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Miesto Tarybos posėdyje meras A. 
Lankauskas apžvelgė 1995 m. mies
to savivaldybės veiklą. Šioje apžval
goje atsispindi ne tik Tarybos, Valdy
bos savivaldybės skyrių darbas, bet 
ir svarbūs Š iau liam s statistin ia i 
duomenys: gimimų ir mirimų skaičius, 
m igracijos sa ldo, krim inogeninė 
padėtis, bedarbių skaičius, taip pat 
pramonės įmonių, sveikatos bei švi
etim o įs ta igų  darbas, svarbiausi 
sporto ir kultūros įvykiai. Pateikiame 
skaitytojams įdomesnius šios apžval
gos momentus.

1996 m. sausio 1 d. Šiaulių mieste 
gyveno 146534 tūkst. gyventojų. Pa
lyginus su 1994 metais šis skaičius 
sum ažėjo 629 gyven to ja is. Per 
paskutiniuosius dvejus metus dau-

Pernai buvo skiriamas didelis dėme
sys sveikatos apsaugos reorganiza
cijai. Nuo 1996 m. balandžio 1 d. 
savivaldybė perims pirminės sveika
tos priežiūros įstaigas. Jau įsteigta 
sveikatos bendruomenės taryba, žad
ama steigti psichinės sveikatos cen
trą, detoksikacijos centrą bei saviv
aldybės sanitarijos inspekciją. Toliau 
bus bendradarbiaujama su Švedijos 
Kristianstado miestu ir steigiamas 
parodomasis pirminės sveikatos 
priežiūros centras. Šiauliai - vienin
telis Lietuvos miestas, nugalėjęs 
PHARE paskelbtame konkurse 
pirminės sveikatos priežiūros eksper
imentui vykdyti.

Šiaulių miesto 1995 m. biudžeto 
pajamų planas įvykdytas 107 proc.

p e r n a i  Šia u l iu o s e ...
giau žmonių išvyko nei atvyko. Mies
to statistikos skyriaus duomenimis 
migracijos saldo neigiamas ir lygus - 
2148.

Pernai mieste užregistruoti 1565 
naujagimiai, mirė 1308 žmonės.

Pablogėjo kriminogeninė situaci
ja Šiauliuose. 1995 m. mieste įvykdyti 
2336 nusikaltimai. Padaugėjo krimi
nalinių nusikaltim ų, iš kurių 577 
užregistruoti kaip sunkūs nusikaltimai. 
Pernai išaiškinti 744 nusikaltimai. 
Policijos pareigūnams sunkiau buvo 
tirti sunkius nusikaltimus, o vagysčių 
išaiškinimo rodikliai pagerėjo.

Pernai daugiau nei 1994 m. užreg
istruota autoavarijų, kurių metu žuvo 
5 ir sužalota 170 žmonių.

Per 1995 m. Šiauliuose kilo 316 
gaisrų, ugnis padarė nuostolių už 587 
tūkst. litų. Gaisruose žuvo 4 žmonės, 
7 nukentėjo, 8 žmonės išgelbėti. Pa
grindinė gaisrų ir žmonių žuvimo 
priežastis buvo neatsargus elgimasis 
su ugnimi, dažniausiai - neblaivių as
menų rūkymas.

Šiaulių mieste 1995 m. nedaug 
keitėsi sveikatos priežiūros įstaigų 
struktūra ir funkcijos. Savivaldybei 
pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų 
veiklai užtikrinti buvo įsteigta saviv
aldybės Gydytojo tarnyba. įkurta nau
ja  įstaiga - Rėkyvos ambulatorija.

(planuota gauti 89610,1 tūkst. Lt, o 
gauta 95802,2 tūkst. Lt). Iš viso, lygi
nant su 1994 m., įplaukų buvo gauta 
44,7 proc. daugiau, išlaidų - 48,6 proc. 
daugiau. Pagrindinės išlaidos pa
siskirstė taip: švietimo skyriui - 32,32 
mln. Lt, gydymo įstaigoms - 11,1 Lt, 
Kapitalinės statybos skyriui - 10,08 
mln. Lt, Socialinės rūpybos skyriui - 
7,18 mln. Lt, UAB “Šiaulių vandenys"
- 5 mln. Lt, Sporto skyriui - 3,89 mln. 
Lt, UAB "Šiaulių kelias” - 3,47 mln. Lt, 
Komunalinio ūkio skyriui - 2,92 mln. 
Lt, UAB “Šiaulių gatvių apšvietimas"
- 2,88 mln. Lt, UAB “Šiaulių autobusų 
parkas" - 2,32 mln. Lt, Kultūros skyri
ui - 2,12 mln. Lt.

1995 m. Šiaulių mieste statistinius 
duomenis teikė 55 įmonės, iš jų 6 
valstybinės, 3 - valstybinės akcinės, 
45 - akcinės ir 1 kooperatinė įmonė. 
Pernai miesto pramonė pagamino 
6775 tūkstančius tonų konditerinių 
gelminių, 424 tūkst. vienetų viršutinio 
trikotažo, 555 tūkst. porų avalynės, 
25739 televizorius ir 110533 dvi
račius. Po vieną mėnesį televizorių ir 
dviračių gamintojai nedirbo. Pernai 
produkcijos parduota už 508344 
tūkst. Lt, eksportuota už 194583 tūkst. 
Lt.

nukelta į 2 p.

Irena BIJEIKIENĖ

Kovo 9-10 dienom is V ilniuje II- 
a ja m e  T ė v y n ė s  s ą ju n g o s  su - 

r v a ž ia v im e  d a ly v a v o  g a u s i 
Š iaulių konservatorių  delegacija . 
Š io je nuo trauko je  beve ik  v isus 
juos  m a to m e  ka rtu  su T ėvynės 
s ą ju n g o s  p irm in in k u  V y ta u tu  

. ^ L a n d s b e rg iu  ir V a ldybos pirrn in-

POLITIKA - TAI NIEKO BAISAUS, TAI TIK  

VALSTYBĖS VALDYM O MENAS

s ib a igu s  p irm a i uvaž iav im o  d i
ena i, n u o ta ika  buvo  pakili: v is i 
s u v a ž ia v im e  k a lb ė ję  s v e č ia i - 
t ie k  užs ien io , t ie k  m ūsų ša lies  
įva ir ių  p o lit in ių  p a rtijų  a ts to va i 
p ripa ž ino  T ė vyn ė s  są jungą  įtak
in g iau s ia  p o lit ine  jėga , ga linč ia  
tin ka m a  k ryp tim i pasukti va ls ty-

“Tik nepolitikuokimel" - tokį ragin
imą galime išgirsti savivaldybėse, 
aukštosiose ir vidurinėse m okyk
lose, p r iva č iu o se  poka lb iuose , 
spaudoje ir kur tik nori. Geriau jau 
tiesiai sakytų: nedalyvaukite savo 
valstybės valdyme ir laukite, gal vėl 
kas nors "išvaduos". Matyt, tie atviri 
ir užsimaskavę vakarykščios dienos 
mylėtojai užmiršo, kad mes buvome 
tik placdarmas jų planuojamuose 
žygiuose į  pasaulinę komunizmo 
pergalę. Jų - aerodromai ir raketinės 
aikštelės, mes - tik patrankų mėsa 
Afganistane, tik po tautų suartėjimo 

į  priedanga nutautinama ir kolonizuo- 
j į  jama teritorija. Jei dar prisiminsime, 

kad karo ir pokario metais buvo 
išžudyta trečdalis mūsų mažos tau
tos, nuniokotos bažnyčios, ištremti 
geriausi ūkininkai, išžudyti Lietuvos 
karininkai ir tarnautojai, sudarkyta 
žmonių moralė, skatintas alkoholiz
mas, suprasime, kai tai nėra jau 
tokia maža kaina už pigų benziną ir 
pigias dujas. Esant pigiai žemės 
ūkio technikai, pigiems pašarams, 
maždaug du trečdaliai kolūkių buvo 
paskendę skolose, kurias laikas nuo 
laiko nurašydavo. Tuo metu negalio
jo tikros kainos nei už energetinius 

, “V  resursus, nei už žemės ūkio produk
tus. Kas kam buvo skolingi, dabar 
neskaičiuosime. Aišku viena, kad 
šie ūkiai, viršydami optimalų plotą 
m aždaug d e š im t ka rtų , 

/  neekonomiškai naudojo degalus ir
' kitus energijos šaltinius. Be to, tok

iuose ūk iuose užteko m aždaug 
dešimties gerų specialistų, o visi kiti 
galėjo dirbti gaudami tikslius nuro
dymus ir nesigilindami į savo dar- 
bą.

Po sku b io s  ir  n e a p g a lvo to s  
žemės ūkio reformos, kurios rezul
tatas - tik žemės grąžinimas ir bu
vusio turto išgrobstymas bei sunai
k in im as, n e re ik ia  s te b ė tis  n e 
apsėtais, žolėtais laukais, taip dži
uginančiais Lietuvos nepriklauso
m ybės ir  r in ko s  ekon om ikos  
priešininkų akį.

Vis dėlto dabar parduotuvėse 
visada gali rasti pakankamai Lietu
voje pagamintų maisto produktų, ne 
tik galvijų kojų, kaip dažnai pasi- 

“  taikydavo sovietiniais laikais. Jeigu 
valstybė apribotų pigių, bet nekoky

b iškų m a is to  produktų  im portą , 
įkurtų technikos nuomojimo punk
tus, paremtų smulkiąsias privačias 
žemės ūkio produkcijos perdirbimo 
įmones, skatintų žemės ūkio tech
n ikos gam ybą L ie tuvo je , te ik tų  
ūkininkam s lengvatin ius kreditus 
technikai įsigyti, tai Lietuvos kaim
as greitai atsistotų ant kojų.

Deja, LDDP žemės ūkio politika 
naudinga tik prekeiviams, įvežami
ems užsienietišką paukštieną ir ba
nanus. Laikas suprasti, kad LDDP 
savo rinkim inių pažadų kaim ui ir 
nemanė tesėti. Jeigu eidami į Eu
ropą sunaikinsime savo žemės ūkį 
ir  pram onę, tai kokią padėtį mes 
užimsime tarp modernią pramonę ir 
p ro d u k tyvų  žem ės ū k į tu rin č ių  
kraštų, ką tada veiksime turtingoje 
Europoje? Dar visai neseniai toje 
turtingoje Europoje vyko vyno, pi
eno, apelsinų “karai". Tik visai nes
eniai Ekonominės bendrijos šalys 
suvienodino muitus ir pradėjo nau
doti tarpusavio atsiskaitymams ben
drą piniginį vienetą - ekiu.

Dėl paslėptos infliacijos ir didina
m os vidaus skolos, pardavinėjant 
bankams vertybinius popierius už 
labai dideles palūkanas, litas seniai 
neteko savo pradinės vertės (keturi 
litai už dolerį), todėl Lietuvoje da
bar neapsim oka nieko gaminti, o 
eksportuoti - tuo labiau. Už parduotą 
užsienyje produkciją gautus doleri
us reikia keisti litais nepalankiu kur
su, kai realus kursas būtų šeši litai 
už dolerį. Nerealus lito kursas ska
tina importą ir valiutos išvežimą. Dėl 
p a vė lu o to s  B ū tingės  te rm in a lo  
statybos Lietuva kasmet praranda 
m aždaug šim tą  m ilijonų dolerių . 
Daug pajamų netenkama dėl suna
ikinto žvejybos laivyno. Kad žvejy
ba - pelningas verslas, galima su
prasti iš to, jog ja užsiima tokios 
šalys kaip Japonija, Ispanija, Island
ija, neturinčios savo naftos, kaip ir 
Lietuva. Dar blogiau, kad į Lietuvą 
importuojamas spiritas ir degtinė, 
alus ir m ineraliniai vandenys. Šia 
produkcija ir patys apsirūpinti galė
tume. Dėl to, kad daug importuo
jame ir mažai eksportuojame, didė
ja nč ios  sko los užsieniu i pasiekė 
milijardą dolerių, š i skola galėtų būti 
daug m ažesnė, je igu ne importą

skatinanti LDDP finansinė politika. 
Po “Sekundės” banko bankroto Vyr
iausybė ir Seimas nesiėmė jokių 
priemonių ir palaukė, kol visi ban
kai bankrutuos. Taip pat buvo abe
jingai stebima, kaip bankrutuoja 
kažkada  buvu s ios  p re s tiž in ė s  
įmonės, kurias buvo galima išgel
bėti ned ide lėm is investic ijom is, 
sum až in us  n e re a lia i d id e liu s  
mokesčius ir apribojus jų gaminamų 
prekių importą.

JAV, būdama didžiausia pasau
lyje automobilių gamintoja, didžiuli
ais muitais riboja japoniškų automo
bilių im portą, o Japonija  iš viso 
d raudžia  įve ž ti JAV aug inam us 
ryžius. Štai kas dažnai slepiasi už 
taip vadinamos laisvos prekybos!

Kaip matome. Vyriausybė ir Sei
mas pataikavo prekių importu be
siverčiančioms firmom s ir naujai 
susikūrusiem s bankams, nuo jų 
priklausė ir gynė jų  interesus. Kartu 
buvo griaunamas žemės ūkis, žve
jybos laivynas ir pramonė, didėjo 
bedarbių skaičius, daugėjo skurst
ančių žmonių. Daugybė gabių in 
žinierių ir mokslininkų neteko dar
bo pagal specia lybę. Nuskurdo 
aukštosios mokyklos, ligoninės. Be 
to, buvo pasiekta ir politinių tikslų. 
LDDP užsitikrino (net jos pralaimėji
mo a r tė ja n č iu o se  r in k im u o se  
atveju), kad bet kokia ją pakeitusi 
vyriausybė nedaug ką galės nuveik
ti, gerindama žmonių pragyvenimo 
lygį, ir ketina po to sugrįžti į valdžią. 
Šiuos tikslus bus lengviau įgyvend
inti, je i bus mažas piliečių politinis 
aktyvumas ir je i padės kuriam os 
"d u k te r in ė s ” pa rtijo s . P o litiko je  
nesusigaudančius ir neaktyvius 
rinkėjus bus lengviau apgauti.

A. J. JANAVIČ IUS
Gamtos mokslų daktaras
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Vidutinis pramonėje dirbančių dar
buotojų skaičius buvo 14769 žmonės, 
vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo 
atlyginimas - 560 Lt.

1995 m. priimta Gylanų mikrora
jono gyventojų socialinių poreikių ten
kinimo programa, pagal kurią turės 
būti pastatyta didelė įvairaus asorti
mento prekių parduotuvė, maisto 
prekių parduotuvė, taros supirkimo 
punktas ir žemdirbių turgus.

Vidutinis metinis nedarbo lygis 
1995 m. buvo 6 proc. “Sodros" 
duomenimis dirbo 62 proc. darbingo 
amžiaus Šiaulių miesto gyventojų. 
Daugiau nei pusė dirbančiųjų buvo 
užimta privačiame sektoriuje. Kiekvi
eną mėnesj nedirbo apie 50 proc. VJ 
"Nuklonas", 30 proc. AB “Šiaulių tau
ras", 40 proc. AJ “Vairas" darbuotojų.

Pernai j  Šiauių darbo biržą kreipė
si 15198 ieškantys darbo asmenys. 
Padaugėjo besikreipiančių piliečių, 
norinčių pakeisti darbą, ypač iš “Nuk- 
lono* ir “Tauro". Vidutinis bedarbio 
pašalpos dydis išaugo nuo 55,6 Lt iki 
104 L t 1995 m. jdarbintas 3791 ieš
kantis darbo asmuo, 3500 ieškančiųjų 
darbo atsisakė siūlomo darbo. Pasko
las savo verslui organizuoti paėmė 6 
bedarbiai, lengvatines paskolas gavo 
14 bedarbių.

Kapitalinės statybos skyrius per 
1995 m. atliko mieste statybos darbų 
daugiau kaip už mln. litų. Pastatyta 
1404 vietų vidurinė mokykla Gytariu- 
ose, baigta statyti futbolo treniruočių 
aikštė, nutiesti m agistralin ia i du 
jotiekio tinklai Gytariuose ir Dubijos 
kvartale. Pernai pastatytas pirmasis 
objektas Zoknių aerodrome - nuteka
mųjų vandenų valymo įrenginiai. 
Praėjusiais metais po 2 metų pertrau
kos atnaujinta Vaikų ligoninės chiru
rginio korpuso statyba, pradėti Aukš- 
tabaBo vidurinės mokyklos renovaci
jos darbai.

Pernai gyventojams grąžinta 218 
žemės sklypų, atstatyta nuosavybė j 
11 gyvenamųjų namų, už 14 gyve
namųjų namų piliečiams buvo paskir
tos ir išmokėtos kompensacijos, iš 
viso -1077355 Lt.

Komunalinio ūkio skyrius pastatė 
Kryžių-monumentą G lnkūnų kap
inėse. Š iem et num atom a ba ig ti 
paminklo aplinkos tvarkymą, įrengiant 
takus ir veją, pasodinant medžius ir 
gėlynus.

1995 m. įrengta 18778 m2 naujų 
aslaltbetonio dangų individualių gyve
namųjų namų rajonuose. Pusę šiems 
darbams reikalingų lėšų sumokėjo 
gyventojai.

Ekologinių problemų ir gamtinių 
išteklių naudojimo skyrius organiza
vo municipalinį monitoringą, vykdė 
atskirų vandens telkinių hidrochemi
nius tyrim us Rėkyvos, Prūdelio, 
Talšos, Ginkūnų ežeruose, Vijolės ir 
Kulpės u peluose, taip pat miesto van
dens telkiniuose. Atlikti oro taršos tyr
imai mieste. Miesto centre nustatytas 
padidintas oro užterštumas, išaiškin
ta priežastis - autotransportas - ir 
pateikti pasiūlymai taršai sumažinti.

Informatikos skyrius vykdė saviv
aldybės kompiuterizavimo darbus. | 
kompiuterini savivaldybės tinklą buvo 
įjungta K on tro lie riaus tarnyba, 
Ekologinių problemų ir gamtinių ištek
lių naudojimo bei Butų skyriai, Ryšių 
su visuom ene sek to rius  ir

m ašininkės, įd iegta  teisinių aktų 
paieškos sistema. Informatikos skyri
us dalyvavo formuojant geografinės 
informacinės sistemos kūrimo strate
giją, aktyviai dalyvauja formuojant 
valstybines kompiuterizavimo progra
mas.

Kultūros skyrius pernai stengėsi 
suda ry ti są lygas visom s m iesto  
kultūros įstaigoms savarankiškai dirbti 
ir vykdyti kultūros programas bei ini
ciatyvas. Vienas svarbesnių 1995 m. 
įvykių buvo naujųjų miesto koncertinių 
vargonų įrengimas šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, atlikti reikalingiausi Ch. 
Frenkelio namo remonto darbai, tę
siami senosios Lieporių gyvenvietės 
tyrinėjimo darbai.

Pernai savivaldybė pirmą kartą 
js te ig ė  stipend ijas gab iem s 
šiauliečiams, studijuojantiems Lietu
vos bei kitų šalių aukštosiose mokyk
lose. Nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. iki 
mokslo metų pabaigos šias stipendi
jas gaus 15 studentų.

Kūno kultūros ir sporto skyrius or
ganizavo jaunimo sporto žaidynes, 
krepšinio mačą “Legionieriai - Lietu
va", V Pasaulio lietuvių sporto žaid
ynių dviračių varžybas, aviacijos 
sporto šventę.

Socialinės rūpybos skyriuje buvo 
mokamos 7 rūšių pašalpos, kurias 
gavo 10131 rasm uo. išm okėta  
64G7600 Lt. Namuose nuolat lankyti 
ir globoti 368 vieniši žmonės. Nem
okamą m aitin im ą gavo 7459 as
m enys, kom pensacine technika 
aprūpinta 113 gyventojų, vaistus nem
okamai gavo 484 žmonės, vandens 
apska itos prie ta isa i nem okam ai 
įrengti 728 gyventojams, 7541 šeimai 
išduotos pažymos už karštą vandenj 
ir Šildymą kompensuoti. 732 gyven
tojams kasdien j namus buvo vežami 
pietūs.

Paruoštos “Vienišų psichikos in
validų namų", “Socialinių paslaugų 
centro", "Dienos centro žmonėms su 
negalia" programos.

1995 m. Siauriuose veikė 100 vietų 
Nakvynės namai, “Vilties" namai, sen
atvės pensininkų ir invalidų globos 
nam ai, Labdaros centras, 
Visuomenės namai, Reabilitacijos 
centras.

f 995 m. 400 išaugo lankančiųjų 
ikimokyklines įstaigas ir 600 - mok
sleivių skaičius.

Buvo įgyvendinam as bendrojo 
lavinimo  m okyklų aprūpinimas š i
uolaikine stomatologine Įranga, įsteig
tas mokomųjų videoprogramų cen
tras. Mokykloms suteikta galimybė 
savarankiškai tvarkyti joms skirtus 
asignavimus. Ateityje planuojama fi
nansuoti įstaigas, decentralizuoti, ne 
per švietimo skyrių, tiesiogiai iš saviv
aldybės.

Per devynis 1995 mėnesius įvyko 
37 Valdybos posėdžiai, kuriuose 
svarstyta 434 klausimai, priimti 365 
Vaidybos sprendimai. Per ataskaitin
ius 9 m ėnesius įvyko 11 Tarybos 
posėdžių, kuriuose apsvarstyti 95 
klausimai ir priimti 76 sprendimai. 
A ktua liaus i iš Tarybos svarstytų 
klausimų: kainų ir tarifų nustatymas, 
prekybos viešose vietose ir patentų 
tvarka, Rėkyvos ambulatorijos įsteigi
mas, Televizijos ir radijo centro reor
ganizavimas.

Irena BIJEIKIENĖ

PABRANGO VANDUO
M IE S TO

“Aušros alėjoje”  rašėm e apie 
UAB “Šiaulių vandenys", m iesto 
saviva ldybės ir Pasaulio banko 
derybas, kurių tikslas • įgyvendinti 
Šiauliuose vandenvalos ir aplinko
saugos projektą. įdiegus šį projek
tą ne tik būtų valomos nuotekos, 
pramonės įm onės nebeterštų Balti
jos jūros baseino, bet ir pagerėtų 
geriamojo vandens'kokybė. Skan
d inavijos ša lys Š iaulių  ap linko
saugos projektą remta negrąžinama 
8 mln. dolerių  dovana, Pasaulio 
bankas suteikia 6,2 mln. dolerių 
lengvatinį kreditą. Viena iš Pasaulio 
Banko sąlygų - “Šiaulių vandenys" 
p riva lo  būti re n ta b ili įm onė  ir  
sukaupti lėšų paskolai grąžinti, todėl 
trejus metus po 15% turi kilti van
dens kaina.

Š iau lių  m ies to  va ldybos 
posėdyje nuspręsta nuo balandžio 
1 d. padidinti vandentiekio ir kanal
izacijos tarifus. Visi vartotojai, nau
dodamiesi vandentiekiu, už 1 kub. 
m geriamojo vandens turės mokėti 
1,03 Lt (iki šiol reikėjo moklėti 0,91 
Lt). N audodam iesi kana lizacija , 
Šiaulių miesto vartotojai privalės 
mokėti 0,88 Lt (iki šiol reikėjo mokėti 
0,78 Lt). Ginkūnų gyvenvietės var
totojai už t  kub. m nutekamojo van
dens valymą nuo balandžio 1 d. 
mokės 0,75 L t (iki šiol mokėjo 0,66 
Lt). Iš viso už 1 kub. m vandens 
tiekimą ir  išleidimą į  kanalizacijos 
tinklus miesto vartotojai turės mokėti 
1,91 Lt. Nuo šių metų sausio 5 d.

VALDYBOJE
šis tarifas buvo 1,69 Lt.

Miesto valdyba nutarė įpareigoti 
Socialinės rūpybos skyrių iki ba
la ndž io  1 d. p a ruoš ti da lie s  
mokesčio už šalto vandens tiekimo 
ir k analizavimo paslaugas kompen
savimo tvarką mažai pajamų gaun
antiems asmenims. Lėšų šioms ko
m pensacijom s yra num atyta šių 
metų miesto biudžete.

PA6AIIAU PRITARTA 
DEGALINIU IŠDĖ8TYMG 

SCHEMAI

PREKYBA PAVASARINĖJE 
MUGĖJE

Kovo 23-31 dienomis Šiaulių ten
iso kortuose vyks pavasarinė mugė, 
kurioje dalyvaus Vokietijos ir Lietu
vos jm onės. Yra norinčiųjų šioje 
mugėje prekiauti alkoholiniais gėri
mais. M iesto Valdyba nusprendė 
imti 540 Lt žyminj mokesjį už leidimą 
mugėje prekiauti alkoholiniais gėri
mais. 173 Lt mokės kavinių filialai, 
prekiaujantys pilstomais alkoholini
ais gėrimais.

T iesa, p rita rta  tik  p irm a ja m  
schemos etapui, Architektūros ir 
urbanistikos skyriui iki balndžio 10 
d. p a ve s ta  užsaky ti deg a lin ių  
išdėstymo schemos antrojo etapo 
projektą.

“Aušros alėjoje" rašėme apie pro
jektuotojų ir ekologų nesutarimus, 
kilusius dėl to, kad kelias degalines 
buvo numatyta statyti vandenviečių 
apsaugos zonose. Pagaliau suras
tas kompromisas: trijų “grėsm in
giausių" degalinių visai atsisakyta, 
kitų degalinių vietos šiek tiek keisis. 
Architektūros ir urbanistikos skyri
us iki šių metų gegužės 15 d. turės 
patikslinti ir  suderinti miesto atvirų 
vandens telkinių apsauginių zonų 
planą.

VIEŠOJI BIBLIOTEKA BU8 
SAVARANKIŠKA

NUSTATYTAS MOKESTIS UŽ

V adovaudam asi B ib lio tekų  
Įstatymu ir Kultūros ministerijos raš
tu, Š iaulių m iesto va ldyba nus
prendė nuo šių metų balandžio 8 d. . 
atskirti savivaldybės Viešąją bib- į  
lioteką nuo Kultūros skyriaus cen
tralizuotos buhalterjos. Nuo šiol bi
udžetinis finansavimas ir atsiskaity
mas vyks per Kultūros skyrių pagal 
patvirtintą veiklos programą ir są
matą.

Ku ltūros skyriaus vedė jas H. 
Smilgys posėdyje sakė, kad bus 
patogiau, jei biblioteka turės juridinio 
asmens statusą, sąskaitą banke, 
galės d isponuo ti savo lėšom is. 
Valdyba patvirtino ir Viešosios bib
liotekos nuostatus.

LEDAI JAU PAJUDĖJO

“Aušros alėjos* inform.

Irena B IJEIKIEN Ė

T re č ia d ie n į Š ia u lių  m ies to  
meras A. Lankauskas ir mero pa
vadu o to jas  A. Sė jūnas lankėsi 
Vilniuje, kur Seime buvo svarstomi 
La isvų jų  ekon om in ių  zonų  pa 
grindų ir Š iaulių  la isvosios eko
nominės zonos įstatymai. Naujien
omis iš Vilniaus su “Aušros alėjos" 
korespondente sutiko pasidalinti 
mero pavaduotojas A. Sėjūnas.

Seim o E konom ikos kom itete 
svarstytas LE zonų pataisų įstaty
mas. Vyriausybės pataisoms p ri
ta rta , ta č ia u  liko  ne išsp ręs ta s  
m okesč ių  le ngva tų  k la us im as . 
Prezidento patarimu koordinacinė 
grupė siū lė  d idesnes m okesčių 
lengvatas, kurios Ekonomikos ko
m ite te  n e b u vo  s v a rs ty to s . 
Ekonomikos m inisterijoje vyrauja 
nuom onė, kad Vyriausybės nu 
m atytos m okesčių lengvatos LE 
zonose yra pakankamos, o la is
vųjų ekonominių zonų kūrimo in i
cia toria i, priešingai, įsitik inę , jog 
lengvatos per mažos ir zonos ne
bus patrauklios užsienio investito
riams. A. Sėjūnas prim inė, kad Li
etuva šiuo metu investicijom is la 
bai atsilieka nuo kitų Baltijos šalių,

pavyzdžiui, nuo Estijos net 5 kar
tus.

K e tv ir ta d ie n j S e im u i buvo  
pristatytas Šiaulių laisvosios eko
nominės zonos jstatymo projektas. 
Šiam pristatym ui pritarta, ir  Se i
mas nusprendė perduoti Šiaulių 
LEZ pro jektą svarstyti Ekonom i
kos, Biudžeto ir finansų Savivaldy
bių bei Va lstybės ir te isės  ko 
m itetam s. A. Sėjūno nuom one, 
Šiaulių LEZ jstatymas bus priim 
tas dar šioje sesijoje iki vasaros 
atostogų. Diskusinių vietų Šiame 
įstatyme yra gana daug, todėl jis 
g a li b ū ti p a p ild y ta s  ir  p a k o 
reguotas.

T re č ia d ie n į V y ria u syb ė s  
posėdyje buvo svarstoma atidėti 
ar ne pridėtinės vertės m okestj už 
Šiaulių aerouostui įvežam ą jrangą. 
Nuspręsta atidėti pridėtinės vertės 
mokestj iki 1997 m. sausio 1 d. Da
ba r be keb lum ų bus g a lim a  iŠ 
O land ijos įve ž ti "Philips" Įren g i
m us. P a sa k  A . S ė jū n o , PVM 
mokesčio, kuris sudaro 4 mln. dol
e r ių , a tid ė jim a s  nėra  g a lu tin is  
p rob lem os sprend im as, bet v is 
dėlto šių metų lengvata.

Kaip žinome, pagal susitarim ą 
su “ Philips" Šiaulių aerouosto pro

je k tu i lie tu v iš k o ji p usė  tu rė jo  
surinkti 15 proc. visų reika lingų 
lėšų. Šj susitarim ą įvykdyti buvo 
labai sudėtinga, nes Vyriausybė 
netesėjo pažadų. Iš Taupom ojo 
banko buvo paimta paskola su 2,7 
proc. metinėmis palūkanomis. Vyr
iausybė žadėjo per 2 mėn. surasti 
lengvatinę užsienio paskolą, deja, 
tai užsitęsė beveik pusmetį, ir pa
tirta  d ide lių  nuosto lių . Dabar ši 
problema baigiama išspręsti, š ių  
metų vasario  1 d. užsienio paskolų 
skirstymo komisija nutarė Šiaulių 
aerouostui skirti 31,4 mln. šifingų 
iš gaunamos 43 mln. šilingų Aus
trijos paskolos. Austrų palūkanos 
ne tu rė tų  būti d idesnės ka ip  10 
proc., tačiau šiandien tų pinigų dar 
neturime. Trečiadienį Vyriausybė 
nutarė sk irti š ią  pasko lą Šiaulių 
ae rouo stu i, be t dar re ik ia , kad 
Prezidentas ratifikuotų paskolos 
suteikimą Seime. Realiai pinigus 
aerouostas gaus balandžio antroje 
pusėje.

Pasak m ero pava duo to jo  A. 
Sėjūno, ledai, nors ir sunkiai, pa
judėjo. Šiaulių aerouoste jau vyk
sta konkretūs darbai.

VIENBALSIAI UZ LAISVĄJĄ EKONOMINĘ ZONĄ
Irena BIJEIKIENĖ

XIII posėdyje miesto Tarybos nar
iai vienbalsiai pritarė Šiaulių laisvo
sios ekonomines zonos projektui. 
Dabar lieka laukti prilarimo Seime. 
Projektą pristatęs mero pavaduoto
jas A. Sėjūnas pabrėžė, kad lai vie
nas iš didžiausių projektų Lietuvoje, 
kuris jau pateiktas Vyriausybei ir Se
imo komitetams “Turime daryti viską, 
kad jis būtų kuo greičiau priimtas", - 
sake mero pavaduotojas, - nes 1997-

ųjų vasarą pradės funkcionuoti Šiaulių 
aerouostas, ir laiko liko labai mažai". 
A. Sėjūnas prim inė apsilankiusių 
Šiauliuose britų konservatorių mintj. 
io g  la isvo s  ekonom inės zonos 
steigiamos ten. kur yra didžiausia 
bedarbystė. Šiauliuose yra didžiau
sia bedarbystė Lietuvoje

99  .metams steigiama LEZ užimtų 
928.87 ha plotą, (statymu nustatytos 
2onos teritorijos ribos, zonos veiklos 
rūšys. Numatytos yra ir konkurso 
sąlygos bei kriterijai zonos steigimo

konkurso laimėtojams parinkti. Jstaty
mas reglamentuoja zonos valdymo 
bendrovės struktūrą, jos valdymo 
organų funkcijas, įgaliojimus, atsa
komybę. (statyme numatyta ir tai, kaip 
nelikviduojant zonos, likviduoti jos 
valdymo bendrovę ir suformuoti 
naują Labai svarbu tai, kad yra nu
matytas valstybinės svarbos objektų 
santykis su zonos valdymo bendrove, 
nustatyta rinkliavų iš zonos įmonių 
tvarka, atsižvelgta j zonos funkcio
navimo ypatumus

Zonos steigimo iniciatoriai yra įsi
tikinę, kad Šiaulių aerouostas sulauk
tų populiarumo tik tuomet, jei jam 
būtų taikomos LEZ mokesčių leng
vatos. Oponentų nuomone, strate
ginės reikšmės ūkio objektai neturėtų 
pakliūti j privačių struktūrų įtaką 
Zoknių plėtros komiteto pirmininkas 
A. Sėjūnas lankėsi Vilniuje ir susitiko 
su bene lab iausia i Šiaulių LEZ 
steigimui besipriešinančia Seimo 
krikščionių demokratų frakcija, šios 
frakcijos nariai sutiko apsvarstyti gal

imybę aerouostui patekti į zoną 
Šiaulių aerouosto savarankiškumą 
pavyks išsaugoti, nes įstatyme nu
matyta, kad aerouosto teritorija neb
us iŠnuojmama zonos valdymo ben
drovei ir jis nebus įregistruojamas 
kaip zonos įmone. Šiaulių aerouos
tas naudosis visomis mokesčių leng
vatomis ir savo paslaugas vienodais 
pagrindais teiks liek visoms zonos 
įmonėms, tiek Lietuvos ir užsieniu j  
šalių ūkio subjektams. v .

AUŠROS ALĖJA
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NUSIKALTIMAI
Nukentėjo pėsčiasis

KELMĖ. Kovo 13 dieną 19 val. 
50 min. Kelmės miesto centre kelių 
policininkas Mindaugas Rotmanas 
partrenkė kelmiškį Mindaugą Rulin- 
ską, ėjusį per gatvę ne tam skirtoje 

/  h I vietoje.
1 įvykio v ie tą atvyko prokurorė 

Vilija Pilitauskienė. Nustatyta, kad 
policininkas buvo blaivus, savo tėvo 
automobiliu VAZ-2106 važiavo ne 
tarnybos metu ir be uniformos.

Nukentėjusiam Mindaugui Rulin- 
skui nus ta ty tas  sunkus g irtum o 
laipsnis. Jis dėl galvos traumos guli 
Kelmės centrinės ligoninės chiru
rgijos skyriuje.

Užpuolė kaimynu 8uo
JONIŠKIS. Kovo trečiąją grįžtantį 

į namus Kriukų miestelio Naujosios 
gatvės gyventoją B. užpuolė kitoje 
gatvės pusėje gyvenančio Viliaus 
Butkaus Kaukazo aviganis. Žmogui 
p a s ise kė  a p s ig in ti a rm a tū ro s  

i gabalu. Kaimynas bandė Butkų per-
#  spėti te lefonu, tačiau šis gerų jo

norų nesuprato. B. L. nieko kito ne
beliko, tik kreiptis į policiją, kur Vili
ui Butkui buvo paskirta 100 litų bau
da.

Kaltu neprisipažino
TELŠIAI. Rajono apylinkės teis

mas išnagrinėjo baudžiamąją bylą, 
ku r io je  š io ra jo n o  sav iva ldyb ių  
policijos jaunesnysis inspektorius 
Leonas Laurina itis  (g. 1963 m.) 
buvo  ka ltin a m a s  ta rn y b in ių  
įgaliojimų viršijimu.

L. Laurinaitis nuteistas 1 metams 
ir keturiem s m ėnesiam s la isvės 
atėmimo, atimant 5 metams teisę 
dirbti Vidaus reikalų ministerijos sis
temoje, ir įpareigotas atlikti 500 va
landų v ie šų jų  da rbų . B ausm ės 

L, vykdymas jam atidėtas 2 metams.
Praėjusių metų gegužės 30-os- 

ios vakare į  policijos kom isariatą 
buvo a tve ž ti du  aukš tesn ios ios  
taikomosios dailės mokyklos m ok
sleiviai Gediminas Savickis ir Vyte
nis Vaišvila.

Vaikinai tą vakarą, užlipę ant van
dens bokšto, svaidė akmenukus ir 
tuo sukėlė aplinkinių gyventojų, ku
rie iškvietė policiją, nepasitenkin
imą.

Sulaikius šiuos vaikinus, į  polici
jos komisariatą ne tarnybos metu 
užėjo jaunesnysis inspektorius L. 
Laurinaitis.

Sužinojęs, jog vaikinai gyvena 
jam priklausančioje apylinkėje, po
licininkas apie antrą valandą nak
ties juos po vieną vedėsi į  savo kab
inetą apklausti. L. Ląurinaitis savo 

/  kabinete ir koridoriuje prieš sulaiky
tuosius panaudojo fizinį ir psichinį

smurtą.
Anot G. Savickio, policininkas, 

tyčiodamasis iš jo, kumščiu sudavė 
ne m ažiau kaip septynis smūgius 
per ve idą, nugarą ir pakaušį. V. 
Vaišvila teisme teigė, kad jam budė
to jų  k a b in e te  buvo  s u d u o ta  į 
paširdžius.

Abu vaikinai, apkaltinti smulkiu 
chuliganizmu, iš laikino sulaikymo 
kameros buvo paleisti kitą rytą.

Po šio įvykio G. Savickis buvo 
paguldytas į  ligoninę, kurtoje gydė
si penkiolika dienų.

Medicininės ekspertizės išvadoje 
konstatuota, jog vaikinui padarytas 
tyčinis lengvas kūno sužalojimas, 
su kė lę s  tru m p a la ik į sve ika to s  
sutrikimą. Policininkas G. Savickiui 
sumušė kairįjį inkstą, nuskėlė dantį.

Ir parengtinio tardymo, ir teismo

tip r in to  rež im o  p a ta isos  darbų 
kolonijoje jam teks praleisti septyne
rius metus ir du mėnesius.

1995 m. spalio 11 dieną R. Klevi
nis, neva pasigedęs 20 litų ir pam
anęs, kad pinigus paėmė žmona, 
ėmė ją  mušti ir spardyti. Moteris 
m irė ligoninėje nuo ūmaus kraujo 
išsiliejimo į  pilvo ertmę.

KULTŪRA
Biblioteka - ne knygq 

sandėlis
JONIŠKIS. Biblioteka - tai tokia 

socia linė institucija , kuri tenkina 
visuomenės narių kultūrinius, infor
macinius, šviečiamuosius poreikius.

Dabar rajone veik ia  Centrinė, 
Žagarės miesto ir 25 kaimo bibliote
kos. Jų fonduose sukaupta 264,9

taupyti. Kai kurių valdžios atstovų 
nuomone, būtų galim a sutaupyti 
uždarius kaimo bibliotekas ar bent 
jas sujungus su mokyklų biblioteko
mis.

Paskutiniais metais jau uždary
ta 15 kaimo bibliotekų, maždaug tiek 
pat gyvenviečių ir aplink jas esančių 
kaimų dėl nemažų atstumų ir ne
patogaus susisiekimo liko be bib
liotekos.

UZ geniausi* r i t in i  - 70 
doleriu

KELMĖ. Visi norintys 12 klasių 
moksleiviai (jų buvo vienuolika) da
lyvavo Iso ldos Požėlaitės-Davis 
anglų kalbos rašinio konkurse. Šis 
konkuras Kelmės rajone vyko jau 
trečią kartą. Beje, toks konkursas 
tuo pačiu laiku vyksta trijuose Lietu-

metu L. Laurinaitis kaltu neprisipaži
no.

KAsinosI nužudyti 
mergaitę

AKMENĖ. Kovo 14-ąją Šiaulių 
apygardos teismas paskelbė nuos
prendį baudžiamojoje byloje, kuri
o je 1948 meta is gimęs Akmenės 
gyventojas Rimantas Pranulis buvo 
kaltinam as mažametės mergaitės 
tvirkinimu ir kėsinimusi ją nužudyti.

Kaip nustatyta, 1995 metų liepos 
3 d ieną R. Pranulis tėvo “Zapor
ožiečiu" atvažiavo į Akmenės rajono 
V ilio š ių  ka im ą . Ten pam a tė  
devynerių metų mergaitę. R. Pran
ulis, pažadėjęs nuvežti mergaitę į  
ganyklą, įsivilio jo  ją  į mašiną, nu 
sivežė į mišką. Ten atliko su mer
ga ite  tv irk inam uos ius  ve iksm us, 
paskui ėmė ją  mušti ir bandė pas
maugti, bet mergaitė pabėgo.

Teismas pripažino R. Pranulį kal
tu dėl abiejų nusikaltimų ir paskyrė 
9 metų laisvės atėm imo bausmę. 
D ė l a m n e s tijo s  ir dė l to , kad į 
bausmės la iką įskaitytas Šiaulių tar
dymo izoliatoriuje prabūtas laikas, 
griežto režimo kolonijoje teks pra
leisti 5 metus, 11 mėnesių ir 23 die
nas.

Už Žmonos nužudymą - 
septyneri metai

R A D V IL IŠ K IS . P a g a rd u v ių  
kaimo gyventoją R. Klevinį, gimusį 
1956 m eta is , Š iaulių  apygardos 
te ism as nute isė  ka lė ti 9 m etus, 
tač iau , p rita ik ius am nestiją, sus

tūkst. spaudinių. 1995 metais bib
liotekos aptarnavo 6,5 tūkst. skaity
to jų , jo se  apsilankė 40,7  tūkst. 
lankyto jų, kuriem s išduota 138,1 
tūkst. spaudinių.

Net ir besinaudojantieji bibliote
ka jos funkcijas, specifiką supranta 
siaurąja prasme - kur galima paimti 
paskaityti knygą ar periodinį leidinį. 
Biblioteka nėra knygų sandėlis, o 
bibliotekininkas - tų knygų sargas.

Deja, šiandien bibliotekos gyve
na nelengvus laikus: trūksta lėšų 
knygoms, spaudos prenumeratai, 
ku ltū rin e i ve ik la i, m aži b ib lio te 
kininkų atlyginimai. Ypač sunku ver
stis kaimo bibliotekoms. Ne vie
name kaime bibliotekos išlikę kaip 
v ie n in te lia i ku ltūros ž id in ia i. Dėl 
sunkios ekonominės būklės dauge
lis  kaimo žm onių nebeišgali nu
sipirkti knygą, užsisakyti spaudos. 
Be abejo, ne kiekvienam tai reikal
inga, bet yra daug žmonių, m ėg
s tanč ių , no rin č ių  ska ity ti, savo 
gyven im o ne įs iva izduo jančių  be 
knygos, be b ib lio te ko s . Tačiau 
statistiniai bibliotekų rodikliai nėra 
tokie stulbinantys, palyginus su tais, 
kurie parodo alkoholio suvartojimą.

B ib lio teka  - m ėgstam a vaikų 
lankymosi vieta. Vaikai sudaro 48,5 
proc. visų skaitytojų. Neretai kaimo 
bibliotekos yra vaikų susibūrimo po 
pamokų vieta, č ia  prieglobstį ran
da varg ingesnių šeimų, socialia i 
apleisti vaikai, kurie myli knygą, ieš
ko jo je dvasinės atgaivos.

Š iandien visiem s labai trūksta 
pinigų ir visi ieško būdų. kaip su

vos rajonuose. Dalyvaujančius mok
sleivius ir mokytojus stebina iš Aus
tralijos atsiųstos pačios prizo steigė
jos paruoštos temos. Jos o rig i
nalios, verčia mąstyti ne tik apie 
a te itį, be t ir  p r is im in ti L ietuvos 
praeitį, istorines asmenybes, meilę 
Tėvynei. Yra temų, leidžiančių ir 
laisvai improvizuoti. Šiemet pinigin
ius prizus Kultūros ir sporto skyri
aus vedėjas A. Krutkevičius, palai
kantis ryšius su I. Požėlaite-Davis, 
įte ikė  Ke lm ės 3-osios v idurinės 
m okyklos m oksle ivėm s: G iedrei 
Genutaitytei (I vieta - 70 dolerių), 
Rasai Rimkutei (II vieta - 50 dolerių), 
Laurai Januševičiūtei (III vieta - 30 
dolerių).

KITI ĮVYKIAI
Siuvykla ar laidojimo 

namall
KELM Ė. P astaruo ju  la iku vis 

p la č ia u  ir  g a rs ia u  svars tom as 
Kelmės la idojim o namų, esančių 
šalia kapinių, likimas. Mat jų savin
inkai nori juos pertvarkyti į siuvyklą. 
Šį pasta tą  1992 metų pabaigoje 
pagal valstybės turto pirminio priva
tizavimo įstatymą tik iš ketvirto kar
to nup irko  kaun iškia i. Dar praė
jusiųjų metų pabaigoje jų samdo
mas atstovas, rajono Tarybos narys 
A. K a z la u ska s  pap rašė  ra jono 
Va ldybos le is ti pake is ti pastato 
paskirtį. Rajono Valdyba nutarė ap
klausti gyventojus. Iš 182 sutikusių 
dalyvauti apklausoje 30 pritarė siu
vyklos variantui, o likusieji siūlė pa

likti laidojimo namus. Tad Valdyba 
savininkų sum anym ui nepritarė. 
Kita vertus, la idojim o nam ai nu
matyti miesto generaliniame plane, 
kurį gali keisti tik rajono Taryba. 
Pastato savininkė - AB “Kelmija" į 
ją  ir kreipėsi. Šis prašymas bus 
svarstomas artimiausiame Tarybos 
posėdyje.

Tiesa, kai kas abejoja, ar siuvyk
la pasiteisins, jei AB “Kelmės triko
tažas" merdi. Savininkai teigia, kad 
jie tokią siuvyklą turi Druskininkuose 
ir ji dirba pelningai. O svarbiausia, 
šis pastatas - privatus, ir jo šeiminin
kai pirmiausia turi galvoti, kaip jį 
panaudoti, numatyti tiek ekonom
ines, tiek moralines šios problemos 
pasekmes.

18 baimės pin igų 
neats iranda

TELŠIAI. Keletą dienų prie žva
kių p ra le ido  ra jono R yškėnų 
seniūnijos administracija. Nebuvo 
ne tik šviesos, bet ir sąlygų naudot
is kasos aparatais, kitais įrenginiais, 
taip pat elektrodine katiline. Tokia 
“ bausm ė" pask irta  už ta i, kad 
Ryškėnų seniūnija Klaipėdos elek
tros tinklų Telšių rajonui skolinga 
daugiau kaip 17 tūkst. Lt už elek
tros energiją. Tačiau ne ji viena tokia 
nelaimėlė. Solidžias skolas turi 
Žarėnų, Tryškių seniūnijos, pastaroji 
- net 101 tūkst. Lt. Elektros energija, 
norint perspėti, jau buvo išjungta 
Anulėnų žemės'ūkio bendrovei, Ei
girdžių agrofirmai. Elektromechani
kos gamyklai. AB “Notija", AB “Mas
tis". AB “Žemaitijos konservai".

Klaipėdos elektros tinklų Telšių 
rajono viršininko pavaduotojas J. 
Šiuškus sakė, kad 1995 metų pa
baigoje priimtas Vyriausybės nuta
rimas, kuriuo įmonėms leidžiama 
praėjusių metų skolas už energiją 
grąžinti (pagal susitarimą) dalimis iki 
šių metų birželio 1 d. Tačiau, jeigu 
sus ita rim e  num atytos sąlygos 
nevykdomos, energijos tiekėjai, per
spėję prieš 10 dienų jos naudoto
jus, turi teisę laidelius “nukarpyti". 
Taip jau ne vienam buvo padaryta. 
Tiesa, ..dažo/ausiai konfliktai baigia
si be liūdnesnių pasekmių. Elektros 
naudotojai arba raštiškai įsipareigo
ja apmokėti skolas per atitinkamą 
laikotarpį, arba jas apmoka. Todėl 
žvakių ilgai deginti neprireikia. Pa
sitenkinama pagąsdinimais. Ar il
gam to pakaks? Dėl baimės pinigų 
neatsiranda. J. Šiuškus stebėjosi, 
kad dėl skolų už energiją tenka kon
fliktuoti su biudžetinėmis įstaigomis. 
Juk šiokios ar tokios jos būtų, šiaip 
ar kitaip tvarkytųsi, o pinigai - iš 
"bendro katilo" - biudžeto.

I N F O R M U O J A

Užpultas taksi 
vairuotojas

Kovo 15 d. Š ia u liu o se  ap ie  
šeštą va landą ryto du jaun i vyrai 
susistabdė taksi autom obilį ir p a 
prašė nuvežti į  m iesto pakrašty je 
e s a n tį P a b a lių  ra jo n ą . V ie n a s  
keleivių iš lipo  anksčiau, o a ts is 
ka ityti žadėjo antrasis.

B e v a ž iu o ja n t  už  n u g a ro s  
sėdėjęs kele iv is taksistu i ant kak

lo  u ž m e tė  š a lik ą  ir  ė m ė  ju o  
sm augti, sudavė keletą sm ūgių į  
g a lv ą .  A u to m o b ilį v a ira v ę s  
pagyvenęs va iruo to jas nepasim 
etė. S ta ig ia i sustabdęs autom o
b ilį,  jis  iš s ivadavo  iš sm aug iko  
rankų . Tačiau užpu o likas  spė jo  
p a g rie b ti m aš ino je  buvus ius  37 
litus ir pabėgti.

T aks i v a iru o to ja s  a p ie  įv y k į 
pranešė per radijo  stote lę, j  pa
ga lbą a tskubėję policin inka i netoli 
nuo įvykio v ie tos surado pasis lėp
ti bandžius į užpuoliką.

Su la ikytas įtariam asis - 18-me- 
tis  M indaugas Gapšys, anksčiau 
te istas už vagystes.

ISSoko 18 penktojo aukšto
Š ia u lių  m ie s to  v y r ia u s ia s is  

p o l ic i jo s  k o m is a r ia ta s  g a v o  
p ra n e š im ą  iš  Š ia u lių  re s p u b 
likinės ligoninės. Kaip teigė m edi
kai, į  ligon inę  buvo atvežta m ot
eris , iššokusi iš penkto aukšto.

M e d ik a i ja i k o n s ta ta v o  
sm egenų sutrenkim ą bei girtum ą, 
tačiau daug iau  jok ių  sužalo jim ų 
nepatyrusi pacientė nesutiko gu l
t is  į  lig o n in ę . J i išė jo  j  p o lic iją  
vaduoti savo vyro, kurį po lic in in 
kai buvo sula ikę dėl įta rim o, kad 
jis  išm etė žm oną pro langą.

P a sa k  p o lic i jo s  p a re ig ū n ų , 
1958 m. gim usi Dalia P. nam uose 
s u s ik iv irč ijo  su vyru . S upykus i 
m oteris nusprendė savo tiesą įro 
d y t i š u o liu  iš  p e n k to  a u k š to . 
Vė liau po lic ijos  pare igūnam s ir 
m edikam s gyrėsi: “Kad skridau, 
ta i skridau".

Iš ligon inės atė jusi j po lic ijos 
kom isaria tą, šiau lie tė išbarė po
lic in in ku s , kam  š ie  su la ikė  jos 
vyrą. Išvaduotas sutuoktin is kar
tu su žm ona išėjo namo.

"MAŽEIKIŲ NAFTOS" BYLA
Kovo 7-ą ją Šiaulių apygardos 

teisme pradėta nagrinėti kon tra 
bandos byla. Ji buvo iškelta praė
ju s ių  m e tų  b a la n d į.  B u g e n ių  
ge ležinkelio  stoty je  patikrinus 59 
cisternas "M ažeikių naftos" kuro, 
paaiškėjo, kad ten dyze lin is  ku
ra s , o v a ž ta ra š č iu o s e  buvo  
parašyta kita ip: krosnin is kuras. 
Ekspertai patikrinę rado dyzelin į 
kurą. Su šiuo faktu kategoriška i 
nesutiko “M ažeikių naftos" vado
vai, te igdami, kad tyrim ai ne te is
ingi. Vyr. prek inės la bora to rijos  
laborantė A. Valentienė, buvęs 7- 
ojo cecho virš in inko pavaduo to 
ja s  A. B a lč iū n a s , įm o n ė s  vyr. 
technologas K. Ruškys ir jo  pa 

vaduoto jas J. Šeštakauskas - kal
t in a m i o f ic ia la u s  d o ku m e n to  
suklasto jim u, kontrabanda bei fal
sifikuotų prekių realizavimu. Kon
tra b a n d a  k a ltin a m ie s ie m s  
inkrim inuo jam a todėl, kad du šio 
sąstato vagona i turėjo iškeliauti j 
Latviją, o M ažeikių muitinės Bu
gen ių postu i buvo pateikti doku
mentai, kuriuose nurodomas kitas 
k rov in io  pavad in im as. Buvo ap

klausti liud in inka i.

SULAIKYTI PREVENCINE 
TVARKA

Š ia u lių  m ie s to  v y r ia u s io jo  
policjos kom isaria to organizuoto 
nusika ls tam um o tyrim o skyriaus 
pare igūna i prevencine tvarka su
la ikė  Š ia u lių  nus ika ls tam o  pa
sau lio  au to rite tus : 41 metų Vid
m a n tą  K a v o liu k ą ,  p rava rde  
“Am erikonas" ir 32 metų Rolandą 
S ta n a itį, p ra va rd e  “ Rulis". Abu 
su la iky ti dė l da lyvavim o organi
zuoto nusikalstam o susivienijimo 
ve ik lo je .

R. S tana itį Š iaulių policija ap
klausė ir  šių metų vasario 19 d i
eną, ka i kartu  su saugumo pa
re igūna is su la ikė grupę asmenų, 
įta riam ų išp irkos už pavogtą au

tomobilį reikalavimu. Po apklau
sos R. Stanaitis buvo paleistas. 
R. Stanaitį už turto prievartavimą 
pernai gegužės mėnesį Šiaulių 
miesto apylinkės teismas nuteisė 
vieneriems metams laisvės atėmi
mo su turto konfiskavimu. Iki nu
osprendžio jis  jau buvo kalėjęs 
daugiau nei skyrė teismas.

V. Kavoliukas, V. Stanaitis, pra
varde “Stalonė". V. Šiaulys, pra
va rd e  "Ž e m a itu k a s " , ir V. 
Baranauskas, pravarde “Baranis", 
- dar vadinami “Šiaulių pricais" - 
buvo ka ltinam i tuo, kad 1992- 
1993 metais prievartavo turtą iš 
Šiaulių verslininkų.

1994 metais V. Baranauskas ir 
V. šiaulys buvo sulaikyti preven
cine tva rka . V. S ta n a itis  ir  V. 
K avo liukas ėm ė s la p s ty tis . V. 
Baranauskui ir V. Šiauliui du teis
mai paske lbė  iš te is inam uosius 
nuosprendžius (paskutin į kartą 
Vilniaus apygardos teismas 1995 
metų birželio 15 dieną). Netrukus 
po maždaug metus trukusio slap
stymosi V. Stanaitis ir  V. Kavoliu
kas atėjo į Generalinę prokuratūrą 
patys.

Parengė V ida MISIŪNAITĖ
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AKTUALI INFORMACIJA
VANDENS SKAITIKLIUS 

ĮSIRENGTI BUS LENGVIAU
Šiaulių miesto savivaldybė rado 

galimybių Kompensuoti pusę šalto 
ir karšto vandens skaitiklių įrengimo 
išlaidų kainos tiems miesto gyven
tojams, kurie yra vieniši ir vyresnio 
negu 70 metų amžiaus. Sąrašus jau 
nuo praėjusių m etų rudens s u 
darinėjo savivaldybės Socialinės 
globos ir rūpybos skyrius.

Savivaldybė neturi galimybių or
ganizuoti šių skaitik lių  įreng im ą 
išsim okėtinai. Kai ku rios  firm os 
(pvz., UAB “Rytas", “ Paspirtis" ir kt.) 
imasi čios in iciatyvos savo rizika. 
Gyventojai, užmokėję už skaitiklį 
visą jo  kąina (apie 150 litų ), už 
įrengimą gali atsiskaityti per keturis 
mėnesius.

Pastebėta, kad. sav iva ldybe i 
neribojant š ia  veikla užsiim ančių 
firmų skaičiaus, randasi konkuren
cija, ir šios paslaugos kainos yra 
sumažėjusios.

JEI LINKIME GERO SAVO 
VAIKAMS

N u osavybės  sa n tyk ia i m ūsų 
gyvenime darosi vis svarbesni, todėl 
k iekvienas, kas lirtk i ge ro  savo 
vaikams, norės apsaugoti juos nuo 
pykčių, dalybų ir  teismų, palikdamas 
notaro patv irtin tą  testam entą. Iš 
anks to  b la iv ia i ir  s ą m o n in g a i 
parašytas testamentas nėra jsipa- 
reigojimas g re it m irti. Testatorius 
savo sprendimą panorėjęs gali pa
keisti. Juridinę galią turės paskuti
nis notaro tv irtin tas jo  valios pa
reiškimas.

Savivaldybė taip pat ragina ap
galvotai, pasitarus su juristais, įfor
minti turtinius santykus (sutartis. įs i
pareigojimus, pažadus) su g im i
naičiais ir globėjais.

Testamento notarinis tvirtinimas 
kainuoja tik 10 litų.

Nuo šių metų liepos 1 dienos įs i
galios nauji šeimos nuosavybės ir 
paveldėjimo santykius reguliuojan
tys įstatymai.

NEBIJOKITE REGISTRUOTI 
NUOMININKĄ

J s a v iv a ld y b ė s  R yšių su 
visuomene tarnybą neretai kreipia
si saun k io je  pa d ė ty je  a ts id ū rę  
Įmonės, nuomininkai, kuriuos butų 
sav in inka i a ts isa ko  re g is tru o ti.  
Neregistruoti Įm onės .negali g a .j i 
jokių pašalpų, jokių lengvatų, jiems 
sunku susirasti darbą, bet ir Darbo 
birža atsisako įtraukti juos j bedar
bių sąrašus.

Savivaldybė kviečia namų ir butų 
savininkus nebijoti registruoti nuo
mininkus. Registracija nėra teisė j 
turtą. Išregistruojama paprastai šal-
ims susitarus. Jei susitarti nepavyk- 

. Zodinsta, lenką kreiptis į  teismą. Žodinė 
ar rašytinė sutartis nesunkiai nu 

traukiam a, (rodžius, kad žmogus 
nebegyvena, nemoka už butą, yra 
nesugyvenamas, šeimininkui tapo 
nepageidautinas ar pan.

Šios bylos sprendžiamos greitai 
ir nemokamai.

PASIDALINKIME 
J C I lMOKESČIUS

TVARKA NUSTATYTA. TIK 
ŽUYOMANE VISIEMS ;

Kuriant gyvenamųjų namų ben
drijas, išdalinami valytini plotai. Jei 
atrodo, kad namui skirias plotas yra 
per didelis, galima kreiptis j Komu
nalinio ūkio skyriaus Švaros komisją 
(tei. 430887) ir reikalą išsiaiškinti.

K0MPENSACIJ08 UŽ 
PRIEVARTINI DARBA

Tie, kurie karo metais buvo išvež
ti darbams į Vokietiją, jau gali kreip
tis dėl kompensacijų (po markę už 
kiekvieną priverstinio darbo dieną). 
Ši kom pensacija  mokam a pagal 
Rusijos ir Vokietijos dvišalį susitar
imą.

Reikalingi tokie dokumentai:
1) VRM pažyma apie tai, kad p ili

etis buvo išvežtas darbams j Voki
etiją;

2) moterims • pavardės pakeiti
mo dokumentas;

3) invalidumą patvirtinantis doku
mentas;

4) d v ie jų  paso  pus lap ių  (su 
nuotrauka ir registracijos numeriu) 
kopija.

Šie dokumentai turi būti išversti j 
rusų kalbą ir notaro patvirtinti.

D okum entus re ik ia  nuve žti į 
Vilnių p. KaraŠauskienei (B7 Rad
vilaitės 1, 3 kab., te!7 612007). Jie 
priimami tik trečiadieniais ir penk
tadieniais priešpiet (nuo 10 iki 14 
val.). Dokumentus privalo pateikti 
arba pats prašytojas, arba kitas jo  
rašytą įgaliojimą turintis asmuo. 

NESODINS, NE f  RĖŠ, 
NER/tVES

Deja, deja! Skyrybos - pernelyg 
dažnas dalykas mūsų visuomenėje. 
Po skyrybų dažniausiai būna daly
bos. Pasidaliję pagalves, rankšlu
osčius ir kt. (vaikai paprastai lieka 
molinai), neužmirškime pasidalinti ir 
mokesčius. Jeigu geruoju susitarti 
nepavyksta, reikia kreiptis į teismą, 
kad įpareigotų bute tebegyvenanti 
sutuoktinj mokėti jam priklausančią 
namų ūkio išlaidų dalį.

įv yku s  vand en tiek io  avarija i, 
skaitiklia i sukasi labai sparčiai, o 
apmokėjimo tvarka ne visiems žino
ma. Neretai nukenčia tik tie gyven
tojai, kurie neturi įsirengę skaitiklių. 
Turintieji skaitiklius moka pagal jų 
parodymus, o neturintiesiems išdali
nami nuostoliai.

Avarijos vietą drauge su vanden
tiekio avarine ar butų ūkio tarnyba 
privalo apžiūrėti bendrijos pirminin
kas ar k itas  gyven to jų  išrinktas 
namo atstovas. Svarbu nustatyti, 
kur yra gedimas: prieš jvadinį ska- 
tikfj ar po jo. Tuomet paaiškėja, kas 
privalo apmokėti remonto išlaidas. 
Apie nuostolių apmokėjimo tvarką 
yra rašyta "Valstybės žiniose", van- 
dentiekj eksploatuojančios jmonės 
privalo ją  žinoti.

Valstybinės jmonės "Šiaulių žel
d in ia i” d ire k to r iu s  V. K lepšys, 
atsižvelgdamas j praėjusiais metais 
turėtus išteklius bei išlaidas, taip pat 
j  num atytą įm onės finansavim ą 
1996 metais, parašė Šiaulių miesto 
merui laišką, kad "Šiaulių želdiniai" 
šiais metais nesodins medelių (nei 
pavasarį, nei rudenį), netręš nei 
vejų, nei gėlynų, nešalins medžių 
atžalų, neraus kelmų, nerinks š i
ukš lių , ne ravės  p ik tžo lių  iš po 
medžių grotelių, nejrenginės naujų 
vejų; negenės rožynų, nepastatys 
naujų šiukšlių dėžių kainėse ir 1. 1.

š ie naus tik  dalį to  reikalingų 
p lotų, sod ins gė les tik V iln iaus 
gatvės betoninėse vazose, didins 
plotus gatvių valytojams. 
"AURELA" NORI NAUDOTIS 

AERODROMU
Priva ti L ie tuvos avia lin ijų  ko

mpanija, turinti TU-134 ir planuojanti 
įsigyti keletą krovininių IL-76, prašo 
leidimo nuolatos naudotis Zoknių 
aerodromu. J i norėtų išsinuomoti 
porą angarų šiauriniame aerouosto 
krašte ir  200-300 tonų kuro talpą.

EVANGELIKO x 
BENDRUOMENES PRAŠYMAS

Šiaulių evangelikų bendruomenė 
p oka rio  m e ta is  ne teko  savo 
bažnyčios ir pastoriaus namų. Jie 
buvo nugriauti, statant centrinę uni
versalinę parduotuvę. Tilžės gatvės 
270-ajame name gyveno kantorius 
Teodoras Rovė. Sis namas buvo 
nusavintas, priklausė 9-ajai namų 
valdybai.

Š iuo m etu e van ge likų  b e n 
druomenė nuomoja savivaldybės jai 
suteiktą pastatą Vilniaus 118a. Yra 
gautas prašymas šį namą atiduoti 
bendruomenės nuosavybėn kaip 
kom pensaciją  už suna ik in tus ir 
nusavintus pastatus ir leisti jį rekon
struoti į maldos namus.

MIESTO TARYBA IMASI 
INICIATYVOS

Šiaulių miesto m ero potvarkiu 
sudaryta komisija, kuri iki balandžio 
5 d. drauge su švietimo ir kultūros 
komitetu privalo parengti dokumen
tus miesto Tarybos posėdžiui dėl 
Šiaulių universiteto įkūrimo. Šią ko
misiją sudaro Tarybos nariai, j  uni
vers ite tą  pe rlva rky tinų  aukštų jų 
mokyklų dėstytojai: Vincas Laurut
is (pirmininkas, KTU), Jonas Genys 
(ŠPI), Juozas Pabrėža (ŠPI), Juo
zas Rimkus (KTU), Vytenis Rimkus 
(ŠPI), Valentina Šimkuvienė (ŠPI), 
Zigmantas Turauskas (KTU).

Parengė L. M ALAKAUSKIENĖ

SVARBIAUSIAS ŽMOGUS KAIME
Petras UŽUBALfS

Nuotr.: Genovaitė Krūmienė

Nuo seno kaime labiausiai ger
b iam ais ir re ika lingais žmonėmis 
laikom: kunigai, policininkai, felče
riai. Pakumulšiuose nėra ir niekada 
nebuvo nei kunigo, nei policininko, 
no rs  jų  š iu o  m etu , sm ukte lė jus 
žmonių moralei ir augant nusikalsta
mumui, ir labai reikėtų.

T ač iau  P a ku m u lš iu o se  nėra 
ž m o g a u s , ku r is  ne p a ž in tų  ir 
n e g e rb tų  fe lč e rė s  G enova itės  
Krūmienės. Lygiai taip pat. kaip ir 
G e n o v a ite i, P a kum u lš iu ose  
dirbančiai 16 metų, nėra žmogaus, 
kurio nepažintų, nežinotų jo bėdų. 
negalios. Felčeris kaime yra labai 
svarbus žmogus. Miestiečiui gydy

tojai, ligoninės, greitosios pagalbos 
tarnybos pašonėje. O kaimiečiui? 
Kaimo felčeris teikia ir pirmąją pa
galbą, rūpinasi kūdikių sveikata, at
lieka procedūras ligoniams. Tik ką 
ga li fe lčeris  p likom is rankom is? 
Didžiausia felčerių problema, anot 
G enovaitės Krūmienės. - vaistai. 
A n ksč iau  re ik ia m ą  b ū tin ia u s ių  
vaistų kiek] turėdavo ir jais prekiau
davo felčeriai. O dabar iš felčerių 
vaistus norima atimti, motyvuojant 
tuo, kad prekybai vaistais reikalingi 
kasos aparatai. Valdžia, ko gero, 
pamačiusi, kad tai gali būti išspręs
ta, dabar jau reikalauja, kad vaist
ais p rek iau tų  tik  la rm ac in inka i. 
Didesniems punktams galbūt ir far
macininkas praverstų. O kaip ver-

SAVAITGALIO PAMOKOS
Leonija MALAKAUSKIENĖ

j šias pamokas pakvietė p. Gen
ovaitė Kairienė, klubo "Pasveik pats" 
prezidentė. Ji džiaugiasi, kad nese
niai įsikūręs klubas yra populiarus, 
turi jau netoli šimto narių, ir nenusi
mintų, sveikos gyvensenos mėgėjų 
ska ič iu i p a d v ig u b ė ju s  a r net 
patrigubėjus.

Tris dienas sveikos mitybos pa
grindų mokė gydytoja Dalia Jakaitė- 
Sarkanienė iš Vilniaus, o praktiniams 
užsiėmimams vadovavo šio klubo 
narė Irena Kuliešienė.

PENKTADIENIS. SVEIKOS MITY
BOS ABĖCĖLĖ

Gyd. Dalia Jakaitė-šarkanienė, 
pradėdama pirmąją paskaitą, prim
inė. kad sveikata - tai ne tik tokia 
būsena, kai nėra ligos. Tai yra gera 
nuotaika, šeimos narių ir bendradar
bių tarpusavio pasitikėjimas ir meilė, 
siekimas vienas kitam padėti, paremti 
- nešti į pasaulį gėrį ir grožį. Todėl ji 
pirmiausia paragino klausytojus sus
toti j ratelį ir, sveikuolių papročiu, 
aps ikab in ti. Taip, sakė ji. mes 
padauginame savo energiją, tam
pame stipresni.

Gydytoja kalbėjo, kad daugelio 
ligų priežastis - ant mūsų pietų sta
lo. Pinigėlių produktams išleidžiame 
daug. o sveikatos nepasisemiame. 
Taip yra todėl, kad dėl netinkamos 
mitybos j organizmą patekę toksinai, 
šlakai ir pan. nusėda jungiamajame 
audinyje Organizmo ląstelės yra tok
ios protingos, kad balasto j save 
nepriima, bet per jungiamajame au
dinyje sukauptas atliekas į ląsteles 
negali pa tek ti jom s re ika lingos 
medžiagos.

Todėl būtina klausti ne tik ką val
gysime. bot ir kada, ir kaip.

Iki 12 valandos rekomenduojama 
nevalgyli nieko, nebent tik obuolį, 
kurio vandens ir kietųjų medžiagų 
santykis labiausiai primena mūsų 
organizmą. Laikoma, kad parą su
daro (rys ciklai: maitinimosi. įsisavin
imo ir atliekų Šalinimo. Amerikoje iš 
ryto geriamos šviežiai išspaustos 
apelsinų sultys su ledu. Citrusiniai 
valo limfą, o iŠ ledo gaunamas b i
o logiška i labai aktyvus tirpsm o 
vanduo, kurio ieško ir geria iš Pietų 
šalies sugrjžę paukščiukai.

Valgymas - Šventas dalykas. 
Žvake, muzika, bendras buvimas la
bai jungia Šeimą. Reikėtų sugebėti 
rasti ramią vietelę ir darbe pirmam 
pavalgymui apie 12 val. Antrą kartą 
valgyti būtų galima namie apie 18 
val. Iki 24 vai, maistas virškinamas, 
iki 4 val. ryto jį priima ląstelės. Nuo 4 
iki 12 val. šalinamos atliekos.

A kce n tuo dam a k ie kv ieno  
žmogaus pasirinkimo teisę, gydyto
ja sutinka, kad 60-70 melų sulauku
siam žmogui labai sunku pakeisti 
savo mitybos Įpročius, ir pagyvenę 
žmonės tą padaryti ryžtasi tik sunk
ios figos akivaizdoje. Ji pati yra veg
etarizmo šalininko. Vegetarinė mity
ba sutvarko medžiagų apykaitą, ir 
daugelis ligų savaime išnyksta.

Jei kas negalėtų atsisakyti mėsos, 
tegul valgo ją tik šviežią. Be to. reikia 
mokėti ir skersti. Mėsos kombinatu
ose skerdžiami gyvuliai, matydami 
savo gentainių žūtį, išskiria streso 
hormonus, o mes juos suvalgome 
Negaudami mėsos, žmonės jau po 
savaitės tampa pastebimai geresni.

švelnesni, ramesni.
Pienas tinkamas tik vaikams iki 3 

metų amžiaus, ir tai tik motinos pie
nas. Pieno produktai didina gleivių 
kiekį organizme, o gleivės skatina lim-

slis mažesniems? Pakumulšiams 
siūloma kooperuotis su Raudėnų ar 
kitu medicinos punktu. Suskaudo 
galvą ar dar kas nors negerai • ir 
važiuok, kad nori, į Raudėnus ar 
Šiaulius dėl citramono tabletės.

K ita d id e lė  v isų  P akum u lš ių  
gyventojų bėda, kad neveikia pirtis. 
Pirtis priklauso žemės ūkio ben
drovei. Jai reikia remonto, o ben
drovė tam reikalui lėšų neturinti. 
Problemą, kad ir laikinai, galima 
būtų išspręsti jeigu bendrovė bent 
jau dirbtuvėse sutvarkytų dušus. Dėl 
p irč ių  nebuvim o nebe nau jiena

finio audinio išvešėjimą. Varškė gre
itina druskų kaupimąsi. Parduotuvės 
pieno kalcis yra virtęs netirpiomis 
nuosėdomis jau 45 lapsnių temper
atūroje. Maistui tinkamas nebent tik 
Šviežias šilfas (termiškai neapdoro
tas) pienas ir namie gamintas rūgpi
enis ar jogunas.

Sakoma, kad moterys užkariauja 
vyrų širdis skaniais patiekalais. Tiek 
pat teisinga, kad skaniais patiekal
ais jos kasa vyrams kapo duobę 
Giriamės savo vaišingumu, o iš tiesų 
esame apsirijėlių tauta. Metas keisti 
vaišių ir švenčių tradicijas, pvz.. 
svečiams pasiūlyti pasėdėti prie 
vaisių stalo.

Sotumo jausmas atsiranda po 15 
minučių valgymo. Todėl reikia ilgai |  
ilgai kramtyti kiekvieną kąsnį - iki 80 
kartų, o senesniems ir ligotiems 
žmonėms - iki 150-300 kartų. Po 15 
minučių smegenys gauna sotumo 
signalą, bet kiek jau būname per tą 
laiką paskubomis prariję?!

Nei valgant, nei pavalgius jokių 
skysčių gerti nebereikėtų (košė irgi 
verdama su vandeniu). Valgyti reikėtų 
lik vieną patiekalą (kiek norite), ne
maišyti sriubos su kitokiu valgiu. 
Geriamas skystis atskiedžia sk
randžio sultis, todėl jų pagaminti 
reikia keliskart daugiau, virškinimo 
sistema alinama, ir vaistinėse jau yra 
pastebėta, kad antrą vietą pagal 
”populiarumą" po širdies ir kraujagys
lių veiklą reguliuojančių vaistų užima 
virškinimą gerinantys preparatai

Troškulj dirbtinai sukelia maistui 
gaminti vartojama druska, cukrus, V 
aštrūs prieskoniai, marinatai. įmano
m a apsieiti visai be druskos. Pam
ėginkite! Paslėpkite ją toli nuo virtu
vės, nepatogioje prieiti, vien tik še
im in inke i ž inom o je  v ie to je , Po 
savaitės ir nebereikės, užtat. įvairių 
dirgiklių nutvilkytai burnos gleivinei 
atsijaujinus, pajusite natūralų maisto 
produktų skonj.

Valgome ir vaikąms duodame la
bai daug saldumynų. Perkame gimta
dieniui tortą, nesusimąstydami, kad 
vaiko kasa nepasirengusi reikiamai 
suskaidyti tokios dozės riebalų ir an
gliavandenių ir ima skaidyti juos 
netinkamai, gaminti acetoną - jj ištin- ‘f  > 
ka acetoneminė krizė, tenka vežti j 
ligoninę, plauti skrandį ir 1.1

Gimtadienio proga, jei morkų, 
obuolių, razinų, apelsinų vaikas 
gauna kas dieną, nupirkime jam ar- į- 
buzą arba vynuogių

Apskritai valgome per daug rie
balų. per daug angliavandenių ir per 
daug baltymų. Galima ir reikia išsi
m a itin ti da ržo vė m is  - kuo 
natūralesnėmis, kuo mažiau termiš
kai apdorotomis.

Badauti vieną dieną per savaitę 
visai nesunku. Kiekvienas žmogus, 
net ir mažas vaikas, gali badauti tiek 
dienų, kiek jam yra melų. Ilgieji ba
davimai skiriami tik tada, kai yra 
didelių sveikatos problemų Klausy
tojams buvo pasiūlyta laikytis bent 
pasninkų. Visiems norimiems leisti
na badauti per tris savaites po vieną 
dieną, o ketvirtąją - penktadienj. 
šeštadienį ir sekmadienį Kas keturi 
mėnesiai galima badauti savaitę
-----------------------------------------------------  n

niežai ir utėlės.
Daug paramos Pakumulšių med

icinos punktas susilaukė, kai rajono 
savivaldybės vyt. gydytoju pradėjo 
dirbti Pranas Andriuškevičius. Jam  
padedant jsigytas šaldytuvas, dvi
ratis. Sausio m ėnesį gauta vien- 
kartinė500 Lt pašalpa pirmos pagal
bos reikmenims įsigyti. Tikėkimės, 
kad ateityje Pakumulšių žmonėms 
nereikės maudytis Kumulšos tven
kinio lediniame vandenyje, o dėl cit
ramono tabletės - važiuoti j Šiaulius * 
ar Raudėnus. I  V i

AUSROS ALĖJA
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Jonas VAIŠNORAS

Kovo dešimtąją Kuršėnų parapijos 
salė buvo pilnutėlė, č ia  įvyko Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos Kuršėnų skyriaus susirinkimas, 
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo dienai. 

f  \  Susirinkimą pradėjome malda ir 
Anapilio išėjusių mūsų narių pager
bimu - tylos minute.

Po to Kuršėnų skyriaus choras

etuvos kunigaikščių ordinus tiems, 
kurie jų nenusipelnė ir kurių rankos 
suteptos lietuvių tautos krauju (KGB 
dalinių kapitonui J. Minkevičiui ir kt.), 
o apie tuos, kurie paguldė savo gal
vas už mūsų laisvę, net neužsimena. 
Tai yra mūsų tautos ir jos kančių išnie
kinimas. Buvo pasiūlyta priimti rezo
liuciją, reikalaujančią iš visų kagėbistų 
ir stribų ordinus atimti. Rezoliucija 
buvo priimta vienbalsiai.

K a lb ė ju s ie ji A. Š ilkus , D.

KOVO VIENUOLIKTOJI 
KURŠĖNUOSE

drauge su visais sugiedojo Tautos 
himną ir atliko savo repertuaro dain
as. Prie šių dainų puikiai tiko ir poeto 
Vytauto Cinausko posmai.

Kuršėnų skyriaus choras buvo 
pasipuošęs naujais rūbelis, už kuriu
os nuoširdžiai dėkojo Šiaulių rajono 
Tarybai ir merui p. Girniui.

Kovo 11-osios proga susirinkusi
uosius pasveikino PKTS Kuršėnų 

ą , skyriaus ta rybos p irm in inkas  J. 
Vaišnoras bei dalyvavusieji svečiai - 
Šiaulių rajono savivaldybės atstovas 
K. Vaišvilas, Kultūros skyriaus vedė
ja p. Jurašienė. Išsamią kalbą apie 
Kovo 11-osios ištakas pasakė buvęs 
ilgametis PKTS Kuršėnų skyriaus 
pirm ininkas R. Fabijonavičius. Jis 
pabrėžė, kad apie tuos, kurie kovojo 
dėl nepriklausomybės atstatymo, da
bar nutylima, o visus laurus stengiasi 
prisiskirti sau tie, kurie toje kovoje 
nedalyvavo.

K. Vaišvilas savo kalboje pastebė
jo, kad Prezidentas dalija didžiųjų Li-

Stundžienė ir p. Baniulis kiek ilgėliau 
apsistojo prie jaunosios mūsų kartos 
auklėjimo problemų. LDDP rengiami 
jstatymų projektai numato atskirti re
ligiją nuo mokyklų ir kariuomenės. 
Tėvai turi protestuoti ir rinkti parašus, 
kad š ito  ne įvyk tų . S u s irink im ą  
baigėme giesme “Lietuva brangi".

Kovo 11 dieną 10 val. ryto rinko
m ės prie Vyčio paminklo. Gausiai, 
kaip reta, dalyvavo kuršėniečiai skau
tai ir jų svečiai - Kanados moksleivi
ai. Tautiškos giesmės posmams aid
int, mūsų nepriklausomybės simbolis 
- trispalvė vėliava - pakilo ir išdidžiai 
plaikstėsi giedrame danguje.

LPKT sąjungos Kuršėnų skyriaus 
pirmininkas pakvietė susikaupti ir ty
los minute paminėti visus tuos, kas 
savo gyvastį paaukojo ant Tėvynės 
laisvės aukuro. Skambėjo skaitomos 
eilės, patriotinės tremtinių ir liaudies 
dainos. Padėję prie paminklo kuklių 
gėlių, skubėjome... į darbą! Juk Kovo 
11-oji - darbo diena?!

/

A ld o n a  S M ILG IE N Ė

T ik riaus ia i d a u g e lis  iš  m ūsų  
kelia sau klausim ą: kodė l bū ten t 
m es, lie tuvia i, pag arsė jom e pa 
sauly je ka ip  sav ižudž ių  kraštas?  
G enau  įs ig ilin ę  j esm ę, ga lim e  
pastebėti, kad  ta ip  ga lė jo  ats itik ti 
todė l, kad, sku b ė d a m i į la isvę, 
pam iršom e to k į m o ks lą  ka ip  psi
c h o lo g ija .  N e p a ju to m e , k a ip  
s u m a te r ia lė jo m e , o  ž m o g a u s  
d v a s in į p a s a u lį  v is iš k a i 
ap le idom e. P am iršom e Ž m o g ų , 
ku riuo  iš tisus deš im tm eč ius  kaž
kas rūpinosi. E ilin is žm ogus buvo 
lyg s ra ig te lis  ben d ra m e  m echa
n izm e, Bet šta i jis  iškrito  ir ta rs i 
jau nebereikalingas. Tapom e lais
v i visa i tam  nepasiruošę, dau g u 
m a rie t nesu vokę  žodžio  “ la isvė" 
p rasm ės. Bandėm e eiti kap ita liz 
m o kryptim i, než inodam i jo  p a 
grindų. Ka ip sus igaudyti, nuo  ko 
p radėti žm ogui, ku riam  nuo  pat 
Kūdikystės b uvo  ka rto jam a, kad 
y ra  Vyriausybė, kuri tun  ju o  rūp in 
tis, o  Kai tapom e laisvi, ta  pati Vyr
iausybė karto ja , kad, je i norė jo te  
la isvė s , p a ty s  p a s ir in k o te  to k į 
kelią, ta i ir savo  prob lem as priva l
ote spręsti pa tys. La isve nusivylė  
ne  vienas m okė jęs dora i užsid irb
ti sau duo n ą  L ietuvos gyvento jas. 
D a u g e lį g ird im e  s a k a n t,  ka d  
ana is  la ika is  b u vo  geriau , tač iau  
a r bū tų  ta ip  a ts itikę , je ig u  būtų  
gera i apga lvo ti įs ta tym a i ir juos 
vykdytų  sąž in ing i žm onės?  R o
dos, y ra  įs ta ig o s  ir  d a rb u o to jų  
daug , be t, je ig u  žm o g u i te n k a  
sp ręs ti kok į k la us im ą , jis  m a lon i
ai y ra  va rinė jam as  iš v ie nos v ie t
os  į k itą  ir  v is  a iš k in a m a , kad 
kre ip iasi ne  ten , ku r re ikia, kad 
k a ltin in k ų  n ė ra , kad  to k ie  y ra  
įstatymai, o jie  tik  įs ta tym ų vykdy 
tojai...

S a kyk im e , su k irp ė ja s  b lo g a i 
suk irpo pa ltą  a r kostium ą. S iuvė
ja s  jo  nes iuva  ta ip  kaip y ra , bet 
ieško būdo, ka ip  tą  k la idą iš ta i
syti, nes žino, kad žm ogui bus ne
m alonu nešio ti jo  b loga i pas iū tą  
gam in į. O  ka ip  y ra  su įs ta tym ų 
vykdyto ja is?  J ie  p ripaž įs ta , kad 
įstatym as neteisingas, be t jį prita i
ko. Ž inom a, tą  įs ta tym ą  ga lim a  ir 
apeiti, be t re ikės  p in igų, o  je igu  
jų ne tu ri - esi n iekas. Je igu nori 
rasti te isybę , ta i p irm iau  k išk p in 
igą, o  tik  po  to  p rašyk , ko nori.

A k tu a l ia u s ia  s a v iž u d y b ių  
p riežastis  - ne tram d om a s  a lko 
holizm as. M utac ija  pas ire išk ia  ne 
tik  gam to je , be t ir  žm onių  ta rpe .

Ve ik ian t sm egen is  įva iria is  su ro 
ga ta is , išn yks ta  ja u sm a i: sąž inė, 
a tsa ko m yb ė ... N et p a žve lg u s  į 
p rae iv ius , m aty ti, kad fo rm uo jas i 
nau ja  m ė lyna odž ių  rūšis. M u ta n 
ta i kasd ien įžū lė ja. J ie  ž in o  įs ta ty
m u s  ir m o ka  aps ig in ti. O  ka ip  yra  
su ta is , ku rie  tu r i gyven ti ka rtu  su 
ja is?  S a va im e  aišku, še im os nar
ia i ja u  y ra  pasm erk ti. “ N esile isk 
išn audo jam as” , - sako va ld in in 
kas. “Tai ta vo  p rob lem a", - pritars 
kitas. Pagal įs ta tym us v is i še im os 
n a r ia i ly g ū s :  iš n a u d o to ja s  ir  
išn audo jam as is . Tero rizuo jam as 
išn audo jam as is  kasd ien  s ilps ta  
d v a s iš k a i,  o iš n a u d o to ja s  t ik  
ju o k ia s i ir  g yve n a  kaip prie lipas, 
n es  ž in o , ka d  s k r ia u d ž ia m o jo  
n ė ra  ka m  a p g in t i.  P r ip ra to m e  
a p s im e tin ė t i,  b a n d o m e  įt ik in t i 
s a v e  ir  p r ip a ž įs ta m e  t ik  f iz in į 
ž m o g a u s  lu o šu m ą , o  d va s in io  
s teng iam ė s nem atyti. Je igu žm o
g us  nus ilau žė  ranką , jis  ja u  yra  
l ig o n is ,  b e t  je ig u  lig a  s ly p i 
žm ogaus viduje, to  n iekam  negal
im a įrodyti. K iekv ie na  ka rta  p ris i
ta ik o  p rie  sa vo  la ikm ečio . S eno
s io s , la is v o s  L ie tu v o s  la ik a is  
p a im t i s v e t im ą , n e t n u k r itu s į 
obuo lį, b u vo  nus ika ltim as. Toks 
b uvo  v isu om e nės požiūris. O  kokį

KAI LEISDAVOSI SAULĖ, 
ŽIŪRĖDAVOME \ VAKARUS (2)

TREMTINES, GYVENUSIOS BURI AT-MONGOL1J OJE, ZAIGRAJEVIMUUONe T 
ILKOS STOTELĖJE, PRISIMINIMAI

Aldona B A LT U T IE N Ė

Kai atėjo žiema, sumaniau orga
nizuoti lietuvių meninę saviveiklą. 
Pirmą kartą į mūsų mažą kambarėlį 
atėjo penki žmonės. Neturėjome jok
ios knygos, jokio veikaliuko, išskyrus 
S. Nėries eilėraščius, kuriuos buvau 
atsivežusi. Sužinojome, kad viena 
šeima turi pjesę apie tai, kaip čigo
nai pagrobė iš tėvų mažą mergaitę, 
o paskui, jau būdama aštuoniolik
metė, ji užklydo į savo tėvų namus ir 
atpažino savo tikrąją motiną. Kūrinė
lis buvo ne itin aukšto meninio lygio, 
bet papildėme jį dainomis, muzika ir 
išėjo visai neblogai. J mūsų ratelį su
sirinko daug jaunimo. Ėmėme moky
tis. Išmokome roles, dainas, reika
lingus žodžius. Valdžia patikrino 
mūsų programą ir leido ruošti vakarą. 
Aš tik dabar supratau, ką padariusi. 
Juk mes atstovavome Lietuvą. Jeigu 
nepavyks, bus negarbė visiems lietu
viams. Tą atsakomybę pajutome ir 
visi saviveiklininkai. Žm onės labai 
stengėsi. Surinkome iš visų, ką kas 
buvo atsivežę geriausia, išpuošėme 
sceną - lietuvišką kambarį, o “čigo
nai" parodė didelę išmonę, siūdamie- 
si savo drabužius. į vakarą prisirin
ko tiek daug žmonių, kad visų negal
ima buvo sutalpinti į salę. Pažadė
jome, kad vaidinimą parodysime dar 
kitą vakarą, tai dalis žmonių atslū
go. bet v is  tiek  salė buvo sau
sak im ša , ir  d irb ti buvo  sunku . 
Vakaras labai pavyko. Tiek rusai, tiek 
lietuviai buvo patenkinti. Profsąjun
gos komitetas atidavė mums visus 
pinigus, kuriuos buvome surinkę už 
bilietus, ir leido įsigyti muzikos instru
mentų ar drabužių.

P irm os sėkm ės p a ska tin ti, 
ėmėme ruošti koncertinę programą. 
Išm okom e lie tu v iškų  d ianų , 
eilėraščių, šokių. Vyrai įsigijo instru
mentų, suorganizaco kapelą. Buvo 
gražia i dainuojančių. Nors chor
vedžio ir nebuvo, bet vėl nugalėjo 
meilė Tėvynei ir dainai. Pasiklausy
davome vieni kitų dainavimo ir, jeigu

atrodydavo gražu, dainuodavome. T. 
K ryževič iū tė , V. Valatka pradėjo 
atsiųsti knygų. Per devynerius me
tus su ruošėm e  daug vakarų. 
Saviveiklininkų atsirado tiek daug, 
kad vos beužtekdavo rolių. Norinčius 
visus priimdavome. Surasdavome 
nors m ažytį darbelį, kad žmogus 
galėtų būti kartu. Jau vien tai, kad 
galėjome susirinkti į  būrį, padainuo
ti, pajuokauti, pašokti, buvo didelė 
laimė. Kai rengdavome lietuviškus 
vakarus, į mūsų stotelę suvažiuoda
vo lietuviai iš aplinkinių gyvenviečių. 
Gaudavo savo komendantų leidimus 
ir atvažiuodavo. Mums be leidimo 
buvo galima važinėti tik po vietinį 
Zaigrajevo rajoną. Lietuvių vakarai 
mums buvo didelės šventės. Groda
vo mūsų kapela, šokdavome valsus 
ir polkas. Paskutinis mūsų koncer
tas vyko 1956 metų kovą. Aš jau 
buvau  d e k re tin ė se  atostogose, 
nebenorė jau  e iti, bet pagyvenę 
žmonės susirinko ir labai prašė, kad 
nors truputį padėčiau. Sutikau. Kai 
v is i s u s ir in k d a v o , nus ivesdavo  
m ane, o pasku i vė l palydėdavo 
namo. Paruošėme didelę programą. 
Iš visur privažiavo labai daug lietu
vių. Tai buvo jau po Stalino mirties, 
kai daugelis jau buvo gavę leidimus 
grįžti į L ietuvą. Visų veidai buvo 
giedri, linksmai grojo kapela, daina
vo saviveiklininkai, dainavo ir salė - 
dainas apie Lietuvą, meilę, žemę... 
Tai buvo tikra šventė, tokia graži, 
kokia tik ir gali būti tarp lietuvių, gyv
enančių svetimoje šalyje. Tada aš 
gavau dovanų didelę lėlę, kuri ilgai 
man priminė lietuviško žodžio ir lietu
viškų dainų mylėtojų būrį. Brangūs 
tai buvo žmonės, kurie susirinkdavo 
po sunkaus darbo, kad savo išmone 
galėtų pradžiuginti kitus. Niekas jų 
neskatindavo jokia dovana, niekas 
nemokėjo jokio atlyginimo, bet tiesi
og buvome įpratę rinktis draugėn ir, 
jeigu ilgesnį laiką nerepetuodavome, 
atrodydavo, kad ko nors trūksta. 
Rengiamas program as reikėdavo 
duoti patikrinti vietinei valdžiai. Čia

jau gelbėdavo Nadia Bartkevič. Tai 
buvo rusė mergaitė, bado metais iš 
Leningrado atbėgusi į Lietuvą. Ji 
ištekėjo už pasiturinčio ūkininko ir 
drauge su juo buvo ištremta iš Lietu
vos į Sibirą. Nadia mokėjo lietuviš
kai. Tai mudvi ir e idavom e pas 
viršininkus, versdavome į rusų kal
bą savo kūrinius ir gaudavome leidi
mus. Kartais užtekdavo parodyti kny
gos, iš kurios mokėmės, leidimo 
metus. Visaip būdavo. Esu dėkinga 
visiems ilkiškiams, dainavusiems 
paprastas lietuviškas dainas, visam 
dideliam būriui scenos entuziastų, 
skaidrinusių tremtinių gyvenimą.

Lietuviai labai brangino savo tau
tinius drabužius. Keletas merginų, 
susitaupiusios pinigų, per pažįsta
mus parsisiųsdino iš Lietuvos tautin
ius kostiumus. Mokėjau keletą tau
tinių šokių, tai labai malonu buvo 
šokti scenoje "Kubilą", “Kalvelį", 
“Kepurinę" ir kt.

Keletą metų lietuvių jaunuoliai 
nesituokė, o paskui, primiršę savo 
paliktus mylimuosius, ėmė dairytis 
sau porų. Mergaitės eidavo tuoktis 
tautiniais drabužiais. Atrodė gražu, 
kad žmonės naują gyvenimą prade
da, prisimindami savo senus gražius 
lietuviškus papročius. Tarp tremtinių 
buvo vienas kunigas. Jam buvo leis
ta laikyti Mišias, tuokti, krikštyti ir at
likti kitas krikščioniškas apeigas.

Lietuvių jaunimo buvo daug. Kas
met švęsdavome Sekmines: išeida
vome į paupį ir ten linksmindavomės. 
Vasarą turėjome savo šokių aikštelę. 
Vyrai buvo sukalę grindis. įvedę ele
ktrą. šokdavome įprastus lietuviškus 
šokius, dainuodavome.

Taip praėjo beveik dešimt metų. 
Liūdėjome, kad negalime mokytis. 
Aš buvau sutikusi dirbti naktinėje 
pamainoje, kad dienomis galėčiau 
mokytis. Neleido. Rugsėjo pirmąją, 
jeigu tik būdavo galimybė, susės- 
davome su Elvyra Daukšaite iš Telšių 
prie vieno stalo, išsivirdavome arba
tos ir taip atšvęsdavome brangiąją 
šventę.

la

ne la ikom as). P o lic ija  to  nem ato . 
Je ig u  ka s  n u s ižu d o  a r sunk ia i 
s u ž a lo ja  k itą ,  a tv a ž iu o ja  
oasiž iūrėti, o  kas vyks ta  iki ne 
la im ės - ne  p o lic ijo s  re ika la s . 
Po licija gali tik  įspėti už ne tin ka 
m ą elgesį. M utanta i ta i ž ino  ir dar 
daugiau te ro rizuo ja  savo šeim as, 
nes žino, kad už dvas in į sm urtą  
a ts a k o m y b ė s  nė ra . T iesa , y ra

pa tys  ligon ia i, o  še im os nariai. 
D epres ija  - dažn as g irtaujančio
jo  še im o s  pa lydovas, o ši liga pri
p a ž in ta  p a vo jin g a  gyvybe i. Tai 
arg i gali v isu om e nė  ir Vyriausybė 
le isti e lg tis  žm ogu i neatsakingai? 
A r ga lim e  ir to liau  apsim etinėti ir 
v iso  to  nem a ty ti?  Je igu alkoholi
kas yra  ligonis, ta i jis  privalo gy
dytis, je igu nusikaltėlis, tai turi būti

IR GIRTUOKLIUI PRIVALOMA ATSAKOMYBE
pa lik im ą  g a vo m e  iš vad inam o jo  
sov ie tm eč io?  K a lbė jom e įm antri
a is  žodž ia is , kū rė m e  įs iva izduo
ja m ą  pasa u lį, o ką  su kū rė m e ?  
M ūsų  la ikm eč iu i būd ingas a lko 
ho lizm o ku ltas. Svečiu i a tė jus lyg 
iš s ig e lb ė jim o  g r ie b ia m ė s  s v a i
galų butelio. V isuom enės požiūris 
I g irtą  žm ogų  a tla idus . G irtuok lis  
ta rs i pa te is inam as, o  je igu  pa te i
s inam as, ta i ga li lengva i gyven ti 
išn audoda m as  kitus. Je igu  nėra 
a tsakom ybės, bausm ės, ta i kam  
save  va rg in ti da rbu , rūp in tis  va i
ka is, je ig u  ju o s  ga lim a  kažkam  
prim esti, išva ry ti e lge tau ti a rba  į 
są va rtyn ą  rinkti a tliekų? G a lim a 
jė g a  a tim inė ti m ais tą , p in igu s  iš 
b uvu s ių  še im o s  narių (kas ta i įro 
dys? ) G a lim a  p ris ige rti pe r d ieną  
ke le tą  kartų neturin t jok ių  pajam ų. 
M anau, ve rtė tų  ir g irtuokliam s de
k la ruo ti savo  pa jam as. Tegul įro 
d o , k ie n o  s ą s k a ita  g y v e n a  ir 
geria . M a to m e  m utantų  gau jas, 
s lank io įanč ias  ap ie  parduo tuves, 
s iū lanč ias , a išku, vog tus  da ik tus 
(vog im as iš savo  nam ų vagyste

116, 117 Baudžiam o jo  kodekso 
str., be t v isu om e ne i jie  nežinom i, 
be to, vargu a r ką būtų  ga lim a įro 
d y t i - g ir tu o k l ia i la b a i s lid ū s . 
M edikų įrodyta, kad a tsakom ybės 
nebuvim as a lkoho liką  ve ik ia  kaip 
dopingas, tač iau gydym as y ra  sa- 
v a n o r iš k a s  lig o n io  re iK a la s . 
M anau, tik  suvok ian tis  save  pri
paž įs ta , kok ią  ža lą  da ro  sau  ir 
ap link in iam s. Je igu  da r gali p ris i
paž in ti sau e są s  ka ltas ir  padėti 
sau, jis  d a r nė ra  tik ras  m utan tas  
a r a lkoho likas. Ž m ogus suža lo ta  
psich ika  š ito  n iekada nepripaž ins 
ir  n e su p ra s , jis  v isa is  a tv e ja is  
ka ltins k itus, tik  ne save. J is  gali 
v isą  g yven im ą  likti sunk ia  našta  
s a v o  še im a i. K y la  k la u s im a s : 
kodė l se rgan t, pvz., A ID S , yra  
a tsakom ybė  dė l nes igydym o, o 
sergant alkoholizm u - ne. Ir vienu, 
ir kitu atve ju žm ogus yra  pavo jin 
g a s  k it ie m s  ž m o n ė m s . J e ig u  
a lkoho lizm as pripaž įs tam as liga, 
ta i, ligos negydant, reikia tikė tis  
re zu lta tų , ku riu o s  š ia nd ie n  ja u  
tu rim e . D aug iaus ia  nukenčia  ne

izo liuo tas nu o  še im os. Siūloma 
s te ig ti g lo b o s  n a m u s  nukentė
ju s ie s ie m s nuo  a lkoholikų, bet, 
le is d a m i s a u  b ė g ti,  a r  n e 
pa d a rys im e  jiem s  da r didesnės 
p a s la u g o s ?  T o k ie  žm o n ė s , 
n e p ra tę  g y ve n ti savarapkiška i, 
a tra s  savo a u ką  visur. Žinoma, 
jau  p ragė rę  v iską , ką  šeim a turė
jo . S akys ite , re ikė jo  skirtis, bet ir 
išs iskyrus  p a d ė tis  nepasikeičia. 
P asirodo, se im o s  narys, net gir
ta udam as  ir m e tų  m eta is išnau
dod am a s  še im ą, tu ri lygias te is
es  į bu tą  ir tu rtą , be jo  sutikimo 
neg a lim a bu to  ne i keisti, nei par
duo ti. Tokiu a tve ju  g lobos namai 
re ika ling i jDoilsiui, nes to reikia ne 
g irtau janč ia jam , o  jo  šeim os nar
iam s. Bet ta i bus da r vienas jo 
šansa s gyve n ti k itų  sąskaita be 
a tsakom ybės. M okesčia i ir vaikų 
iš la ikym as ja m  neprivalom i, jeigu 
tik  užreg is truo tas  darbo biržoje, 
o  ten  bū ti g a li kad ir 10 metų - 
įs ta tym e n en u ro dy ta  kiek.

M anau, a lkoho lizm ą gali išgy
dy ti g r ie ž ti įs ta tym a i, darbas ir

v iešas visuom enės nepakantu
mas. K iekvienas žm ogus privalo 
būti atsakingas už save ir  savo 
elgesį. Be \fyriausybės įsikišimo 
tų reikalų neišspręstime, nes es
am e tik  pe re inam a jam e la iko 
tarpyje į tikrą laisvę. Mes, lietuvi
ai, esame įpratę gyventi valdomi. 
Reikia laiko, kad suprastume lais- 
yo  žm ogaus e lgesio ta isykles. 
Šiuo metu to  padaryti m es dar 
nepajėgūs.

Daugelis net nežino še im os 
pareigų ir elgesio taisyklių. Jeigu 
sūnus matė, kaip tėvas kasdien 
geria ir muša m otiną, tai ir pats 
ta ip elgsis savo šeim oje. Jeigu 
nesiim sim e m okyti žm ones šei
m os etikos, visiškai baigsim e žal
oti žm ogaus dvasin į pasaulį, ku
rio vis dar nenorim e pripažinti, ir 
sunaikinsim e savo tautą.

M o te ris , m o tin a  - g y v y b ė s  
lopšys, ir ją  priva lom e saugoti, 
nes nuo jos dvasinės būsenos 
priklauso tautos ateitis. G irtav i
m as - ta u to s  g ė d a , ir  m e s  
privalom e viešai ta i pripažinti.

G irtaujančiojo nušalinimas nuo 
atsakom ybės yra  tau tos traged i
ja. Iš č ia  beprasm iškos m irtys, 
savižudybės. Žm ogaus m utacija  
- p ro b le m a , k u r ią  p r iv a lo m e  
spręsti nedelsdam i.

M anau, kad pirm iausia reiktų 
šeim os skriaudė jus te isti pagal 
B K 116,117 str. už šeim os luošin- 
imą, o tik  pasku i ste ig ti g lobos 
namus bėgantiesiem s nuo skri
audė jų . P e ra u k lė jim o -g yd ym o  
įstaigų rež im as tu rė tų  b ū t i itin  
griežtas. Apgalvoti ir  griežti įstaty
mai gali išgelbėti Lietuvą._______

A U S R O S  A L Ė J A
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ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ NUO  
KOLŪKIO SKIRIASI TIEK, KIEK 

LDDP NUO LKP
Petras Užubalis

Pirm oji L ietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, Vyriausybė ir 
jų vadovai Vytautas Landsbergis ir 
Gediminas Vagnorius sov ie tin ių  
laikų nostalgija v is  dar tebeser
gančių žmonių už nieką taip nėra 
smerkiami, kaip už tariamą kolūkių 
išd raskym ą. Taip, ko lū k ių  ja u  
nebėra. Liko jų pakaitalas - žemės 
ūkio bendrovės.

Jau j  ketvirtuosius ataskaitinius 
sus irink im us š ią  ž ie m ą  rin ko s i 
žemės ūkio bendrovių pajininkai,

d irban tie ji. Per ketverius m etus 
žem ės ūk io  bendrov ių  ska ič ius 
Šiaulių rajone sumažėjęs perpus, o 
iš likusių 60 žemę dirbančių žemės 
ūkio bendrovių tik mažiau nei pusė 
metus baigė be nuostolių. N esi
jaučia žm onės žemės ūkio ben
drovėse nei tikraisiais savo turto 
šeim in inka is, nei yra m ate ria lia i 
suinterestuoti geriau dirbti. Juos su 
žemės ūkio bendrove riša tik tai, kad 
tu r i 3 ha žem ės sk lyp e lį, o jo  
įdirbimui reikalinga tam tikra ben
drovės parama. Tų sklypelių įd irbi
mas kai kuriose žemės ūkio ben
drovėse  tapo  tam  tik ra  žm onių  
p r ie sp a u d o s  fo rm a. M a rija  
Gužauskienė, gyvenanti Briduose, 
pris im indam a Bridų žem ės ūkio 
bendrovės ataskaitinj susirinkimą, 
rajoniniame laikraštyje rašo: “Labi
ausiai gaila pensininkų .Jie, sulaukę 
garbaus am žiaus, a tidavę savo 
g ra ž ia u s iu s  gyve n im o  m e tu s , 
praradę sveikatą, dar baudžiami už 
nenu ra vė tas  bu ro kų  no rm as. 
Skaudu buvo žiūrėti j  vieną ranką 
teturinčią Teodorą Lunskytę arba 
vos su la zd e le  p a e in a n č ią  
Jokubauskienęir daug kitų, kuriems 
už arų išdirbimą buvo didinamas 
m okestis (ta rs i bauda). M ie lie ji 
ponai, gal p raė jo  p rieva rtos  už 
normų ravėjimą laikai? Buvo laikai, 
kai trūko darbo jėgos, ir ravėjom per 
savo amželį ne vieną dešimtį metų, 
bet dabar, kai prie darbo biržos kas
dien eilės, reikia tik organizuoti dar
bą, ir viskas bus nuravėta. Palikime 
ramybėje tuos senelius, leiskime ji
ems ramiai nors saulėlydj nugyven
t i” . Š im tą  ka rtų  te is i M a rija  
Gužauskienė. Seneliams teko pras
toka dalia: apiplėšti kolektyvizacijos 
metu, jėgas ir sveikatą a tidavę 
kaupdami kolūkių turtą, kurio pa
jininkais tapo privatizacijos metu. 
dabar j  jj neturi ne tik jokių teisių, 
bet dar privalo tarnauti tiems, kurie 
juo naudojasi. Tokie dalykai darosi 
vienoje iš geriausiai rajone besilai
kančių bendrovių, o ką bekalbėti 
apie tas, kuriose pajininkams sko
bs belikę? Bendrovės dažniausiai 
likviduojamos tada, kai pajininkams 
dalinama ne turtas, o skobs.

Praėjusią vasarą buvo likviduo
ta Bunokiškės Žemės ūkio ben

drovė. Kuriantis šiai bendrovei, iš 
b u vu s io s  G ilvyč ių  žem ės ūkio 
jmonės jai atiteko keletas šimtų hek
tarų žemės, keletas šimtų galvijų, 
kiaulių kompleksas, o jame daugiau 
kaip tūkstantis kiaulių ir nemažas 
technikos parkas. Ne vienas pagal- 
vos: "Kad bent dešimtąją tokio turto 
dalj besikuriančim ūkininkui...” Praė
jo vos treji metai, ir bendrovę reikė
jo likviduoti, turtą išdalinti pajininka
ms. O to  turto - kelios dešimtys tūk
stančių Ii tų skolų ir  didžiuliame ki
aulių komplekse vienišas kuilys be
likęs...

Tokių bendrovių, kurių vadovai 
nori likviduoti jas tik tada, kai sko
los perauga turimą turtą, yra daug. 
Jų vadovai kartais nepaiso net ra
jono valdžios raginimo likviduotis, o 
turtą išsidalinti. Jų nariai, tikrieji to 
turto savininkai, viskuo nusivylę 
žm onės , j  ben d ro vės būklę  
nebekreipia dėmesio, o dalelei dar 
tebedirbančiųjų tokia padėtis net 
naudinga. Nemaža bendrovių, kur 
iš karvės per metus jau primelžda- 
vo mažiau nei iš ožkos, nors karvės 
ir ne v is a i b loga i šeriam os. 
Sakysime, melžėja iš vienos ben- 
drovinės karvės j pieninę nė trijų litrų 
nepristato, o iš savos asmeninės 
karvutės j pieno priėmimo punktą po 
50 ir daugiau litrų nuneša. Turbūt ir 
kvailiui aišku, kad melžėjos karvė 
nėra penkiolika kartų pieningesnė 
už bendrovės karvę. Kai pienas va
giamas, o gyvulia i dar šiaip taip 
prižiūrimi, dar tik pusė bėdos. Bai
siau, kai gyvuliai tiesiog kankinami. 
Yra bendrovių, kur melžėja, j fermą 
ateidama tik kas trečią dieną, nu- 
melžia tik  labiausiai pertvinkusias 
karves. Daugelis mūsų laikraščio 
skaitytojų yra senyvo amžiaus, ne 
vienas kilęs iš kaimo ir gerai žino, 
kad kur nors užtrukusi šeimininkė, 
grjžusi namo, visų pirma šokdavo 
karvių melžti. Karvės buvo melžia
mos per dieną du, o pieningesnės - 
net tris kartus.

Neperseniausiai ataskaitinis ir 
ja u  pasku tin is susirinkim as vyko 
Lingailių žemės ūkio bendrovėje. Iš 
p irm in in k o  R e m ig ijaus  S im o- 
nav ič iaus sužinojom e, kad ben
drovė praėjusiais metais turėjo 258 
ha žemės. Iš to ploto 80 ha buvo 
užsėta grūdinėmis kultūromis, 20 ha 
dirvonavo, likusieji - pievos ir ganyk
los. Bendrovė turi du grūdų kombai
nus, šešetą traktorių, dar pusėtinai 
išsilaikiusią karvidę ir 35 melžiamas 
karves. Praėjusiais metais iš hek
taro buvo prikulta po  10,5 cnt grūdų, 
iš karvės primelžta po 1720 kg pi
eno, kurio savikaina - 94 et. Metinis 
nuostolis iš pieno - 20 lūkst. litų.

Iš buh a lte rės  Jadvygos Ja n 
kauskienės pranešimo paaiškėjo, 
kad šiuo metu bendrovės “turtas" - 
vienas tūkstantis litų skolos; dyze
linio kuro nėra, salietros turima 600

kg, grūdų - 60 tonų. Iš rudens suar
ta 80 ha, pasėta 9 ha žieminių, tech
nika susidėvėjusi, remontui lėšų 
nėra. Turimoms karvėms šieno pa
kaks, žaliųjų pašarų nėra. Pajai su
daro 144 tūkst. litų ir, anot buhal
terės, turto pajams padengti pa
kaks. Štai tokia bendrovės vizitinė 
kortelė, pirm ininko ir  buhalterės 
ataskaita. O kas gi slypi už šių 
skaičių, už to, kad bendrovėje liko 
neapsėta 20 ha žemės, nėra sult
ingųjų pašarų, nors iš  po storo 
sniego apkloto styro dar pirmosios 
žolės stagarai?

Bendrovės vadovas ir darbuoto
ja i buvo atviri. Dvidešimt hektarų 
neapsėjo, nes dirvos nebuvo suar
tos iš rudens, o nesuartos todėl, kad 
tuo metu nebuvo kuro. Pavasarį vėl 
nauji sunkumai: nebuvo ką už trak
toriaus vairo sodinti. Šiaip taip sura
do artoją pensininką, bet palarasis 
dirbdavo tik tada, kai traktorius bū
davo tvarkingas. Dar blogiau su s i
loso gamyba. Kai reikėjo imti jau 
beperaugančią žolę, išaiškėjo, kad 
savaeigės šienapjovės variklio gal
vutė trūkusi. O trūko todėl, kad, 
pastatant šienapjovę žiem ai, iš 
variklio aušinimo sistemos nebuvo 
išleistas vanduo. Taigi dėl kažkieno 
perkaitusios galvos peršalo variklio 
galvutė, ir gyvuliai liko be pašaro. 
Būtų ir grūdų prikūlę daugiau, jei 
javapjūtės metu būtų dyzelinio kuro 
turėję. Kol jo Įsigijo, javai išbyrėjo. 
Sėdi susirinkime ir tarsi kokiame 
komiškame spektaklyje klausaisi 
tokių pasiaiškinimų. O  juk laiku pa
sirūpinti kuro, išleisti iš smulkintuvo 
variklio aušinimo sistemos vandenj 
nesutrukdė nei Landsbergis, nei 
Vagnorius... Be to, jau kelinti metai 
šalį valdė Jo Ekscelencija Preziden
tas A. Brazauskas, Vyriausybei va
dovavo A. Šleževičius, o Seimo 
agrariniam komitetui - K. Pronckus, 
kurie visom išgalėm stengėsi rean
imuoti kolūkių pakaitalą - žemės 
ūkio bendroves.

Lingailių žmonės šj kartą buvo 
ryžtingi. Vienbalsiai, prieštaraujant 
tik bendrovės pirmininkui, nutarė 
bendrovę  lik v id u o ti, o tu rtą  
pasidalinti. Dirbtinis merdėjančių 
bendrovių egzistavimo tęsimas - tai 
ne kas kita. kaip dar likusio žmonių 
turto švaistymas. Daugelis mano, 
kad, kol dar yra bendrovė, dar yra 
prie ko glaustis, yra kuo savo tuos 
3 ha žemės įdirbti. Gerai, jei ben
drovė stipri ir ta technika tausoja
ma, o je i taip, kaip Lingailiuose? Ar 
ne geriau tada dar iš turimos tech
nikos kurti agroservisą ar ką nors 
panašaus, nelaukiant, kol dirbtuvės 
virs griuvėsiais, technika - metalo 
laužu, o iš viso turto liks jau nieko 
nebegalintis kuilys? Daugelis mer
dinčių žemės ūkio bendrovių žemę 
naudoja tik iš dalies arba ir visiškai 
jos nepanaudo ja , o tik ries iem s 
žemės savininkams žemės grąžini
mas vilkinamas: tik praėjus 6 mėne
siams po bendrovės likvidavimo, 
žemę galima grąžinti savininkams. 
Tad visiškai nenuostabu, kad Šiaulių 
rajone yra jau 13,5 tūkst. ha dirvonų, 
o šalyje lieka neapsėtas net kas 
penktas hektaras pačių geriausių 
melioruotų žemių. Iki jvyks nauji 
Seimo rinkimai ir bus priimti teisingi 
sprendimai, praeis nemaža laiko. 
Yra pavojus, kad per tą laiką me
lioruotos dirvos gali apaugti krū
mais, o jų šaknys užkimš drenažą. 
Taip pačios geriausios žemės gali 
virsti pelkėmis ir kemsynais.

VELYKŲ BOBUTĖ

D a ž a i v e ly k a ič ia m s
A u ga lin ia i daža i tu r i tą  

p ranašum ą, kad netepa rankų, 
nepersigeria per lukštą, vadinasi, 
nėra pavojingi sveikatai. Tačiau 
žaliavą šiems dažams reikia ruošti 
iš anksto. Manau, kad jau pradėjote 
rinkti svogūnų lukštus raudoniems 
dažams. Vasarą gal būt pasirinkote 
ramunėlių. Turėtų tikti visokios ra
munės (šunramunės, bobramunės, 
bevainikės, baltosios ir geltonosios 
su visa žole). Jeigu gyvenate kaime, 
tai nereiks nė ramunių. Jas puikiau
siai atstos šieno pabiros. O gal tu
rite dar nenaudotą lapinę beržo šlu

otą arba vantą? Ramunės, šieno 
pabiros ir beržo lapai dažo kiaušin
ius švelniai geltona spalva.

Svogūnų ar beržo lapų nuovire 
verdami juodalksnio arba ąžuolo 
žievės rauge pamirkyti kiaušiniai 
jgauna juodą arba labai tamsiai rudą 
spalvą.

Šiandien pat užraukite juodalk
snius

Juodalksnių žievę gafima rinkti 
ištisus metus. Bet gal dar ir dabar 
turime kieme juodalksnio stuobreli 
malkoms? Jeigu žalias - lengvai 
nudrožkite žievę peiliu, jei sausas - 
nutašysite kirveliu. Jei ne - atidėkite 
reikalą kitiems metams, o vaistinėje 
paprašykite ąžuolo žievės. Sako, ir 
su ąžuolo žieve daroma panašiai: 
užp likom a, raug inam a, ga lop 
įm erkiam as surūdijęs gelžgalys. 
Juodalksnio arba ąžuolo žievė nau
dojama tik mirkalui paruošti. Kaip 
jau minėta, iš žievių raugalo išim
tus pilkšvai murzinos spalvos ki
aušinius reikės išvirti kituose au- 
galiniusoe dažuose.

Taip galima nusidažyti kiaušinius 
raudonai, rudai, geltonai ir juodai. 
Norint turėti ir vieną kitą ryškiai mė- 
lyną, ža lią , rož in j k ia uš in į, jie  
neturėtų būti verdami dažuose, o tik 
jau išvirti pamirkomi pirktinių dažų

L e o n ija  M A L A K A U S K IE N Ė

Pradėjus išdavinėti tremtin
iams naujus pažymėjimus, j ku
riuos įrašomas reabilitacijos 
pažymos numeris, kilo neaiš
kumų dėl tremtinių vaikų. Social
inės apsaugos ir darbo minister
ija tremtiniais pripažjsta tik pa
keliui j tremtj ir per pirmuosius 
dešimtj motinos tremties mėne
sių gimusius vaikus. Gal kiti vai
kai neprivalėjo gimti? O gal 
vėliau gimusieji jau yra tikri Si
biro aborigenai, nei nukentėję, 
nei remtini?

Susisiekimo ministerija nepri
pažįsta tremtiniais (t. y. nenori 
pigiau vežti) nė tų po tremiamos 
motinos širdimi buvusių vaikelių, 
nes jie nei i tremiamųjų sąrašus 
buvo įtraukti, nei reabilituoti.

Migracijos tarnyba siūlo išeiti 
- j jų tremtinio pažymėjimus 
įrašyti tėvų reabilitacijos pažy
mos numerj. Bet kodėl tik jiems, 
o ne visiems tremtinių vaikams?

Tikėkimės, kad ministerijos ir 
tarnybos savo tarpe dėl važiavi
mo ir kitokių lengvatų pagaliau 
susitars.

Stebina štai kas: Lietuvos 
ministrų nenoras reikalą sprąsti 
iš esmės. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministro M. Mikailos 
1996 m. vasario 9 d. rašte Vyri
ausybei siūloma nelaikyti reabii-

Savaime aišku - juos reikia iš
m arg in ti. P o pu lia riaus i būda i - 
skutinėjimas ir marginimas vašku.

Skutinėjimui reikia aštraus peili
uko, tvirtu lukštu (rudų, 'nam inių'), 
geriau tamsesne spalva dažytų ki
aušinių. Veikiausiai ir jums yra tekę 
m a ty ti ve lyk in ius  a tv irukus  p r i
menančių išskutinėtų paveikslėlių i  
su avinėliais ir viščiukais? Tai labai 
gražu, tačiau pradžiai pasirinkite 
nesudėtingą piešinj, ornamentą. 
Jeigu pasiseks išskutinėti jj trump
ais pakartotiniais judesiais nepra- 
grem žus lukšto  k iau ra i a rba iš 
didelių pastangų nesuspaudus k i
aušinio kairėje rankoje • jūs laimė
jote! Dėl viso pikto kiaušinius išsiv

erkite kietai.
Daugelis turguje, parodoje ar 

muziejuje esame grožėjęsi puikiai ^  
ornamentuotais juodais ar spalvo
tais vašku margintais velykaičiais. 
Beveik v is i esam  m ėginę patys 
marginti kiaušinius karštu vašku ir 
nusivylę: nieko neišėjo.

Šj kartą pasiseks!
Pasakysiu jums keletą paslapčių, 

ir užtikrinu, kad šiemet šis tas išeis. 
Pirm oji paslaptis: visa i nebūtina 
turėti vaško; tiks irkalėdinės, jubilie
jinės žvakutės varveklis, bet koks 
para fino  g ab a lė lis . J j iš lydom e 
m ažučiame m etalin iame indelyje 
(vienam margintojui pakaktų ir ataus 
bute lio  kepurė lės, tirp ios  kavos 
dėžulės dangtelio). Parafiną išlydyti 
ir laikyti galima ant kaimiškos ply
tos krašto arba ant e lektrinės ar 
dujinės plytelės, kiek tik Įmanoma 
sumažinus karštj. Vaškas ar parafi- Į  
nas neturi spirgėti, rūkti. Dar geriau 
būtų šildyti jj, jstačius indelį j  met
alinę lėkštę su vandeniu.

Antroji paslaptis: kiaušiniai neturi 
būti šalti. Geriau, kad jie būtų drung
ni. Todėl jau išvakarėse išimkite juos 
iš šaldytuvo. Jei kepate pyragus - 
pastatykite am plytelės. Jei skubate 
- užvirinkite arbatinį ir sudėkite ki
aušinius j apverstą dangtelj, dar 
pridenkite sausa ir švaria pašluoste.

(b. d.)

ituotais tremtiniais asmenų, ku
rie buvo įrašyti j trėm im o 
sąrašus, bet išvengė tremties 
pabėgę pakeliui ar išsislapstę, 
tremtyje gimusių vaikų Ir savo 
noru pas ištremtuosius atvykusių 
šeimos narių. Argumentai fin
ansiniai: valstybines nukentė
jusių asmenų pensijas jau gauna 
65 tūkstančiai asmenų, 1995 
metais joms išleista 43,5 mln. 
litų.

O kokių argumentų turi Teis
ingumo ir Vidaus reikalų minis
terijos, kurios, kaip teigiama 
minėtame rašte, irgi nepritaria 
siūlymams išplėsti nukentė
jusiųjų sąrašus ir netgi siūly
mams parengti jstatymo dėl 
tremtinio statuso projektą?

Matyt, kad buvusiems politin
iams kaliniams ir tremtiniams dar 
teks pakovoti už savo teises. 
Minėtu raštu Vyriausybė infor
muojama, kad Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių ir sąjungos, ir 
bendrijos atstovai pareiškė, jog 
imasi parengti jstatymo dėl trem
tinio statuso projektą. Reikia 
manyti, kad tremtinio statusui 
nustatyti atsiras kitų kriterijų, o 
ne vien tik juridiškai ir logiškai 
beprasmė, politiškai klaidinanti, 
morališkai žeminanti tremtinio 
reabilitacijos pažyma.

Reabilitacijos teieško trėmi- 
kai.

IKI VELYKŲ BELIKO TIK TRYS 
ŠEŠTADIENIAI!!!

skiedinyje.
Kad margučiai būtų margi

M INISTRAI IR TREM TINIAI
v f

AUŠROS ALĖJA
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S ke lb ia m a s  k o n ku rsa s  L ie tu v o s  ja u n ų jų  
k o n se rva to rių  lygos (JK L ) e m b le m a i su ku rti.

Emblemoje būtinai turi būti raidės JKL. Prašome pateikti spalvotą 
emblemos projektą bei jos elementų paaiškinimą.
Konkurso nugalėtojo laukia 400 Lt prizas, tad skubėkite, nes konkursas 
tęsis tik iki š. m. balandžio 15 d.
Darbus prašytume atnešti antradieniais nuo 18 iki 20 val. j Sąjūdžio 
būstinę (Vilniaus 153, II a.). Smulkesnė informacija teikiama tel. 435558. 
JKL Šiaulių m. skyrius

r
B a la n d ž io  m ė n . 11 d . 1 2  v a l.  iš  p a k a r to t in ių  v ie š ų jų  

v a rž y tin ių  b u s  p a r d u o d a m a :
■ ^  gyvenamasis namas su mansarda ir rūsiu, bendras plotas - 99,62 . 
I  kv. m; 30,5 kv. m ploto s a n d ė lis :^  7 vnt. kiemo statinių: *  garažas I  
|  ir 12,5 a žemės sklypas, esantys Šiauliuose, Donelaičio 41. Pradinė |  
|  kaina - 28000 Lt.

I  I. JATAUTIENĖ Vyr. teismo antstolė I

r — — r* — — — — — — —• —— — — — — — — — —— -|
Š ių  m e tų  b a la n d ž io  9  d .  10  v a l.  iš  v a rž y tin ių  b u s  |  

p a rd u o d a m a :
.  ketvirtadalis namo, esančio Šiauliuose, Žvyro g. 21. Pradinė kaina - .
■ 2000 Lt.
|  Apie varžytines teirautis antstolių kontoroje (Vytauto g. 149, 7 kabinetas, |  
|  tel. 42 86 27).

I  I. JATAUTIENĖ Vyr. antstolė I
—  _  —  —  —  — J

■3*
Mirus mamai, nuoširdžiai 

užjaučiame Stefą BAZIULIENĘ ir 
Vladą VALUCKIENĘ. 

Tėvynės sąjungos Šiaulių rajono 
skyriaus Kairių grupe. 

Šiaulių rajono skyriaus taryba

K o v o  2 6  d .,  Š IA U L IA I 

K o n se rv a to r ijo s  d id ž io ji s a tč , 19 vai

D O N A L D O  R A Č IO  

R E Č IT A L IS

P ro g ra m a :

V. A. M ozart l-'antazija C -n io ll,
S onata  G -du r 

K. Scln im ann  Ju m o resk a  o p . 20

I. A lhcniz  “ Et A lba ic in”

jo jim as nem okam as 

Koncertus remia 
AB “ C E R A R A” , Raseiniai

VANDENS SK A IT IK LIA I 
IŠSIMOKĖTINAI 

VISI SANTECHNIKOS 
DARBAI

Vamzdynų keitim as. 

C irku liac in ių  s iu rb lių , 

p la s tik in ių  vam zdžių, 

vandens filtrų , š ildym o 

s is tem ų m ontavim as. 

Vonių restauravim as. 

Duodama garantija.

K re ip t is : U A B  " R y ta s ” , 
D varo  g. 83a, telef. 43-83-15

. , saulėkino ir kultūros centras
Tilžės g. 140, Šiauliai, tel. 432753. 4327R3

H l l l O  Z V A I G Ž ®  
« » r e

Ketvirtadienis-Pasaulinio kinomeno meistru filmai 
Naujausi Holivudo filmai! 

Komedijos, vesternai, trileriai, detektyvai, melodramos 
ir šiaip senas, geras, nepakeičiamas kinas!

Rusų kino žvaigždės M .U ljan o va s, A .Zb ru jeva s  kom edijoj«
VISKAS BUS GERAI

4  Lt (rusų k lb ., Rusija) 15 , 17, 19 val.

111.28 d . - 15 , 17  val.
111.28 d . - 19 val.

P a sa u lio  kino  m e istra i: r e i .  N .M ichalkovo Filmas
AKYS JUODOSIOS

2 Lt (Ita lija  - R usija, rusu klb.)

Lietuvos, esperantininku sąjunga - 
kviečia į vieno menesio specialius ; , 
intensyvius .neiiiokamūc esperanto T- 
kalbos kursus: Kursų pradžia š m. š 
balandžio 2 d. 14. .16 ir 18 vai . 
U&te.mimai, kuriuos; ves dėstytojas: ;, 
piotectonalas iš Brazitips Arišįtophip 1 
Ancirude Atves Filiio vyks kasdien - 
šiatnių pedagoginiame institute (P 
Višinskio 25)
I-’ .irjk: tO U.’:Mnvjh,Įriiqtl II (j.Illtl I-. -Ml.m'-Tllv 
i||f()i(l».U.i),H|,tll(n<>tfl .J*»ai Pfiil MlP’ Uvt

SURINKI 1 5 TOKIU BILIETŲ, NEMOKAMAI ŽIŪRĖSITE 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VIENĄ KINO SEANSĄ!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TI I.I V I/IJO S  VISAI SAVAITEI (KOVO 2 5  1). - KOVO 31 I).)
     M u k i :  11 a  i X p » l

B A L T I  JO S T V
PIRM ADIENIS, 03.25 
8.30 Am erik iečių seria las “Taip 

sukasi pasaulis"(571) 9.30-18.50 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Vaid
ybinis film as."Ugn ies pavasaris" 
(“ P rin tem ps De F eu "). D ram a 
P ra n c ū z ija ,1 993 . R e ž.C laud e  
B o isso l.V a id ina : M a fie -F ra nce  
P isier.Andrzej Sevveryn.Jiri Holy
20.30 Italų serialas “Manuela" (145) 
(rusu k.) 21.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis” (572) 21.55 
Baltijos naujienos 22.00 Rytų kovos 
menas - BUSHIDO (10) 23.00 NBA 
apžvalga 23.30 Sporto sensacijos 
24.00-8.30 CNN programa (PAL sis
temoje)

ANTRADIENIS, 03.26
8.30 A m erik ieč ių  se ria las  "Taip 
sukasi pasaulis"(572) 9.30-18.50 
Deutsche VVelle programa (PAL Sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas “Manuela" (145) (rusų k.)
19.30 Čempionų pasaulis “Beveik 
nugalėtojas" (2) 20.00 Muzikinė-in- 
form acinė la ida “G intarinė nata”
20.30 Italų serialas "Manuela" (146) 
(rusų k.) 21.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis"(573) 21.55 
Baltijos naujienos 22.00 Vaidybinis 
filmas. "Gyveno kartą policininkas" 
( “ II E ta it Une Fo is  Un 
Flio").Komedija Prancūzija, 1971. 
Rež. G eorgės Lautner. Vaidina: 
Michel Constantin, Michel Lonsdale, 
Daniel Ivernel 23.35 Čempionų pa
saulis “Beveik nugalėtojas" (1) 0.05-
8.30 CNN program a (PAL s is te 
moje)

TR EČIAD IENIS, 03.27
8.30 A m erik ieč ių  se ria las “ Taip 
sukasi pasaulis"(573) 9.30-18.50 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas “Manuela" (146) (rusų k.)
19.30 S porto  sensac ijos  20.00 
Sveikatos kaina.Draudimo medici
na 20.20 Jazz 20.30 Italų serialas 
“M anuela" (147) (rusų k.) 21.00 
Amerikiečių serialas “Taip sukasi

p a sa u lis "  (574) 21 .55  B a ltijo s  
naujienos 22.00 Vaidybinis filmas. 
"Mano dėdė Bendžamenas” (“Mon 
O nc le  B e n ja m in "). K o m ed ija  
Prancūzija , 1969. Rež. Edouard 
M olinaro. Vaidina: Jacques Brel, 
Claude Jade, Bernard Blier 23.30 
čem pionų pasaulis Beveik nugalė
tojas" (2) 24.00 - 8.30 CNN progra
ma (PAL sistemoje)

KE TVIR TA D IEN IS , 03.28
8.30 A m erik ieč ių  se ria las  “ Taip 
sukasi pasaulis" (574) 9.30-18.50 
Deutsche Welle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas "M anuela” (147) (rusų k.)
19.30 NBA: Žvilgsnis iš arčiau 20.00 
Kvailybių pasaulis 20.30 Italų seri
alas “ManueJa” (148) (rusų k.) 21.00 
Am erikiečių serialas “Taip sukasi 
p a s a u lis " (5 7 5 ) 21 .55  B a ltijo s  
n a u jie n o s  22 .0 0  V a idyb in is  fil- 
mas."Alfredo nelaimės" (“Les Mal
heurs D’Alfred”). Komedija Prancūz
ija, 1971 . Rež. Pierre Richard. Vaid
ina: Pierre Richard, Anny Duperey, 
Jean Carmet, Paul Preboist 23.40 
Erotika. Las Vego merginos (1 da
lis) 0.10-8.30 CNN programa (PAL 
sistemoje)

PENKTAD IEN IS , 03.29
8.30 A m erik ieč ių  seria las “Taip 
sukasi pasau lis”(575) 9.30-18.20 
Deutsche Welle programa (PAL sis
tem o je ) 18.20  P rogram a 18.30 
K repšin is . LK "A"L čem pionatas. 
“STATYBA" (Jonava)-"LIETUVOS 
RYTAS" (Marijam polė) 20.00 "Už 
kampo..." Senų anekdotų devintu
kas La idos  au to rius  ir  vedė jas 
R .B ingelis (karto jam a 96.03.22)
20.30 Italų serialas "Manuela" (149) 
(rusų k.) 21.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis" (576) 21.55 
Baltijos naujienos 22.00 Vaidybinis 
film as “E lektrošokas" (“Shocker") 
Siaubo. JAV. 1989. Rež. Wes Cra
ven. Vaidina: Michael Murphy, Pe: 
ter Berg, Cami Cooper, Mitch Pille- 
gi 23.55 Erotika. Las Vego mergi
nos. (2 dalis) 0.25-8.30 CNN pro
grama (PAL sistemoje)

ŠEŠTADIENIS. 03.30
8.30-17.00 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistemoje) 17.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis" 
(576) 18.00 Ekorykštė. Ar įsim ins 
žiemos pamokos? 18.30 Vaidybinis 
film as."V ė l apsėstie ji" (“R epos
sessed"). S iaubo kom edija JAV, 
1990. Rež. Bob Logan. Vaidina: Lin
da Blair, Ned Beatty, Leslie Nielsen
20.00 Krepšinis. NBA rungtynės
21.00 Am erikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis” (577) 22.00 Vaidy
binis filmas “Viską prisiminti" ("Totai 
Recall"). Fantastinis trileris. JAV, 
1990. Rež. Paul Verhoeven.Vaidina: 
Arno ld  Schw arzenegger.R ache l 
T ic o lin ,S h a ro n  S tone , M ichae l 
Ironside,Ronny Cox 23.55 Erotika. 
Kovo jančios m erg inos (1 da lis) 
0.30-8.30 CNN programa (PAL sis
temoje)

SEKM AD IEN IS , 03.31
8.30-16.30 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistemoje) 16.30 Vaikų 
savaitgalis. "Ei, vaikučiai, surimtė- 
kim !" 17.00 Am erikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis" (577) 18.00 
Religijos laida. Žingsniai 18.30 Italų 
serialas “Manuela” (148, 149) (rusų 
k.) 19.30 LKL apžvalga 20.00 NBA 
apžvalga 20.30 Čempionų pasau
lis "Naujie ji romėnų g ladia toria i"
21.00 Amerikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis’’(578) 22.00 Kinas- 
mano meilė. Vaidybinis filmas "iš
didūs ir pasmerkti" (“The Proud And 
The D a m n e d ").V este rnas JAV, 
1972. Rež. Ferde Grofe. Vaidina: 
Chuck Connors, Aron Kincaid, Ce
sar Romero 23.40 NBA: Žvilgsnis iš 
arčiau 0.10- 8.30 CNN programa 
(PAL sistemoje)

L N K  T V

Pirm adienis, kovo 2 5  d.
7 .2 5  Programa. 7 .3 0  Ryto Ratas.
9 .0 0  Teleparduo tuvė . 9 .0 5  “ Be 
namų negerai...", 3 8 3 , 3 8 4  s. 1 5 .5 5  
Programa. 1 6 .0 0  “ ...prieštarauk(" 
Diskusijų šou. 1 7 .0 0  Vremia. 1 7 .2 0  
Monitorius. 1 8 .1 0  "Voltronas" ,1 7 s .

A n im ac in is  se ria las . 18.35 “ Be 
namų negerai...", 383, 384s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 “Statyba" . 
TV žurnalas. 20.00 Žinios. 20.25 
“Benny Hillo šou". Anglų humoro 
laida. 21.00 “Vakarų Waikiki, 1", 14s. 
JAV serialas. 22.00 Tangcmanija.
22.25 “Jūros spalvos". Laida apie 
pajūrj. 23.00 Žinios. 23.15 "Dviračio 
šou".Humoro laida. 23.45 Nakčia. 
“Apgaulės sėklos” (Seeds Of De
ception) JAV vaid.f., 1994 m.

An trad ien is , kovo 26 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Te leparduoruvė . 9.05 “Be 
namų negerai.. ." /3 8 5 ,3 8 6 s. 15.55 
Programa. 16.00 Holivudo žinios.
16.30 “Pasimatymas". TV žaidimas.
17.00 Vrem ia. 17.20 “TAIP.NE".
18.10 “ Pingvinai keršytojai", 15 s. 
A n im ac in is  se ria las . 18.35 “Be 
namų negerai...", 385, 386 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 "Pragiedruli
ai. Publicistinė - poleminė laida.
20.00 Žinios. 20.25 "Benny Hillo 
šou". Anglų hum oro laida. 21.00 
"99-1” , 4 s. Anglų detektyvinis trile
ris, 1994 m. 22.00 ".„prieštarauk!" 
Diskusijų šou. 23.00 Žinios. 23.15 
“Komiškos istorijos". Humoro seri
alas. 23.45 Nakčia. “Ginkluotas api
plėšim as” (Robbery Under Arms) 
Australiečių nuotykių f. , 1985 m. 
Rež. Kenas Hannamas . Vaid. Ša
mas Neillas ir kt.

T reč iad ien is , kovo 27 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9 .00  Te lepa rduo tuvė . 9.05 “Bė 
namų negerai...". 387, 388 s. 16.05 
Programa. 16.10 "Vakarų Waikiki, 
1", 13 s. JAV serialas. 17.00 Vre
mia. 17.20 Tangomanija. 17.40 "Šou 
bulvaras". Humoro laida. 18.10 “Vol- 
tronas” ,18 s. Animacinis serialas.
18.35 “Be namų negerai...", 387,388 
s. 19.25 Teleparduotuvė. 19.30 
Keturi ra ta i. 20.00 Žinios. 20.25 
“Pasimatymas". TV žaidimas. 21.00 
“Robotas policininkas"(Robocop( 
JAV fantastinis serialas, 1994 m., 9 
s. 22.00 “Tarybinės kronikos". Lai
da apie praetį. 23.00 Žinios. 23.15 
“Benny Hillo šou". Anglų humoro

laida. 23.45 Nakčia."Nužudyk mane 
dar kartą" (Kili Me Again) JAV trile
ris , 1989 m. Rež. Johnas Dahlas. 
Vaid. Vai Kilmeris, Joanne Whalley 
Kilmer ir kt.

Ketvirtadienis, kovo 28 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “ Be 
namų negerai....” , 389, 390 s. 16.00 
Programa. 16.05 “99-1". Anglų de
tektyvinis trileris. 17.00 Vremia. 
17.20 Holivudo žinios. 17.50 Vis- 
kas( 18.10 "Pingvinai keršytojai", 
16. s.Animacinis serialas 18.35 “Be 
namų negerai...", 389,390 s. 19.25 
Teleparduotuvė. 19.30 “Kitokia 
nuomonė". Lietuvos soc ia l
dem okratų la ida. 20.00 Žinios.
20.25 Šou bulvaras. Humoro laida.
21.00 “Atogrąžų karštis" (Tropical 
Heat).4s. JAV serialas. 22.00 Tikro 
garso koncertas. Saulė ir “Žuvys".
23.00 Žinios 23.15 “Benny Hillo 
šou". Anglų humoro laida. 23.45 
Nakčia. “Kabaretas"(Cabaret( JAV 
vaid.f., Rež. Bobas Fosse. Vaid. 
Liza Minelli, Michaelas Yorkas, Hel
mutas Griemas ir kt.

Penktadienis, kovo 29 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “ Be 
namų negerai...", 391, 392 s. 16.00 
Programa. 16.05 “Robotas policinin
kas"., 9 s. JAV fantastinis serialas,
1994 m. 17.00 Vremia. 17.20 “Tary
binės kronikos". Laida apie praeitį.
18.10 “Voltronas", 19s. Animacinis 
serialas. 18.35 “Be namų nege
rai...", 391,392 s. 19.25 Teleparduo
tuvė. 19.30 “Kontaktas". TV žur
nalas. 20.00 Žinios. 20.25 Radijo 
šou. Humoro laida. 21.00 TAIP.NE". 
TV žaidimas. 21.55 ‘ Pagrindinis 
įtariamasis” (Prime Suspect), 9 d. 
Detektyvinių trilerių ciklas,; Anglija, 
JAV, 1991 m. Vaid Hellen Mirren. 
23.40 “Monstrai"- “Vedybiniai san
tykiai“.

Šeštadienis, kovo 30 d.
8.55 Programa. 9.00 Ryto Ratas.

10.30 Gero apetito. 10.55 Progra
ma. 11.00 "Tarybinės kronikos’. Lai-
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da apie praetj. 11.55 “Šou bulvaras". 
Humoro laida. 12.20 Statyba. 12.50 
"Europos scena". TV žurnalas.
13.20 Keturi ratai. 13.45 "Pasimaty
mas". TV žaidimas. 14.15 “Tango- 
m anija". 14.45 B a lto jo  ka tino  
svetainė. 15.15 Kibir Tele Vibir. 
"Sapnų akmuo", 34 s. "Vėjas gluos
niuose", 49 s. 16.30 “ Išlikimas", - 
“Barsukų globėja". Anglų dok.f. apie 
gamtą. 17.00 "Koralų pasaulis". 2 d. 
Dok.f. 18.00 Teleretro. "Adamsų 
šeimynėlė"- "Adamsų šeima teis
me". JAV humoro serialas, 1964 m.
18.30 "Holivudo žinios'. 19.00 Vis
kas! 19.30 VRS kamera. 20.00 Žin
ios. 20.25 “Komiškos istorijos".3d. 
Austra lų hum oro la ida. . 21.00 
Šeštadienio pokalbiai. 21.55 “Per
sekiojanti aistra"(The Haunting Pas
sion) JAV trile r is , 1983 m. 
Rež.Johnas Korty. Vaid. Jane Sey- 
mour. 23.30 “Monstrai"- “Nusausin
tas".

Sekm adienis, kovo 31 d.
8.55 Programa. 9.00 Animaciniai fil
mai. 11.00 “Šeštadienio pokalbiai".
11.50 ‘ TAIP-NE". TV ža id im as.
12.45 “...prieštarauk!" Diskusijų šou.
13.45 "Viskas! 14.15 VRS kamera.
14.40 T rys  su puse". Dzūkai Lietu* 
vai. 15.15 Kibir Tele Vibir. "Vėjas 
gluosniuose', 50 s. “Lobių sala".
16.30 “ Iš National Géographie kole- 
kcijos"-ą"lššūkis A liaskai". 17.30 
Auksinė Discovery kolekcija. “Ar- 
cheologija"-"Paskutinis mohikanas".
18.00 "Flinstounai', 74 s. JAV ani
macinis serialas. 18.30 Holivudo 
žinios. 19.00 “Beverly Hills, 90210". 
JAV serialas, 2/16 s. 20.00 Žinios.
20.25 “ M on ito rius ". D iskus inė  
sava itės a k tu a lijų  la ida . 21 .00 
Savaitės horoskopas. 21.05 “Rau
d o n o ji vė lia va : ža id im as iki 
ga lo "(R ed  Flag: The U ltim a te  
Game) JAV vaid.L, 1981 m. Rež. 
Donas Tayloras. Vaid. Barry 
Bostwickas, Williamas Devane ir kt.
22.45 “Kruvinasis sekm adienis". 
Kriminalinių įvykių apžvalga.

L IE T U V O S  T V

Pirm adienis, kovo 25 d.
7.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Pasaulio dailio
jo  č iuožim o čem pionatas. Paro
domoji programa. Vaizdo jrašas iš 
Kanados. 20.00 01,02,03. 20.30 
Panorama. 21.10 Sporto studija.
21.20 P rancūzų k in o  vaka ras . 
Vaid.f. ‘ Asilo oda". Rež. Ž.Demi. 
Vaidina Ž.Mare, K.Deniov. 22.45 
Pasaulio koncertų salėse. Kompozi
to rius L.van B e thovenas. P e r
traukoje - 23.10 TV anonsas ir 23.15 
Vakaro žinios.

Antradienis, kovo 26 d.
7.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Lietuva-Belgija. 
Vaizdo jrašas iš Elektrėnų. 18.45 
Žinios (rusų k.). 18.55 TV anonsas.
19.00 Laida moksleiviams “Gimna
zistai". 19.30 Animac.f. "Ateivis ko
pūste". 19.40 Pyragų nebus be nor
agų. Vedėjas P.Šliužas. 20.30 Pan
orama. 21.10 Sporto studija. 21.20 
Anglų vaid.f. ‘ Kai mes vėl susitik
sime". 3 s. Rež. Č.Džerotas. Vaidi
na M.Jorkas, K.Koks. 23.00 TV an
onsas. 23.05 Vakaro žinios.

Trečiadienis, kovo 27 d.
7.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Lietuva-lzraelis. 
Vaizdo jrašas iš Elektrėnų. 18.45 
Žinios (rusų k.). 18.55 Programa 
vaikams. Animac.f. “Gyveno kartą 
žiurkėnas". 19.20 Sodų kraitė. 19.40 
TV forumas. Migracija, vizos, pasai.
20.30 Panorama. 21.10 Sporto 
studija. 21.20 Loterija “ Perlas".
21.25 K rantas. Laidą veda 
V .M atu lev ič ius. 22.25 Tea tras 
te leviz ijo je vaidina K.Ostrausko 
p jesę "D uobkasia i". Rež. 
A.Matulionis. 23.25 TV anonsas.
23.30 Vakaro žinios.

Ketvirtadienis, kovo 28 d.
7.00 Labas rytas. 17.30 Programa. 
17.35 Menora. 18.00 Žinios. 18.10

Gestas. 18.30 Vyriausybė nutarė...
18.45 Žinios (rusų k.). 18.55 TV 
anonsas. 19.00 Programa vaikams. 
Animac.f. “Bremeno muzikantai". 
19.25 TV artelė (rusų k.). 20.10 Nėra 
to blogo, kas neišeitų j gera. 20.30 
Panorama. 21.10 Sporto studija.
21.20 Tarptautinė teatro diena. Re
portažas iš Operos ir baleto teatro. 
“Kristoforų" jteikimas. 22.00 Konra
do kavinė. Autorius P.Garnys. 22.45 
"22". Sporto laida futbolo mėgėjams.
23.05 TV anonsas. 23.10 Vakaro 
žinios.

Penktad ienis, kovo 29 d.
7.00 Labas rytas. 17.45 Programa.
17.20 Lietuvos vyrų krepšinio tau
rės finalinės varžybos. Pusfinalis. 
“Statyba" (Vilnius) - "Atletas" (Kau
nas). Transliacija iš Šiaulių. 18.00 
Žinios. 18.10 Pasaulio ledo ritulio 
čem pionatas. Lietuva-Bulgarija . 
Vaizdo jrašas iš Elektrėnų. 18.45 
Žinios (rusų k.). 18.55 TV anonsas.
19.00 Programa vaikams. Senoji 
animacija. 19.25 Atgarsiai. Ar žur
nalistas visada teisus? Laidos vedė
ja D.Kutraitė. 19.45 Lietuvos vyrų 
krepšinio taurės finalinės varžybos. 
Pusfinalis. “Šilutė" (Šilutė) - “Šiauli
ai" (Šiauliai). Transliacija iš Šiaulių.
20.30 Panoram a. 21.10 S porto 
studija. 21.20 Kanadiečių vaid. se
rialas “Ša lutin is poveikis". 18 s.
22.05 Laisvės alėja. 22.25 TV an
onsas. 22.30 Muzikinis viešbutis.
23.15 Vakaro žinios.

Šeštadienis, kovo 30 d.
8.00 Labas rytas. 10.00 Sveikata. 
Tuberkuliozė. 10.30 Šarka. 11.00 
Mūsų kalba. 11.30 Kelias. 12.00 TV 
anonsas. 12.05 Pasaulio sportas. 
12.25 Šachmatų klubas. 12.40 Li
etuvos olimpiečiai. 13.00 Užeikit, 
sveteliai. 13.30 Kanadiečių serialas 
vaikams “Ū dros jlankė lė ” . 22 s.
14.00 Lietuvos vyrų krepšinio tau
rės finalinės varžybos. Transliacija 
iš Š iau lių . 15.30 Ta rp tau tin is  
kultūros žurnalas “Alice". Prancūzi
ja. 16.20 Amsterdamo Karališkųjų 
rūmų orkestras ir solistai atlieka 
fragmentus iš Dž. Rosinio operos 
“Vilius Telis". 17.55 TV žaidimas 
“Milijonierius” . 18.15 Žinios. 18.25 
TV anonsas. 18.30 Am erikiečių 
dok.f. ciklas “Žvilgsnis j  ateitj". 13 d. 
“Namai ir miestai". 19.00 Europos 
šou. 19.30 Kino pasaulyje. 20.00 
Madų videožurnalas. Jungtinių Val
stijų mados. 20.30 Panorama. 21.10 
Sporto studija. 21.20 Loterija “Per
las". 21.25 Po savo stogu. “Provin
cijos" reportažai apie Molėtų rajono 
žmones. 22.05 Australų TV serialas 
"Nusikalstamas teisingumas”. 17 s.
22.55 Vakaras Kauno muzikiniame 
teatre. 23.25 TV anonsas. 23.30 
Vakaro žinios. 23.45 Pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Pusfinalis. Vaiz
do jrašas iš Elektrėnų.

Sekm ad ien is, kovo 31 d.
9.00 P rogram a. 9.05 Liudykim e 
Kristų. 9.35 Laida vaikams ‘Vyturi
ams ir pelėdžiukams". 10.30 Aus
tralų vaid. serialas vaikams "Slap
toji misija". 30 s. 10.55 TV žaidimas 
vaikams “TV lėgo". 11.25 “Septynios 
Kauno dienos”. Visuomeninis-pub- 
licistinis žurnalas. 12.10 TV anon
sas. 12.15 Krepšinio pasaulyje. 
Autorius V. Mačiulis. 12.45 Orkestro 
šven tė . K oncertuo ja  pučiam ųjų 
o rk e s tra s  "T rim ita s ", so lis ta i 
O.Valiukevičiūtė ir V.Noreika. 13.10 
Amerikiečių dok.f. ciklas "Europos 
gamtos stebuklai". 12 d. “Europos 
flo ra  ir fauna". 14.00 Sveikinimų 
koncertas. 15.00 Žinios. 15.05 Li
e tu vo s  va ikų  ir m oks le iv ių  TV 
konkursas “Dainų dainelė-96". Da
lyvauja Ignalinos, Kauno, Kupiškio, 
M ažeikių, Radviliškio, Ukmergės 
rajonų bei Druskininkų ir Vilniaus 
m iestų dainin inkai. Pertraukoje - 
A n im ac.f. “ Išpu ikus i p rincesė".
17.25 Žurnalas “Tavo laikas” . Kata
likų bažnyčios naujienos. 17.55 At
mintis. 18.20 Žinios. 18.30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 19.00"Formulė- 
1 ” Brazilijos Grand prix. Transliaci
ja  iš Brazilijos. 21.00 Panorama.
21.40 Sporto Studija. 21.50 Pirma
sis kanalas. 22.10 Videokaukas. 
“Pasakėlės iš rūsio". 23.20 Vakaro

žinios.

T E L E  3

tele 3
Pirm adienis, 96 03 25
8.00 “CNN" žinios (a). 8.30 Rek
laminė informacija “100 %". 8.40 TV 
serialas “Santa Barbara". 922 s.
9.30 Pertrauka. 17.40 Programa.
17.45 Teletekstas. 18.00 Medicinos 
laida “Sveikatos apsaugos reforma".
18.30 Pasaulio sportas. 18.55 Re
klaminė informacija “ 100 %". 19.05 
Madų laida “Stilius". 19.30 TV seri
alas “Santa Barbara". 923 s. 20.30 
Animacinis filmas “Paskutinis Mohi
kanas". 2 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 TV serialas 
“A ka pu lko  ka rš tis " ( “A capu lco 
H.E.A.T.", JAV nuotykinis, 1993). 5 
s. 22.20 Poleminė laida “Detektori
us“. 23.00 Žinios. 23.15 Reklaminė 
informacija “100 %". 23.25 Sporto 
naujienos. 23.35 Vaidybinis filmas 
“Bonevilis, Arizona" ("Bonneville, 
Arizona", 1988, JAV mistinė drama; 
rež. A .R u ffie r, akt. T .D urbin, 
M.E.Ross ir kt.). 1 s. 0.35 Pabaiga.

Antradienis, 96 03 26
8.00 “CNN" žinios (a). 8.30 Rek
laminė informacija “100 %". 8.40 TV 
serialas "Santa Barbara". 923 s.
9.30 TV serialas “Maria Celeste”.
128 s. 10.20 Pertrauka. 17.40 Pro
grama. 17.45 Teletekstas. 18.00 
Muzikos laida “POP T V . 18.55 Re
klaminė informacija "100 %”. 19.05 
Laida “ M okslas ir technologija" 
(“Science and Technology", a, titr.).
19.30 TV serialas “Santa Barbara". 
924 s. 20.30 Lėlinis filmas "Seklio 
Trupinio nuotykiai". 9 s. 21.00 Žin
ios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
Vaidybinis filmas “Dručkis šnipas" 
(“The Fat Spy", komedija; rež. Jo
seph Brun, akt. B .D onlevy, 
J.E.Leonard ir kt.). 23.00 Žinios.
23.15 Reklaminė informacija “ 100 
%". 23.25 Sporto naujienos. 23.35 
Muzika. 0.00 Pabaiga.

Trečiadienis, 96 03 27
8.00 “CNN" žinios (a). 8.30 Rek
laminė informacija “100 %". 8.40 TV 
serialas "Santa Barbara". 924 s.
9.30 TV serialas “Maria Celeste".
129 s. 10.20 Pertrauka. 17.40 Pro
grama. 17.45 Teletekstas. 18.00 
In fo rm acinė  ana litin ė  la ida 
"Naujienos. Nuomonės". 18.30 TV 
žurnalas "Europos kaleidoskopas”.
18.55 Reklaminė informacija “ 100 
%". 19.05 Laida “Pagaminta Lietu
voje": apie statybinių medžiagų pra
monę. 19.30 TV serialas “Santa 
Barbara”. 925 s. 20.30 Animacinis 
filmas Transformeriai”. 15 s. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 TV serialas “Kelias j dangų” 
(“Highway To Heaven” , JAV fantast
inė drama). 5 s. “Dar viena stiklinė 
sulčių” . 22.25 Muzikos laida “Bom
bonešis” . 23.00 Žinios. 23.15 Rek
laminė informacija “ 100 %“ . 23.25 
Sporto naujienos. 23.35 Vaidybinis 
film as “ Palaima" ( “Bliss", 1986, 
ju o d o ji kom ed ija , rež. Ray 
Lawrence, akt. B.Otto, L.Curran ir 
kt.) 1.30 Pabaiga.

Ketvirtadienis, 96 03 28
8.00 “CNN" žinios (a). 8.30 Rek
laminė informacija “100 %”. 8.40 TV 
serialas “Santa Barbara". 925 s.
9.30 TV serialas “Maria Celeste".
130 s. 10.20 Pertrauka. 17.40 Pro
grama. 17.45 Teletekstas. 18.00 
“Muzika ir šventas žodis" (r, titr.).
18.30 Laida “Langas j gamtą". 18.45 
Dokumentinis ciklas “Šveicarija" (a, 
titr.). 18.55 Reklaminė informacija 
“ 100%". 19.05 Dokumentinis ciklas 
“Centrinė gatvė" (“Center Street", a, 
titr.) 19.30 TV serialas “Santa Bar
bara". 926 s. 20.30 Animacinis fil
mas “Transformeriai". 16 s. 21.00 
Ž inios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 V a idyb in is  film a s  "G im ė 
žvaigždė" ("A Star Is Bron", roman
tiška  is to r ija , rež. W illiam
A.Wellman, akt. J.Gaynor, F.Marčh 
ir kt.). 23.20 Žinios. 23.35 Rek
laminė inlormacija “100 %“. 23.45 
Sporto naujienos. 23.55 Laukiniai 
Pietūs. Dok. filmas “Kova už Breik- 
si salą". 0.25 Pabaiga.

Penktadienis, 96 03 29
8.00 “CNN" žinios (a). 8.30 Rek
laminė informacija “100 %". 8.40 TV 
serialas „S anta  Barbara". 926 s.
9.30 TV serialas “Maria Celeste". 
131 s. 10.20 Pertrauka. 17.40 Pro
grama. 17.45 Teletekstas. 18.00 
Muzika. 18.30 TV žurnalas “Euro
pos scena". 18.55 Reklaminė inlor
macija 100 %". 19.05 Poleminė lai
da “Detektorius” . 19.30 TV serialas 
“Santa Barbara". 927 s. 20.30 Ani
macinis filmas “Dži Ai Džo - nepa
prastų karių būrys" (“G.I.Joe"). 8 s.
21.00  Ž in ios . 21 .15  Sporto  
naujienos. 21.30 TV serialas "Kalni
etis" (“The Highlander” , fantastinis).
III. 5 s. 22.30 Vaidybinis filmas 
“Bonevilis, Arizona" (“Bonneville, 
Arizona", 1988, JAV mistinė drama; 
rež. Alan Ruffier, akt. T.Durbin, 
M.E.Ross ir kt.). 2 s. 23.25 Žinios.
23.40 Reklaminė informacija “100 
%". 23.50 Sporto naujienos. 0.00 
Pabaiga.

Šeštadienis, 96 03 30
9.00 Programa. 9.05 Lėlinis filmas 
“Seklio Trupinio nuotykiai". 9 s. An
im a c in is  film as “ M ažučiukų 
gyvūnėlių parduotuvė". 8 s. 10.00 
Dok. filmas iš serijos “Britanija iš 
arčiau". 10.30 Vaidybinis filmas 
"Dručkis šnipas” (“The Fat Spy”, 
komedija; rež. Joseph Brun, akt.
B.Donlevy, J.E.Leonard ir kt.). 12.00 
TV serialas “Kalnietis”  (“The High
lander”, fantastinis). III. 5 s. 13.00 
M uzikos la ida “ POP TV”. 14.00 
Muzikos maratonas. 15.00 Anima
ciniai filmai "Transformeriai". 15 s.
15.30 Laida/Pagaminta Lietuvoje": 
apie statybinių medžiagų pramonę.
16.00 TV serialas “Akapulko karš
tis" (“Acapulco H.E.A.T.", JAV nuo
tykinis, 1993). 5 s. 17.00 Dokumen
tinis ciklas “Centrinė gatvė" (“Cen
ter Street", a, titr.). 18.00 TV žur
nalas “ Pasaulio aidas". 18.00 TV 
serialas "Maria Celeste". 132, 133 
s. 19.35 Madų ir d iza ino la ida 
“Nuo... iki...". 20.00 Laida “Mokslas 
ir technologija” (“Science and Tech
nology", a, titr.). 20.30 Animacinis 
filmas "Mano mažojo ponio pasa
kos". 9 s. 21.00 Žinios. 21.15 Muzi
ka. 21.30 Vaidybinis lilmas “Namas 
pajūrio žemumoje" (uDas Haus Am 
Watt", Vokietija, psichologinis detek
tyvas; rež. Sigi Rothemund, akt. 
H .Jaenicke, G .Landgrebe ir kt.)
23.05 Žinios. 23.20 Pabaiga.

Sekm adienis, 96 03 31
9.00 Programa. 9.05 Animaciniai fil
mai: “Lenktynininkas Spydas". 52 s. 
“Mano mažojo ponio pasakos". 9s.
10.00 Laida “Langas j  gamtą". 10.15 
Dokumentinis ciklas “Šveicarija" (a, 
titr.). 10.30 Vaidybinis filmas "Gimė 
žvaigždė" (“A  Star Is Bron", roman
tiška  is to r ija , rež. W illiam  
A.Wellman, akt. J.Gaynor, F.March 
ir kt.). 12.30 Muzikos laida “Bom
bonešis". 13.00 Politinė apžvalga 
"Pasaulio pranešimai" (“World Re
port", a.). 14.00 Muzikos maratonas.
15.00 Animaciniai filmai: “Trans
formeriai". 16 s. “Dži Ai Džo * nepa

prastų karių būrys" (“G.I.Joe"). 8 s.
16.00 “Muzika ir šventas žodis" (r, 
titr.). 16.30 TV serialas "Kelias j dan
gų" (“Highway To Heaven", JAV fan
tastinė dram a). 5 s. “Dar viena 
stiklinė sulčių". 18.00 TV žurnalas 
“Europos kaleidoskopas". 18.00 TV 
serialas “Maria Celeste“ . 134, 135 
s. 19.35 TV žurnalas "Kelionių va
dovas" ("Travel Guide", a, titr.) 20.00 
Laida “Pasaulio sportas". 20.30 
A n im ac in is  film a s  “ M ažučiukų 
gyvūnėlių parduotuvė". 9 s. 21.00 
Politinė laida “Žvelkime atidžiau”.
21.30 Vaidybinis filmas “Paryžiaus 
gyvenimas" (“ La Vie Parisienne", 
muzik. kom edija; rež. Christian- 
Jacque, akt. B.AIane, G.Aminel ir 
kt.). 23.05 Pabaiga.

Š IA U L IŲ  T V  
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Šeštadienis, kovo 23 d. 
18.00-19.00 Šou programa “Cen
trinė gatvė". 19.00-21.00 BTV. 21.00 
Mana-Mana. 21.30 Rockijada VAU.
22.00 Sveikinimų koncertas. 22.20 
Laidos “Puodeli, v irk" premjera.
22.30 “jsijunk TV". 23.00 POP be 
ROCK. 23.30 Kriminalinės istorijos. 
“Tyli naktis".

Sekm adienis, kovo 24 d.
16.30-24.00 Baltijos TV.

Pirm adienis, kovo 25 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Kerėto
ja". 10.15 Žinios. 10.35 Šou progra
ma “Centrinė gatvė” . 19.00-22.00 
Baltijos TV. 22.00 Taip yra. 22.30 
Mozaika. 23.00 “Kerėtoja".

Antradienis, kovo 26 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja". 10.15 Mozaika. 10.40 "Ragani- 
ukės Gudrės pokštai”. 19.00 Pirk. 
parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 “Sodžius". 20.00-22.00 Balti
jos TV. 22.00 Kartojama “Pirk, par
duok, in form uok". Ž in ios. 22.30 
Sankryža. 22.40 “Kerėtoja".

T rečiadien is, kovo 27  d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Kerėto
ja". 10.15 Žinios. 10.35 D.J. Festi- 
valis-96.19.00 “ Pirk, parduok, infor
muok". 19.10 Žinios. 19.30 Mok
sleivių namų studijos laida. 20.00-
22.00 Baltijos TV. 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.

Ketvirtadienis, kovo 28 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja". 10.15 Žinios. 10.35 POP be 
ROCK. 19.00 “Pirk, parduok, infor
muok". 19.10 Žinios. 19.30 “Būkite 
sveiki". 20.00-22.00 Baltijos TV.
22.00 Kartojama “Pirk, parduok, in
formuok". Žinios. 22.30 Rodo “AR
GOS".

Penktadienis, kovo 29 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Paga
liau skambutis". 10.15Žinios. 10.35 
ŠPI studijos laida. 19.00-22.00 Bal
tijos TV. 22.00 Pirk, parduok, infor
muok. 22.10 Žinios. 22.30 Teatro- 
nas. 23.00 “Kerėtoja”.
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