealizmą. Kai jis pasiūlą 
Matthew progą “tarnauti teisingumui1J  
šis susimąsto...

Rež. C. Clarkas, J. Richardsonas| 
K. Kristoffersonas.

1990 m.

įdomu
Bakti Saimanas, Indonezijos 

atsiskyrėlis, pirmąkart po 35 metų 
pasinaudojo kirpėjo paslaugomis. Šis 
klientą nukirpo plikai. Iki to Saimono 
plaukai buvo 2.8 metro ilgio. Kas 
priveria atsiskyrėlį tai padaryti? 
Pasirodo, žynys, apsireiškęs sapne, 
liepė nusiskusti plaukus. Tas pats 
žiniuonis prieš 35 metus sapne jsakė 
atsiskyrėliui juos auginti.

Belgai lengvai galėtų atsikratyti 
nedarbu, tik reikia juo pasidalyti 
visiems po lygiai. Taip galima 
apibūdinti diskusijas apie nedarbą, 
kilusias Belgijoje. Jų autoriai siūlo 
oficialiai įvesti keturias darbo dienas 
per savaitę, o  tai leistų sukurti 
papildomai 400 tūkstančių vietų. Tiesa, 
tektų mažinti ir atlyginimus už oarbą, 
bet, atrodo, belgai sutiktų turėti aar 
vieną išeiginę.

Paneigim as
Paneigiame šias, 1992 m. spalio 

9 - 16d d."Aušrosalėjoje''Nr
7-8 atspausdintame straipsnyje "Apie 
auksinius vadovus, peleninius 
darbuotojus ir paskutinę instanciją" 
pi!. Anrano Navakausko garbę ir orumą 
Žeminančias ir neatitinkančias tikrovės
žinias: "...juk oepuratų tarpe ne vienas 

' Teči ■toks Navakauskas. Tačiau svariausia 
ne tai: buvęs kolūkio pirmininkas 
grobstytojas dabar darbuojasi rajono 
policijoje. Ir ne bet kur, o ekonominių 
nusikaltimų tyrimo sektoriuje.

Informavome vyriausiąjį komisarą 
- nepadėjo, dabar pranešėme 
ministrui. Nors iŠ kitos pusės... vagiui 
lengviau vagis gaudyti. Tik yra dar 
viena - moraline pusė... Kiek te«o
įsikalbėti su pakapiškiais, jau anksčiau
Ni É M k f t r i i i i a w i f l i i i f l i f t «  tNavakausko dažnai išgėrinėta su 
dabartiniu viršininku p. Songaila, o 
1988-aisiais net panaši situacija 
buvusi. Tačiau po poros mėnesių 
dienos ir nakties metu gėrinėjimų... 
byla nutraukta..."

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, lapkričio 15 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas lytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Sveika, Prancūzija 18.00 Žinios. 
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.00 TV anonsas. 19.05 Laida 
lenkų k. 19.35 TV forumas. 20.30 
Panorama. 2105 F. "Bebaimiai". 
22.40 TV anonsas. 22.45 Brydė. 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 Vakarai.

LltPollInter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduo

tuvė. 9.05 Anonsai. 9.15 Kaukodro- 
mas. 10 00 Anonsai. 14.52 Naujienos.
15.00 Koncertas. 15.30 Tarp mūsų 
kalbant... 15.52 Naujienos. 16.00 Dže
mas. 16.25 F. "Elen irvaikinai". 16.50 
Programa. 16.52 Pasaulis šiandien.
17.00 Vedi. 17.30 Mįslė. 17.45 Doku
mentai ir likimai. 17.52 Naujienos. 
18 00 Piko valanda 18.30 F. "Laukinė 
rožė” . 18.55 Tema. 19.40 TV par
duotuvė. 1945 Anonsai. 20.00 Naujie
nos. 20.40 Iš pirmų rankų. 20.50 F. 
"Penkios dienos, penkios naktys". 
22.52 Naujienos. 23.05 Džiazo pa
saulyje. 23.25 Videomiks. 23.52 Spau
dos ekspresas. 24.00 Šokiai, šokiai.

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas. 

8 30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 TV serialas "Okavango". 10.30 
Vaidybinis filmas "Vėl 
aštuoniolikmetis". 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Vaidybinis filmas.
14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 
Pasaulio sponas. 16.30 Privatizacija.
17.00 Vaidybinis filmas. 18.30 
Animacinis filmas. 19.00 Žinios 
(VESTI). 1920 Anonsai, muzika. 19.30 
TV serialas "Sania Baroara". 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.20 
Anonsai, muzika. 21.30 Vaidyoinis 
filmas "Jane ir dingęs miestas". 23.00 
Žinios. 23.20 Muzika. 24.00 Pabaiga.

Trečiadienis, lapkričio 16 d. 
LIETUVOS TV
7.*5 Labas rvtas. 8.25 TV anonsas.

18.00 Žinos. 18.10 TV anonsas. 18,15 
Žinios. 18.20 Krikščiono žodis. 18.30 
Atgarsiai. 18.55 Futbolas. Slovėnija - 
Lietuva. 21.00 Panorama. 21.35 F. 
"Pavogti gyvenimai". 22.25 TV 
anonsas. 22.30 Krepšinis. Latvija - 
Lietuva. 23 50 Vakaro žinios. 0.06 F. 
"Sensacija". 2 d.

Lltpoliinter TV
7.00 Ryto ratas 9.00 TV parduo

tuvė. 9 05 F. "Laukinė rožė". 9 30 
Anonsai. 9.40 Muzikinė laida "Viskas!" 
10 00 Keturi ratai. 10 20 Anonsai 1452

Naujienos. 15.00 Pažiūrėk, pak
lausyk... 15.20 Atsakymai. 15.52 Nau
jienos. 16.00 Tin-Tonik. 16.25 F. "Elen 
irvaikinai". 16.52 Pasaulis Šiandien.
17.00 Kontaktas. 17.20 Sveiki, tai aš. 
17.45 Dokumentai ir likimai. 17.52 
Naujienos. 18.00 Piko valanda 18.30 
F. "Laukinė rožė". 18.55 Kino pano
rama. 19.40 TV parduotuvė. 19. *5 
Anonsai. 20.00 Naujienos. 20.40 
Monologas. 20.50 Rusų teatro sensa
cijos. 21.45 Miniatiūra. 21.55 Futbolas. 
Škotija-Rusija. 23.52 Naujienos.

TELE-3
7.30 Žinios. 8 00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 TV serialas "Westgate". 10.30 
Vaidybinis filmas "Jane ir dingęs 
miestas". 11.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.00 Vaidybinis filmas.
13.30 Muzika 15.00 Kelbnių žurnalas.
16.00 Deutsche Welle. 17.00 
Vaidybinis filmas. 18.30 Animacinis 
filmas. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.20 Anonsai, 
muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Pradinis ketinimas". 23.10 Žinios. 
23.25 Muzika. 00.15 Pabaiga.

Ketvirtadienis, lapkričio 17 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Viso geriausio. 18.00 Žinios 
18.10 Programa vaikams. 18.50 Ži
nios. 19.00 TV anonsas. 19.05 Vyriau
sybė nutarė... 19.20 Katalikų TV studija 
19.50 "22". Sporto programa futbolo 
mėgėjams. 20 30 Panorama. 21.05 
Vioeofilmas "Paryžiaus traukinys. 
21. *0 TV anonsas. 21 .<*5 Grįžulo R*tai.
22.30 Kino klubas. 23.00 Kanadiečių 
seriaias "Anapus tiKrovės" - "Dovana 
atminčiai". 23.30 Vaivaro žinios.

LhOoiiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9 00 TV par

duotuve. 9.06 F. "Laukinė rožė” . 9.30 
Anonsai. 9.50 Dviračio šou. 10.15 
Anonsai. 14.52 Nrtuj*enos. 15.00 Mu*i- 
t'O'ija 15.30 Baūuie pas Paienę. 15.52 
Naujienos. 16.00 Tin-intim, 16.25 F. 
"E'en ir vaikinai". 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17.00 ...Iki 16-os ir vyres- 
niPTTS 17 30 g r*. f. 17.45 Dokumemai 
ir l»Kirt iai. 17.62 Naujienos. 18.00 Piko 
valanda. 18.30 F. "Laukine rože". 
18.55 Anonsai. 19.00 TV parduotuvė. 
19.05 Muzikinė laida'Viskas!" 19.25 
Animacinis f. 20.00 Naujienos. 20.35 
Keturi ratai. 20 55 Anonsai. 21.00 Loto 
"Milijonas". 21 30 Vaid. f. 22 52

Naujienos. 23.00 Vaid. f. tęsinys. 24.00 
Spaudos ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8,00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara"
9.30 Viskas juokui 10.00 Europa šou.
10.30 Vaidybinis filmas "Pradinis 
ketinimas". 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Vaidybinis filmas.
13.30 Muzika 15.00 Kelionių žurnalas. 
16.00 Kelionė su Šekspyru. 5 d. 17.00 
Vaidybinis filmas. 18.30 Animacinis 
filmas 19.00 Žinios (VESTI). 19 20 
Anonsai, muzika 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21 20 Anonsai, 
muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"jšventinimas". 23.05 Žinios. 23.20 
Muzika. 01.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV
Trečiadienis, lapkričio 16 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

F. "Taip sukasi pasaulis". 8.30 F. 
"Nakties riba". 9.00-10.00 CNN va
landa. 17.45 Baltijos naujienos. 17.55 
Žingsniai. 18.25 F. "Šervudo girios 
vyrai". 19.40 A. Baltakis. "Grįžulo ra
tai". 20.00 Pasaulio naujienos. 20.15 
Baltijos naujienos. 20.20 F. "Taip 
sukasi pasaulis". 21.15 F. "Nakties 
riba". 21.45 Baltijos naujienos. 21.50 
"Mudu abudu ir kiti.." 22.20 CNN 
valanda. 23.20-0.05 Dešimt ge
riausiųjų.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, lapkričio ts  d. 
19.00 "Pirk, parduok, informuok". 

19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 
19,35 "Sodžius". 19.55 Kelių policija 
informuoja 20.10 Detektyvas

"Skandalas". V serija 21.10 KartOjirJ 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios 
21.40-1.00 Rodo "Filvas".

Trečiadienis, lapkričio 16 d.
7.30 Baltijos TV programa. Sovijauj 

horoskopas. 7,35 F. "Taip suksi 
pasaulis” . 8.30 F. "Nakties riba". 9.(1 
CNN valanda. 17.45 Baltijos naujienoj 
17.55 Žingsniai. 18.25 Muzika. 190 
"Pirk, parduok, informuok". 19.il 
Žinios. 19,30 Spaudos apžvalga 194 
Ilgoji pertrauka. 20.00-22.20 BTv| 
20.00 Pasaulio naujienos. 201 
Baltijos naujienos. 20.20 F. “Ta| 
sukasi pasaulis". 21.15 F. "Naktin 
riba". 21.45 Baltijos naujienos 21.t 
"Mudu abudu ir kiti..." 2220 Kartojam| 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios 
22.50 CNN valanda. 23.20 Dešini
geriausiųjų.

Ketvirtadienis, lapkričio 17 d Į
19.00 “Pirk, parduok, Informuok'! 

19.10Žinios. 19.30 Spaudos apžvakj:
19.35 Prie židinio. 20.00-22 Oi 
Telekompanijos "Argos" programl 
22.00-22.30 Kartojama "Pirk, pardt»' 
informuok". Žinios.

KABELINĖ TV 
Antradienis, Prakričio 15 d.
19.00 F “ Jasonas ir argonautai! 

20.45 F. "Minkšta žmogžudystėj 
22.15 F. "Siaubo rūsys".

Trečiadienis, lapkričio 16 d.
19.00 F. "Kelionė j dvasių saląl

20.35 F. “ Kvailys” . 22.10 F. "Mintf 
rūke".

Ketvirtadienis, lapkričio 17 d J
19.00 F. "Meilės eleksyras". 20.31 

F. "Kruvinas kumštis". 21.55 F 
žmogžudystė neišskirs mūsų"
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