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CECENIJOJE ŽUDOMA, O ŽMOGAUS TEISIŲ 
PAŽEIDIMŲ IEŠKOMA LIETUVOJE

A rv y d a s  S A U LĖ N A S
Tris dienas Lietuvoje svečiavosi 

Lenkijos respublikos piliečių teisių 
gynėjas Tadeusz Zielinski. Lietuvai 
svečias jaučia ypatingus senti
mentus, mat jo žmona gimė Igna
linos rajone. T. Zielinski šeima aplan
kė šj rajoną savo kelionės metu. 
Ponas T. Zielinski sakė negaunąs 
daug nusiskundimų dėl lenkų 
diskriminavimo Lietuvoje, tačiau jam 
kėlė nerimą dviejų Lenkijos piliečių

areštavimas ir “ patupdymas" j Seinų 
daboklę. Šį atvejį svečias žadėjo ištirti. 
Ponas T. Zielinski teigė, kad atvykęs 
į Lietuvą ne Lenkijos piliečių teisėms 
ginti, o surinkti žinių apie bendrą 
situaciją Lietuvoje savo vyriausybei 
informuoti. Lenkijos piliečių teisių 
gynėjas teigė, jog pereinamuoju 
laikotarpiu iš vienos santvarkos j kitą, 
postsovietinėse valstybėse atsiranda 
nemaža politinio persekiojimo atvejų. 
Piliečių politinių įsitikinimų laisvę turėtų

garantuoti Seimo kontrolieriai. 
Paklaustas apie Lenkijos veiksmus 
ginant žmogaus teises Čečėnijoje, 
ponas T. Zielinski atsakė, jog lenkai 

.nepalaiko Čečėnijoje vykstančių 
reiškinių. Lenkų jaunimas surengė 
daug manifestacijų prieš kruvinąją 
Rusijos politiką šiaurės Kaukaze. 
Lenkijos Užsienio reikalų ministerija 
irgi nusiuntė j Maskvą kažkokį 
pareiškimą.

MUSŲ
KRAŠTE

SEIM A S. Vakar per pusvalandį iš 
esmės be balsavimo priimti du svar
būs dokumentai: Lietuvos Religinių 
bendrijųteisės j išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos įstatymas ir 
Lietuvos Visuomeninių organizacijų 
įstatymas. Opozicija balsavime neda
lyvavo, išskyrus socialdemokratus. 
Krikščionių demokratų frakcijos nario 
A. Raškinio nuomone, tai antroji 
bažnyčios turto nacionalizacija.

NEDARBAS. Per kelis žiemos 
mėnesius Alytuje nedarbas padidėjo 
vienu procentu. 1400 alytiečių turi 
bedarbio statusą 930 gauna bedarbio 
pašalpą. Prognozuojama, kad arti
miausiu metu ieškančiųjų darbo

gerokai padaugės.
PAŽADAI. Naująsias atsiskaitymo 

knygeles šalies energetikai buvo 
žadėję išdalyti dar praėjusiais metais, 
tačiau jų daugelis dar negavo iki šiol.

PAŠALPOS. Vyriausybė patvirtino 
pašalpos, darbuotojui žuvus dėl nelai
mingo atstikimo darbe, skyrimo nuos
tatus. Pašalpa mokama, jei darbuo
tojas žuvo, įvykus nelaimingam atsiti
kimui dėl saugos darbe normatyvinių 
aktų pažeidimo. Pašalpa yra vien
kartinė, ne mažesnė kaip 500 minim
aliųjų mėnesinių algų (šiuo metu - 
42500 Lt).

S K U R D A S . Kauno biudžeto 
pajamos tokios mažos, kad jų užtenka

tik vienai kiekvienos gatvės pusei 
apšviesti. Antroji liks tamsi.

“ TO BULĖJIM AS”. "Geležinio 
v ilko" brigados vadas Č. Jezerskas 
išvyko į Maskvą karinių mokslų pasi
semti. Specialųjį vidurinį išsilavinimą 
vadas įsigijo 1984 metais Riazanės 
karo mokykloje.

M A IN AI. Lietuvai • didžiausio 
palankumo režimas prekyboje, o 
Rusijos kariuomenei - Lietuvos keliai 
ir dangus. Š. m. sausio 18 d. Rusija ir 
Lietuva apsikeitė notomis ir susitarė 
dėl prekybos režimo bei karinio 
tranzito.

M A R IC H U A N A . Olandijoje su
laikyta didžiulė -19  tonų marichuanos 
partija, kurią iš Belgijos vežė vienai 
Vilniaus firmai priklausantis sunk
vežimis MAZ, vairuojamas Lietuvos 
piliečio. Pagaliau pasitvirtino infor
macija, kad per Lietuvą keliauja ir 
stiprieji narkotikai: Lietuvoje atsirado 
hašišo, efedrono, heroino, kokaino.

A. S.

POLITINIU JEGU ATSTOVAI-APIE SUSITARIMĄ 
DEL RUSIJOS KARINIO TRANZITO

S. Pečeliūnas (LDP):
Pirmas dalykas, net nežiūrint, kokia 

ten nota, mane labai nuliūdino, kad 
tie susitarimai, labai atviri pokalbiai 
pas Prezidentą vis dėlto tapo tam 
tikru muilo burbulu. Pasirodo, ponas 
A. Januška jau buvo iki tol, dar 
gruodžio mėnesį, kai ką atlikęs, apie 
ką susitikime pas Prezidentą net 
neužsiminė. O klausimų apie tai buvo. 
Sakė: ne, ne, pasitarsime, tada 
žiūrėsime, ką daryti. Nors buvo 
susitarta, kad pokalbis su Prezidentu 
bus laikomas konfidencialiu, bet 
dabar, kai šitaip atsitiko, kai kuriems 
dalykams konfidencialumą savo noru 
"nuima" pati mūsų Vyriausybė. 
Lietuvos saugumui bus blogai, kad 
toks trapus pasitikėjimas vienas kitu, 
kuris, atrodo, buvo pasiektas pas 
Prezidentą, bus sugriautas. Po 
sunkaus, ilgo darbo pradėtas statyti 
pasitikėjimo rūmas nušluotas viena 
ranka.

A. S akalas (LSDP):
Pasitarime pas Prezidentą buvo 

kalbama ir apie tai, kad gal geriau 
nepatvirtinti naujų tranzito taisyklių, 
kurios blogesnės už senąsias. Gal 
vadovautis senomis. Tai ir padaryta. 
Daugumos pasitarime dalyvavusių 
nuomone, jos daug geresnės, nes 
jei būtų priimta tokia nuostata, tada 
nereikėtų jokio specialaus susitarimo, 
sutarties. URM darbuotojus ta idėja 
labai sudomino. Kaip supratau, jie ir 
apsisprendė. Todėl nemanau, kad 
buvo išdavystė. Gal tik reikėjo dar 
kartą visus sukviesti ir pasakyti, kad 
ši idėja gali įgauti praktinę išvaizdą. Ir

paklausti, ar frakcijos nepakeitė savo 
pozicijos.

Gaila, kad šito nepadaryta. Gal 
būtum e patiks linę  term inus, 
pavyzdžiui, pusės metų. Pasitarimas 
pas Prezidentą buvo pirmasis žingsnis 
j nacionalinę politiką, bet nebuvo 
žengtas antrasis. O idėją, kad tranzitui 
geriau senosios taisyklės, pasiūlė 
viena dešinioji partija.

č . Stankevičius  
(specialiųjų misijų 
ambasadorius):

Iki šiol dar buvo

f atima galvoti, kad 
odžia i, kuriuos 

sako šalies 
Prezidentas arba kiti 
aukšti pareigūnai, 
visada yra tiesa, taip 
pat buvo g a l im a ------------------

tikėti, kad prieš Lietuvos piliečius 
aukščiausieji valstybės pareigūnai 
neapsimetinėja ir neleidžia sau kalbėti 
viena, o paslapčiomis daryti kita Nuo 
šiol taip galvoti negalėsime.

Prezidentas ir kiti pareigūnai buvo 
sakę, kad Rusijai galios Lietuvos 
vienašališkai nustatytos taisyklės. 
Dabar pasielgta kitaip. Susitarta 
atgaivinti pasibaigusią sutartį, kuri 
buvo dvišalė ir visos ten įrašytos 
taisyklės buvo nustatytos Rusijos ir 
Lietuvos bendrai. Taigi ankstesnieji 
pažadai, kad ta isyk lės  bus 
vienašališkos ir Lietuvos nustatytos 
visiems, taip pat ir Rusijai, nebuvo 
tiesa.

Kitas dalykas, kad Vyriausybės

patvirtintos taisyklės galioja visoms 
šalims, išskyrus Rusiją. Jai padaryta 
ypatinga išimtis - kaip užsienio reikalų 
ministras sakė, padarytas oolitinis 
sprendimas Rusijos naudai. Sį politinį 
sprendimą padarė tik viena partija, 
visoms kitoms partijoms nepritariant, 
joms nežinant ir už jų nugarų. Tai yra 
vienos partijos politinis susitarimas 
su Maskva.

Kokia kam iš to naudą galima tik 
spėlioti, bet matome, kad Lietuvai iš 
to naudos nėra, nes pono Gylio

SAUGOKIMĖS 
VILKO AVIES 

KAILYJE
P e tra s  K U D R IC K IS

Per dvejus LDDP ir jos lyderio A. 
Šleževičiaus vadovaujamos Vyriau
sybės valdymo metus Uetuvos kaimas 
atsidūrė nenusakomai sunkioje pa
dėtyje. Visiškai sužlugdytas žemės 
grąžinimas. Vos ne prievarta asme
ninės žemės naudotojams išpard- 
avinėjama prieškarinių žemės savininkų 
žemė. Žemės ūkio produkciją perdir
bančiosios pramonės monopolijos, 
ramstomos savo statytinio A. Sle
ževičiaus, negailestingai apiplėšinėja 
žemdirbius. Jeigu žemdirbiui praėju
siais metais pieno litras atisėjo 37 * 
centus, tai jį pardavęs pieno perdir
bėjams gaudavo tik 18-20 centų. Tad 
nieko stebėtino, kad 1995-uosius 
pasitikome su gerokai mažesniu karvių 
skaičiumi nei pačiais sunkiausiais 
šiame šimtmetyje Lietuvos žemės ūkiui 
1916-aisiais vokiečių kaizerinės 
okupacijos metais. Tada daug gyvulių 
išpjovė okupantai kariuomenei maitinti, 
dabar - mes patys, nes jie nuostolingi. 
Esant tokiai padėčiai, LDDP partijai 
sunku tikėtis žemdirbių paramos. Tenka 
keisti idėjinį drabužį. Tinkamiausias 
rūbas - valstiečių partija (VP).

Neseniai susikūrusi valstiečių partija 
nusprendė dalyvauti rinkimuose į 
savivaldybių tarybas. Valstiečių partija 
tikisi, jog jai pavyks laimėti vietinės 
valdžios rinkimus. Ji bando įtikinti 
žemdirbius, kad jei tai įvyktų, valstiečių 
partija kaip niekas kitas apčiuopiamai

padėtų vargstantiesiems ir apgau
dinėjamiesiems.

Tokį sprendimą partija priėmė 
savo tarybos išplėstiniame posėdyje, 
vykusiame sausio 13-ąją Žemės ūkio 
ministerijoje. Šiame posėdyje daly
vavo valstiečių partijos pirmininkas, 
Seimo narys A. Vaižmužis, jo 
pavaduotojas K  Purvinskas, antrasis 
pavaduotojas P. Bėčius bei dvidešimt 
atstovų iš rajonų. į posėdį atvyko ir 
LR žemės ūkio ministras V. Einoris.

Posėdyje pasidžiaugta, kad. 
valstiečių partija, tik pernai birželio 
mėnesį įregistruota Teisingumo 
ministerijoje, narių gausa ir įtaka jau 
pralenkė kai kurias senas tradicines 
partijas. Žemės ūkio ministras V. 
Einoris žada išstoti iš LDDP ir susieti 
savo likimą su LVP. Lietuvos prem
jeras ir LDDP pirmininkas A. Šlež
evičius nekliudys, - jie netgi pritaria 
tokiam žingsniui: "Kaime LDDP 
prarado daug taškų. Reikia politinės 
jėgos, kuri kompensuotų netektį".

Ketinama įkurti ir valstiečių frakciją 
Seime. J ją įstoti norą pareiškė K  
Bobelis, A. Bendinskas, A. Alber- 
tynas. Rinkimų kampanijai partijai 
reikia ne mažiau kaip 30000 Lt. Anot 
jos lyderio A. Vaižmužio, nors 
valstiečių partija Vyriausybei - kaip 
krislas akyje, tačiau pastaroji žadėjo 
padėti transportu. Partijos vadovybė 
įsitikinusi, kad ne tik dalyvaus 
rinkimuose, bet ir juos laimės.

PREKYBA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBE 

PALANKIAUSIU REŽIMU
diplomatija pasiekia tik tai, kas 
naudinga Rusijai. Pirmiausia leido 
susieti Lietuvos ir Rusijos prekybos 
sutartį su kariniu tranzitu, leido Rusijai 
daugiau nei m etus nevykdyti 
pasirašytos prekybos sutarties, leido 
nepagrįstai taikyti diskriminacinį 
dvigubą apmokestinimą, nors dar 
1991 m. liepos 29 d. sutartyje Rusija 
įsipareigojo taikyti Lietuvai didžiausio 
palankumo režimą. Visi šie dvigubi 
m okesčia i tenka pono G ylio  
diplomatijai ir jo atsakomybei.

Taip pat visiškai patenkinti Rusijos 
reikalavimai dėl tranzito, ir visi pažadai 
apie tai, kad dabartinė valdžia sugebės 
iš la ikyti nors kiek Lietuvos 
suverenumo, reguliuojant Rusijos

karinį tranzitą pasirodė muilo burbulas 
ir apgaulė.

Dėl pačių dokumentų, kurie yra 
dabar naudojami Rusijos kariniam 
tranzitui. Jie buvo skirti tik vieninteliam 
atvejui - Rusijos kariuomenei iš 
Vokietijos išvesti, tiktai viena kryptimi 
- i Rusiją ir tiktai vieninteliu maršrutu - 
Mukranas-Kena (aplenkiant Vilnių). 
Dabar sunku suprasti, kaip bus pritaikyti 
kai kurie specifiški, tam atvejui skirti 
s tra ipsn ia i. A ts irado  ga lim ybė 

visokioms dvip
rasm ybėm s ir 
įvairiems aiški
nimams bei strai
psnių p rita i
kymams, kurie 
visada, žinoma, 
bus prita ikyti 
Rusijos naudai.

Dar rengiant 
sutartį dėl Rusijos

išvedamos iš Vokietijos kariuomenės, 
primygtinai siūliau, kad Lietuva ne
sutiktų atlyginimą už tranzitinius per
vežimus imti infliuotais Rusijos rubliais, 
o reikalautų valiutos. Nebuvo atsiž
velgta tada, ir dabar apmokėjimas 
rubliais įtvirtinamas kaip norma. Ne
žinau, kodėl Lietuvai nereikia tvirtos 
valiutos.

Šis politinis sprendimas rodo ir 
Lietuvos Vyriausybės požiūrį į Rusiją, 
kuri žiauriai ir nusikalstamai kariauja 
prieš čečėnų tautą

Arba iŠ anksto sumanytas dalykas, 
arba nekompetentingumas yra ir tai, 
kad šios tvarkos pratęsimas [papildytas 
įsipareigojimu pratęsinėti šitą tvarką 
toliau. Negalima suprasti, kodėl

Lietuvos Vyriausybė nenumato taikyti 
tų vidaus taisyklių, kurios skirtos 
visoms valstybėms, kodėl LDDP 
atstovai netgi už savo kadencijos 
ribos įsipareigoja pratęsinėti ir taikyti 
šias taisykles?

Tai yra uždelsto veikimo bomba 
k itom s vyriausybėm s ir 
įsipareigojimas išimtines sąlygas 
Rusijai taikyti ilgą laiką.

Dar vienas klausimas: ar Rusija 
gali naudotis ir Vyriausybės 
patvirtintomis taisyklėmis, kuriose 
įrašy tas  s tra ipsn is  apie
nekontroliuojamą karo lėktuvų 
skraidymą?

V. Landsbergis:
LDDP vadovybė nustebino net 

visko mačiusius. Pirmoji išvada, kad 
komunistų elgesio normos ir įgūdžiai 
nemiršta niekada, atsiskleidė kaip 
niekada per visą LDD kompartijos

Prie© mus ir vėl slaptų - nežinomo 
turinio - susitarimų politika. Tik 
pavojingesnė negu bet kada po 
Seimo ir Prezidento rinkimų.

Atrodo, dabar bus leidžiama 
Rusijos kariuomenei važiuoti per 
Lietuvą su ginklais ir netikrinant 
pavojingų krovinių. Tegu parodo, 
ką susitarė. O dūmė akis visai 
Lietuvai, kad bus kitaip.

Apgaulių politika - tai tikra 
komunistine politika.

Ir aukoti valstybingumo persp
ektyvą, kad pratęstų savo buvimą 
valdžioje - tai ypač gerai žinoma 
menkų vietinių komunistėiių politika

Tegu daugiau nesiginčija, kad 
ne komunistai.

Sutrumpintai lö “Uetuvos a ido”



SAUSIO DIENAS
PRISIMINUSAlgirdas PATACKAS

Tom is dienomis man buvo 
prisakyta neatsitraukti nuo Vytauto 
Landsbergio, nes sužinota, kad jo 
apsaugoje yra nepatikimas žmogus. 
Grupė karininkų iš Šiaurės miestelio 
organizavo pasikėsinimą prieš V. 
Landsbergj, ir reikėjo rinktis iš dviejų 
variantų: arba paleisti apsaugą ir rinkti 
iš naujo, arba ją dubliuoti. Pasirinktas 
antrasis variantas. Iš Kauno pakviečiau 
šešis vyrukus - be ginklų, bet turinčius 
gerą reakciją. Nežinant nei V. 
Landsbergiui, nei apsaugai, jie visą 
laiką budėjo, o aš juos prižiūrėjau. 
Miegodavau po dvi valandas, kai 
m iegodavo Pirmininkas. Tomis 
dienomis laikas susijaukė, dešimt parų 
neišėjau iš Parlamento.

Buvo apskaičiuota, kad rūmų 
puolimo atveju mes galėtume išsilakyti 
nuo pusvalandžio iki valandos, 
priklausomai nuo to, kas būtų puolę. 
Reikėjo fiksuoti patj agresijos faktą ir 
parodyti, kad rūmai buvo ginami. 
Atsimenu savanorių priesaiką, kai 
buvo duota penkiolika minučių 
apsispręsti. Išėjo nedaugelis. Sausio 
14-osios naktj laukėme tiesioginio 
puolimo, kitą naktj buvo rengiamas 
puolimas iš malūnsparnių. Naktimis 
Parlamente pasilikdavo tik apie dešimt 
deputatų. Tarp jų nebuvo nė vieno 
kairiojo, tik V. Landsbergio komanda. 
Atsimenu R. Paulauską, kuris atsirado 
tik sausio 13 popietę, iki tol pratūnojęs 
viešbutyje ir teisinęsis, kad nieko 
negirdėjęs, arba B. Genzelj, kuris, 
pakviestas naktiniam posėdžiui, 
pasakė: "Jau nėra ko eiti". Esu matęs 
visokių vaizdų: neminėsiu anuome
tinio deputato, dabar aukšto parei
gūno, pavardės, bet jis ant kelių 
šliaužojo prieš aštuoniolikmečius 
vaikinus, verkšlendamas: "Išleiskite 
mane, nenoriu būti patrankų mėsa". 
Už tokius būdavo gėda prieš tuos 
vyrukus. Galima sakyti, kad vaikai 
gynė Parlamentą. Paskui dauguma 
jų nuėjo į pasienio tarnybą, muitinę, 
krašto apsaugą. Dabar iš visur juos 
jau baigia išguiti, okai dar sutinki kurj 
nors, tuoj atsimenama Sausio 13-oji 
- ir pasijuntame lyg giminės.

Nors tada dauguma jų laikėsi gerai, 
bet trijų psichika neišlaikė, teko išvežti 
j ligoninę. Suprantama kodėl: gaudavo 
kokj šautuvėlj, strypą arba visai nieko 
ir objektą, tarkime, langą, kurj reikia 
saugoti. Ne dieną, ne dvi, o ištisomis 
paromis. Kaip ir dabar Grozne. 
Čečėnai galėtų šiandien pasitraukti 
iš sudeginto ir sugriauto savo 
Parlamento, daug efektyviau būtų 
medžioti rusus po visą Grozną. Bet 
vyrai ten sėdi ir sėdės, laikysis iki 
galo kaip Pilėnuose. Pagal juos mes 
galime modeliuoti, kaip galėjo būti 
pas mus, tik mes nebūtume sugebėję 
tiek ilgai išsilaikyti, nes paprasčiausiai 
neturėjome ginklų. Vėliau sužinojome, 
kad tas faktas, jog ginsimės, nulėmė 
sprendimą nepulti. Atvažiavo, keturi 
aukšti GRU karininkai, apžiūrėjo viską 
ir nutarė, kad tokiomis sąlygomis, 
turint esamas jėgas, iš jų pusės būtų 
per dideli nuostoliai. Puolimas buvo 
atidėtas...

Daug kas teiraujasi, ar būna baisu 
mirties akivaizdoje. Sakyčiau, tai ne 
sunaikinimo baimė, o nerimas, kad 
tik padarytum viską kaip reikia , 
baimė, ar ištversi, kai būsi sužeistas. 
Stengėmės beveik nevalgyti, kai kurie 
bintavo kojas, kad sužeidimo atveju 
greičiau užveržtų žaizdą.

Kai atsiduri už ribos, keičiasi 
vertinimo kriterijai, matai viską aštriai 
ir tiksliai, politiniai dalykai atsitraukia 
į antrą planą, iškyla esminiai. Paskui 
iŠ tos būsenos sunku sugrįžti, nes 
būni lyg truput] numiręs. Porą mėnesių 
po to vaikščiojau lyg perkeistas.

Dabar tą patj išgyvena čečėnai. 
Man toks senukas pasakė: "Mus 
laikas nuo laiko sunaikina. Tada mes 
pritylame, pasislepiame, kol atauga 
viena karta. Irvėl viską pradedame iš 
naujo". Ir šiandien, jeigu jų daug žus, 
čečėnai kuriam laikui pritils. Po to vėl 
nenumaldomai darys tą patj. Nežinau 
kitos tokios tautos, kuri už laisvę taip 
nedvejodama gali mirti. Joks čečėnas 
niekada nesiklaups ant kelių ir 
neprašys pasigailėjimo.

“ D ienovid is”  Nr. 2.1994.01.13.

POLICIJA INFORMUOJA
P L Ė Š IA M I B U T A I

Ketvirtadienj buvo išlaužtas vieno 
iš Spindulio gatvėje esančių butų 
durys. Pavogta daug auksinių dirbinių: 
dvi grandinėlės, trys pakabukai, trys 
žiedai, treji auskarai, taip pat 
moteriškas laikrodis, balti upės perlų 
karoliai, nespalvoto vaizdo televizorius 
“ šilelis", 200 litų, 55 JAV doleriai. 
Nuostolis - 4490 Lt.

Dažnai vagys sugeba atrakinti butų 
duris. Policijos suvestinėse padaugėjo 
pranešimų, kuriuose teigiama, kad 
laužimo žymių nėra, tačiau iš butų 
dingsta pinigai, vertingi daiktai. 
Pirmadienį iš Krymo gatvėje esančio 
buto, atsirakinę duris, vagys išnešė 
spalvoto vaizdo televizorių "Šilelis", 
siuvimo mašiną ir 250 litų. Trečiadienj 
Lyros gatvėje esančio buto šeimininkai 
pasigedo spa lvo to  vaizdo 
televizoriaus "Šilelis". Vagys lenda 
ne tik j turtuolių, net ir j vargšų butus, 
neša viską, kas pakliūna po ranka. 
Tvirtos durys ir patikimos spynos 
tapo ne prabanga, o būtinybė 
kiekvienai šeimai.

...VAGIAMI
AUTOMOBILIAI...

Iš Gumbinės gatvės 10-ojo namo 
kiemo pavogtas baltos spalvos 1989

* l 'L  .aidus automobilis Mer sedes 
Benz 200" (valstybinis numeris MJN 
822). Automobilio salone buvo 
techn in is  pasas, fo toapara tas 
"Canon", mobilaus ryšio telefonas 
“ M obina-450,,1 “ d ip lom a tas", 
mėlynos spalvos vyriškas megztinis, 
skaičiavimo mašinėlė.

Sausio 19 dieną iš Tilžės gatvės 
52-ojo namo kiemo pavogtas šviesiai 
mėlynos spalvos automobilis M-2140 
(1985 metų laidos, valstybinis numeris 
ASM 723). Žala - 3000 litų.

Ketvirtadienį nuo Kviečių g. 14- 
o jo nam o kieme s tovė jus io  
automobilio "Alfa Romeo" nuimti du 
galinai ratai. Nuostolis - 500 litų.

...BATAI IR PINIGINĖS
Pirmadienį Ketvirtosios kelių 

statybos valdybos sporto salėje 
(Išradėjų g. 11) vyko sportinės 
varžybos, kurių metu iš trijų 
keturiolikmečių buvo pavogti batai. 
Iš vieno berniuko ilgapirščiai nugvelbė 
sportinius batelius, iš kitų dviejų - 
žieminius batus.

Centrinėje turgavietėje, žmonių 
spūstyje, šmirinėja kišenvagiai. 
Ketvirtadienj 11 val. turguje pilietis V. 
kišenėje neberado asmens paso ir 
rudos od inės piniginės, kurioje buvo 
70 Lt.

PARTIZANŲ

Kenčiančios širdies kūryba, 
plauta skausmo ašara, 
labiau negu perlas i i  b a 
ir nemiršta niekada.

(Iš  J u o z a p a v ič ia u s  tė v o n ijo s  
v is u o m e n in ė s  d a lie s  le id ž ia m o  
la ik ra š č io  p ro to k o lo . 1954 m.)

Auksė AVIETYTE
Partizanų leidžiama spauda buvo 

viena iš pasipriešinimo okupacijai 
formų. Nuo pat ginkluotosios kovos 
pradžios partizana i le ido 
atsišaukimus, Informacinius lapelius 
bei periodinius leidinius - laikraštėlius. 
Vėliausias periodinis leidinys išėjo 
Šiaurės Lietuvoje. Tai laikraštėlis 
"Partizanų šūvių aidas", leistas 1956- 
1957 m., tęsęs laikraščio "Partizanų 
šūviams aidint", pradėto leisti 1952 
m., tradicijas.*

Laisvės kovotojų spauda j mūsų 
krašte ve ik ianč ias  rinktines 
atkeliaudavo iš "Kęstučio" apygardos, 
t. y. iš Raseinių-Tauragės krašto. 
Vėliau, 1948 m. įkūrus "Prisikėlimo" 
apygardą, čia buvo platinamas 
laikraštėlis “ Prisikėlimo ugnis". Šiaulių 
krašto partizanai, jų ryšininkai^ rėmėjai 
bei kiti bičiuliai skaitė ir platino Žemaičių 
apygardos spaudos organą "Laisvės 
balsas". Jj mašinėle 1951-1952 m. 
ž iem ą daug ino  “ K un iga ikšč io  
Žvelgaičio" rinktinės štabas, įsikūręs 
G ulb inų m iške (esančiam e

d a b a r t i n i a m e  
Šiaulių rajone) 

1951-1952 metai 
partizanų karo 

sietuvoje saulė
lydžio pradžia. Lik
viduojami rinktinių 
štabai, partizanų 
nūriai, vis mažėja 
jų skaičius, gęsta ir 
spauda. 1952-1953 
metais sunaikinti 
'P ris ikė lim o" ir 

Žem aičių apy
gardos štabai, 
uose veikusios 
aikraštėlių re
dakcijos

Taip mažėjo 
partizanų leidinių ir 
Šiaurės Lietuvoje. 
Čia ve ikusios 
J u o z a p a v ič ia u s  
tėvonijos vadas S. 
Erstikis-Patašonas 
" K u n i g a i k š č i o  
Žvelgaičio" rink
tinės vadui rašė: 
"Jaučiamas LLKS 
(Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio - 
A.A.) spaudos 
trūkumas"

Tuo metu 
Gruzdžių-Žagarės miškuose aar 
kovojo nemažai partizanų. Čia veikė 
"Kunigaikščio Žvelgaičio" rinktinės 
jau minėtoji Juozapavičiaus tėvonija. 
Dar ilgai vietiniai gyventojai šiuos 
kovotojų būrius, okupanto išvarytus 
j miškus, vadino "16-ąją respublika".

Kam gimė mintis leisti laikraštėlį 
“ 16-ojoje respublikoje"?

1951 metais tamsią rudens naktj, 
žygiuojant per Sidabrų kaimą, 
partizanas Linguonėlis, kalbėdamas 
su partizanu Rinvydu apie įvairius 
partizanų rūpesčius, staiga 
pasiteiravo:

- Kaip manai, ar mes savo tėvonijoje 
nepajėgtume išleisti laikraštuko?

- Išleisti laikraštuko? - lyg aidas 
pakartojo draugo žodžius Rinvydas.

- Reikia mašinėlės, popieriaus, 
kalkės. Reikia talentų,,. Beto, kiekviena 
pradžia kieta...

Žodis po žodžio, veiksmas po 
veiksmo 1952 m. gegužės 23 dieną 
“ istoriniam e" miške, prisidėjus 
aktyviesiems partizanams, buvo 
surinktas visuotinis jų tėvonijos

partizanų posėdis, kuriame buvo 
išrinkta redakcija laikraštėliui leisti. Ši 
pirmoji redakcija išsprendė ir praktiškai 
įgyvendino visus painius laikraštėlio 
leidimo uždavinius.

"Šios redakcijos didžiulių pastangų 
dėka spalvotasis laikraštėlis su karinga 
antrašte "Partizanų šūviams aidint" 
1952 m. liepos 1 dieną išvydo šviesą". 
(Iš Juozapavič iaus tėvon ijos 
visuomeninės dalies leidžiamo 
laikraščio protokolo. 1954 m.)

Laikraštėliai buvo spausdinami 
mašinėle, dauginant per kalkę. 
Numeriuose kartais būdavo daugiau 
kaip 50 lapų, tiražas - iki 50 
egzempliorių. Viršeij puošė spalvoti 
užrašai - geltoni, žali bei raudoni.

Išėjo devyniolika laikraštėlio 
"Partizanų šūviams aidint" numerių 
ir keturi "Partizanų šūvių aido". 
Pirmasis laikraštėlis pasirodydavo kas 
du mėnesiai. 1955 m. leidyba sutriko, 
kadangi "rugsėjo 4 d. Tyrelio miesto 
"burliokai", prikalbinę išdaviką ir 
niekšą, savo brolių žudiką, apnuodijo 
tris redakcijos darbuotojus, norėdami 
gyvus paimti..." - rašė partizanas 
Kostas Liuberskis-Žvainys - Rinvydas 
po metų laikraštėlyje "Partizanų šūvių 
aidas". Jis iš tikrųjų po šio įvykio 
vienas suredagavo ir išleido minėtąjį 
laikraštėlj.

Šių periodinių laikraštėlių leidykla 
vadinosi "Tankusis pušynas" (taip 
buvo rašoma tituliniame lape) įsikūrusi 
Jurdaičių, Tyrelio, Skaistgirio, Žagarės, 
G irkančių m iškuose . P irm ie ji 
redaktoriai buvo Steponas Erstikis- 
Linguonėlis, Kostas Liuberskis- 
Rinvydas ir Antanas Verbickas- 
Bijūnas.

Steponas Erstikis gimė 1920 m. 
Padarbių kaime, Kruopių valsčiuje. 
Tėvai buvo ūkininkai, turėjo 25 ha 
žemės. S. Erstikis baigė Dabikinės 
žemės ūkio mokyklą. II pasaulinio 
karo metais priklausė besikuriančiai 
antinacistinei jaunimo grupelei. Po 
karo ruošėsi stoti j Dotnuvos žemės 
ūkio akademiją. Apie 1945 m. juo 
pradėjo dom ėtis  saugumas. 
Būdamas tvirto būdo ir vengdamas 
arešto, jis išėjo j mišką. Kovojo 
‘Vinkšnos" būryje, vadovaujamame 
Anciaus. Buvusiame KGB archyve 
dar nurodoma, kad priklausė M. 
Čerapo bei A. Jakubausko-Perkūno 
būriams, o nuo 1950 m Patašonas 
vadovauja Juozapavičiaus tėvonijai.

RAUDONASIS GAIDYS PRAĖJUSIAIS METAIS 
ŠIAULIEČIUS LANKĖ VOS NE TRISKART 

DAŽNIAU NEGU 1993-AISIAIS
Petras K U D R IC K IS
Jeigu 1993 metais Šiauliuose 

gaisrų kilo 286, tai 1994 metais - net 
373. Nuostolių dėl gaisrų patirta 2.04 
karto daugiau nei 1994 metais. Jeigu 
1993 metais gaisrai nusinešė 145503 
litus, tai jau praėjusiais metais - 296650 
Lt. Nuostolių gamybiniame sektoriuje 
patirta net dvidešimt kartų daugiau 
nei 1993 m. 3,57 karto daugiau nuosto
lių patirta dėl daugiabučių gyvenamųjų 
namų gaisrų ir 3,75 karto užsidegus 
automašinoms. Nežiūrint didelės

sausros, rečiau degė durpynai, miškai. 
Sumažėjo nuostoliai ir dėl gaisrų 
kiemuose, gatvėse. Skaudžiausią kad 
tiek praėjusiais, tiek 1993 metais 
gaisruose daug žmonių žuvo ir nuo 
jų nukentėjo. 1993 metais gaisruose 
žuvo septyni žmonės, o praėjusiais 
metais - aštuoni. 1993 m. gaisruose 
nukentėjo aštuonižmonės, iš jų-trys 
vaikai; praėjusiais metais -13 žmonių.

Tiek praėjusiais metais, tiek 1993 
m. pagrindinės gaisrų priežastys buvo 
neatsargus elgimasis su ugnimi - 69

atvejai, iš jų - rūkant - 54, dėl elektros 
instaliacijos ir elektrinių įrengimų 
eksploatacijos taisyklių pažeidimų 
29, vaikams žaidžiant su ugnimi - 34; 
automašinos ir traktoriai degė 26 
kartus; gaisras kilo dėl trumpo elektros 
sujungimo -1 2  kartų. Nustatytas tik 
vienas tyčinis padegimas. Gaisro 
priežastys nenustatytos 149 iš 373 
gaisro atvejų. Daugiausia gaisrų, net 
170, praėjusiais metais užregistruota 
trečiajame ketvirtyje. Pirmajame 
ketvirtyje - 51, antrajame - 90.

GATVĖSE ŽALOJAMI 
ŽMONĖS

Respublikinės Šiaulių ligoninės 
neurochirurgijos skyriuje gydosi du 
piliečiai, kuriems diagnozuotas sme
genų sutrenkimas, galvos sumuši
mas. Pilietj L. Dvaro 64-ojo namo 
koridoriuje sumušė du iš matymo 
pažįstami vyriškiai. Nukentėjusjjj K.
Lyros gatvėje užpuo lė  keturi 
nepažįstamieji, atėmė šalj ir sumušė. |  kariai iškėlė 

parengė Irena B IJE IK IEN Ė ■ prezidento rūmu. 
pasitraukė naktj.

, virš tuščių 
ečėnai iš rūmų 

ūmai buvo visiškai

SKAITYTOJŲ SIGNALAS VISKAS ŽMOGAUS
Jūsų laikraštyje norime pasidalinti 

mintimis apie buvusįjį Dainų turgelj. 
Arti gyvenantiems žmonėms, o čia jų 
nemažą buvo patogu nusipirkti daržo
vių ir vaisių. Aplinkiniai gyventojai 
sutaupydavo daug laiko, nes nerei
kėdavo važiuoti j cerrtrinj miesto turgų. 
Bet šj rudenį padėtis pasikeitė, turgelio 
pastatą nusipirko turtingieji, miesto

valdžiai pritariant. Jkurta, liaudiškai 
sakant, nauja karčema. Prekiautojus 
išvaikė policija ir Sanitarijos epidemio
logijos stoties darbuotojai. Tačiau 
prekybininkus, prekiaujančius bana
nais ir visokiais kitokiais užjūrio vai
siais, paliko. Jiems higienos reikalavi
mai netaikomi - galima prekiauti ir be 
stalų. Mes manome, kad reikia atkurti

”  I sugriauti, todėl nebebuvo jokio reikalo 
m juose pasilikti. Pasitraukus čečėnams, 

l a b r i U  V c l  ■  Rusijos kariuomenė kontroliuoja di- 
■  džiąją Grozno dalj, Nėra aišku, ar če- 

šj Dainų turgelj, paruošti stalus, suolus »  Cėnai dar kovos mieste, ar pasitrauks 
žmonėms atsisėsti. Čia, kaip žinoma, ■  L į? lPfJSJ r Pfadės partizaninį karą. 
iš žmonių buvo renkama rinkliava už I  tS^1. ?íSan'ha u»í?aPa
prekiavimą, žmonės be abejonės, ■ П Ж в  
užsimokės už šiuos stalus. ■  dos atstovai išplatino pareiškimą, ku-

Gerbiamasis miesto mere, padėki- ■  riame sakoma, kad karas Čečėnijoje 
te žmonėms, patausokite senųjų I baigiasi. 
k° jas- I  RUSIJA. Žmogaus teisių

Butkų šeima ^  įgaliotinis S. Kovaliovas skeptiškai

1TUOSE
AŠTUOSE

vertina galimybes nutraukti kovas 
Čečėnijoje. Jo nuomone, nusiginklavi
mas įmanomas tik tada, kai bus 
pradėtos derybos su Dž. Dudajevu.

Oficialiais Rusijos duomenimis 
Čečėnijoje jau yra žuvę maždaug 
600 kareivių ir karininkų, apie 200 
dingo be žinios ir daugiau nei 1000 
sužeistų. Neoficialiais duomenimis 
žuvusiųjų ir sužeistųjų kur kas daugiau.

JAPONIJA. Po žemės drebė
jimo vis atrandama naujų aukų. Japo
nijos vyriausybės duomenimis, žuvu
siųjų skaičius viršijo 400. Sužeistųjų 
yra daugiau kaip 21000. Beveik visi 
žuvusieji ir daugiau kaip pusė sužeis
tųjų yra Kobėje, kurioje iki žemės 
drebejimo gyveno apie 1,5 milijono 
žmonių.

ли 5 ROS ALL JA



Šū v ia m s  a id in t ...
1952-1954 m. žuvus nemažai 

tėvonijos kovotojų bei laikraštėlio 
“ Partizanų šūviams a id in t" 
bendradarbių, prie S. Erstikio- 
Linguonėlio ir K. Liuberskio-Rinvydo 
prisijungė J Adomaitis-Erdvilas. Jie 
1955 m. rugsėjo mėnesj, baigę 
spausdinti laikraštėlio 3-ąjį numerį 
Tyrelio miške, užsuko pas rėmėją A. 
Šležą. Jis bendradarbiaujantiems 
partizanams j sutartą vietą atnešė 
specp repara ta is  užnuodytus 
blynelius... ‘ Mes trys laisvės kovotojai, 
ba is ių jų  nuodų veikiam i, 
aptemusiomis akimis, sužalotais 
protais, nebesuvokdami tikrovės, 
susiplėšę, lyg bepročiai blaškėmės 
griuvinėdami po miškus keturias 
paras, alkani ir mirtinai nuvargę, 
ginkluotų čekistų persekiojami..." - 
rašė po apnuodijimo Rinvydas.

PošiojvykioS. Erstikio-Patašono 
ir K Liuberskio-Žvainio keliai išsiskyrė. 
Patašonas po apsinuodijimo atėjo

pas Serapinus j Rudausių kaimą 
Akmenės rajone. Jis buvo stipriai 
sužalota galva Čia partizaną aptvarstė 
ir kurj laiką slėpė. Vėliau jj slapta 
nuvežė j kaimą netoli Žarėnų-Latvelių. 
1956 m. S Erstikj-Patašoną slaugė 
Gražina Stankaitytė. Iki 1958 m. rudens 
S. Erstikis gyveno pas Praną ir Pauliną 
Serapinus.

1964 m. KGB tardė Serapinus, 
Bronušus iš Semėniškių kaimo, Šiaulių 
raj.,ir visus kitus, susijusius su šiuo 
partizanu. Po tardymų P. Serapinas 
namiškiams pasakė: "Durniai” . Jie 
mane muša, spardo ir liepia parodyti, 
kur Erstikio kapas . Ką aš jiems 
parodysiu, jei kapo nėra” . Tragiškas 
S. Erstikio, kaip ir visų kitų Lietuvos 
partizanų likimas.

Šis žmogus mums pirmiausia 
svarbus kaip leidėjas ir rašytojas. 
Ryšininkė Živilė prisimena: "Nemačiau 
besijuokiančio Patašono, visada 
liūdnas ir susimąstęs”. Liūdna ir giliai

apmąstyta jo kūryba. Drįstu pavartoti 
šj žodj. O kartais šaukianti ir kiek 
grasinanti. Taip ją apibūdino Rinvydas.

Ypač įsim intinas Linguonėlio 
rašytas vedam asis “ Rugsėjo 
aštuntoji" (1952 m.) Jis apmąsto 
blogybes istorinių lūžių laikotarpiu: 
"Kur dabar tie tribūnų "narsuoliai” ? 
Jau kartą, jaunieji patriotai, tautą 
buvote apvylę savo tuščiais 
rėkavimais (kalbama apie 1940 m. - 
A. A .) O kai vėl bus iškovota laisvė, 
Jūs imsite kaltinti ir tuos, kurie šiandien 
žiauraus okupanto valdymo metais 
kovoja už savo Tėvynės laisvę, kad 
jie daro daug klaidų, kad yra nereika
lingų aukų... LLKS sudaro sveikas 
tautos kamienas - Lietuvos darbi
ninkai, ir jame vieta tų patriotų... Už 
išsišokėlių klaidas Sąjūdis negali 
atsakyti, nes jis gimė kovos lauke.” 

(tęsinys kitam e numeryje) 
N U O TR A U K O JE : partizanas  

Kostas Lluberukis-Žvainys.

BŪKIME SVEIKI (3)
Vaistinė medetka - vienmetis žolinis 

augalas, tu rin tis  išsišako jusią  
liemeninę šaknį ir stačią, briaunuotą, 
šakotą stiebą. Lapai pailgi,
pražanginiai, viršutiniai - bekočiai. 
Žiedai - geltoni, šakelių ir stiebų 
viršūnėse susitelkę į didelius pavienius 
graižus. Rytą pajutę saulės spindulius, 
žiedynai išsiskleidžia, o vakare 
susiglaudžia. Vaisius - dėžutė. Toje 
pačioje dėžutėje bręsta įvairaus dydžio 
su aštriais kabliukais sėklos.

Vaistinė medetka Lietuvoje 
savaime neauga. Ji plačiai auginama 
soduose, daržuose, paikuose, kaip 
dekora tyv in is  ir 
va is tin is  augalas. .  v  .  
Pradeda žydėti birželio 
mėnesį ir žydi iki vėlyvo 
rudens.

Vaistinei žaliavai medetkos graižai 
renkami visą vegetacijos laikotarpį, 
kai liežuviški žiedai esti horizontalūs, 
be graižkočių. Skinami kas 2-3, vėliau 
kas 4-5 dienas. Džiovinama tuojau 
pat arba ne vėliau kaip po 3-4 val. 
gerai vėdinamoje, nuo saulės 
apsaugotoje vietoje arba dirbtinėje 
(iki 40 laipsn. C) džiovykloje. Išdžiūvusi 
žaliava yra geltonai oranžinės spalvos, 
kvepianti, sūraus ir kartaus skonio. 
Žaliava tinka vartoti dvejus metus.

Medetkų graižuose yra karotino 
(jis organizme virsta vitaminu A), 
likopino ir kitų karotinoidų, organinių 
rūgščių (obuolių, salicilo), tanidų, 
dervų, gleivių, eterinio aliejaus, inulino, 
alkaloidų, vitamino C, mineralinių 
druskų ir kt.

Gydomosios medetkos savybės 
buvo žinom os seniai. G raikų 
gydytojas Dioskaridas ja gydė 
kepenis, tulžies pūslę, kasą, skrandį, 
šlapimo pūslės akmenligę, rachitą, 
širdies neurozę.

Galeniniai medetkos graižų 
preparatai (pvz., medetkos graižų 
spiritinė tinktūra) turi priešuždegiminių, 
spazmolitinių, raminamųjų ir tulžį 
varančiųjų savybių. Jie vartojami 
pavilgų pavidalu sumušimams, 
nudeg im am s, nušalim am s,
egzem om s, supū liavusiom s
žaizdoms, furunkulams gydyti. Be 
to, medetka gydomos vidaus ligos: 
skrandžio gleivinės uždegimai 
(gastritas), skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opos, kolitas, enterokolitas. 
Nustatyta, kad biologiškai veikliosios 
medetkos medžiagos gerina kepenų

'AISTIНЕ m e d e
medžiagų apykaitą, mažina tulžyje 
bilirubino ir cholesterino, padeda 
išsiskirti tulžiai, gerina širdies darbą. 
Gerti reikėtų po 10-20 lašų 3 kartus 
per dieną.

Užpilui 10 g (trys valgomieji 
šaukštai) žiedynų emaliuotame inde 
užplikomi stikline vandens, indas 
uždengiamas ir, įstatytas į verdančio 
vandens vonelę, kaitinamas 15 min. 
Aušinama kambario temperatūroje 
45 min. Žaliava perkošiama ir 
nuspaudžiama. J gautą užpilą įpilama 
iki 200 ml virinto vandens. Užpilas 
rekomenduojamas burnos gleivinei 
skalauti sergant gerklų ligomis 
(angina, faringitu, laringitu), taip pat 
stomatitu, gingivitu ir kt. Švariai 
n us ip lovus rankas, pirštu 
masažuojamos dantenos, o paskui 
skalaujam a užpilu. Procedūra 
kartojama ryte ir vakare.

Medetka, kaip antiseptinis vaistas, 
naudojama ginekologijoje. Medetkos 
žiedai įeina į vaistažolių mišinius,

gydančius virškinamojo trakto, 
medžiagų apykaitos ligas, taip pat 
ve ik ianč ius kaip antiseptikas 
žaizdoms, opoms ir kt. Efektyvus 
medetkų ir ramunėlių žiedų derinys. 
Jis turi antiseptinių, spazmolitinių 
savybių, slopina uždegimus, padeda 
išsiskirti tulžiai. Skrandžio ir žarnyno 
pievinių uždegimai gydomi vaistažolių 
mišinių užpilais: medetkos Žiedų - 25 
g, šalavijų lapų - 20 g. liepos lapų - 50
g.

Liaudies medicinoje vandeninis 
medetkos graižų užpilas vartojamas 
gastritui, virškinamojo trakto opoms 
gyayti. Gydoma netgi nuo skranažio 

vėžio Sumažėja 
. p y k i n i m a s ,
er r * m w  як v ė m i m a s ,

sunkumo jausmas 
"V. krūtinėje, pagerėja 

- 1 ' - apeti tas.
Medetkos graižai naudojami ir 

kosmetikoje. Žiedų užpilas sutraukia 
ve ido poras, mažina riebalų 
išsiskyrimą, todėl tinka riebiai,
inkštiruotai veido odai valyti. Jis labai 
e fektyviai ve ik ia ir riebią,
pleiskanojančią galvos odą, stiprina 
plaukus, skatina jų augimą. Todėl 
užpilu plaunami plaukai arba du kartus 
per savaitę įtrinamą galvos oda.

Medetkos graižų nepatartina 
vartoti, je i yra žemas kraujo
spaudimas, alergija vitamino A
preparatams.

G ra ž in a  JA K N IŪ N A ITĖ  
“ V a le r ijo n o ”  va is ta žo lių  

a rb a tin ė s  fa rm a ko te ch n ikė

KAI ŽMOGUS 
NUMIRŠTA

Nėra namų iš kurių nebūtų 
išnešamas karstas. Žmogui mirus, 
reikia jį atitinkamai pagerbti. Netinka 
palaidoti žmogų slapčia. Kai žmogus 
miršta, tą pačią dieną reikia ateiti į 
kleboniją paprašyti, kad paskambintų 
už m irus io jo  vėlę varpais. 
Skambėdami varpai praneša, kad 
viena siela vėl ateina į Dievo teismą, 
o tikintieji pasimeldžia sukalbėdami 
maldą "Viešpaties angelas". Apie mirtį 
tą pačią dieną reikia pranešti 
giminėms: kur pašarvotas, kur bus 
pamaldos, kur ir kada bus laidojama.

Mirusį žmogų pagerbia tie, kurie 
dalyvauja laidotuvėse. Dar labiau 
mirusiajam padedame.kai, sužinoję 
apie mirtį, atliekame išpažintį ir 
priimame Šv. Komuniją.

MIRUSIOJO PAŠARVOJIMAS. 
Kambaryje, kuriame pašarvojamas 
žmogus, turi būti tylu, kambarys tampa 
tarsi bažnyčia. Prie mirusiojo galvos, 
ant sienos, pakabinamas religinis 
paveikslas, pastatomas kryžius. Salia 
kryžiaus visą laiką turi degti dvi ar 
keturios žvakės. J mirusiojo rankas 
įdedamas šventas paveikslėlis, 
kryželis ar rožančius. Aplink karstą 
galima pastatyti gėlių. Lietuvoje yra 
negeras paprotys - per daug prinešti 
brangių vainikų. Tai nereikalingas 
pinigų švaistymas. O mirusiajam 
vainikai ir krepšeliai nieko nepadeda. 
Kartais per laidotuves tiek daug 
vainikų, kad nėra kam juos nešti. 
Didelį vainiką turi nešti du žmonės, o 
kartais vienas žmogus tempia net du 
vainikus. Teko būti Čikagoje. Ten 
prie karsto padedama gėlių puokštė,

o vainikų nėra. Pinigus laidotuvių 
išlaidoms amerikiečiai įdeda j voką ir 
paduoda savininkui. Darykime taip ir 
mes. Lėšomis, kurias išleidžiame 
vainikams, krepšeliams, skelbimams, 
būtų galima padengti laidotuvių 
išlaidas.

KUKLŪS MIRUSIOJO DRABUŽIAI. 
Mirusysis aprengiamas kukliais drabu
žiais. Maži vaikai aprengiami baltai. 
Visi suaugusieji vyrai - juodai. Nete
kėjusios mergaitės - baltai, ištekėjusios 
moterys - juodai. Moteris tinka laidoti 
ir su tautiniais drabužiais. Tokiais 
atvejais ištekėjusių moterų galvos 
apdengiamos nuometu, ant nete
kėjusių mergaičių galvų uždedamas 
gyvų gėlių vainikas, geriausiai tinka 
rūtų vainikėlis. Mirusiųjų moterų ir 
mergaičių drabužiai turi būti ilgi.

BUDĖJIMAS. Prie m irusiojo 
budima ir dieną, ir naktį. Budintieji 
gieda rožančių, gedulingas giesmes. 
Jos gali būti įrašytos į kasetę, kuri 
panaudojama, kai žmonės išsiskirsto 
ir nėra kam giedoti.

GEDULINGOS VAIŠĖS. Kai 
namuose yra numirėlis, nedaroma 
didelių vaišių. Leistini tik paprasti 
užkandžiai tiems, kurie į laidotuves 
atvykę iš toli, ir giesmininkams. Netinka 
per laidotuves ir po jų per gedulingus 
pietus vartoti alkoholinius gėrimus 
Labai negražu, kai laidotuvėse yra 
girtų žm onių. Tai nepagarba 
mirusiajam. Perdaug jau mūsų Tėvyne 
skęsta svaigalų tvane. Mirusiuosius 
laidokime blaivūs, tokie ateikime ir į 
mirusiojo pagerbimo metines

Kun. B ro n iu s  G IM ŽA U S K A S

TAI ĮDOMU
O GAL 

VIKŠRAI?
Kai kurie archeologai mano, kad 

majų civlizacija Centrinėje Amerikoje 
galėjo staiga žūti dėl masiško 
nematodų (apvaliųjų kirmėlių) 
antplūdžio. Pagal šią hipotezę, 
nematodai suėdė visą augmeniją, ir 
gyventojus ištiko badas. Žmonės 
paliko savo šalį, ir civilizacija žlugo.

Archeologai primena, kad Vakarų 
Grenlandijoje tik prieš 500-600 metų 
ruginukų vikšrai pražudė normanus. 
Vikšrai surijo visą augmeniją,' ir 
normanų avių kaimenės liko be

pašaro. Kadangi eskimai vertėsi 
medžiokle ir žvejyba, jiems vikšrų 
antpuolis nebuvo toks lemtingas. 
Savo hipotezę mokslininkai patvirtina 
daugelio žmonių griaučių, surastų 
Vakarų Grenlandijos pelkėtuose 
sluoksniuose, tyrimais. Antropologai 
patvirtina, kad tie žmonės ilgai badavę. 
Tuose pačiuose sluoksniuose 
randama nesuskaitoma daugybė 
ruginukų lėliukių. Ruginukų vikšrų 
antplūdžio j Grenlandiją būta ir mūsų 
amžiuje. 1932 m. jie nuklojo 
Grenlandijos uolas ištisu sluoksniu, 
kad net vaikščioti nebuvo galima. 
Tada eskimai susėdo j savo kajakus 
ir išplaukėį jūrą.

Š. m. vasario 10 d. 11 val. Šiaulių 
miesto apylinkės teisme (Dvaro 83a) 
jvyks varžytinės, kuriose bus 
parduodamas trijų kambarių butas, 
esantis Dvaro 45-13 (bendras plotas 
74,28 kv. m ) pirmajame aukšte.

Pradinė pardavimo kaina - 23000 
Lt. Norintieji dalyvauti registruojasi 
apylinkės teisme ir įmoka 10 proc. 
pradinės kainos.

Vyriausiasis teism o antstolis

T ė v y n ė s  S ą ju n g o s  
(L ie tuvos konservato rių ) 
Š ia u lių  s k y ria u s  n a ria i 
užjaučia Gvidą M a iu kn ą , 
m ylimai m amai mirus.

LTV, TELE-3, LITPOLIINTER TELEVIZIJOS PROGRAMA SAVAITGALIUI
Šeštadienis, sausio 21 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Vaikams 

"Vyturiams ir pelėdžiukams". 10.00 
Šarka 10.30 TV artelė. 11.20 Mūsų 
kalba. 11.55; 17 40; 20.20; 21.45 
TV anonsas. 12.00 Sveika, 
Prancūzija. 12.30 Kelias. 12.55 F. 
“ Degrasi gimnazija". 13.25 Pasaulio 
sportas. 14.15 TV spektaklis “Tyli 
naktis". 16 10 D. ir K. Matuzevičiai 
svečiuose pas režisierių N. 
Liubošicą. 16.40 Sveikinimai. 17.45 
Žinios. 17.50 Jupiteris. 18.15 Pyragų 
nebus be noragųr 18.55 Teatras.
20.30 Panorama. 21.05 Po savo 
stogu. 21.50 F "Motina ir sūnus". 
7 s. 22.20 F. "Sensacija” . 11 d
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Roko 
legendos.

L itPoiiinter
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto. 

11.05Anonsai 11.15 Skonis. 11.30

F. “Pirmasis ešelonas". 13.52 Naujie
nos. 14.00 24 valandos. 14.30 “Rusijos 
didybė ir grožis” . 14.55 Žemiečių 
klubas. 15,50 Gyvūnijos pasaulyje.
16.30 Anonsai. 16.35 F. "Laukinė 
rožė". 17.00 TV parduotuvė 18.00 
Keturi ratai. 18.35 Anonsai, 18.30 
Krepšinis. "Sakalai” - “Šiauliai” . 20.10 
Kibír tele vibir. 20.30 Anonsai. 20.35 
Laikas. 21.10 F. "Žmogžudysčių sky
rius” . 22.00 "Vieną kartą..." 22.25 
“ B a nkro tas". 22.45 F. “ Melo 
apsuptyje".

TELE 3
9 00 Animaciniai filmai. 10 30 

Vaidybinis filmas "Geležinių durų 
paslaptis" 12.00 TV serialas "Gražuo
lė". 13.00 Muzika. 13.30 Dokumentinis 
fiimas. 13.50 Muzika. 14.00 Kelionių 
žurnalas 16.00 VIVA Charts. 17.00 
Pasaulio futbolo taurė. 7 d. 17.30 
Viskasjuokui, 20 d. 18.00TV serialas 
John Ross". 1 d. 18.30 Muzika 1900

Žinios (VESTI). 19.20Anonsai. 19.30 
TV serialas "Maištininkas” 21 d. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas. 22.05 Muzika. 22.15 Žinios. 
2230 Vaidybinis filmas "9 1/2 savitės". 
00.30 Pabaiga.

Sekm adienis, sausio 22 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime 

Kristų. 9.35 Naujasis Berlynas: gyve
nimo būdas, mada, dizainas. 10.00 
Sveikata 10.35 Gestas. 10.55 Atmintis.
11.25 F Tvistų Šeimynėlė". 11.55; 
18.50; 20 20 TV anonsas. 12.00 Krep
šinio pasaulyje. 12.45Animc.f. 13.10 
Opera “Silfidė”. 14.30 Azimutai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16.00 F. "Neo
no raitelis". 16.50TV žurnalas "Jūra". 
17.20 "Europos aikštė". 17.50 Laida 
apie NASCAR ir kitas autolenktynes. 
18 05 Jaunimo banga. 18.55 Žinios.

19.00 Gyvybės žalias medis. 19.30 
Būtovės slėpiniai. 20.30 Panorama. 
21.05 Pirmasis kanalas. 21.25 F. 
"Geležiniai vyrukai". 22.40 Miražas. 
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Roko 
savaitgalis.

LitPoiiinter
7.15 Olimpinis rytas. 7.50 S port loto.

8.00 Maratonas 15. 8.30 Iš ryto, 
ankstėliau. 9.00 Poligonas. 9.30 Kol 
visi namuose. 10.00 Krištolinė kurpaitė.
10.50 Su ženklu "P i". 11.35 
Nugalėjimas. 12.05 Ekonomika ir 
reformos. 12.35 "Špargalka". 12.45 
Pasaulio geografija. 13.52; 16.50 
Naujienos 14.00 Dok. f. "Pergalės 
strategija". 15.00 Apsauginis raštas.
15.25 Keliautojų klubas. 16.20 Amerika 
su M. Taratuta. 17.00 TV locija. 17.15 
Animac. serialas. 18.15 Visa Rusija. 
18.40 TV parduotuvė. 18.45 Anonsai.
18.50 "Vienam gale kablys..." 19.20

"Prostitucija Lietuvoje-2” . 19 40 F 
"Mano urvas-manotvirtovė". 20.05 
F. "Beverli Hils, 90210". 20.55 
Horoskopas savaitei. 21.00 TV 
žaidimas "Taip. Ne”. 21.55 Dviračio 
šou. 22.15 Sekmadienis.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Langas j gamtą. 10.45 Vaidybinis 
filmas "Viens, du - niekas nebaisu". 
12.10 TV serialas "Gražuolė". 13.00 
Muzika. 13.30 POP TV. 14.00 Lauki
niai Pietūs, 3d. 14.30 įdomūs žmo
nės. 15.00 The Travel Magazine. 
Kelionių žurnalas. 16.30 Didieji 
automobiliai. MG, 1d. 18.00 TV 
serialas "Westgate" II, 11d. 19.00 
Žinios (Vesti). 19.20 Anonsai, muzi
ka. 19.30 Gineso šou, 20 d. 20.00 
Žvelkime atidžiau 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Europa šou. 21.30 
Vaidybinis filmas, 23.25 Pabaiga.

AUŠROS A LL  JA
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Antradienis, sausio 24 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Sveiką 

Prancūzija. 17.05 Kalbos viktorina 
"M oki žodj -  žinai kelią". 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Žinios. 19.05 Laida lenkų 
kalba. 19.35 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gerą 19.45 Partijų 
studija. 20.30 Panorama. 21.05 F. 
"M eilės metas". 22.35 Toks 
gyvenimas. 23.00 Vakaro žinios.
23.15 Arina ir "Veto bank". 

L ltpo llin te r TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F. 

"Laukinė rožė". 14.52 Naujienos.
15.00 Koncertas. 15.30 Tarp mūsų 
kalbant. 15.52 Naujienos. 16.00 
Džemas. 16.20 F. "E len ir 
vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien.
17.00 Senos aikštės pas-laptys.
17.30 Mjslė. 17.40 Dokumentai ir 
likimai. 17.52 Naujienos. 18.00 
Piko valanda. 18.25 F. "Laukinė 
rožė". 18.50 Tema. 19.45 Muzika.
20.00 Laikas. 20.40Iš pirmų rankų.
20.50 F. "T rys  vasaros 
akimirkos". $1.30 F. "Tora. Tora. 
Tora". 22.52 Naujienos. 23.00 
Filmo tęsinys. 23.52 Spaudos 
ekspresas. 24.00 Filmo tęsinys.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 TV serialas 
"Džonas Rosas". 1 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Paslaptinga kelionė". 11.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.00 
V a idy-b in is  film as "D id ys is  
pas iva ikš-Č io jim as". 13.05 
Muzika. 14.30Tele-tekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Pa-saulio 
futbolo taurė. 7 d. 16.30 Muzika.
17.00 Vaidybinis filmas "Didysis 
pasivaikščiojimas" 2 d. 18.30 
Anima-cinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pa-mokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Anonsai, muzika.
19.30 TV seria las "S a n ta  
Ba rba ra ". 20.30 A n im acin is  
film as. 20.55 A ng lų  ka lbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
A nonsa i, m uzika. 21.30 
Vaidybinis filmas "Saulėlydis".
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Trečiadien is, sausio 25 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Inf. 

v id eožurna las  "D id ž io jo je  
B r ita n ijo je ". 17.05 Būtovės 
slėpiniai. 17.50 TV filmas "Nuo 
ledkalnio pasižvalgius". 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.05 Krikščionio 
žodis. 19.15 TV filmas "Skriskit, 
baltieji balandžiai". 19.50 9

v _ ___________

amatai. Žurnalo svečias - V. Baldišis.
20.30 Panorama, 21,05 Krantas.
22.10 F. "Šarpo kuopa". 23.10 
Vakaro iin los. 23.25 Filmo tęsinys. 

L ltP o llIn ter TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F. "Laukinė 

rožė". 14.52 Naujienos. 15.00Vaikai 
vaikams. 15.52 Naujienos. 16.00Tin 
tonik. 16.20 F. "Elen ir vaikinai".
16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 
Eteryje ta rp va ls tyb in ė  TVF) 
kompanija "Mir". 17.40 Kasyra kas.
17.52 N aujienos. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė".
18.55 Kino panorama. 19.45 Muzika.
20.00 Laikas. 20,40 Monologas.
20.50 F. “Trys vasaros akimirkos” .
21.35 F. "Nuostabus vizitas". 22.52 
Naujienos. 23,00 Filmo tęsinys.
23.40 Autošou. 23.52 Spaudos 
ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
B a rba ra". 9.30 TV seria las 
"Westgate II". 10.30 Vaidybinis 
filmas "Saulėlydis". 12.00 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas “ Didysis pasivaikščiojimas". 
2d. 13.10Muzika. 14.30Telatekstas. 
14.55Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Deutsche 
Welle. 17.00 Vaidybinis film as 
"T a rzano  ke rš ta s". 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19,00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Anonsai, muzika.
19.30 TV serialas “ Santa Barbara".
20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 TELE-3 informacija.
21.30 V a idyb in is  film as 
"Corregidor". 22.45 Žinios. 23.00 
Muzika. 24.00 Pabaiga.

Ketvirtadienis, sausio 26 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rylas. 8.30 Viso 

geriausio. 17.05 Japonijos NHK 
serialas "Japonija: dvasia ir forma".
17.50 TV filmas. Ž. B, Veberleno 
“ Pastoralės” . 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
Katalikų TV studija. 19.50 "22". 
S p o rto  p rogram a fu tb o lo  
mėgėjams. 20.15 Boogie woogie 
trio. 20.30 Panorama. 21.05 Šiaulių 
dramos teatro spektaklis. Maironis. 
"Visą žmoniją meile apglėbsiu".
22.00 Konrado  kavinė. 22.45 
Galerija. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 
F. "Vaiduoklių teatras". 6 s.

L ltP o llin ter TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F. “ Laukinė 

rožė". 14,52 Naujienos. 15.00 
Multitrolija. 15.20 Mėlynoji paukštė.
15,52 Naujienos. 16.00 Tim intim.
16.20 F. "Elen ir vaikinai". 16.47 
Pasaulisšiandien. 16.55 ...Iki 16-osir

vyresniems. 17.25 Ledo ritulys. 
CASK-"Chimikas". 20.00 Laikas.
20.35 Animacinis f. 21.05 Dviračio 
šou. 21.35 F. "Anglės, pas mus".
22.52 Naujienos, 23.00 Filmo 
tęsinys. 23.52 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 “ Corregidor''. 11.45 Anglų k. 
pamokėlė. 11,50 Vaidybinis filmas 
"Tarzano kerštas". 13.00 Muzika.
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Laukiniai pietūs.
16.30 Didieji automobiliai. 17.00 
V a idyb in is  film as "K e tv irto ji 
valdžia” . 18.30 Animacinis filmas.
18.55 Anglų k. pamokėlė, 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Anonsai, 
muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis filmas.
20.55 Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Karo žygis Europoje, 2 
d. Vaidybinis filmas "Konvojus".
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Penktadienis, sausio  27 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Šeimos 

albumas. 8.55 F. "Lėlių slėnis” . 5-6 s.
17.05 F. “ Gudijos lietuviai". 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.35 Ž in ios. 18.50 M uzikos 
a tm intis. 19.35 Reportaža i iš 
reg iono. 19.55 S tilius. 20.30 
Panorama. 21,05 F. "Lėlių slėnis” . 5- 
6 s. 21.50 Laisvės alėja. 22.15 TV 
žaidimas "Sėkmės kaliai". 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 F. “ Vadinkite 
mane dėde".

L itP o lilm er TV
7.00 Ryto ratas. 14.52 Naujienos.

15.00 F. "Caras Poganlnas Ir 
Ivanka". 16.35 Rokas. 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 Žmogus ir 
įstatymas. 17.35 TV žaidimas "Taip. 
ne". 18.30 LKL čempionatas. 
"Šiauliai" - “ Žalgiris". 20.10 Kiblrtele 
vibir. 20.35 Laikas. 21.10 "Beverti 
Hlls, 90210". 15. 22.00 02 kronika.
22.20 F. "Didžiosios vertybės dėl 
vaiko” .

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 Meninis filmas “Santa 
Barbara". 9.30 Glneso šou. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Konvbjus". 11.40 Anglų kalbos 
pamokėlė. 11.45 Vaidybinis filmas 
"Ketvirtoji valdžia". 13.20 Muzika.
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16,30 Vokiečių kalbos 
pamokėlė. 16.45 Langas j gamtą.
17.00 Vaidybinis filmas "Neįtikėtini 
italų nuotykiai Rusijoje” . 18.30

Animacinis filmas. 18,55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Anonsai, muzika.
19.30 TV serialas “Santa Barbara".
20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Ž in ios. 21.15 M uzika. 21.30 
Vaidybinis filmas “ Kruvina saulė".
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 24.00 
Pabaiga

šeštadienis, sausio 28 d. 
LIETUVOS TV
9.05 Programa vaikams. 10.00 

Šarka. 10.30 TV artelė. 11.20 Mūsų 
kalba. 11.55 Sveika, Prancūzija.
12.25 F. vaikam s “ Degrasi 
gimnazija” . 13.55 Pasaulio sportas.
13.55 Užeikit, sveteliai. 14.30 TV 
spektaklis "Apsėdo velnias". 15.30 
Sveikinimų koncertas, 16.20 kino 
klubas. 16.45 Sidabrinė valanda
18.20 Ž in ios. 18.30 L ietuvos 
krepšinis. "Žalgiris" - “Sakalai".
20.00 Atgarsiai. 20,30 Panorama.
21.05 Po savo stogu. 21.55 F. 
“ M otina  ir sūnus". 22.25 F. 
"Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Moterų krepšinis. "G ija" 
(Marijampolė) - "Maistas" (Šiauliai).
23.50 Roko legendos.

LltPolllnler TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto 

11.10Muzika. 11.15Skonis. 11.30F. 
"Rusijos didybė ir grožis". 12.00 F. 
"šurm ulys1'. 13.20 F. "Viskas kuo 
pu ik iau s ia i pas iba igė ". 13.52 
Naujienos. 14.00 Eteryje - dialogas.
14.35 Gyvūnijos pasaulyje. 15.15 
Veidrodis. 15.50 Muzika. 16.00 LKL 
čem p iona tas. "S ta ty b a " 
"Neptūnas". 17.45 F. "Laukinė 
rožė". 18,20 "Beždžioniukų šou".
18.50 "Vienam gale kablys". 19.25 
Keturi ratai. 19.45 Karaoke ir kiti.
20.15 Kibir tele vibir. 20.40 Laikas.
21.15 F. “ Žmogžudysčių skyrius".
22.05 Humoro laida "Šou bulvaras".
22.35 F. "Naktinis sargas".

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10,30 

Vaidybinis filmas "Kruvina saulė” .
12.00 TV serialas "Gražuolė". 13.00 
JAV Taikos korpuso anglų k. 
pamokos. 13.30 Privatizacija. 13.50 
Muzika. 14.00 Kelionių žurnalas.
16.00 VIVA Charts. 17.00 Pasaulio 
futbolo taurė. 17.30 Viskas juokui.
18.00TV serialas "Johanas Rosas".
2 d. 18.30 Muzika. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Anonsai. 19.30 TV 
serialas "M aištin inkas". 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.15 Anonsai, muzika. 21.30 
V a id yb in is  film as "M o lly  ir 
nesutramdomas Džonas” . 23.10 
Žinios. 22.25 Vaidybinis filmas "976- 
EVIL". 01.10 Pabaiga.

Sekmadienis, sausio 29 d.

LIETUVOS TV
9.00 Liudykime Kristų. 9.30 

Rikiuotė. 10.00 Svetimo skausmo 
nebūna. 11,00 Lietuviai svetur.
11.30 F. va ikam s “ Tv is tų  
šeim ynėlė". 12.00 Krepšinio 
pasaulyje, 12.45 Tas senas geras 
vakaro divertism entas. 13.30 
Azimutai. Vokiečių serialas' 'Meno 
keliais".. 14.00 Šalia mūsų. 14.20
B. Dvarionas. "Prie ežerėlio".
14.30 Vakaras K a u ro  
m uzik in iam e teatre. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16,00 F. 
"N e o n o  ra ite lis ". 16.50 
Tarptautinis kultūros žurnalas 
"Alice". 17.35 Laida apie NASCAR 
ir kitas autolenktynes. 18.00 
"Jaunim o banga". 18.35 Žinios.
18.40 Gyvybės žalias medis.
19.25 Mūsų miesteliai. 20.30 
Panoram a. 21.05 P irm asis 
kanalas. 21.25 F. “ Geležiniai 
vyrukai". 22.40 TeleUFE. 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 Sporto arana.
23.45 Koncertas.

Lltpollinter TV
7.15 O lim pin is rytas, 7.50 

Sportloto. 8.00 Maratonas 15.8.30 
Iš ryto, ankstėliau. 9.00 Poligonas.
9.30 Kol v is i nam uose. 
10.00Rytinė žvaigždė. 10.50 
Akivaizdu - neįtikėtina. 11.35 X 
tarptautinis liaudies kūrybos TV 
p rogram ų fes tiva lis  
"Vaivorykštė". 12.10 Ekonomika 
ir reformos. 12.40 "Špargalka".
12.55 Pasaulio geografija. 13.52 
Naujienos. 14.00 Dainuoja J. 
Kobzonas. 14.55 Gyvas amatų 
medis. 15,05 Keliautojų klubas.
16.00 Rusų nacionalinis teatras.
16.30 Langas j Europoą. 17.00 
Naujienos. 17.30 Animacinis f.
18.35 V isa  Rusija. 19.10 
Anekdotai. 19.40 Animacinis f.
20.05 F. "Beverti Hils, 90210".
20.55 Horoskopas savaitei. 21.00 
TV žaidimas "Taip. Ne", 21.65 
Sekmadienis.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Langas j gamtą. 10.45 Vaidybinis 
filmas "M oli Ir nesutramdomas 
Džonas". 12.15 TV serialas 
"G ražuolė". 13.05 Gelbėkite
Baltijos jūrą. 13.30POPTV. 14.00 
Laukiniai Pietūs. 14.30 Kelionių 
žurnalas. 16.30 D id ie ji
au tom ob ilia i. 16.30 jd o m ū s  
žmonės. 17.00 Deutsche Welle.
18 00 TV serialas "Westgate II".
19.00 Ž in ios  (Vesti). 19.20 
Anonsai, muzika. 19.30 Gineso 
šou. 20.00 Žvelkime atidžiau.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Europa šou. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Sparnuoti la ivai". 23.15 
Tamsos citadelė. 23.45 Pabaiga.

 /

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 21 - 27 D.
Šeštadienis, sausio 21 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis” . 9.30 
Prospektas. 10.00 "M udu abudu ir 
kiti,.. 10.30 Vaikų savaitgalis. 11.30 
Rutina 1215 Rodo "Wortdnef. 19.00 
Sveikinimų koncertas. 20.00 NBA 
rungtynės. 21.00 Mąna-Mana 21.30 
Rockijada. 22,00 Žaidimas "Šekit 
slieką". 22.30 įsijunkite TV. 23.00-
1.00 Vakaro epindulio”  programa. 

Sekmadienis, sausio 22 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

'Taip sukasi pasaulis”. 9.30 Žingsniai. 
Nuodėmė. 10.00 Susitikimai. 10.30 
"Ei, vaikučiai, surimtėkim". 11.30 
Dešimt geriausiųjų. 18.15 Vilnius 
Jazz-94. 18.45 F. "Nieko švento".
20.00 LKL apžvalga. 20.30 NBA 
apžvalga. 21.00 Baltijos naujienos.
21.05 'T a ip  sukasi pasaulis . 

Pirmadienis, sausio 23 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Naklies 
riba". 9,00 Rupūs mirtai..." 9.30 
Vilnius Jazz-94. 18.15 Pasaulio 
naujienos. CNN. 18.30 Ekorykštė.
19.05 CNN valanda 20.00 Prospektas.
20.30 “ Nakties riba". 21 00 Baltijos

naujienos 21.05 Taip sukasi pasaulis".
22.00 "Mozaika". Spaudos apžvalga
22.30 F. "Sirano de Beržerakas". 

A ntradienis, sausio 24 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

T a ip  sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda 9.55 Ekaykštė.
19.00 Pirk, parduok, informuok. 19.10 
Žinios 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
“Sodžius". 20.00 “Juoda-balta”. 20.20 
Tautininkų žinios 20.30 "Nakties riba” .
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 "Taip 
sukasi pasaulis". 22,00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
22.30 Kelio policijas informacija 22.40 
F. “Afroditės projektas" IV d. 23.40-
1.10 Rodo “Filvas". F. "Šimtas dienų 
Palerme".

Trečiadienis, sausio 25 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

T a ip  sukasi pasaulis". 8,30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda 9.55 "Juoda- 
balta” . 19.00 "Pirk, parduok, informuok". 
19.10Žinios. 19.30Spaudos apžvalga.
19.35 Teležaidimas vaikams. 20.00 
"U ž kampo..." Senų anekdotų 
devintukas. 20.30 “Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 T a ip  sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk,

parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. “Afroditės projektas". V. d.

Ketvirtad ienis, sausio 26 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

Ta ip  sukasi pasaulis". 8.30 “ Nakties 
ribas” . 9.00 CNN valanda. 9.55 
Kelionė jgamĮą 19.00"Pirif parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 Špaudos 
apžvalga. 19.35 Tealronas. 20.00 
NBA žvigsnis й arčiau 23.Х "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
T a ip  sukasi pasaulis'1,, 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30-
24.00 Rodo “ARGOS".

Penktadienis, sausio 27 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

Taip sukasi pasaulis”. 8.30 "Naklies 
riba". 9,00 CNN pristato: "Metų 
apžva lga ". 9 .45 TV novelė 
"Žymiausias metų žmogus" 19.00 
“ Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Kino pasaulyje. 20.00 NBA nykštukai 
milžinai! 20.30 "Nakfes riba . 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk. 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
'Laiminga ranka". 23.30 F. “ Blogo 
žmogaus upė".
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