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J. LINAUSKAS,
V. DAUGM AUDIENĖ

Jau treti metai čečėnai gyvena 
pasiskelbę nepriklausomybę. Visuotiniu 
balsavimu išrinktas prezidentas Dž. 
Dudajevas. Bet Rusijos slibinas negali 
gyventi be kraujo. Rusų tankų divizija 
įšliaužė j Čečėniją ir laukia jsakymo 
šturmuoti Grozną Taip buvo Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje, Karabache, Baku, 
Tbilisyje, Vilniuje. "Tai Rusijos vidaus 
reikalas”, - tvirtina B. Jelcinas, gulėdamas 
užmiesčio viloje, išsioperavęs nosj.

Ir jam pritaria JAV, Vakarų Europos 
valstybės. Ir snausdamas stebi "Gulbių 
šoki". O mes girdime žūstančių už 
savo laisvę čečėnų klyksmą Jis sklinda 
jau du šimtai metų. Nužudytas legendiris 
didvyris Šamilis. 1943 m. iš savo 
Tėvynės ištremta visa tauta.

Argi mes, lietuviai, ką tik ištrūkę iš 
to paties slibino nagų, galime klausytis 
tokių pat kaip mes žūstančių klyksmo 
ir ramiai gyventi? Ne! Tad padėkime 
jiems, kaip ir mums padėjo! Skambin
kime telefonais, siųskime protesto

telegramas: Rusijos prezidentui B. 
Jelcinui, Federacijos Tarybai, Valstybės 
Dūmai, Rusijos ambasadai (Juozapa
vičiaus g. 11, 2600 Vilnius), taip pat 
Lietuvos Prezidentui A. Brazauskui* 
Seimui, A. Šleževičiui, kad pasmerktų 
Rusijos agresiją.

Brangi kiekviena valanda.
Mielieji šiauliečiai, padėkime krauj

uojančiai ir kovojančiai Čečėnijai. Bur- 
kimės j komitetą Čečėnijai remti. Visus 
norinčius ir galinčius padėti kviečiame 
atvykti gruodžio 14 d., trečiadienj, 17 
val. adresu: Vilniaus 153.

Informacija telefonu 45-62-44.

CECENIJA: RUSAI VIS 
DAR NEPASPRINGSTA 

KRAUJU
Arvydas SAULĖNAS

Iki pirmadienio ryto Rusijos armija 
jau buvo apsupusi Grozną. įsiver
žusios j Čečėnijos teritoriją rusų gink
luotosios pajėgos pradėjo atvirą karą 
prieš čečėnų tautą. Mūšiuose daly
vauja iki 500 tankų ir šarvuočių, kelio
lika tūkstančių kareivių, iš viso - trys 
divizijos. Pirmadienio naktj ir rytą vyku
siuose mūšiuose j nelaisvę paimti 47 
Rusijos armijos kariai bei penkiolika 
šarvuočių. Yra nemažai žuvusiųjų, 
šarvuotoms kolonoms judant per

Ingušijos teritoriją, vietiniai gyventojai 
bandė jvairiais būdais sustabdyti oku
pantus. Susirėmimų metu žuvo kelio
lika ingušų. Mirė žvėriškai sumuštas 
Ingušijos sveikatos apsaugos 
ministras.

Spaudos konferencijoje Seimo 
nariai A. Endriukaitis, R. Ozolas ir A. 
Patackas sakė, kad šiuo karu pradėtas 
perversmas Rusijoje. Naujasis 
totalitarinis režimas bus kur kas 
žiauresnis nei tarybinis, nes Kremlius 
bombomis ir kulkomis naikina savo

valstybės piliečius. R. Ozolas mano, 
kad derybos tarp kariaujančiųjų šalių 
yra beprasmės, nes Rusija siekia 
pademonstruoti Čečėnijos nesukal- 
bamumą. Čečėnai aiškiai pasakė: 
arba nepriklausomybė, arba karas 
iki galo. Šio karo pasekmės tragiškos 
ir gresia didžiosios čečėnų tautos 
dalies sunaikinimu. Yra žinių, kad 
gruodžio pirmąją V. Černomyrdinas 
pasirašė jsaką čečėnams deportuoti. 
Vyrai, moterys, vaikai - visa čečėnų 
tauta pasiruošusi kovai.

IŠ SPAUDOS KONFERENCIJOS

KAS ATGAIVINS LIETUVĄ?
Arvydas SAULENAS

Tolimesnis Lietuvos ūkio smuki
mas yra niekuo nepateisinamas, tuo 
labiau, kai to  smukimo priežastys yra 
subjektyvios, mano G. Vagnorius. 
Netinkama finansų politika bei koru
pcija yra pagrindinės priežastys, stab
dančios reformas. Nuo nacionalinės

valiutos įvedimo dienos' litas jau 
nuvertėjo 70 proc., tačiau oficialus 
lito ir dolerio kursas liko nepakitęs. 
Dėl tokios netinkamos finansų politikos 
valstybės piliečiai neteko 600 mln. 
litų, o dėl iškreiptos eksporto politikos 
prarasta 2,5 mlrd. litų. Vyriausybė lyg 
ir bando pažaboti infliaciją, tačiau viską

daro aukštyn kojomis ir didina 
apyvartinių pinigų kiekj. A. Šleževičius 
pasakė tikrą nesąmonę, infliacijos 
priežastimi nurodęs dolerių, o ne litų 
perteklių. Eiliniam žmogui aišku, kad 
doleriai naudojami daugiausia su 
užsienio šalimis atsiskaityti.

Nukelta (2  p.

ATSARGIAI: TRICHINELIOZE
Irena BIJEIKIENĖ
Artėja pačios gražiausios metų 

Šventės - Kalėdos ir Naujieji metai. 
Švenčių išvakarėse, kaip jprasta, 
Pirksime maisto produktus, ruošimės 
vaišėms. Bus gaminami ir patiekalai 
iš mėsos, tačiau jei mėsa - sergančio 
gyvulio, jos suvalgius galima užsikrėsti 
baisia liga - trichinelioze. Trichineliozė 
yfa gamtinė - židininė infekcija. Šia 
'■9 a dažnai serga miško gyvūnai - 
Semai* laPės, žiurkės ir pelės. Graužikai 
1 miškų, laukų gali apsigyventi 
Nartuose, fermose, kur, suėdusios 
S(-rganČią žiurkę ar pelę, trichinelioze 
u sikrečia ir kiaulės. Sergančio gyvulio 
aumenyse yra trichinelių lervų, 
' i l g i u s  tokios mėsos, lervos 
padeda vystytis žmogaus žarnyne, 
r la is v in a  iš kapsulių, subręsta. 
,'chinelos yra gana išsivysčiusios 
, rmėlės, puikiai prisitaikiusios 

razituoti kitame organizme. Jos

yra dviejų lyčių. Po to, kai įvyksta 
apvaisinimas, viena patelė veda apie 
200 gyvų kirmėlyčių. Vedimui 
pasibaigus, senosios kirmėlės žūva, 
o jaunosios skverbiasi j kraujagysles 
ir per kraujotakos sistemą patenka j 
raumenis. Labiausiai trichinelos 
mėgsta daug dirbančius, daugiausiai 
deguonies gaunančius raumenis: 
tarpšonkaulinius, kramtymo aparato, 
skelekto. Jos gali nusigauti net iki 
akių obuolio ar širdies raumens. 
Raumenyse prasideda lervų augimo 
ir vystymosi ciklas. Jis trunka du 
mėnesius. Kirmėlės padidėja 10-20 
kartų, pasigamina kapsulę, kurioje 
jom s labai patogu gyventi. Iš 
organizmo, kuriame parazituoja, 
trichinelos gauna gyvybei reikalingų 
medžiagų, išskiria toksinus, kurie 
s tip ria i apnuodija  žmogaus 
organizmą. Po dviejų mėnesių lervos 
pilnai išsivysto, jų kapsulės sukietėja,

sukalkėja ir lieka žmogaus organizme 
visam gyvenimui. Lervos išlieka gyvos 
20-30 metų. Lervų raumenyse būna 
keli tūkstančiai. Žmogus nuo jų labai 
kenčia: karščiuoja, jaučia silpnumą, 
galvos ir raumenų skausmus. Dėl 
mechaninio poveikio j raumenis 
dažnai patinsta veidas ir akių vokai. 
Gydymas vyksta ilgai, žmogus 
karščiuoja kelis mėnesius. Šiemet 
Šiauliuose buvo atvejis, kai nuo 
trichineliozės mirė 22 metų jaunuolis.

Kaip apsisaugoti nuo šios baisios 
ligos? Šiaulių higienos centro 
epidemiologinio skyriaus vedėja J. 
Peršina pataria:

1. Nevalgykite nepatikrintos mėsos. 
Jeigu kiaulę skerdžiate patys, prieš 
valgydami mėsą, ją patikrinkite. 
Šiauliuose mėsa tikrinama 
veterinarijos laboratorijoje (Ragainės 
80), Šiaulių rajono veterinarijos stotyje 
(Vilniaus 324) ir turguje.

OKSFORDO ANALIZĖS  
CENTRO PASTABOS:

VYRIAUSYBĖ VIS LABIAU 
JUNTA, KAD YRA ARBA 
KORUMPUOTA, ARBA 
NEKOMPETENTINGA 

EKONOMINIAMS 
NUSIKALTIMAMS TIRTI

Faktas. Valdančiosios Lietuvos 
leiboristų (Darbo demokratų) partijos 
populiarum as paskutiniaisiais 
mėnesiais "nusmuko".

Prasmė. Yra požymių, kad dešinio
sios jėgos, kurios iki šiol gavo maža 
naudos iš valdžios nepopuliarumo, 
kitų akyse gali greitai pakilti.

Analizė. Rinkėjų nuomonė rugsėjo 
pabaigoje parodė, kad tik 14 proc.

stabilizavosi jau prieš metus) ir jos 
(Vyriausybės. - Vert.) nesėkmingų 
pastangų sugrąžinti ankstesnį 
ekonomikos lygj.

Vyriausybei ir prezidentui Algirdui 
Brazauskui nepavyko pateikti aiškios 
užsienio politikos tikslų koncepcijos, 
ypač santykiuose su Vakarų Europa 
ir Rusija. Opozicija buvo pajėgi tuo 
pasinaudoti, nes vyrauja netikrumas

VYRIAUSYBĖS
NUOSMUKIS

balsuotų už valdančiąją partiją, nors 
liepos mėnesj ekskomunistai buvo 
surinkę 19 proc. rinkėjų balsų. Taigi 
dabar jų populiarumas sumažėjo. 
Pagal rugsėjo apklausą tik 23 proc. 
rinkėjų palaiko dvi pagrindines 
opozicines partijas: buvusio parla
mento pirmininko Vytauto Landsberg
io įkurtą Tėvynės sąjungą ir Krikščionių 
demokratų partiją. Remdamiesi šių 
apklausų duomenimis, negalėtume 
daryti galutinių išvadų, nes tarp rinkėjų 
vyrauja apatiška nuotaika: 51 proc. 
atsakiusiųjų nežino, ką paremtų, jie 
neketina dalyvauti kituose rinkimuose 
arba nebalsuotų nė už vieną iš devynių 
labiausiai žinomų politinių partijų.

Nepasitenkinimas LDDP nuolat di
dėja todėl, kad vis blogėja ekonomiką 
abejojama dėl pastangų rimtumo įstoti 
j NATO ir kitas Vakarų organizacijas, 
be to, siekiai kovoti su korupcija ir 
ekonomine suirute yra nepakankami.

Nors yra kai kurių ekonominių 
pagerėjimų, gyvenimo lygis krintą 
pramonės ir žemės ūkio produkcija 
mažėją kasmet apie 40 proc svyruoja 
infliacija. Pasitikėjimas Vyriausybe 
"smuko" dėl per daug optimistinių 
ekonominių prognozių (Vyriausybė 
pradžioje paskelbė, kad ekonomika

dėl Vyriausybės jsipareigojimų 
integruotis j Vakarų Europos 
ekonomiką ir saugumo struktūras.

Rugsėjo 30 d. Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje A. 
Brazauskas įtikinamai kalbėjo apie 
palankią Lietuvos narystę NATO ir 
Europos Sąjungoje, bet jam paprieš
taravo užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys, sakydamas, jog Rytų 
Europos šalių įstojimas j NATO būtų 
naujas įtampos šaltinis regione.

Vyriausybė vis labiau jaučia, kad 
yra arba korumpuotą arba nekompe
tentinga ekonominiams nusikalti
mams tirti. Nors laikraščiai beveik 
kasdien rašo apie nelegalią privati
zaciją ir kitus nusižengimus, kaltininkų 
neieškoma, nuosprendžiai atidedami. 
Atsakydamas j didėjantj visuomenės 
pasipiktinimą, Prezidentas paskelbė 
tarpžinybinės komisijos nutarimą dėl 
ekonominių nusikaltimų, kurie atsilie
pia visoms valdžios struktūroms. Net 
jeigu komisija ir dalyvaus ryžtingoje 
akcijoje, ji nepakeis visuomenės 
nuomonės apie klestintį valdžios 
godumą, korupciją ir nekompetenciją

Valdančioji partija nesutaria dėl 
Dūdų, kaip atgauti žmonių pasitikėjimą 

Nukelta j 2 p.

2. Pirkdami mėsą turguje, būtinai 
paprašykite skerdienos ekspertizės 
pažymos. Nepamirškite - patikrinta 
mėsa yra antspauduojama.

3. Nepirkite mėsos "iš po skverno", 
iš gerų pažįstamų ar draugų. T ai labai 
pavojinga. Didžiausias Šiaulių mieste 
trichineliozės židinys “ Svingo" 
kavinėje, kur sirgo 62, o užkrėstosios 
mėec* valgė net 150 žmonių, susidarė

kaip tik tokiu būdu: kavinė mėsos 
nusipirko iš “ gero" pažįstamo.

Pastaba prekybininkams. Šiuo 
metu parduotuvės maisto produktus 
gauna iš įvairių tiekėjų. Nuo jūsų 
sąžiningumo ir aktyvumo priklauso 
pirkėjų sveikata ir net gyvybė. Tai 
didžiulė atsakomybė. Privalote žinoti, 
kokiais maisto produktais prekiaujate, 
nepriimti nepatikrintos mėsos.
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VYRIAUSYBĖS NUOSMUKIS
Atkelta Iš 1 p.
Radikalesnis partijos sparnas, 

kuriam vadovauja Gediminas Kirkilas, 
jgijo jėgos, kviesdamas vykdyti 
populistinę politiką G. Kirkilas rugsėjo 
21 d. buvo išrinktas Seimo LDDP 
frakcijos pirmininku, nors partijos 
valdybos prezidiumas ir partijos 
pirmininkas, Respublikos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
palaikė Justiną Karosą. Be to, G. 
Kirkilas griežtai pareikalavo atstatydinti 
mažiausiai šešis ministrų kabineto 
narius.

Premjero A  Šleževičiaus nesėkmė 
siekiant duoti atkirtj pretendentui 
Lietuvoje buvo plačiai interpretuojama 
kaip ženklas, jog prezidentas A. 
Brazauskas faktiškai pritaria G. Kirkilo 
kritikai.

Vis didėjantis nepasitenkinimas 
Vyriausybe padėjo opozicinėms 
partijoms mažiau, negu buvo galima 
tikėtis, nes jos rinkėjams atrodo 
mažiau patrauklios negu LDDP.

Vytautas Landsbergis ir Tėvynės 
sąjunga turi pakankamai atsidavusių 
šalininkų, bet jo (V. Landsbergio. • 
Vert.) konfrontacinis stilius neleidžia 
jam ir jo partijai tapti populiariems 
tarp rinkėjų daugumos. Masių 
antipatija V. Landsbergiui sumažino

ir kitų dešiniųjų partijų, tokių kaip 
krikščionys demokratai, populiarumą 

Per paskuti njjj pusmetj krikščionys 
demokratai nutolo nuo Tėvynės sąjun
gos, kurdami nuosaikų savo jvaizdj. 
Jiems padeda Katalikų bažnyčia, 
kurios parama, nors ir stipri, nėra vie
šai parodoma Ypač tai svarbu kaimo 
vietovėse, kur Tėvynės sąjunga yra 
visiškai nepopuliari, nes jos pirmta
kams valdant buvo išardyti kolūkiai.

Tačiau krikščionių demokratų 
partijos vadovams dar nėra aišku, 
kaip toliau veikti norint tapti visiškai 
nepriklausomiems nuo Tėvynės są
jungos. Nors kai kurie bijo, kad pro
cesas gali baigtis dešiniųjų skilimu 
(tai būtų parama LDDP), siekti didesnio 
savarankiškumo yra būtina, irtai pa 
dėtų Tėvynės sąjungai, kaip ir krikš
čionims demokratams, per kitus 
rinkimus.

Išvada. Krikščionių demokratų 
išėjimas iš Tėvynės sąjungos šešėlio 
gali padėti jiems tapti didele politine 
jėga, gebančia mesti stiprų iššūkj 
LDDP.

Iš anglų kalbos Išvertė
Vilma TAMUUONYTĖ 

("Versta Iš “ Globė and Mali',' 1994 
m. spalio 25 d. “ Dienovidis'1, 4994 
m. gruodžio 9 d.)

KAS ATGAIVINS 
LIETUVĄ?

Atkelta Iš 1 p.
Valdančioji partija savo 

kompetenciją garantavo Maskvos 
jstaigų koridorių žinojimu, tačiau greit 
jsrtikino, kad net pasirašytų prekybos 
sutarčių Rusija nevykdo. Dabar 
stengiamasi plėsti prekybą su 
Vakarais, tačiau mūsų ūkis visiškai 
nepasiruošęs konkuruoti užsienio 
rinkoje. Bešališkų Vakarų ekspertų 
manymu, Lietuvos valdžia daro viską 
lyg tyčia priešingai valstybės ūkiui 
atgaivinti. G. Vagnorius spaudos 
konferencijoje pateikė Tėvynės 
Sąjungos analizę ir siūlymus 
Prezidentui, Seimui, Vyriausybei dėl 
Lietuvos ūkio. Yra 34 konservatorių 
pasiūlymai, kaip atgaivinti žemės ūkj, 
pramonę, sustabdyti infliaciją, 
padidinti gyventojų perkamąją galią. 
Ar nuostabių rezultatų sulauksime 
už pusės metų, ar už metų, priklausys 
nuo to, kiek kitos partijos prisijungs

prie G. Vagnoriaus pateiktųjų 
pasiūlymų. Pats G. Vagnorius mano, 
jog bendradarbiavimas su LDDP 
jmanomas tik tadą jei ši atsikratys 
ryšių su korumpuotais, mafijiniais 
elementais. Pats. R. Vaitekūnas, grjžęs 
iš Italijos, sakė, kad, norint sutramdyti 
mafiją, reikia atkirsti nusikalstamąsias 
struktūras nuo valdžios. O tuo tarpu, 
prisidengus tariamais bankrotais, yra 
pasisavinami dideli gyventojų indėliai. 
Čia dažnai pasitarnauja ir valstybės 
bankai, kurie perpumpuoja pinigus į 
užsienj, kitus Lietuvos bankelius ar 
komercines struktūras. Su tuo kovoti 
labai sunku, nes yra papirkinėjami 
ne tik partneriai, bet ir valdžios žmonės. 
Kai netobuli įstatymai, žmogaus 
godumui nebus ribų. Koks teisininkas 
ar kitas tarnautojas atsisakys 
pagundos pirkti gamyklą už tūkstantj 
litų ar jsigyti namą, kainuojant] tik 
šimtą litų.

ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOJE

ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 
SESIJOJE (1994.12.08) DEPUTATAI 
SULAUKĖ ATSAKYMŲ Į DU SAVO 
KREIPIMUSI

1. KUR NUKELIAVO MŪSŲ POPIERIAI?

Prieš pusę metų (1994.06.23) Šiaulių miesto Taryba 
priėmė ir išsiuntė kreipimąsi LR Prezidentui, LR Seimui, 
LR Vyriausybei dėl grėsmingos padėties gydymo 
jstaigose: Respublikinė Šiaulių ligoninė tada turėjo 
skolų apie 2,4 mln. Lt, o kitos medicinos įstaigos -180 
tūkst. Lt. Dėl to teko mažinti medicinos pagalbos 
apimtis, pavėluotai buvo mokami atlyginimai, sutriko 
vaistų tiekimas, aparatūros remontas; sunku atsiskaityti 
su vandens, elektros energijos ir kitais tiekėjais.

Kreipimesi nurodomos įsiskolinimo priežastys; 
sutrikęs atsiskaitymas su Valstybine ligonių kasa ir 
Sveikatos apsaugos ministerija, neindeksuoti 
medicinos paslaugų įkainiai (tuo metu jie turėję būti
2,5 karto didesni); vien tik Šiaulių mieste yra apie25- 
27 tūkst socialiai neapdraustų darbingo amžiaus 
gyventojų, kurie, nemokėdami mokesčių, naudojasi 
medicinos paslaugomis.

Iki šiol nepriimtas joks medicinos įstaigų darbą 
reglamentuojantis įstatymas. Reikalinga kuo skubiau 
priimti gyventojų sveikatos draudimo įstatymą

Šiaulių miesto taryba kreipimosi adresatus prašė 
skubos tvarka spręsti šluos klausimus.

Pagaliau (gruodžio mėnesį!) atėjo atsakymas, kad 
Prezidento priimamasis šio kreipimosi neišmetė į 
krepšj, o persiuntė LR Vyriausybei, o kopijas - Seimo 
biudžeto ir finansų, sveikatos, socialinių reikalų bei 
darbo komitetams, t. y. padaugino vienas paskui kitą 
vaikštančių popierių.

2. KAM KURIAMI (PAPILDOMI, TAISOMI, 
TIKSLINAMI...) ĮSTATYMAI

Kitas Šiaulių miesto Tarybos kreipimasis "vaikščiojo,, 
kur kas sparčiau.

Spalio 17 dieną išsiųsta nerimo žinia LR Prezidentui, 
LR Seimui, LR Vyriausybei ir LR Didžiųjų miestų 
sąjungai apie tai, kad valstybei prasiskolinusi įmonė 
"Šiaulių tauras" (57314,5 tūkst. mokesčių ir delspinigių; 
iŠ jų 12500,3 tūkst Stų savivaldybei) ne reorganizuq'ama 
pagal AB įstatymą, o kuria dukterines įmones, į jas 
investuodama savo kapitalą Joms perduodamas 
AB "Šiaulių tauras" turtas be įsipareigojimų ir skolų. 
Dėl to sumažėja galimybė atgauti skolas. Savivaldybei 
rūpi ir 4000 žmonių (beveik ketvirtadalis visų miesto 
pramonės darbuotojų) socialinės bei teisinės garantijos.

Miesto Taryba siūlė įstatymais ir Vyriausybės

nutarimais apriboti jsiskolinu^ųjų'jiftonįų turto investavimą, 
sudaryti galimybę skolas grąžintfturtu, pvz., negamybinės 
paskirties objektais, išsaugoti socialines ir teisines 
pertvarkomųjų jmonlų darbuotojų garantijas, koreguoti 
biudžetą ir delspinigių išieškojimo tvarką tuo atveju, jei 
atidedami skolų mokėjimo terminai.

Per vieną mėnesj Ekonomikos ministerija surinko atsakymus 
Iš Pramonės ir prekybos, Finansų, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijų, parengė jų suvestinę ir pateikė Ministrui 
Pirmininkui.

Finansų ministerijos atsakymas trumpas ir drūtas: 
nepritariama dukterinių įmonių kūrimui, kadangi AB "Šiaulių 
tauras" yra įsiskolinusi valstybės ir savivaldybės biudžetui.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad yra 
rengiamas įstatymas dėl delspinigių už pavėluotai mokamą 
atlyginimą ir darbo sutarties papildymas dėl priverstinių 
atostogų: jeigu jos trunka ilgiau nei vieną mėnesį, darbuotojas 
galės išeiti iš darbo savo noru ir gauti išeitinę pašalpą, turės 
teisę registruotis darbo biržoje, gauti bedarbio pašalpą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įspėja, kad tuo 
atveju, kai įmonės investuoja savo turtą į kitą įmonę, į kurią 
pereina dirbti dalis pagrindinės įmonės darbuotojų, jų socialinės 
ir teisinės garantijos išlieka tik tada, kai dėl įmonės 
reorganizavimo darbo santykiai nenutrūksta

Pramonės ir prekybos ministerijos atsakymas plačiausias 
- jos, kaip steigėjos ir valstybės akcijų laikytojos, atstovas 
dalyvavo akcininkų susirinkime Ir Šiaulių miesto Tarybos 
sesijoje, kurioje buvo priimtas minėtasis kreipimasis.

Ši ministerija sutinka, kad įmonė už skolas, jei kreditorius 
sutinką gali atsiskaityti ir kitu turtu.

Neprieštaraujama, kad būtų pakeisti darbo įstatymai ir 
delspinigių skaičiavimo tvarka.

Manoma, jog kreditoriai, kol nepaskelbtas įmonės 
bankrotas, negali kištis į bendrovės ūkinę veiklą. Laikoma, 
kad aštuoniolikos dukterinių įmonių įsteigimas nesumažino 
jmonės įstatinio kapitalo, - pasikeitė tik jo struktūra. 
Nepriklausomai nuo dukterinių įmonių įsteigimo, AB "Šiaulių 
tauras" privalo vykdyti visus iki šiol priimtus įsipareigojimus.

Ekonomikos ministerija daro išvadą: kadangi "Šiaulių 
tauro" nepakanka jos finansiniams įsipareigojimams vykdyti, 
bendrovės reorganizavimas turėjo būti vykdomas vado
vaujantis LR įmonių bankroto įstatymu. Nors bet kuri akcinė 
bendrovė gali būti kitų akcinių bendrovių steigėja ir akcininke, 
leidimą įmonėms steigti duoda savivaldybė, vadovaudamasi 
įmonių įstatymo 20 str.

Kaip jau minėta, šioms, taip pat ir kitoms Ekonomikos 
ministerijos išvadoms (dėl darbuotojų teisių ir biudžeto 
koregavimo) Ministras Pirmininkas pritarė.

Jis taip pat nurodė Ekonomikos ministerijai neatidėliojant 
parengti normatyvinių aktų pakeitimų, neleidžiančių, kol 
nesumokėtos skolos, skaidyti įmones ir jų turtą, projektus.

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų bei Pramonės ir 
prekybos ministerijoms nurodyta užtikrinti, kad, skaidant 
įmones ir ypač jas registruojant, būtų griežtai laikomasi (  

įstatymų.
Tačiau žmonių išmintis ir karti jų patirtis sako: įstatymai 

tam ir kuriami, kad juos būtų galima apeiti... parUoše

Leonlja MALAKAUSKIENĖ

JIE PASIILGO LIETUVOS...KOKIOS?
AKADEMIKAS PASIKLYDO LIETUVOJE 

Petras KUDRICKIS

Praėjusį penktadienį savo 
apsilankymu šiauliečius pagerbė 
valdančiosios partijos atstovai N. 
Germanas, V. Juškus, A. Ivaškevičius, 
M. Stakvilevičius bei buvęs AT 
deputatas J. Minkevičius.

J. Minkevičius, kreipdamasis j 
susirinkusiuosius, pasakė:

- Aš pasiilgau Lietuvos. 
Keturiasdešimt penkeris metus ėjau 
į auditorijas ir turėjau ką pasakyti, o 
dabar - ne. Ar čia mano problema, ar 
Lietuvos? Pasaulis integruojasi ir 
jungiasi, o mes skylame. Kurgeriau: 
ten, kur integruojasi, ar ten, kur skyla? 
Akademiko, filosofo ir žinomo ateisto 
kalba krypo į religiją, vis labiau 
pabrėžiant Lietuvos Prezidento vizito

Vatikane vaidmenį. Sunku buvo 
"pagauti" giliąją akademiko filosofinę 
mintį, kokios Lietuvos jis ilgisi. Be to, 
nekantrūs rinkėjai neleido akademikui 
užbaigti ilgų filosofinių išvedžiojimų. 
Jiems rūpėjo pensijos, atlyginimai. 
Tačiau ir praktiškumu pasižymintis 
Seimo narys V. Juškus į šį klausimą 
nieko konkretaus negalėjo atsakyti.

Na, o iŠ Seimo kanclerio »N. 
Germano kalbos galėjai justi, kad jis 
labiau linkęs į save ir savo frakciją, o 
ne guosti rinkėjus. Skundėsi, kad 
prieš LDDP frakciją susivienijusios 
visos politinės jėgos, kad nuo 
apgutties stovio jau trūkinėja ir frakcijos 
monolitas.

Seimo narys A. Ivaškevičius buvo 
objektyvesnis. Jis prisipažino, kad 
negeri dalykai darosi ne vieno

opozicijoje, nes grupelė Seimo 
vadovų sprendžia viską. A. 
Ivaškevičiui, kaip saugumo komiteto 
nariui, teko daug-klausimų dėl padėties 

Lietuvos kariuomenėje. 
Atsakydamas į juos A. 
Ivaškevičius pabrėžė, kad už 
netvarką kariuomenėje

atsakingas, kaip kariuomenės 
vyriausiasis vadas, ir Lietuvos 
Prezidentas.

M. Stakvilevičius, žmogaus teisių 
komiteto pirmininkas, pasidžiaugė, 
kad Lietuvoje pavyko įsteigti Žmogaus 
teisių centrą. Ir bene didžiausias 
pasiekimas, kad į jų tarybą pavyko 
neįsileisti dešiniųjų.

Susitikimas su valdančiosios 
partijos atstovais pasibaigė Šiaulių 
miesto LDDP narių partiniu 
susirinkimu, kuriame LDDP Šiaulių 
tarybos pirmininko pavaduotojas B. 
Kurklietis ragino dalyvauti 
artėjančiuose savivaldybių 
rinkimuose. Na, o partiečių dvasiai 
pakelti B. Kurklietis prieš susitikimą 
aktyviai platino savo mylimą žurnalą 
“Gairės".

VIETOJ “AUSROS ALĖJOS” PASIŪLĖ... “RESPUBLIKĄ”
laikrašti Šiaulių mieste galima 
užsiprenumeruoti įmonėje "Tvarka", 
redakcijoje ir miesto paštuose. Iškilus 
neaiškumams ar nesusipratimams, 
prašome užeiti j redakciją (Vilniaus 
153, II aukštas) arba paskambinti tel. 
42-98-13.

Penktadienį j redakciją užėjo 
moteris dėl incidento užsiprenumer
uojant mūsų lalkraštj mokesčių 
priėmimo punkte (Vilniaus 168), kurte 
tuo pačiu yra ir jmonės "Tvarka" 
punktas. Moteriai paprašius užsipren
umeruoti patį pigiausią laikraštį punkto 
darbuotoja pasiūlė... “ Respubliką .

Kada moteris patikslino, kad pi
giausias - tai “Aušros alėja", darbuo
toja pasakė, kad lengvatos netaiko
mos ir pasiūlė užsiprenumeruoti 
redakcijoje. Manome, kad tokių 
nesusipratimų ateityje nebus.

Norime mūsų skaitytojams Ir 
prenumeratoriams priminti, kad mūsų "Aušros alėjos" ln<.

POLICIJA INFORMUOJA
GAISRO METU ŽUVO 

ŽMOGUS
Šeštadienj Palangos g. 34 name 

kilo gaisras. Gaisro metu apdegė 
dalis medinio namo, ugnyje žuvo 
namo savininkas Petras Černiaus
kas. Spėjama, kad gaisras kilo, kai 
neblaivus namo savininkas rūkė 
lovoje.

KAUKĖTAS VYRIŠKIS 
REIKALAVO PINIGŲ

Penktadienį pietinio miesto rajo
no prekybinius kioskus terorizavo 
kaukėtas vyriškis. 22 val. 15 min. 
plėšikas priėjo prie prekybinio kios
ko (Sevastopolio g.) ir pareikalavo 
pinigų, tačiau tuo metu dirbusi P. K. 
atsisakė vykdyti jo reikalavimą Plė
šikas šovė merginai į veidą ir nubė
go. Laimė, mergina labai nenuken
tėjo - jai sumuštas ir nubrozdintas 
kairysis skruostas. Tą patį penkta
dienio vakarą 23 val. j prekybinį 
kioską esantį prie Gegužių g. 21 
namo, įėjo kaukėtas vyriškis ir, 
grasindamas daiktu, panašiu į 
pistoletą, pagrobė 100 Lt bei 
šokolado “Alpia".

DAŽNĖJA
AUTOMOBILIŲ

VAGYSTĖS
Gruodžio 9 d. Iš Vaisių g. 7 namo

kiemo pavogtas tamsiai pilkos 
spalvos automobilis VAZ 21093 
(1993 m. laidos, valst. Nr. ASE 610) 
Šeštadienj iš Žilvičių g. esančio 
garažo pavogtas raudonos spalvos 
automobilis VAZ 21051, o Iš Ser 
bentų g. apie 9 val. - baltos spalvos 
Audi-100 (valst. Nr. APM 768).

RASTAS NEGYVAS 
ŽMOGUS

Sekmadienį Paparčių g. namo 
koridoriuje rastas 1929 m. gimusio 
B. G. lavonas su žaizda galvoje. Ma
noma, kad žmogus nukrito nuo
laiptų.

* * *
Per paskutiniąsias tris paras 

miesto gatvėse, ta ip . pat šeimos 
kivirčų metu buvo sumušti 7 žmo
nės, apiplėšti 5 butai ir 4 sandėliukai. 
Viena šiaulietė pinigus laikė B]
originalioje vietoje - bate. Tačiau Ir tai
neišgelbėjo - pinigai buvo pavogt' 
Didelėse miesto parduotuvėse, 
būna gausūs pirkėjų susibūrimą, 
šmirinėja kišenvagiai. Pilietis V. B. 
“ Šventupio" prekybos cenlr° 
parduotuvėje striukės kišenei 
neberado piniginės, kurioje buvo 
252 Lt, vairuotojo pažymėjimas, 
techninis automobilio pasas.

Metalų vagys siaučia kapines 
Sekmadienj Ginkūnų kapines 
apvogtas kapas, nuo kurio nuplės 
varinė šakelė.

A U SR O S ALĖJA
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ŠIAURE

KELMĖ. Užgirių miške pavogta 
vieno tytuvėniškio 25 kubjn apva
lios medienos, o Kelmėje nusegti 
Pievų gatvės 18 namo kieme sto
vėjusiojo automobilio “ Fiat-Rega- 
ta" abu valstybiniai numeriai. Naktj 
dingo Pašilėnų kaimo gyventojo 3 
tonos miežių, kuriuos jis laikė Pa- 
kupelkio bendrovės sandėlyje, o iš 
Lyksnės bendrovės Baldegių fer
mos dingo telyčia. Nuo Elvyravos 
pagrindinės mokyklos sandėliuko 
nuplėšta 16 lapų šiferio.

Gruodžio 4 d. naktj, apie 5 val., 
kažkas padegė Girnikų, kaimo gy
ventojo kieme sukrautus 6 kub. m 
rąstų ir 2 kub. m lentų. Padaryta ža
los maždaug už 2 tūkstančius litų.

Nuo

Linkuvos bažnyčia. Nuo altoriaus 
buvo pagrobtos žvakidės, kryžius, 
išvilkti trys kilimai. Bažnyčios turtas 
netikėtai rastas apleistame rūsyje. 
Čia mėtėsi ir lova; matyt, čia pat buvo 
girtaujama Vagys iki šiol nerasti.

a ï * ® “
i t G irm oje”

PAKRUOJIS. Apvogta

pigiau
RAOVILIŠKIS. Bemaž prieš 

dvejus metus jsikūrė privati 
prenumeratos tarnyba ''G irma'’. 
"G irm o je ”  visi leidiniai 
prenumeruojami pigiau nei pašte, 
todėl spaudą užsisakiusieji šioje 
firmoje sutaupys šiek tiek pinigų. 
Toje firmoje yra taikomos visos 
laikraščiuose nurodytos nuolaidos 
pensininkam s, invalidams. 
Prenumeratoriai laikraščius gauna 9 
val. “ Girmoje” galima užsisakyti 
"Lietuvos aidą", "Šiaurės Atėnus", 
"Aušros alėją", "Lietuvos rytą". 
Pagrindiniai užsakymų centrai - 
Centrinės bibliotekos skaitykla bei 
Elbariškių mikrorajone, Povyliaus

gatvės 2-ajame name (kelių 
policijos pastate) jsikūręs spaudos 
platintojas. Užsakymus priima ir 
spaudą nešiojančios laiškanešės, 

f  f  7 1 ( ^  M  M  .  . 1  ( t )‘Zvangulį’ 
sutiko  š ilta i

žiūrovų salė.

“Trys 
parš iukai”
anglų ka lba
KURŠĖNAI. Valkų dramos 

teatras "Ikaras” lankėsi Vilniuje ir 
dalyvavo "Lėlės" teatre vykusiame 
festivalyje "Vaikai - vaikams". 
Jaunieji artistai rodė "Tris 
paršiukus" anglų kalba. Visas 
šventės išlaidas apmokėjo 
Atvirosios Lietuvos fondas. Jis 
dovanojo ir bilietus j Akademinio

dramos bei Operos ir baleto teatrų 
spektaklius. Gruodžio viduryje 
"Ikaras" žada važiuoti j Kretingą.

r a
m m

BAISOGALA. Tradiciniame 
kapelų renginyje "Grok, Jurgeli" 
Kaune dalyvavo Baisogalos liaudiš
kosios muzikos kapela 
"Žvangutis". Baisogalos atlikėjai 
dalyvavo bendroje programoje, 
kurią gana šiltai sutiko pilnutėlė

Turgaus  
kainos

apie 5 litus, o jos filė - 5,5-6,5 lito. 
Šaldyta skumbrė - 3,6 lito, rūkyta - 
7,5. Šviežius lašinius žmonės 
pardavinėjo po 6,8-8,5 lito, už 
rūkytus prašė po 9-12 Lt, už 
kaimišką rūkytą dešrą - po 14. 
Turgaus mėsos paviljone būta 
jvairios kiaulienos, jautienos, 
paukštienos, o jų kainos - pagal 
skonj ir pirkėjų kišenę.

Polic ija  -

AKMENĖ. Ką ir kalbėti - margos 
buvo siūlom ų prekių kainos 
sekmadienio Naujosios Akmenės 
turguje kaip ir prekeivių bei pirkėjų 
minia. Bulvės brangokos: 
kilogramas - 1 litas, kibirėlis - visa 
dešimtinė. O štai kopūstų kainos 
nenuvaikė susivėlinusių pirkėjų: už 
kilogramą šjkart prašyta tik 50 centų. 
Užtat raugintų kopūstų litras trigubai 
brangesnis - 1,5 lito. Kitos produktų 
ir skanumynų kainos buvo tokios: 
burokėlių 1 kg - 50 centų, svogūnų - 
1,8-2,3 Lt, kiaušiniai - po 24-25 
centus, obuoliai -1,8-2,3 Lt, bananai 
- 2,8 lito, citrinos - 6 Lt, razinos - 8 Lt, 
šaltalankio uogų litras - 2 Lt, 
spanguolių - 4 Lt.

Daug turguje žuvies ir mėsos bei 
jos gaminių: šaldytas ešerys - 6 Lt, 
rūkytas - 8,5; silkių kainos sukosi

naujosiose  
pata lpose

ŠIAULIŲ RAJ. j naujas patalpas 
persikėlė rajono policijos komisa
riato darbuotojai. Po rikiuotės vi
daus reikalų ministras generolas R. 
Vaitekūnas ir jj lydintys svečiai 
apžiūrėjo naujuosius darbo kabi
netus, kitas rekonstruotojo pastato 
patalpas. Jose jsikūrė "Aras" ir 
miesto apsaugos policija. Kuršė
nuose vidaus reikalų ministras pri
ėmė vietinius gyventojus. Jų buvo 
per dešimt. Ministrui buvo pateikti 
kai kurie klausimai, pvz., kodėl poli
cijos darbuotojai plauna mašinas 
kieme geriamuoju vandeniu, kuris 
nuteka j Ventos upę ir ją teršia.

Paruošė  
Vida S IM O NAITIENĖ

GAL TAI BUVO
VILTIES

ŠVIESELĖ?
Viktoras BARTKUS

Tai atsitiko dar prieš ATGIMIMĄ.
Lankiausi jauniausioje vidurinėje 

mokykloje. (18-oji vidurinė mokykla 
vos buvo pravėrusi duris; sienos, 
durys, langai dar tebekvepėjo dažais.)

Bendravau su lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojais. Prisimenu, kad 
paprašiau, jog viena mokytoja surinktų 
ir parodytų man penktokų sąsiuvinius. 
Buvo visokių: tvarkingų ir netvarkingų, 
švarių ir nešvarių. Iš karto krito j akis 
irtai, kad jų (tų sąsiuvinių) dar nebuvo 
palietusi mokytoja, - net viršeliuose 
radau klaidų. Mokytoja, jauna spe
cialistė, sugebėjo pasiteisinti: vado
vaujanti pionieriams, turinti ir taip ne
atidėliotinų darbų, o sąsiuviniai negi 
pabėgsią (Tada jau skaičiavome pas
kutiniąsias pirmojo trimestro dienas.)

Pasidarė nejauku. "Negi ir kitos 
mokytojos taip elgiasi?" - plūstelėjo 
j galvą mintis.

Tada užkalbinau Vidą Marci- 
šauskaitę, jauną mokytoją. Pasisakė 
kitą dieną rašysią IX klasėje diktantą, 
parinksianti tekstą. Susitarėme.

|ėjęs j klasę, pastebėjau jprastą 
reginj: berniukų gal tik ketvirtadalis. 
Matau, kaip mokytoja pakelia akis, 
dar primena, kad reikės atidžiai 
klausyti, galvoti... Tada perskaito visą 
diktantą:

"Šiandien Benas išėjo iš namų 
anksti, pasiėmęs kamanas. Reikia 
parsivesti iš ganyklos arklj, o ganykla 
toli. Eina jis, braukdamas rasą. Šu
niukas bėga iš paskos, o kartais ir 
Salimais, pabaidydamas paukščius. 
Jau panašu, kad čia pat ruduo. Kai 
eina per nedidelj miškelj, vis nukrenta 
Ir nukrenta koks lapas ant kelio, 
užkliūdamas už šakų ir č ia  
Pasilikdamas.

Kokia šviesa plūstelėjo, kai išėjo 
«miško j pakraštj? Ir kaip gera būtų, 
J®' kas nors sugebėtų kiekvienam 
žmogui priminti būsimojo laiko sup- 
ratirną, busimųjų metų baimę, kad 
vaikystėje jis kuo daugiau akimis 
statytų tų šviesų, tų prietemų ir tamsų, 
ausimis girdėtų kuo daugiau garsų,

daugiau jaustų ir suprastų, kad 
P3s*ui, kai jau pradeda ruoštis žiemos 
nijegui, kaip ta meška galėtų čiulpti 

leteną.
Lyg susiraičiusi rankovė driekiasi 

n»fl? T8 uPelis. o priešais jj - nušie- 
Jni a  ir v ė l  Sraviai sužėlusi pieva.
_ UJQ pririštas paaugęs veršelis stovi

skersai saulės, karpo ausimis ir uosto 
orą.

Pažįstamas kaimas. Pakalnėn, prie 
upės, Išmintas takelis. Jo tėvas, 
palindęs po vežimu, daužo kūju 
kažkokią geležį, ruošiasi kažkur keliauti. 
Motina, pastebėjusi Beną, irgi išeina j 
kiemą, susideda rankas ant krūtinės, 
paskui jas nuleidžia". (Juozas Aputis.)

Perskaičiusi vėl pakelia akis j klasę. 
Nežinau, kodėl visi tyli, sėdi taip susi
kaupę. Kiek tekdavo stebėti, pers
kaičius diktanto tekstą, pasigirsdavo 
ir a todūsių, ir šnibždesių, ir 
nepasitenkinimo... Ir net prieštaravimų!

Norėjau atsakyti sau j klausimą: 
kodėl?

Gal mokinius taip nuteikė jaunos 
mokytojos ramumas? Gal padrąsinan- m  
tis žvilgsnis? Gal jos santykiai su klase ■  
geri, šilti? O gal taip atsitiko ir todėl, |  
kad tekstas nestandartinis, ne apie ■  
penkmečius, ne apie tarybinius liaudies _  
žygdarbius, ne apie plačiąją "tėvynę". ■ 
O gal svarbiausia, kad išgridotai, kas |  
verčia paklausyti, stabtelėti ir ■  
susimąstyti?

"A r yra diktante nesuprantamų, ■  
negirdėtų žodžių?" - dar paklausia |  
mokytoja.

Bet mokiniai tyli...
Mokytoja diktavo sakinj po sakinio. I  

Nesutriko mokiniai ir tada, kai rašė |  
ilgiausią (57 žodžių, beveik trečdalio -  
teksto apimties) sakinj.

Kitą dieną, vartydamas mokinių |  
darbus, jsitikinau, kadlaikomasi verti- g  
nimo normų. Ir nesistebėjau, kad keli _  
darbai įvertinti “ nepatenkinamai” , kad ■ 
tik trys mokiniai parašę “ labai gerai". |

Kadangi trimestras jau baigėsi, ■

RAŠO
“AUŠROS
ALĖJAI”

DIDŽIŲJŲ SĄMOJIS
APSUKRUMAS
Kartą Pablas Pikaso užsisakė 

spintą.
Kad meistras geriau suprastų jo 

pageidavimus, Pikaso paėmė 
popieriaus ir nupiešė spintą, kokios 
jis norėtų. Tada pasiteiravo, kiek tokia 
spinta kainuosianti.

- Nieko, - atsakė baldžius. - Aš tik 
norėčiau paprašyti jus, mesje Pikaso, 
pasirašyti ši piešini.

PRINCIPINGUMAS
Vokiečių chirurgas Ferdinandas 

Zauerbruchas buvo principingas 
žmogus. Su visais savo pacientais 
jis elgėsi vienodai, neatsižvelgdamas 
j jų padėt) visuomenėje.

Kartą jis ruošėsi operuoti buvusį 
ministrą pirmininką, be to, grafą ir 
daugelio ordinų kavalierių.

Operacijos išvakarėse profesorius 
f .  Zauerbruchas liepė budinčiajai

- Duokite jam du veronalius, kad 
naktj ramiai išsimiegotų. Rytoj aš jj 
pirmąjj operuosiu.

Tą pokalbį girdėjęs pacientas 
įsižeidęs paklausė:

- Gal būt aš esu tas "jis", apie kurj 
ką tik kalbėjote?

- Suprantamą - atsakė profesorius.
- Pone profesoriau, jūs turbūt 

nežinote, kas aš!
- Žinau, - nusijuokė gydytojas. - 

Jūs esate trečiojo skyriaus pacientas, 
numeris keturioliktas.

ĮVERTINIMAS
Vienas jaunas rašytojas atnešė 

Artūrui Konan Daliui (1859-1930) savo 
detektyvinio romano rankraštj ir 
paprašė jj jvertinti. Po kiek laiko gavo 
rankraštj su tokiu prierašu: "Puiki 
knyga! Autorius ne tik giliai įsiskverbė 
j nusikaltėlio sielą, bet ir pats parodė 
didelį talentą vogti svetimus siužetus".

GREITIS
Kartą keletas piliečių, apsupę 

garsųjį rašytoją Ir medžiotoją Ernestą 
Hemingvėjų, domėjosi jo paskutiniąja 
kelione į Afriką.

Viena dama paklausė:
- Ar tiesą kad žvėrys, jeigu neši 

uždegtą fakelą, žm ogui nėra 
pavojingi?

Rašytojas atsakė:
- Žiūrint, kokiu greičiu neši tą fakelą

Neseniaijarosiaviioufo-Nežinomybės labirintailogines grupės vadovui Jun- --------------------- * --------------------------------------
jui Smirnovui paskambino to paties Tačiau niekas iš mūsų negalėjo
miesto aštuntosios ligoninės neuro- 
patologas I. Stepanovas ir paprašė
n l.i .kin i n4.«lL4! i n  IOr4«L4iskubiai atvykti j stacionarą susitikti 
su labai įdomiu žmogumi, net du

pajudėti iš vietos ir nesiryžo prisiartinti 
prie šviesos šaltinio, kuris sklido,

kartus susidūrusiu su NSO feno
menu.

Čiupęs i rankas diktofoną J. Smir
novas išskubėjo j ligoninę. Ten jo 
laukė maždaug keturiasdešimties 
metų simpatiška moteris, apsivilkusi 
ligoninės chalatu. Tatjaną nepatikliai

atrodo, iš miško. O miškai šiose 
vietose tankūs, niūrūs. Tai tęsėsi apie 
valandą. Visi buvome nepaprastai
nustebinti to, ką matėme, nes niekada 
neteko susidurti su panašiu reiškiniu.

ligonines chalatu. Tat aną nepatiklia 
žvilgčiodama į mikrofoną, nes
kubėdama pradėjo savo nepaprastą 
pasakojimą.

Būčiau pamiršusi visą šią istoriją, 
jei ne kitas atsitikimas, atnešęs ligas 
ir kančias

Tai atsitiko kitų metų rugpjūčio 
20-ąją. Mes poilsiavome netoli savo
įprastosios vietos. Miegojome valt) 
po tentu. Staiga kažkur viršuje Bgird

MIRTĮ LEMIANTYS SUSITIKIMAI
"Beveik kiekvieną vasarą visa 

mūsų Seimą motorine valtimi išvyksta
•*! i n a m ta  l tfracm /i hr»r ra inna

aplankiau nedaug tos mokytojos
pamokų. ■  Kostromos upės. Buvo 1990 metų

Gerą įspūdį paliko jaunos lituanistės |  rugpjūtis, maždaug dvylikta valanda 
ras prabilti j mokinių širdis, trapias, h  nakties. Aplinkui - jokio garso.noras prabilti į mokinių širdis, trapias, m  

bet jau patyrusias ir patiriančias daug ■  
neteisybės, melo, apgaulės. Argi tam ■ 
nepadėjo ir diktanto tekstas? ■

Atsisveikinęs išėjau su viltimi, kad 
jauna mokytoja, dar tik ieškanti kelio, ■  
jj susiras - ne atsibodusių, senų tiesų ■  
kartojimu ir piršimu, ne perdėtu idėjiniu _  
kryptingumu, kurio kartais buvo ■

nakties. Aplinkui - jokio garso.
Netikėtai mes pamatėme gana 

keistą, blankiai šviečiantį (kaip 
mėnulis) rutulj, iš kurio veržėsi lyškus 
šviesos spindulys. Ta šviesa iš rutulio

t i  n  L o m  n o n r a c ta i  ck lin rta

ant mūsų 
pakėliautento kampą. Aplinkui buvo 
pelkė, o toliau juodavo miškas. Tiesiai 
virš mūsų valties pamačiau ryškią 
sidabrinės spalvos šviesą Tą šviesą

Gydytojai nustatė galvos smegenų ---------   - įjim ą  o man -
- miego arterijų

kraujagyslių susiaurėjimą. O man - 
labai retą susirgimą -
sten

pamatė ir mano sūnus Dmitriįus. 
Paskui šviesa labai ryškiai žybtelėjo. 
Man suskaudo akys. Po kurio laiko

Šiuo metu mano liga progresuoja 
Mano vyras nenori pripažinti ryšio 
tarp jos ir NSO. Tačiau aš tvirtai esu 
įsitikiniįsitikinusi, jog mano savijauta sugedo 
tuojau po ryškios šviesos žybsnio. 
Mano sūnui šiais metais sukaks tik 
21 metai. O jo viršutinis kraujospūdis

sklido taip, kaip paprastai sklinda 
šviesos. Spindulys busvmsus. opiuuuiya ouvo siauras ir 
nukreiptas j mūsų valtj. Tuo metu aš 
pajutau, jog jis tarsi magnetas

l rihrii IS c in a n r la u

serija' Visa tai tęsėsi'maždaug 5-10 
minučių. Šviesa buvo labai neįprasta

reikalaujama Ir be saiko, ir ne proto. J į  
 alė, *— 'Ir blykstelėjo vilties kibirkštėlė, kad _  

gal dar sulauksime ateinant ir daugiau ■ 
jaunų lietuvių kalbos ir literatūros |  
mokytojų, trokštančių ir sugebančių į ■  
mokinių vidaus pasaulį pažvelgti 
šviesiomis, geromis akimis.

u aiu iau , j'-'y J'-' ----
pritraukė mane. Labai išsigandau. 
Tuo spinduliu žemyn slinko kažkokie

Kitą dieną mes nuėjome j mišką. 
Staiga man pasidarė labai bloga ir

daugiau kaip 160".
Štaitokiąsunkiai įtikinamą istoriją 

apasakojoTatjaną nepanorusi, kad

I UU OUII IUUHU I.UI I ,jr » i UIM 11.« . ---
šviečiantys dariniai, tarsi mažyte^ 
kibirkštėlės. Spindulys tarytumMUII ridlOICJ. '-'f-'"
perskrodė mus kiaurai, viską aplinkui 
apšviesdamas tyškia neįprasta 
šviesa. Nepaisant baimės, pajutau 
didelį norą eiti pažiūrėti - kas tai.

sunku kvėpuoti. Vyrai nuvedė mane 
j valtį ir nuvežė j artimiausiame 
kaimelyje esantį medicinos punktą. 
Ten išmatavo kraujospūdį Prietaisas

lospayardi
visa tai ji galėjo nutylėti, jei ne baimė 
  ‘ įllncių

parodė 180/120. Anksčiau aš niekada 
taip blogai nesijaučiau ir krr '—  
visada būdavo normalus.

lai nesijaučiau ir kraujospūdis
 rudavo normalus.
Po šio atsitikimo susirgo ir sūnus.

dėl kitų Įmonių, galinčių patekti j 
panašią bėdą. O tokių atsitikimų 
ufologijos praktikoje jau buvo - netgi 
tokių, kurie baigėsi mirtimi.

Bronius KASPE
parengė

RAVIČIUS

A U Š R O S  A L E I A



MAŽAS KŪNAS - DIDELIS KIAUŠINIS. 
JUK TAI BIZNIS

Petras KUDRICKIS

Prieš 3 tūkst. metų žydai išėjo iš 
Egipto žemės, iš nelaisvės namų. 
Šventajame rašte parašyta istorija 
tebėra pamokanti. Negalime nežinoti, 
kodėl žydai buvo vedami per dykumą 
ir kaip jie kentė troškulj iralkj. "Ir visa 
Izraelio sūnų bendruomenė tyruose 
murmėjo prieš Mozę ir Aaroną” (iš 
15, 22-16, 10). O viešpats kalbėjo 
Mozei: "Išgirdau Izraelio sūnų 
murmėjimus; sakyk jiems: vakare 
valgysite mėsos ir rytą pasisotinsite 
duona, ir žinosite, kad aš esu viešpats, 
jūsų Dievas. Atėjo tat vakaras, ir 
pakilusios putpelės apdengė 
stovyklą” , (iš 16, 11-32).

Tai buvo putpelės, kadaise per 
Sinajaus pusiasalj iš Afrikos skridusios 
j Europą. Kodėl būtent jas Dievas 
siuntė išvargusiems, sudirgusiems 
ir alkaniems žmonėms? Juk negali 
būti, kad savo išrinktąją tautą 
pamaitintų bet kaip ir bet kuo? 
Putpeliena iki šiol žmonių tebelaikoma 
skaniausia ir tinkamiausia mėsa 
jėgoms atgauti. O putpelių kiaušiniai 
triskart vertingesni už vištos. Žali 
putpelių kiaušiniai priskiriami tai pačiai 
I grupei kaip ir motinos pienas, 
neapdoroti vaisiai, daržovės, uogos, 
nevirintas žinduolių pienas, riešutai. 
Šios grupės maistas turi daug 
energijos ir gerina ligonių savijautą

netgi tuomet, kai sunkios ligos yra 
paveldėtos.

Taigi žali putpelių kiaušiniai atitinka 
visus natūraliais gamtos produktais 
besimaitinančiųjų subalansuotos 
dietos reikalavimus. Jos pranašumas 
tas, kad tinka kiekvienam žmogui. 
Tik valgydami žalius putpelių kaušinius 
galime būti tikri - mes gauname visa, 
ko reikia mūsų organizmui. Be to, 
putpelių kiaušiniai stimuliuoja vaikų 
intelektualini vystymąsi ir pagyvenusių 
vyrų potenciją. Ar ne todėl Lietuvoje 
sovietinės okupacijos laikais 
nomenklatūra turėjo putpelių fermą ir 
ją laikė didesnėje paslaptyje nei bet 
kurj strateginj objektą. Jos produkcija 
nebuvo prieinama ne tik eilinio piliečio 
skrandžiui, bet ir jo akiai.

Iki šiol Lietuvoje dar nėra jokios 
rimtesnės literatūros apie putpeles 
bei jų auginimą. Todėl "Aušros alėjos" 
redakcija visomis įmanomomis 
priemonėmis, pasinaudodama jau 
esama šiokia tokia moksline 
informacija, ūkininkų ir mėgėjų 
patyrimu, stengsis bent kiek užpildyti 
šią spragą Juk šiandien lietuvių tauta, 
žengdama j trečiąjį tūkstantmetį, kaip 
irta pati Izraelio sūnų bendruomenė 
prieš 3 tūkst. metų, tebėra išvargusi, 
sudirgusi ir alkana. O juk putpelė - tai 
ne vien tik biblijinis paukštis, gelbstintis 
nuo bado.

"Mažas kūnas - didelis kiaušinis".

Juk tai biznis. Taip pirmieji sušukti 
galėjo tik japonai. Pasaulyje beveik 
niekas neabejoja japonų mokėjimu 
skaičiuoti. Putpelininkystė labai 
pelninga dėl greitos kapitalo 
apyvartos, o tai nulemia greitas 
putpelės subrendimas - jis tris keturis 
kartus trumpesnis už vištos. 
Technologinis procesas trunka 10-
11 mėn. Kiaušinių gamybos 
efektyvumas didelis. Neatsitiktinai tarp 
Tokijo ir Osakos esančiame 
Tojochaschi rajone įkurtos 64 putpelių 
fermos, kurių kiekvienoje vidutiniškai 
yra po šimtą tūkstančių paukštelių.

Fermeris, 100 tūkst. putpelių 
savininkas, gauna 22 mln. pelną per 
metus. Na, o turint galvoje, kad šiuo 
metu Lietuvoje vienos putpelės 
kiaušinis kainuoja iki 1 Lt ir kad putpelė 
vos ne kasdien padeda po kiaušinj, 
sulesdama tik apie 30 gramų 2-3 
centus kainuojančio lesalo, galima 
dar garsiau sušukti: "Juk tai biznis!”

- Betgi labai brangu - už vieną 10-
12 gramų sveriantį kiaušinėlj šitiek 
mokėti, - pasakys vos duonai 
sukrapštantis pilietis.

O kas putpelių neleidžia auginti 
kiekvienam norinčiajam, turinčiam 
ūkinj pastatą, kolektyvinj sodą, ar 
net bute. Juk putpelei tereikia tik 125 
kvadratinių centimetrų grindų ploto.

Apie putpelių auginimą - kituose 
"Aušros alėjos” numeriuose.

-Tėte, iš kur atsiranda 
veršiukai?

- Matai, dukrele..,
- Tik jau nepasakok 

man apie gandrą. Jis 
veršiuko tikrai nepakeltų.

NUSISYPSOK, 
ŽMOGAU

Ateina Rasa j darbą, o draugė
klausia:

- Kodėl tokia liūdna? Kas atsitiko?
- Vyras išvažiuoja j komandiruotę, 

- paaiškina Rasa.
Draugė išplečia akis:
- Ir tu dėl to liūdi? Džiaugtis reikėtų!
- Nemokyk manęs. Nori, kad jis 

nebeišvažiuotų?

- Man atrodo, kad dailininkas 
pavaizdavo trumpiausią kelią nuo mūsų 

. namo iki autobusu stotelės.

- Ar jūsų tėvas buvo siuvėjas? - 
paklausė Bernardo Šo jaunas 
aristokratas.

- Taip, - atsakė rašytojas.
-Tai kodėl ir jūs netapote siuvėju?
- Deja, tai ne visada paveldima. 

Juk ir jūsų tėvas buvo džentelmenas.
* * *
Jei nutversi už paskutinės kojos 

dramblį, ir jis ims ją traukti, 
nesipriešink.★ * *

Skirtumas tarp kupranugario ir 
žmogaus: kupranugaris gali visą 
savaitę dirbti ir negerti, o žmogus - 
visą savaitę gerti ir nedirbti.

* * *
- Ką daryti, kad, eidamas su 

manimi gatve, vyras nesidairytų j 
kitas moteris.

- Dairykitės pati j kitus vyrus.

- Kiek galima gauti už tą šiferį?
- Maždaug septynerius metus.
* * *

v - Kaip jūs nubaudėte kenkėjus,
’ išpjovusius parke medžius? 

Gamtos apsaugos inspektorius:
- Atėmėme iš jų medžius ir 

sukūrenome.

- Kodėl dieną deginate šviesą?
- Tai kad čia ir yra dienos šviesos 

lempos!
parinko Pranutė ŽUKAITYTĖ

©TVJ TAIKINYS
Antradienis, gruodžio 13 d.
LTV
19.35 val.
Nėra to blogo, kas neišeitų j 

gera
Akmenys, uolos, šalčiai ir vėjai - 

kurčia žmogui ir begyventi. T oks pir
masis įspūdis pažvelgus j geografinį 
Suomijos žemėlapj. O geriau jsižiū- 
rėjęs j suomių gyvenimą, pamatai, 
kad gyvena šiame krašte žmonės, ir 
dar kaip! Šaltis išmokė juos iš ak
mens kurti medžiagas, padedančias 
taupyti šilumą Laidos “Nėra to blogo, 
kas neišeitų j gera” kūrybinė grupė - 
žurnalistė Dalia Juočeiytė ir opera
torius Algis Liutkevičius - lankėsi šioje 
šalyje "Paroc Lietuva” firmos kvietimu 
ir įsitikino akmens vatos, stogų dangų 
ir apdailos plokščių privalumais šiame 
krašte.

21.05 val.
"B ėg im a s ”
John Payette - žmogus, gyvenantis 

dvigubą gyvenimą. Kaimynams jis 
gerbiamas, pasiturintis fermos savinin
kas, mandagus, gyvūnus mėgstantis 
džentelmenas. Tačiau niekas nežino, 
kad šis žmogus - taip pat ir šaltakraujis 
samdomas žudikas, pravarde Dingo.

Du banditai bando J. Payette šanta
žuoti, užmuša jo mylimuosius dober
manus. Fermeris tampa žiauriu žudiku 
ir per kelias sekundes pasiunčia nevy
kėlius šantažuotojus j aną pasaulį. 
Dvigubą žmogžudystę mato J. Payette 
globotinis - jo mirusios sesers sūnus. 
Žmogžudys nutaria atsikratyti liudinin
ko. Tačiau dešimtmetj berniuką užsto
ja juodaodis J. Payette padėjėjas 
Haris. Jis bėga kartu su vaiku. Tačiau 
Dingo taip lengvai neatsisako aukų...

Režisierius M. Brovvnas. Vaidina 
R. Tayloras, P. Winfieldas, B. Coxas.

TELE-3
21.30 val.
"Laiškas mano dukteriai”
Sunkią krizę išgyvenanti paauglė 

semiasi drąsos ir stiprybės iš mag
netofono įrašų, prieš keliolika metų 
padarytų jos mirštančios motinos... 
Rež. Robertas Michaelas Levvisas. 
Vaidina B. Bedelia, M. Sheenas.

Trečiadienis, gruodžio 14 d.
TELE-3
21.30 val.
"O peracijo je gyvų neimti”
Karte Turk - visagalis negailestingas 

žmogus. Jam įsakyta nužudyti profe
sorių Johną Hillmaną Ir jo šeimą. Įsi
veržęs j namus ir grasindamas ginklu, 
Kane Turk paima visus šeimos narius 
įkaitais. Dviejų vyriausybinių saugumo 
agentūrų vadovai bet kokia kaina 
siekia pasinaudoti profesoriaus J. Hil- 
Imano padarytu stebinančiu atradimu. 
To paties siekia ir grupė sovietinių 
agentų Visi kėsinasi i profesoriaus 
šeimą. Taigi prasideda žmonių 
medžioklė... Vaidina G.F. Russell, E. 
Reynolds, M. Edgel

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, gruodžio 13 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 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 
kalba. 19.35 Nėra to blogo, kas neišeitų j 
gera. 19.45 Valstybė ir pilietis. 20.30 
Panorama, 21.05 F. ” Bėgimas". 22.40TV 
anonsas. 22.45 Atvirumo valanda. 23.35 
Vakaro žinios. 23.50 Vakarai. 0.05 
Muzikos atmintis.

UlPolilnter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė.

9.10 Anonsai. 15.00 Koncertas. 15.30 
Tarp mūsų kalbant... 15.52 Naujienos.
16.00 Džemas. 16.20 Serialas "Elen ir 
vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 
Vedi. 17.30 Mįslė. 17.45 Kas yra kas.
17.52 Naujienos. 18.00 Piko valanda.
18.25 F. “ Laukinė rožė” . 18.55 Mes. V. 
Poznerio autorinė programa. 19.40 TV 
parduotuvė. 19.50 Anonsai. 20.00 
Naujienos. 20.40 Iš pirmų rankų. 20.50 F. 
Trys muškietininkai". 22.54 Naujienos. 

Sportas. 23.10 A utošou . 23.25 
Videomiksas. 23.52 Spaudos ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara” . 10.30 
TV serialas "Okavango". 11.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.00 Vaidybinis 
filmas "Dvylika kėdžių". 1 d. 13.05 
Muzika. 15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 
Pasaulio fu tb o lo  taurė. 16.30
Privatizacija. 17.00 Vaidybinis filmas
Dvylika kėdžių". 2 d. 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. 21.00 
Žinios. 21.15 Anonsai, muzika. 21.30 
Vaidybin is filmas “ Laiškas mano
dukteriai". 22.50 Žinios. 23.05 Muzika. 
00.15 Pabaiga.

Trečiadienis, gruodžio 14 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Inf. videožurnalas “ Didžioji 
Britanija". “ Knygų leidyba". 18.00
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.00 TV anonsas. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.15 Atgarsiai. Laida, 
skirta spaudos aktualijoms. 19.35 TV 
forumas. 20.30 Panorama. 21.05 F. 
‘Pavogti gyvenimai". 21.55 TV anonsas.

22.00 Dailės žurnalas "Galerija". 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 F. "Sensacija” .

LltPollInter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė.

9.10 F. "Laukinė rožė” . 9.35 Anonsai.

14.52 Naujienos. 15.00 Pažiūrėk, 
paklausyk... 15.20 Atsakymai. 15.52 
Naujienos. 16.00 Tin-Tonik. 16.20 
Serialas "Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 Eteryje 
tarpvalstybinė TVR kompanija "M ir".
17.45 Kas yra kas. 17.52 Naujienos.
18.00 Piko valanda. 18.25 F. "Laukinė 
rožė". 18.55 Džiną Lolobridžida vakar ir 
šiandien. 19.40 TV parduotuvė. 19.50 
Anonsai. 20.00 Naujienos. 20.40 Dok f. 
"Negrįžo iš kautynių". 21.05 F. "Už 
policininką". 22.57 Naujienos. Sportas. 
23.05 Magiškas šou. 23.35 Džiazo 
pasaulyje. 23.55 Spaudos ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas “ Santa Barbara". 9.30 
TV seria las "W e s tg a te ". 10.30 
Vaidybinis film as "Laiškas mano 
d u k te ria i” . 11.50 A ng lų  kalbos 
pamokėlė. 11.55 Vaidybinis filmas 
"Dvylika kėdžių". 2 d. 13.00 Muzika.
15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 Deutsche 
Welle. 17.00 Vaidybinis filmas "Dvylika 
kėdžių". 3 d. 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. 21.00 Žinios.
21.15 Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Operacijoje gyvų neimti". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 24.00 Pabaiga.

Ketvirtadienis, gruodžio 15 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas

8.30 Viso geriausio. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
TV anonsas. 19,05 Vyriausybė nutarė...
19.20 Katalikų TV studija. 19.50 “ 22". 
Sporto programa futbolo mėgėjams.
20.30 Panorama. 21.05 TV spektaklis 
"37 pono Montaduano sū". 22.10 TV 
anonsas. 22.15 Grįžulo Ratai. 23.05 
Vakaro žinios. 23.20 F. "Vaiduoklių 
teatras". 1 s.

LJtPolilnter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė.

9.10 F. "Laukinė rožė". 9.35 F. "Beverli 
Hills, 90210". 11.05 Anonsai. 14.52 
Naujienos. 15.00 Multitrolija. 15.30 
Baliuje pas Pelenę. 15.52 Naujienos.
16.00 Tin-lntim. 16.20 Serialas "Elen ir 
vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien, 
17.00...Iki 16-os ir vyresniems 17.30 
Dainuoja L. Dementjeva. 17.45 Kas yra 
kas. 17.52 Naujienos. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė". 18.55 
TV parduotuvė. 19.05 Muzikinė laida 
“Viskas!" 19.25 Animacinis f. 20.00 
Naujienos. 20.40 Maskva. Kremlius.
21.00 Loto "M ilijonas". 21.30 F. "Dona

Flor ir du jos vyrai” . 22.52 Naujienos. 
Sportas. 23.00 F. "Dona Flor ir du jos 
v y ra i"  tęsinys. 23.52 S paudos 
ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 9,30 
Viskas juokui, 14 d. 10.00 EUROPA 
ŠOU. 10.30 V a idyb in is  film as 
"Operacijoje gyvų neimti". 12.00 Anglų 
k. pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
"Dvylika kėdžių". 3 d. 13.25 Muzika.
15.00 Kelion ių  žurna las. 17.00 
Vaidybinis filmas "Dvylika kėdžių". 4 d.
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. 21.00 Žinios. 21.15 Anonsai, 
muzika. 21.30 V a idyb in is  film as 
"Paskutinis samurajus".. 23.10 Žinios.
23.25 Muzika. 00.15 Pabaiga.

BALTIJOS TV
Trečiadienis, gruodžio 14 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 F. 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 F. "Nakties 
riba". 9.00-10.00 CNN valanda. 17.45 
Baltijos naujienos. 17.50 Žingsniai.
18.20 F. “Jo mergina Penktadienis".
20.00 Pasaulio naujienos. 20.15 Baltijos 
naujienos. 20.20 F. "Ta ip  sukasi 
pasaulis". 21.15 F. “ Nakties riba". 21.45 
Baltijos naujienos. 21.50 "Už kampo..."
22.20 CNN valanda. 23.20-0.05 Dešimt 
geriausiųjų.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, gruodžio 13 d.
19.00 "Pirk. parduok, informuok".

19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga.
19.35 "Sodžius". 19.55 Kelių policija

informuoja. 20.05 "Natūralus melas-1".
21.10 Kartojama “ Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 21.40-0.20 Rodo 
"FHvas". "Soliaris".

Trečiadienis, gruodžio 14 d.
7.30-18.20 Baltijos TV programa. 

Sovijaus horoskopas. 7.35 “ Taip sukasi 
pasaulis". 8,30 “ Nakties riba". 9.00 CNN 
va landa 17.45 Baltijos naujienos. 17.50 
Žingsniai. 18.20 Muzika. 19.00 "Pirk, 
parduok, informuok". 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 "Ilgoji 
pertrauka” . 20.00 Pasaulio naujienos.
20.15 B a ltijos  nau jienos. 21.50 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.20 Baltijos TV. CNN valanda.
23.20 Dešimt geriausiųjų.

Ketvirtadienis, gruodžio 15 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok".

19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga,
19.35 Prie židinio. 19.55 Studijoje - 
konse rva to ria i. 20.10 "A rg o s”  
programa. 22.30 Kartojama “ Pirk, 
parduok, informuok". Žinios.

KABELINĖ TV 
Antradienis, gruodžio 13 d.
19.00 F. “ Didelės muštynės". 20.30 

F. "Ugninis gepardas” . 22.00 F. "Gatvės 
neapykantos".

Trečiadienis, gruodžio 14 d.
19.00 F. "Paskutinis paplūdimys".

20.30 F. "Kulka galvoje". 22.40 F 
“ Drakonas iš Rusijos".

Ketvirtadienis, gruedžlo 15 d.
19.00 F. ‘Tvirtai sujungti". 21.00 F. 

"Kartą gyveno Kinijoje didvyris". 22.30 
F. "Pistoletas ir rožė".
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