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V  KAINA 50 CENTŲ J

TĖV Y N ĖS SĄJUNGOS DIENA ŠIAULIUOSE
GEDIMINAS VAGNORIUS: SVARBIAUSIA - EKONOMIKA

Irena BIJEIKIENĖ

Praėjusį penktadienį, Tėvynės 
Sąjungos dieną, Šiauliuose lankėsi 
TS(LK) Valdybos pirm ininaks G edi
minas Vagnorius bei TS(LK) Sveika
tos apsaugos komiteto pirm ininkas 
Juozas Galdikas. Susitikime su m i
e s to  v is u o m e n e  e k s p re m je ra s  
pabrėžė, kad svarbiausias Tėvynės 
Są jungos uždavinys yra a tstatyti 
sužlugdytą šalies ekonomiką.

Gediminas Vagnorius diskusijoje 
su verslininkais “Verslas, ekonomi
ka ir finansai" komentavo naują kon
servatorių programą bei analizavo 
priežastis, dėl kurių žlunga Lietuvos 
eko n o m ika . K a ip  p a g rin d in e s  
ekon om ikos  k la idas  G ed im in as  
Vagnorius įvardijo iškreiptą finansų 
politiką, apverstą pinigų po litiką , 
privačios nuosavybės santykių ne
paisymą bei nete isingą mokesčių 
politiką.

P r ie š in g a i, ne i re ik a la u ja  
ekonomikos pradmenys ir gyvenimo 
logika, nuo 1990 m. pradžios buvo 
pasirinktas ne  paklausos ska tin i
mas, o slopinimas, žmonių perka
mosios galios žlugdym as. Pirmoji 
ekonom ikos ta isyk lė , kurios turi 
la iky tis  k ie kv iena  V y ria usybė , - 
palaikyti paklausą, duoti pirkėją ga
mintojui. TS(LK) Valdybos pirm inin
kas konstatavo, kad dabar, nors 
ekonomika nėra perteklinė, daugu
ma prekių visiškai neteko paklau
sos. įm onės ž lunga ne vien dė l 
didelių mokesčių, bet dėl to, kad, 
naudojant finansinius svertus, buvo 
slopinama žmonių ir įm onių perka
moji galia, kuri nusmukdyta keletą 
kartų.

Kita įmonių žlugimo priežastis - 
valstybės skolinimosi politika. Iš pir
mo žvilgsnio ji atrodo nekalta, tačiau 
iš tikrųjų taip nėra, ypač kai sum a
noma pasiskolinti tiek pinigų, kiek 
realiai jų nėra Lietuvos rinkoje. Taip 
a ts itiko  praeitų  metų rudenį, kai 
staigiai buvo pake lta  sko lin im osi 
kartelė. Vyriausybė skolinosi ne tik 
natūraliai laisvus pinigus, bet ties i
og išsiurbė juos per bankus, gyven- 
o ju ^ M m o n e s .  Įm onėje esantys

pinigai yra apyvartiniai ir išlieka, o 
valstybės pasiskolinti yra suna ik i
nami, pravalgomi.

G edim inas Vagnorius atskleidė 
dar v ieną pragaištingos ekonom 
inės politikos momentą - į  Lietuvos 
ūkj labai mažai investuojama užsie
n io  k a p ita lo . Taip a ts itin ka , nes 
m ūsų f in a n s in ia i m e c h a n iz m a i 
neleidžia ateiti investiciniam  kapi
talui- Pernai j Lietuvą investuota tik 
už 50 mln. dolerių, o tai keletą kartų 
m ažiau nei 1993 ir 1994 m eta is. 
Priėm us va liu tų  valdybos m odelį, 
investiciniai pinigai verčiami spekuli
a c in ia is  s ra u ta is  ir iš  ka rto  iš s 
tumiam i iš Lietuvos.

TS (LK ) V a ldybos p irm in inkas  
konstatavo, kad iš užsienio tarptau
tin ių  ryš ių  gau nam i le n g va tin ia i 
kreditai buvo naudojami ne ilgalaiki
ams projektam s, o taip pat - p raval
gym ui. Iš tų pasiskolintų m ilijardų 
dolerių m ažiau nei trečdalis skiria
ma investicijoms, o visa likusi dalis 
yra pravalgom a, sunaikinama. Da
bar jau ateina laikas, kai tuos "su
valgytus" pinigus reikia grąžinti.

G ed im inas Vagnorius ta ip  pat 
iškė lė  lito  nuvertė jim o problem ą. 
"Jei keitimo kursas nebūtų fiksuo
tas, tai lito  nuvertėjimas reikštų tik 
tai, kad vyksta infliacija. Dabar yra 
ryškus skirtumas tarp nom inalaus ir 
realaus lito kurso, o tai reiškia, kad 
dirbtinai (mūsų lėšomis) yra nu p igi
namos im portinės prekės ir d irbti
nai pabranginam os m ūsų įm onių  
gam ybos išlaidos. Iš tikrųjų reikėtų 
fiksuoti ne keitimo kursą, o apy
varto je esančių pinigų kiekį, ir taip 
s ta b d y ti in fliac iją . Tačiau p in igų  
masė buvo padidinta 2,2 karto, o 
keitimo kursas liko toks pat, todėl 
sustabdytos tik im portin ių prekių 
kainos, o dėl tokio infliacijos spren
dimo 2 kartus pakilo mūsų prekių 
kainos. Esant norm aliai situacijai, 
vienodai turi augti ir im portin ių, ir 
vietinių prekių kainos", - sako G ed
im inas Vagnorius. TS(LK) Valdybos 
p irm in in ka s  rez ium avo , kad dė l 
dirbtinės pinigų politikos mūsų ga
m in to ja i n e g a li p a rd u o ti savo  
p ro d u k c ijo s  net v id aus  rinko je ,

nekalbant apie eksportą.
Apžve lgdam as m okesčių po li

tiką, Gedim inas Vagnorius rėmėsi 
Tėvynės Sąjungos programa, kuri
oje s iū lom a sum ažin ti gam in to jų  
m okesčius, dešim čia i m etų a ts i
sakyti pelno, kuris skiriamas gam y
bai plėsti, mokesčių. Konservatori
ai ta ip  pa t s iū lo  a ts isa ky ti v isų  
m okesčių už im portuojam ą tech
nologiją ir sutvarkyti socialinio drau
dimo bei pajamų mokesčius. TS(LK) 
Valdybos pirm ininkas konstatavo, 
jog, sudė jus  pa jam ų ir  "Sodros" 
mokesčius, jų lygis lenkia Europos 
m okesčių v idurk į. K onservatoria i 
s iū lo  nuo 3 3  ik i 28 p ro c e n tų  
sum ažinti pajamų mokestį, o susi
dariusį skirtumą panaudoti medici
nos d raud im u i. P aga l p rogram ą 
mokestis "Sodrai” turėtų būti skaiči
uo jam as nuo tos p in igų  sum os, 
kok ia  žm ogų draudž iam e, k ita ip  
“Sodros” mokestis tampa dar vienu 
pajam ų m okesčiu. Konservatoria i 
ta ip pat siūlo įves ti a tle istus nuo 
pajam ų m okesčio pensijų a tidė ji
mus. Gedim inas Vagnorius atkreipė 
susirinkusiųjų dėmesį į  tai, kad svar
bu p e rtv a rk y ti a d m in is tra c in iu s  
m o ke sč iu s , t ik s lia i n u s ta ty ti 
m o ke sč ių , baudų  ir  d e ls p in ig ių  
skaičiavim o tvarką. TS(LK) Valdy
bos pirm ininko teigimu, delspinigiai 
turėtų atitikti šiek tiek padiditą bankų 
palūkanų normą, o bendras m okėji
mas išdėlio jam as ilgesniam  laiko
ta rp iu i,  kad  n e b ū tų  ž lu g d o m a  
įmonė. “Mokesčių inspektorių, poli
cininkų ir prokurorų premijavimas už 
m okesčių  iš ieško jim ą  yra  te isės 
principų pažeidimas. Pasitaiko atve
jų, kad kai kurie mokečsių inspek
toriai, siekdami gauti prem iją, tyčia 
k la id in a  įm o n ių  b u h a lte r iu s , 
pateikdami neaiškias instrukcijas ar 
net atsakymus. Jei yra teisinių aktų 
dviprasmybė, kaip ir kitose teisinėse 
valstybėse, turi būti ginam a ne val
stybė, o pilietis", - sakė Gediminas 
Vagnorius.

A p ib e n d rin d a m a s  iš s a k y ta s  
mintis, TS(LK) Valdybos pirmininkas 
pabrėžė, kad konservatoriai siūlo 
atsisakyti ekonomikos slopinimo ir 
pereiti prie skatinančių finansinių 
svertų, palaikyti vietines įm ones ir 
prekes, klasikiniais metodais stab
dyti infliaciją, o ne im ituoti kovą su 
ja, pritaikyti konkrečius teisinius-fi- 
nansinius mechanizmus, kaip  priim 
ti, o ne išstumti investicinius pinigus, 
apsaugoti įmonių bei jų  akcininkų, 
sav in inkų , da lin inkų  nuosavybę , 
stabdyti tyčinį įmonių praskolinimą. 
G ed im inas Vagnorius sakė, kad 
konservatoriai siūlo ne kištis į įmonių 
veiklą, bet įgyvendinti konkrečius 
mechanizmus, stabdančius įm onių 
prasiskolin im ą. Tėvynės Sąjunga 
taip pat siūlo konkrečius būdus, kaip 
atstatyti bankų patikimumą. TS(LK) 
Valdybos pirm ininkas sakė, kad in
dėlių saugumą reikia užtikrinti per 
draudimo sistemas, per įstatymus, 
išlaidų kontrolę. Be šių konkrečių

ekonominių, socialinių, teisinių, fin
ansinių priem onių, Tėvynės Sąjun
ga yra sudariusi per 10 ilgalaikių 
ekonom inių program ų, kurios yra 
taisyklių, kaip remti verslą, eksportą, 
darbo vietų kūrim ą ir kt., rinkinys. 
“ M es s iū lom e tok ias valstybines 
programas, kurios taikomos Vakarų 
valstybėse, kur ne valdininkai ir juo 
labiau ne prem jerai skirsto kreditus 
ar teikia lengvatas. Vyriausybė turi 
ne skirstyti, o tik  sudaryti veiklos 
galim ybes” , - reziumavo Gediminas 
Vagnorius.

Diskusijų su m iesto verslininkais 
metu TS(LK) Valdybos pirmininkas 
išsakė savo nuomonę ir dėl Šiaulių 
laisvosios ekonominės zonos. Ek
sprem jeras page idavo atsisakyti 
socialistinio LEZ modelio, o pereiti 
prie klasikin io la isvos ios prekybos  
te rito rijo s  supratimo.

G edim inas Vagnorius prim inė, 
kad tokios zonos buvo kuriamos 
buvusiose socialistinio lagerio šal
yse, k u r  d ra u d ž ia m a  rinkos  
ekonom ika, o LEZ reiškė rinkos

santykių leidimą. įstatyme šio LEZ 
reiškų leidimą rinkos santykiams. 
Įstatyme šio LEZ supratimo jau ne
beliko, bet toks zonos pavadinimas 
daug ką klaidina.

TS(LK) Valdybos p rim in inko  
nuomone, Šiauliuose reikia jkurli 
laisvos prekybos ir transporte teri
toriją tokią, kokios yra JAV ar Eu
ropoje. Jei Šiaulių aerouostas būtų 
panaudotas tarptautinei prekybai, 
kurios apyvarta gali būti milijardinė, 
užtektų, kad miestui nuo tos apy
vartos nubyrėtų nors pusė procen
to už aptarnavimą, transporto pa
slaugas, įpakavimą, pirminį apdor
ojimą. Anot Gedimino Vagnoriaus, 
norint įkurti laisvos prekybos teritor
iją, re ik ia  sudaryti m aksim alius 
patogum us; pats aerouostas yra 
labai didelis patogumas, patogi ir 
geopolitinė jo  padėtis, nes daugelis 
prekybos srautų eina per Lietuvą iš 
Vakarų į  Rytus ir atgal.

La isvos prekybos te rito rijo je  
reikėtų supaprastinti mokesčius ir 
biurokratinį valdymą.

DISKUSIJA APIE ESAMĄ IR 
BŪSIM Ą SVEIKATOS APSAUGĄ

Leonija MALAKAUSKIENĖ

Kraujagyslių chirurgas, dvylika melų 
dirbęs praktinį, mokslinį ir pedagoginį 
darbą, habifiluotas medicinos daktaras 
Juozas Galdikas balandžio 12 d. Suau
gusiųjų poliklinikos salėje kalbėjo, kad 
valstybę sukurti yra sunkiau, negu iško
voti nepriklausomybę, nes daug ką reikia 
daryti ne taip, kaip buvo daroma 50 
melų. Tai supratęs, jis ryžosi: kažkas turi 
imtis darbo. Dabar jis yra Vilniaus mies
to savivaldybės Sveikatos apsaugos 
skyriaus vedėjas. Savivaldybių asociaci
jos Sveikatos apsaugos komiteto pirmin
inkas ir vadovauja Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) tokiam pat ko
mitetui. Poliklinikos salėje įvyko diskusija 
apie dabartinę Sveikatos apsaugos sis
temos įstatymu paremtą gydymo įstaigų 
pertvarką.

Svečias iš Vilniaus pažymėjo, kad 
Šiauliai šiame reikale pirmauja. Pirmu 
osius muša ir savi, ir svetimi. Sena iš
mintis skelbia: devynis karius matuok, 
tik dešimtą - pjauk. Sveikatos reformos 
istorija kitokia: trejus metus matuoja ir 
matuoja, ir vis nepjauna. Naujesnė pat
irtis rodo, kad neįmanoma sukurti idea
laus leorinio modelio: per 2-3 metus bet 
koks modelis pasensta. Neapsiriko es
tai, dar 1992 m. ėmęsi sveikatos drau
dimo. Medikų atlyginimai, tiesa, padidė
jo nedaug, bet pagerėjo darbo sąlygos. 
Niekas nebeprašo duoti dar pusę etato, 
kiek ligonių, kiek procedūrų, toks ir atly
ginimas. Estai, latviai ir čekai nieko naujo 
nesukūrė - jie lik pasižvalgė aplink save 
ir pasimokė.

Lietuvoje poliklinikos nuo ligoninių 
a is iskyrė  skausmingai ir. svečio 
nuomone, nekorektiškai. B end ro sio s 
praktikos gydytojai neturi likti vien tij< su

tenendoskopu. Pirminė sveikatos 
priežiūra (pati ekonomiškiausia, pati 
prieinamiausia), specialistų ir priemonių 
nebetekus, negali likti be nieko.

Žiūrint į  lai, kaip vyksta reforma Li 
etuvoje, gali kilti klausimas, ar iš viso 
vyksta minėtas matavimas? Gal lik imi 
lavimas... Sveikatos apsaugos sistem
os įstatymas buvo apsvarstytas ir priim
tas per pusdienį, nes medikai, Gydytojų 
sąjungos pakviesti, jau rengėsi streikuo
ti. Dveji metai guli parengtas Sveikatos 
draudos /statymas. Dveji metai keliamas 
aliarmas, o Prezidentas sako: kalbėjau 
ir su p. Brėdikiu, ir su p. Vinkum... O 
reikia ne kalbėti - daryti! Daryti nenori? 
Nesugeba? Ir viena, ir antra?

Valdančioji partija atėjo j rinkimus be 
savo sveikatos programos. Per trejus 
metus ministerija sukūrė programa ir 
numatė jos įgyvendinimo kelius, bet lai
kas praėjo! O pradėti buvo galima prieš 
trejus metus, kai buvo dar vaistų, 
tvarsliavos, instrumentų, technikos at
sargų. Buvo paskolų. Dabar reforma - 
skausmingai! - bet vyktų.

Mūsų Seimo priimta rezoliucija reko
menduoja, bet ne jpareigoja vyri
ausybę teikti prioritetą žmonių sveikatai. 
Deklaruojama, kad sveikata - brangiau
sias turtas, bet nieko nedaroma šiai de
klaracijai įgyvendinti. Prioritetinėmis srit
imis laikoma aplinkos apsauga, bankai, 
demografija ir energetika. Net labdaros 
neįstengiama pasiimti vyriausybiniu ly
giu, o ligoninės to negali padaryti, nes 
įstatymais jų veikla apribota.

Kritiškai įvertinęs dabartinę padėlį, 
kalbėtojas išdėstė konservatorių pro 
gramines sveikatos apsaugos nuosla

nuke lta  į 2 p.
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Darni ir sėkminga sveikatos ap
saugos sistema priklauso ne tik nuo 
pakabamo linansavimo, bet ir nuo de
centralizavimo. Medicinos jstaigos turi 
turėti ne biudžetinės, o savarankiškos 
jstaigos statusą. Biudžete turėtų likti tik 
atlyginimų fondas. Administracija pati 
tvarkytų savo lėšas, darytų išlaidas ir 
taupytų, nes lėšos gruodžio mėnesj 
nebūtų nubraukiamos, o kaupiamoj»1xi- 
simiems pirkimams.

Pinigų neatsineš ir nauja valdžia. Kol 
kas neaišku, nuo ko priklausys mediko 
atlyginimas - ar nuo dirbtų valandų 
skaičiaus, ar nuo darbo kokybės, dar
buotojo slažo? Konservatorių nuomone, 
bazinis poliklinikos gydytojo atlyginimas 
sudarytų 80% jo uždarbio, o 20% jis 
gautų už atliktą darbą: akių, ausų ligos 
diagnozavimą, kardiogramos iššifravimą 
ir pan. Prieš nustatant diagnozę, skiri
ant vaistus, ligonj dar reikia išklausyti, 
suprasti, užjausti, paguosti... Daliai 
medikų reikės dar to išmokti. Rygoje 
medikų jau nebereikia raginti kelti savo 
kvalifikaciją...

Specialistams bazinio ir individualiai 
užsidirbamo atlyginimo santykis galėtų 
būti kitoks (50 ir 50 proc.), nes jų popu
liarumas labai priklauso nuo kvalifikaci
jos.

Ligonių kasa turėtų būti ne apskrityje, 
o savivaldybėje, nes. pvz., Vilniaus 
apskrityje mediciną prižiūri vienas žmo
gus - praeityje buvęs labai geras šokė
jas p. Karnaitis...

Sovietinis modelis rinkos sąlygomis 
pasirodė negyvybingas Vaistai ir visa 
kita perkama rinkos kainomis, o finan
suojama po senovei.

Todėl konservatoriai siūlo žiūrėti ne 
tik j programas, bet ir j tuos, kas stovi 
už programų. Ar tai tikrai tie žmonės, 
kurių darbai nesiskiria nuo žodžių?

Šiaulių miesto tarybos Sveikatos ir 
socialinių regatų komiteto pirmininkfe 
gyd. Birutė Paplauskienė priminė, kad 
mieste yra sudaryta Bendruomenės 
sveikatos laryba ir pasiūlė apie ją pa
pasakoti jos pirmininkui.

Gydytojas neurochirurgas Albertas 
Griganavičius kalbėjo, kad šios tarybos 
liksiąs • jungti visuomenę su miesto 
valdžia, kelti problemas, prižiūrėti, kaip 
vykdomi Seimo, Vyriausybės ir miesto 
valdžios jstatymai bei nutarimai, kaupli

medžiagą apie padėtj mieste, teikti 
pasiūlymus miesto Tarybai ir Valdybai. 
Bendruomenės sveikatos taryboje 
medikų yra tik vienas trečdalis, antrą 
trečdalj sudaro visuomeninių organiza
cijų, Irečią - gamybininkų atstovai.

Šios tarybos surengtoje konferenci
jo je perskaityta 12 pranešimų apie 
šiauliečių sveikatai svarbius (aktorius. 
Tačiau pernelyg mažai joje dalyvavo 
visuomenės, spaudos, net miesto 
valdžios atstovų.

Gyvename giliausią ekonominę, 
dvasinę ir kitokią krizę. Keliame net 
klausimą: ar nebus uždarytos ligoninės, 
poliklinikos?

Taip trūkstamų pinigų šaltinis - alko
holis. Milijardai litų ir dolerių suteka j 
privačias kišenes. Pinigų už licenzijas 
verstis svaigalu prekyba užtenka lik 
pirminiam girtųjų gydymui - po traumų, 
apsinuodijus ir 1.1. Todėl reikia spausti 
Seimą, Prezidentą ir dižiausią blaivin
inką Č. Juršėną, kad greičiau būtų pri
imtas alkoholio kontrolės jstatymas. 
Tada nekiltų klausimas, ar nereikia gy
dytojus paleisti nenumatytų atostogų.

Gyd. A. Griganavičius kvietė aktyvis
tus j Bendruomenės sveikatos tarybą, 
kurios būstinė yra pas savivaldybės gy
dytoją Praną Nainį.

Gyd. B. Paplauskienė būgštavo, kad 
valstybė, kur žmonių sveikata nejdomi 
nei visuomenei, nei Vyriausybei, yra 
pasmerkia žūti.

30 metų dirbantis neurologas gyd. 
Aleksandras Ronkus norėjo pasitikslin
ti. kas priklauso pirminei sveikatos 
priežiūrai. Jam taip pat rūpėjo nervų 
skyrių likimas rajonų (Joniškio, Pakruo
jo ir kt.) ligoninėse.

Svečio iš- Vilniaus nuomone, ateity 
etatų ir ligonių niekas neskirstys. Ligo
nis eis pas gerą gydytoją, kuris ir pats 
bus suinteresuotas pasitobulini!, net tapti 
psichoterapeutu. Vilniuje tik 3 gydytojai 
gali skaityti, jveninti encefalogramą. Tam 
reikia tris mėnesius specializuotis 
Kaune. Tačiau, jvedus sveikatos drau
dimą, apmokėjimą iš ligonių kasų, med
icinos jstaigos vyr. gydytojas jau kitą di
eną pasiųs ką nors pasitobulinti, kad 
potencialus pacientas nenueitų kitur.

Daug pagyvenusių gydytojų dirba, 
nes negali pragyventi iš pensijos. Gaud
ami normalią pensiją, gal pasitenkintų

puse konsultanto etato kur nors miesto 
pakrašty? Tuo tarpu baigusieji mokslus 
neturi kur dirbti, o gavę darbo - nieko 
neuždirba...

Kol nėra sveikatos draudimo, rajonų 
poliklinikos ir ligoninės turėtų likti saviv
aldybių žinioje. Sveikatos apsaugai 
reikėtų skirti 5 proc. bendro vidaus 
produkto. Vyriausybė turi programas, 
alsiima savo dalj (dalj gauna iš užsien
io). Likusios lėšos turėtų būti paskirsto
mos pagal savivaldybių finansavimo 
principą (pagal gyventojų skaičių), o 
savivaldybė pati spręs, kojai reikia: po
liklinikos, ligoninės ar ambulatorijų, o gal 
skyriaus su dešimčia lovų? Vakarų šal
yse lovos dirba. Ligonis guli ne 3, o 1 
savaitę. Išvarža operuojama staciona
re. Draudimas numato 1 dieną. Nori 
gulėti ilgiau - mokėk, nors pats būtum 
daktaras. Draudos principas priverčia 
mediciną dirbti ekonomiškai.

Turi būti jkurtos ligonių kasos: 
paruošti kadrai, kompiuteriai, formos, 
visi apmokyti, kaip reikės dirbti. Dabar, 
po 2 metų stabilizacijos, visi visiems 
skolingi (kaip 1990 metais). Sugriuvus 
bankams, o verslininkams išvežus j 
užsienį pinigus, algų irgi nėra. Naivu tikė
tis naujų užsienio paskolų, menka 
paguoda ir vidaus paskola (vertybiniai 
popieriai). Ministras Vinkus ne iš gero 
kėlė mokamų gydymo paslaugų 
klausimą.

Norėtųsi, kad įstatymu būtų nustaty
ta, už ką nemokama, o paskui - už ką 
mokėti. Pirmoje eilėje - Konstitucija, 
paskui - kili jstatymai. Tačiau tik nauja 
ekonominė politika įgalins pamalyti 
šviesą tunelio gale. Vyriausybė, nesug
ebanti vykdyti biudžeto, kuris yra įstaty
mas, privalo pasitraukti.

Gyd. Bronius Gadeikis klausė, ką 
naujo gali pasiūlyti tokte Seimo juokdar
iai kaip Albertynas ir kili. Jis abejojo, ar 
išvaikius specialistus, žmogus nebus 
varinėjamas po kabinetus. Poliklinikoje 
jis galėtų būti atleistas per porą valandų. 
Jo nuomone, dabaniniai vaidininkai dir
ba pagal KGB nurodymus arba nemo
ka dirbti kitaip.

Apskrities gydytojas Kazys Š ie  
ponavičius, pritardamas diskusijoje 
išryškėjusiai dabartin io reformos 
vyksmo kritikai, klausė, kas galėtų 
reikalą sujudinti. Gal Savivaldybių aso
ciacija?

Jo nuomone, reformą reikia ir 
svarstyti, ir vykdyti, kad ir su klaidom, 
kurias vėliau bus galima ištaisyti. Apskri
ties administracija dėjo pastangų, kad 
būtų leista pradėti dirbti Ligonių kasų

direktoriui, kuris jau yra paskirtas; bet 
nėra nei leidimo, nei algos.

Svečiai iš Danijos yra pasakoję, kad 
ten ruošiamasi ilginti ligonių gulėjimo 
laiką: gydytojai siūlo, politikai pritaria. 
Aplink Kopenhagą jsle ig la gydymo 
jstaigų bendruomenė, apie kurią žadėjo 
atsiųsti medžiagos.

Atsakydamas jam, p. J. Galdikas 
teigė, jog Savivaldybių asociacija ima
si iniciatyvos, kad poliklinikos, likusios 
savivaldybių žinioje, būtų savarankiškos 
ir reguliariai finansuojamos.

Draudos mediciną įvesti ir taikyti ne
bus lengva: reikės ne lik surasti žmones, 
mokėti jiems atlyginimus, bet ir visus 
medikus mokyti...

Medicinos jstaigų kooperacija būtina. 
Pavyzdys: imunolcrmentinius tyrimus 
Vilniuje turėtų daryti viena poliklinika, 
kuri turi aparatą, o ne visos trys. Kitas 
pavyzdys: naklj Vilniuje nevęikia nė vi
enas kompiuterinis tomografas, o dieną 
- 4.

Gydytojų pediatrų atstovė pritarė 
bendrosios praktikos inslilucijai, bet kal
bėjo, kad vaikų gydytojai bendrajai prak
tikai nėra pasiruošę. Iš Sveikatos ap
saugos ir Aukštojo mokslo ministerijos 
negaunama lėšų pasitobulinimo progr
amai. Gauta pusė milijono ekiu šios pro
gramos vykdymui Vilniuje. Tačiau reikia 
išvažiuojamųjų kursų ir Kaune, Šiauliu
ose, Klaipėdoje. Jeigu Vyriausybė nus
prendė. kad reikalinga pertvarka, tai teg
ul randa ir lėšų jai finansuoti. Programos, 
deklaracijos turi būti pagrįstos finansiš
kai.

Gyd. Vladas Galiauskas sakė, kad 
bendrosios praktikos gydytojai yra psi

chologiškai nepasiruošę savo naujai 
misijai. Antai Rėkyvoje dirba ambulator
ijoje jaunas gydytojas su pora sesučių: 
atveria pūlinius, stato lašelines ligonių 
namuose, ir nesiskundžia. Jis patvirtino, 
kad gydytojai patys sutiktų mokėti pro
fesoriams, o respublikinės ligoninės yra 
pakankamai rimta persikvalifikavimo 
bazė. Jis taip pat laiko, kad padaryta klai
da, leidžiant nevaržomai pasirinkti gydy
toją viso miesto gyventojams.

Gyd. Juozo Galdiko nuomone, ben
drosios praktikos gydytojas turi būti apy 
linkės gydytojas, Turi būti tam likra tvar
ka. Jei ligoniui gydytojas netinka, galėtų 
jj pasikeisti, bet ne dažniau kaip kartą 
per melus. įnoringiems, konlliktingiems 
ligoniams galima pasiūlyti kreiptis | 
rezervinius, apylinkės negavusius gydy
tojus, kurių pavardės, telefonai skelbtini 
laikraščiuose. Geras specialistas, laikui 
bėgant, pritrauks ligonių, gal ir apylinkė 
susiformuos. Dalis bendrosios praklikos 
gydytojų versis privačia medicinos prak
tika.

| gyd. K. Ščeponavičiaus klausimą, 
kas galėtų būti arbitras rajonuose, gyd. 
J. Galdikas atsakė, kad kol kas minis
terija: paliktos kontrolės funkcijos. Vėliau 
Ligonių kasa žiūrės, ar medikai gerai 
tvarkosi, ar laiko tuščias lovas Jo 
nuomone, geriau galėtų tvarkytis že
mesnieji valdininkai: čia gyvena jų šei
mos, giminės, čia jie patys gydysis. Bet 
centrinei valdžiai reikėtų palikti galimy
bę daryli jtaką. Jo nuomone, orgaivzuo- 
jant tobulinimosi kursus, didesnj vaid
menį galėtų atlikti Gydytojų sąjunga.

NUOTRAUKOJE: kalba gyd. Juozas 
Galdikas.

I N F O R M U O J A

TEISMAS BUS GEGUŽĖS 
MENESI

Balandžio 12 dieną Šiaulių m. 
apygardos teisme jvyko tvarkoma
sis posėdis, kurio metu nuspręsta, 
jog “Hermio" banko apiplėšimo ir jos 
apsaugos darbuoto jo Lino Žuko 
nužudymo byla bus nagrinėjam a 
gegužės 14-17 dienom is Š iaulių 
miesto apygardos teisme. Bylą na
grinės teisėjų kolegija. Praėjusių 
metų rugsėjo 20-ąją buvo nužudy
tas banko apsaugos darbuotojas 
Linas Žukas (g. 1968 m.), iš banko 
saugyklų pagrobta apie vieną m ili

joną litų. Per kelias savaites polici
ja  n u s ik a ltė liu s  su ra d o  ir ju o s  
suėmė. Apygardos prokuratūra pa
tikslino, kad 6 kaltinamiesiems pa
reikšti kaltinimai pagal kelis LR BK 
stra ipsn ius, tarp kurių: grobimas 
s ta m b iu  m as tu , p a s ikė s in im a s  
nužudyti, žmogžudystė, neteisėtas 
savo gam ybos šaunamojo ginklo 
la ikym as, neteisėtas stipriai veiki
ančių ar nuodingų medžiagų gamin- 
im a s  a rba  re a liza v im a s  (p rieš  
žm ogžudys tę  auką nus ika ltė lia i 
pava išino alumi, j kurj buvo jpilta 
migdomųjų). Teisiamieji taip pat kal
tinami banditizmu. Bus teisiami: bro- 
liaiJustinas Butą ir buvęs "Hermio” 
banko Šiaulių lilialo vairuotojas Jo
nas Butą, buvęs "Hermio” filialo ap
saugos viršininkas Romanas Osipo
vas, Ferdinandas Zagreckas bei dvi 
moterys: Irena Mickienė ir Jolanta 
Rugenienė. Jos nesuimtos.

AGRESYVUS LIGONIS
B a la n d ž io  11 d ienos  vakarą  

šiaulietis 39 metų amžiaus Virgini
ju s  Taraška buvo rastas gulintis 
gatvėje nubrozdintu veidu. Nuvež
tas j  Respublikinę Šiaulių ligoninę, 
V. Taraška elgėsi agresyviai, todėl 
jam  buvo uždėti antrankiai. Ligonj 
paliko palatoje, o jis  ėmė siautėti, 
te ro rizuoti ligonius bei personalą. 
M edicinos seserys pasikvietė j pa
galbą gydytoją V. B. Tada V. Taraš
ka jj puo lė ir sužalojo ranką. Vėl 
a lvaž iavę  polic in inka i V. Tarašką 
išvežė nakvoti j blaivyklą.

NUŽUDĖ IR... PĖSČIAS | 
Š ia u l iu s

Šiaulių apygardos teisme buvo 
išnagrinėta baudžiamoji byla, kuri
oje 37 metų amžiaus Albertas Vana
gas buvo kaltinamas žmogžudyste. 
Sis vyrišk is  p raė jus ių  metų p a 
baigoje Radviliškyje girtavo su savo 
sugyventine Almyra Paulauskaite. 
Tarp jų kilo konfliktas. A. Paulaus
kaitei buvo suduota 17 kartų. Tą 
pačią naktj nuo sužalojimų ji mirė. 
Žudikas išsigandęs pėsčias grjžo iš 
Radviliškio j Šiaulius ir slapstėsi. 
Buto, kuriamo jvykdytas nusikalti
mas, šeimininkė paliudijo apie sug
yventinių konfliktą. Apygardos teis
mas A. Vanagą pripažino kaltu ir 
nuteisė 8 melus kalėti, bausmę at
liekant griežto režimo kolonijoje.

a p v a g ia m a s  a n t r a  
KARTA PER METUS

Balandžio 10 dieną buvo apvog
tas namas Kalinausko gatvėje. Šis 
namas priklauso AB “Baltik vairas” . 
Jame gyvena bendrov’je dirbantis 
Vokietijos pilie tis F. U. Vagystės 
m etu vok ie tis  buvo išvaž iavęs j 
tėviškę. Vagystę pastebėjo namą 
saugantis žm ogus. S ignalizacija 
apip lėšim o metu buvo atjungta. 
Vokietis apvagiamas jau antrą kartą.

NUKENTĖJO NEKALTAI
Lauke žaidusią vienuolikm etš 

Kristina L. smarkiai sumušė 58 motų 
amžiaus Bronislovas Š. įtariamasis 
sulaikytas. Policijos pareigūnams jis

paaiškino, jog mergaitę sumušė už 
tai, kad ši su draugėmis žaidė toje 
vietoje, kur anksčiau buvęs apvog
tas jo  sandė liukas. P ris im inęs 
vagystę, vyriškis sužvėrėjo ir puolė 
gumine žarna mušti nekaltą vaiką. 
Kita mergaitė spėjo pabėgti.

SUS IT IK IM A S SU 
TE IĖ T VA R KO S  

ST RUK TŪ RŲ  
DA RB UO TO JAI S

M iesto savivaldybėje įvykusio 
miesto gyventojų ir teisėtvarkos bei 
teisėsaugos struktūrų darbuotojų 
susitikim o metu buvo diskutuota 
tema: “Stabdyk nusikalstamumą". 
Susitikimo metu buvo pareikšta, kad 
šiauliečiam s ne visada pavyksta 
greitai prisiskambinti j policiją, kad 
budėtojų tarnybos darbuotojai siūlo 
kreiptis j nuovadas, kurių telefonų 
d a u g e lis  gyven to jų  nož ino. 
Norėdami kompensuoti informacijos 
trūkumą ir paaiškinti mūsų padalin
ių funkcijas, spausdiname miesto 
policijos struktūrų schemą. Susi
pažinę su ja pastebėsite, kad pas 
mus yra devynios budėtojų tarny
bos. Kada kur kreiptis?

Kadangi Vyriausiojo policijos ko
m isariato krim inalinė policija tiria 
visuomenei pavojingus rezonansin
ius n u s ika ltim u s , o rg a n izu o tų  
nusikalstamų grupių veiklą, ekono
m in ius  n u s ika ltim u s , sunk ius

nusikaltimus prieš asmenj (nužudy
mus, tyčinius sunkius kūno sužaloji
mus, išžaginimus, plėšimus, pikty- 
b in j chu liga n izm ą), au tom ob ilių  
vagys tes , na rko tin ių  p riem on ių  
neteisėtą apyvartą, ieško dingusių 
asmenų, tai į  VPK budėtojų tarnybą 
rekomenduotume kreiptis būtent ši
ais klausimais.

Dėl įvairių vagysčių (iš butų, iš 
sandėliukų, iš automobilių, kišen- 
vagysčių) reikėtų kreiptis j leritorin- 
ių polic ijos kom isaria tų budėtojų 
tarnybas, nes tokius nusikaltim us 
tiria  šių kom isaria tų krim inalinės 
paieškos padaliniai.

Nuovadų p a re ig ū n a i vykdo  
teisėtvarkos pažeidimų prevenciją. 
Savo aptarnaujamose teritorijose jie 
dirba profilaktinį darbą su namų tri
ukšmadariais, g irtaujančia is, ank
sčiau teistais asmenimis, lindynių 
la ikytojais, nam inės degtinės ga
mintojais ir pardavinėtojais, nepil
namečiais teisėtvarkos pažeidėjais 
bei kitais policijos profilaktinėje įs 
kaitoje esančiais asmenimis. Todėl 
dė l įv a ir ių  p ro b le m ų , in c id e n tų  
buityje tarp šeimos narių, kaimynų, 
pažįstamų reikėtų kre iptis] nuovadų 
budėtojų tarnybas.

Skambinti schemoje nurodytais 
budė to jų  ta rnybų te le fona is  jūs 
galėsite  tada, je i jų num erius ž i
nosite Atm intinai ar turėsite laiko 
susirasti juos. Todėl rekoneduotume 
policijos struktūros schemą išsikirpti 
ir įsidėti į  telefonų knygą. Tačiau, jei 
jus ištiko nelaimė ir jums reikia op-

AUSROS ALĖJA
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K y š is  už n e jju n g ta s  

š v ie s a s
KELM Ė. B a landž io  15 d ieną  

Vidaus reikalų m in isterijos In for
macijos tarnyba pranešė, kad du 
Kelmės rajono kelių  po lic in inka i 
paėmė kyšj už kelių eismo taisyklių 
pažeidimo nuslėpimą.

Balandžio 13 d. maždaug 21.30 
val. Kelmės j policijos komisariatą 
kreipėsi S. B. ir pranešė, kad Žu
tautų k. kelių policininkai 23 m. Ed
mundas Kumža ir 25 m. Vytautas 
Latiškėvičius iš jo  paėmė kyšj - 100 
JAV dolerių ir 600 litų. Kaip tvirtina 
vairuotojas, pinigus jis mokėjęs už 
tai, kad važiavo nejjungęs šviesų. 
Jtariami kyšio ėm imu pare igūnai 
prokuratūros tardytojai teigė, jog S. 
B. važiavo neblaivus. Policininkai 
savo kaltę pripažįsta, pinigai rasti.

Iš krim inalinės polic ijos gauta 
medžiaga ir iškelta baudžiamoji byla 
pagal Baudžiamojo kodekso 282 str. 
(kyšio priėmimas, baudžiama lais
vės atėmimu iki penkerių metų). Įtar
iami policininkai kol kas nesulaiky
ti, jiems dar nepareikštas kaltinimas. 
Tai tardytoja, surinkusi /rodymus, 
galės padaryti per 10 dienų.

Iš ke lių  po lic in inkų jau pa im ti 
tarnybiniai pažymėjimai, jie laikinai 
nušalinti nuo pareigų.

Po lic in in k u  bėdos: p in igu  

s t y g iu s
PAKRUOJIS. Policijos komisaras 

S. Vėlavičius pateikė trijų mėnesių 
nusikaltimų statistiką. Jų padaryta 
86. Kriminalinių nusikaltimų būta 78, 
t. y. 30 proc. mažiau, negu tuo metu 
pernai. Išaiškinti 44 nusikaltimai. 
Palyginus su Respublikos vidurkiu, 
tai gana geras rezultatas.

Bet policijos komisariatą dabar 
kamuoja kitos bėdos - pinigų sty
gius. Vėlavo atlyginimai. Ministerija 
nereguliariai oerveda pinigų ben
z in u i. S. V ė la v ič ia u s  žo d ž ia is , 
kitąkart kuru galima aprūpinti tik dvi 
mašinas. Todėl kartais vykstama tik 
į svarbius įvykius. Jei ir toliau Vyri
ausybė nesirūpins policija, kom isa
ras prognozuoja nusikaltimų augimą 
ir neišaiškinimą. S. Vėlavičius sakė, 
kaip ir kiti jo kolegos, labai nusivylęs 
susitikimu su naujuoju VRM minist
ru ir Prezidentu A. Brazausku. Prez
identas kalbėjęs gerą valandą, dau
giausia kritikavęs policijos darbą ir 
net ne  išk lausęs kom isarų, saky 

eratyvios pagalbos, o nuovados ar 
te rito rin io  kom isa ria to  budė to jo  
tarnybos telelono neberandate, rin
k ite  nu m e rį 02. Iš k la u sę s  
pranešim ą, VPK budėto jas pats 
perduos jį re ikiam ai tarnybai. Jei 
telelono neturite, kreipkitės į jums 
artimiausią nuovadą ar komisariatą.

Na, o jei Žinote apie negeroves, 
kurių pašalinimas yra policijos ko
mpetencijoje, tačiau nedrįstate kal
bėtis apie tai su pareigūnu, galite 
skambinti pasitikėjimo telefonu. Iš
girdę autoatsakovo balsą, po signa
lo, galėsite išdėstyti savo pastabas 
policijos adresu, pranešti apie ren
giamą daryti nusikaltimą, daromus 
teisėtvarkos pažeidimus ir likti anon
imu.

Jei norite ateiti į priėmimą pas 
komisariatų vadovybę, in form uo
jame, kad:

VPK vy r ia u s ia s is  ko m isa ra s  
piliečius priima penktadieniais 10- 
12 val.;

štabo vyr. kom isaras - kiekvi
eną darbo dieną 10-12 vai,

v y r . kom isaras kadrų  ir  so c ia l
in iam s re ika lam s - penktadieniais 
10-12 ir 14-16.30 val.;

krim ina linės  po lic ijos  vyr. ko 
m isaras - trečiadieniais 14-19 val.;

v iešosios polic ijos vyr. ko m is 
aras - antradieniais 14-19 val.;

sav iva ldybės po lic ijos  vyr. k o 
m isaras - pirmadieniais 14-19 val.;

I-o jo  po lic ijos  kom isa ria to  ko 
m isaras - trečiadieniais 14-17 val.;

II-o jo  po lic ijos  kom isa ria to  ko 

damas, jog d iskusijų nebus, nes 
neturi laiko.

Priešgaisrinės tarnybos viršinin
kas A. Jacevičius informavo apie 
gaisrus. Šiemet gaisrininkai net 16 
ka rtų  s ku b ė jo  g e s in ti ugn ies . 
Padaryta nuostolių už 39 tūkst. Lt. 
Liepsnose žuvo du žmonės - abu 
girti rūkė. Ypač daug gaisrų būta 
Rozalimo seniūnijoje.

EKONOMIKA
V a rž y t in ė s  n e įvyko

JO N IŠ K IS . Jon išk io  p ien inės

varžytinės kovo 11d. neįvyko - neat
sirado nė vieno pirkėjo.

Jau anksčiau pieninės Joniškio 
cechą norėjo pirkti AB “Rokiškio 
sūris". Vyko sėkm ingos derybos. 
Rokiškiečia i už cechą buvo  nus
prendę sumokėti tris m ilijonus 300 
tūkst. Lt. Gautų pinigų beveik būtų 
pakakę atsiskaityti su visa is ank
sčiau tiekusiais žaliavą Joniškio pi
eninei. O  ir pats cechas po nedide
lio  rem onto būtų atnaujinęs savo 
veiklą. Beliko laukti dienos, kada 
įv y k s  sand ė ris  su ro k išk ieč ia is . 
Deja...

Galim a sakyti, pačiose visiems 
na u d in g o  s a n d ė rio  iš va ka rė se  
nenugalim ą norą pirkti visą Joniškio 
pieninę (abu - ir Joniškio, ir Žagar
ės - cechus) staiga pareiškė AB 
“Šiaulių pienas”.

Kovo 11 d. tapo aišku, kad šia 
veikla buvo paprasčiausiai siekiama 
su tru kdy ti rea liam  p irkė ju i, šiuo 
a tve ju  - AB “ R okiškio sū ris". Ir, 
m a ty t, to k ią  ta k tik ą  s k a tin a  
"aukščiau esantieji". Nes, kaip sakė 
rok išk ieč ių  a tstovas, jiem s buvo 
paskambinta ir pasiūlyta nelįsti už 
akių šiauliečiams - tegu pieninę per
ka pastarieji.

ŽEM ĖS ŪKIS
V o k ie t ijo n  p a d irb ė t i

Kelmė. Jau ketvirti metai jauni 
Žem aitijos ūkininkai dirba žem ės 
ūkio darbus ir sem iasi patyrim o 
Vokietijoje. Jų naujas būrys ruošėsi 
išvykti šios žiemos mėnesiais, bet 
la i pavyko padaryti tik  balandžio

p irm ąją , nes Vokietijos va ldžia, 
turėdama net keturis milijonus be
darbių, sunkiai benori papildomai 
įsileisti svetimšalių, nors jie - ir iš 
naujai gimusios Lietuvos valstybės. 
Didelėm is Bundestago deputato 
barono Volfgango fon Steteno ir Li
etuvos Seimo nario A. Račo ben
dradarbiavimo pastangomis ir šįkart 
iš  Te lš ių , Š ila lės , Ju rbarko  bei 
Kelmės rajonų išvyko 41 praktikan- 
tas, iš jų - 12 kelmiškių. O prakti- 
kamų tėveliai bei tų keturių rajonų 
sa v iva ld yb ių  a ts to va i lyg ia i po 
savaitės, šv. Velykų d ieną, irg i

išvažiavo tais pačiais keliais pasis
večiuoti pas vokiečių ūkininkus, ki
tus senus pažįstamus.

KULTŪRA
A tsib o d o  b e n d ra s  k a t i la s

TELŠIAI. Nuo balandžio pirmos 
dienos reorganizuojamas Telšių ra
jono savivaldybės Kultūros skyrius. 
Ku ltūros darbuo to jam s a ts ibodo 
“srėbti” iš bendro katilo, įgriso neži
noti, kur ir dėl ko išleidžiami pinigai.

Taigi Kultūros skyrius skirstomas 
j atskiras jstaigas, turinčias juridinį 
statusą, atskirą sąskaitą. Žinoma, iš 
rajono biudžeto skiriamų pinigų ne
padaugės, tačiau juos naudoti kiek
viena įstaiga galės savarankiškai.

Praėjusios savaitės antradienį 
įvykusiame kultūros darbuotojų va
dovų susirinkime rajono vicemerė 
Alfreda Tamoševičienė pritarė reor
ganizavimui, kurio dėka Žemaitės 
teatras, Kultūros rūmai, Viešoji bib
lioteka, Parodų salė, "ALkos” muz
iejus taps šeimininkais.

P in iga i g a b ia u s ie m s
AKMENĖ. Visai neseniai įkurtas 

ra jono va ikų  rėm im o fondas jau 
pagelbėjo gabiems moskleiviams. 
2b0 litų skirta istorikų olim piados 
dalyvei ir ją lydėjusiai pedagogei iš 
Ventos. J filologų konkursą vykusi
ems dviem Naujosios Akmenės 2- 
osios vidurinės mokyklos moksleiv
iams ir  pedagogei skirta 150 litų. 
Jaunųjų fizikų olimpiadoje Šilutėje 
dalyvavo 3 moksleiviai, skirta  150 
litų. Po 30 litų kas mėnesį num aty
ta s k ir t i va ik in o , b e s im o ka n č io

žemės ūkio mokykloje, stipendijai

SVEIKATA
L a b d a ra  žm onėm s su  

n ega ila
RADVILIŠKIS. Rajono Žmonių 

su negalia sąjunga kreipėsi į  rajono 
įm one s, įs ta ig a s , organ izac ijas 
p ra šyd a m a , kad  V e lykų proga 
paremtų invalidus. Kreipimasis ne
liko be atsako: UAB ‘'Alvija” skyrė 
maisto produktų, UAB "Riada" - 60 
butelių gėrimo, UAB "Elegancija" ir

“ E k s p re s a s ” - d rabuž ių , S. 
Lanauskienės įm onė personaliai 
sušelpė I grupės inalidę D. Antanai
tienę.

Gauta labdara buvo paskirstyta 
Sidabravo, Aukštelkų, Tyrulių, Bai
sogalos apylinkių ir Radviliškio mi
esto žmonėms. Mieste labdara buvo 
dalinama tik I grupės invalidams.

Balandžio mėnesį į rajoną dviem 
dienoms žada atvykti Lietuvos Re
spublikos Žm onių su negalia sąjun
gos prezidentė K. Kavaliauskaitė, J. 
Mačiukevičius, G. Alekna pasitarti 
dėl tolesnės veiklos. Jie susitiks su 
m ie s to  v a ld ž ia , ve rs lin in ka is , 
krikščionių organizacijų atstovais.

Lietuvos žmonių su negalia są
junga organizuoja tarptautinę akciją 
“Nugalėk save”, skirtą paminėti in
validi! metams Lietuvoje. Akciją vyk
do UAB "Sporto turizmo agentūra" 
ir L ie tuvos specialiosios kūrybos 
draugija “Guboja” . Jos tikslas - pop
uliarinti sveiką gyvenimo būdą, fiz
inę ir dvasinę kultūrą, kuo daugiau 
žmonių su negalia jtraukti j aktyvią 
visuomeninę veiklą. Vykdant akciją, 
da lyva u ja  sp e c ia lis ta i iš JAV ir 
Norvegijos.

KITI {VYKIAI
G lo b o s n am a i P e t e l i š k ė je

KE LM Ė . B u vus io  P. C virkos 
kolūkio vaikų darželyje Petrališkės 
kaime nutarta įsteigti globos namus, 
kuriuose gyvens neturintys gyven
am osios vie tos, iš tremties grjžę 
žmonės. Jų administratore paskirta 
J. M ickienė. Planuojama, kad šių 
nam ų gyvento ja i patys išsilaikys,

nes dirbs žemę, augins gyvulius. 
Pati adm in is tra torė  ta ip pat č ia  
gyvens.

P a sv e ik in o  vy sk u p ą
AKMENĖ. Kovo 10 dieną rajono 

atstovai - Akmenės klebonas I. Že- 
berskis, meras K. Inta, seniūnas A. 
Lupeika Telšių vyskupijos kurijoje 
70-mečio proga pasveikino vyskupą 
A. Vaičių. Dovanojo tautodailininko 
S. Adomaičio tapytą paveikslą, kuri
ame pava izduo ta  Akm enės 
bažnyčia. Tądien vyskupą sveikino 
Plungės ir Mažeikių delegacijos, fil
mavo Lietuvos televizija. Vyskupas 
svečiams įte ikė po “Senąjį testa
mentą" su autografu.

P irm a s is  b a se in a s  m ie ste
TELŠIAI. Pirmą kartą Telšiuose 

atsirado baseinas. Jis įrengtas prie 
Aštuntosios vidurinės m okyklos. 
Taip buvo numatyta statybos projek
tuose, o jgyvendino AB “Telšių staty
ba". Per vargus, skolas baseine 
vanduo blizga. Lankytojų nemažai, 
nors tik praėjusį penktadienį įvyko 
oficia lus šio objekto valstyb in is 
priėmimas. Mokyklos direktorius R. 
Adomaitis sakė, kad baseinas jam 
kelia daugiau rūpesčių, negu kiti 
da lyka i. Važiuota į M aže ik ius, 
Panevėžį, kur tokie statiniai jau yra. 
S unkiausia išs ila iky ti. Kai kur 
base inam s “ išg yven ti” padeda 
savivaldybės. Kaip bus Telšiuose?

R. Adomaitis sakė, kad reikalin
gas apie 10 žmonių personalas. Ji
ems išlaikyti per mėensį teks išleis
ti ne mažiau 7 tūkstančių litų. Vos 
ne dvigubai daugiau kainuos paties 
baseino eksploatacija. Tai ir šiluma, 
ir vanduo, filtracija, kiti dalykai. Aš
tuntosios vidurinės mokyklos mok
sleiviai maudysis nemokamai, bent 
jau per fizinio lavinimo pamokas. 
Neužkirstas kelias kitoms mokyk
loms. Su mokytojais atėję mokiniai 
taip pat galės naudotis baseinu. 
Mokestis už valandą - litas. Sporto 
mokykla rengiasi surinkti 40 vaikų 
grupę treniruotis vandenyje. Kiek
vieną mėnesį jiems teks mokėti po 
20 Litų. Šiaip atėję pasimaudyti 
piliečiai mokės po du litus, o už pa- 
sipliuškenimą po 20 valandos - 5 li
tus už valandą. Baseinas lankyto
jus priims ir šeštadieniais bei sek
madieniais. Bus taikoma nuolaidų 
pensininkam s. Vienu metu gali 
maudytis 60 žmonių.

Parengė Vida SIMONAITIENĖ

m isaras - ketvirtadieniais 14-18 val.
Visus šiauliečius, kurie nepakantūs blogiui ir nori policininkams padėti 

palaikyti viešąją tvarką, kurie nori aktyviai įsijungti į  akciją “Stabdyk nusikal
stamumą", artimiausiu metu kviečiame atvykti į nuovadą, kurios aptarnau
jamoje teritorijoje gyvenate ir savo norą pareikšti nuovados vadovui.

Suregistravę visus pageidaujančius, žinosime, kiek turime talkininkų ir 
galėsime planuoti bendrus darbus, saugant viešąją tvarką, visuomeninę 
rimtį, piliečių turtą, aplinką.

G. SM AG RIŪNIENĖ
Šiaulių m. VPK valdymo organizavimo skyriaus vyr. inspektorė

Š i a u l i ų  m i e s t o  p o l i c i j o s  s t r u k t ū r a
V yria us ias is  po lic ijos  kom isaria tas. Aušros alėja 19,

Vyriausiojo komisaro tel.: 43-15-30 
Š tabas 43-54-80

Budėtojų tarnyba 02 
Pasitikėjimo telefonas 49-77-79 
Kanceliarija 49-73-27 
Valdymo organizavimo skyrius 43-87-12 
Komendanto tarnyba 49-77-77 
Civilinės saugos tarnyba 49-75-74 

O pe ra tyv in io  ryšio skyrius  49-73-72 
Kadrų sky rius  49-73-14 
F inansų skyrius  43-14-72 
K rim ina linė  po lic ija  43-68-91

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba 43-73-81 
Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius 43-16-22 
Kriminalinė paieška 43-72-87 
Transporto vagysčių tyrimo poskyris 43-48-23 
Nusikalt., susijusių su narkotikais, tyrimo poskyris 49-75-58 
Paieškos poskyris 43-09-83 
Nusikaltimų prieš asmenį tyrimo skyrius 43-15-93 

K rim ina lis tin ių  ekspe rtiz ių  skyrius  43-76-27 
Tardym o skyrius 49-75-43 
V iešo ji po lic ija  43-04-62

Leidimų sistemos tarnyba 43-52-65 
Patrulinės tarnybos kuopa 49-74-44

Areštinės ir konvojavimo tarnyba 49-75-78 
K e lių  p o lic ija  43-25-62

Egzaminų ir transporto apskaitos Šiaulių sektor. 45-11-93 
A p saugos po lic ija  (Purienų 48) 43-76-30 
S av iva ldybės po lic ija  43-06-27

Prevencijos tarnyba 43-24-22 
Ekologinė tarnyba 49-74-42 
Blaivykla 43-15-92 

Pa ta isos darbų  inspekcija 49-73-48 
M ig rac ijos  ta rnyba 43-17-24 
Ūkio sky rius  49-75-15
1-asis policijos komisariatas

(jo teritorija - šiaurinė miesto dalis nuo geležinkelio) 
M ickevičiaus 11, komisaro te).: 49-73-87 
Budėtojų tarnyba 42-99-02 
Kriminalinė paieška 49-73-51 
Pasų poskyris 49-76-87 
Pataisos darbų inspekcija 49-75-18 

Gubernijos policijos nuovada
Basanavičiaus 94, budėtojo tel.: 43-95-12 

Prūdelio policijos nuovada
Paprūdžio 2, budėtojo tel.: 42-84-55 

Zoknių policijos nuovada
Tamošaičio 1, budėtojo tel.: 43-85-82

2-asis policijos komisariatas
(jo teritorija - pietinė miesto dalis nuo geležinkelio)
Tilžės 54, komisaro tel.: 45-13-29 
Budėtojų tarnyba 45-34-02 
Kriminalinė paieška 41-59-19 
Pasų poskyris 49-74-52 
Pataisos darbų inspekcija 41-53-09 

Dainų policijos nuovada
Lyros 13, budėtojo tel.: 45-77-36 

Lieporių policijos nuovada
Tilžės 54, budėtojo tel.: 45-11-02 

Rėkyvos policijos nuovada
Pirties 3, budėtojo tel.: 49-27-63

Š I A U R Ė S  L I

AUŠROS ALĖJA
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ŪKININKAS IŠ BARTLAUKĖS

Baltramiejus VENCKUS

Kai prieš keletą metų busimieji 
rajono ūkininkai p radėjo burtis  j 
ūkininkų sąjungą, ta rp  jų  drąsia i 
sukiojosi ir Kuršėnuose gyvenantis 
jau septynių dešimčių sulaukęs Sta
sys Brikas. Pagrindinė tuometinės 
beatsikuriančios ūkininkų sąjungos 
veiklos kryptis buvo vienyti pastan
gas susigrąžinti žemę. Nebuvo dar 
tada ne tik žemės reformos, bet ir 
valstiečių ūkio jstatymo. Mieste gyv
enančio senuko pastangos atkurti 
savo  ū k į R a udėnų  a p y lin kė s  
nuošaliame Bartlaukės kaime, be
baigiančioje krūmais apželti tėvų ir 
protėvių žemėje, tada atrodė juok
ingos ne tik priešiškai nusite ikusi
em s v a ld ž io s  vy ra m s , be t ir 
ūkininkauti pasiryžusiem s jo ben
draminčiams. Tiesa, pats entuzias
tas ūkininkauti nė neketino. Jo pa
grindinis tikslas buvo vaikus ir vai
kaičius grąžinti j giminės ištakas.

Šiandien Stasio Briko visas 20 ha 
dirbamos žemės plotas numelioruo
tas, o tos žemės viduryje puikuoja
si nauja vakarietiško tipo fermerio 
sodyba. Čia šeimininkauja S. Briko 
žentas Mykolas Starasotnikovas su 
sūnumi Henriku. Apsilankymo dieną 
paties šeimininko ūkyje neradome. 
Jis su p ienovežiu buvo išvykęs j 
akcinę bendrovę “Biržų pienas”. Jis, 
kasdien veždamas savo keturiolikos 
Holštino veislės karvių ir Raudėnų 
gyventojų pieną, sukaria 315 kilo
metrų. Ir tai, pasirodo, naudinga ir 
jam , ir Raudėnų kaim o gyven to

jams, nes akcinė bendrovė už litrą 
aukščiausios rūšies pieno moka po 
78 centus. Ūkyje šeimininkauti lie
ka sūnus Henrikas. Jis mus ir pasi
tik o . T ą  d ie n ą  jis  m e is tra vo  
baigiamame jrengti gyvenamajame 
name, dailylentėmis kalinėjo vidaus 
s ie n a s . G yve n a m a s is  nam as 
savotiškos architektūros, gal labiau 
primena ūkinj pastatą. Po plastmas
inėmis čerpėmis dengtu stogu turės 
tilp ti virtuvė, m iegam ieji ir svečių 
kam bariai. O svečių čia niekada 
netrūksta, nes plačią giminę traukia 
gimtinė. Savotiškos architektūrinės 
formos ir ūkinis pastatas, po kurio 
stogu pakanka vietos galvijams, ki
aulėms, paukščiams, šakniavaisių 
sandėliui, malūnui. Galvijai, kiaulės 
ir paukščiai laikomi atskirose patal
pose, visur matyti švara ir tvarka. 
G a lv ijų  tva rte , be ke tu r io lik o s  
m elžiam ų karvių, pririš ta  dar 16 
ga lv ijų  p rieaug lio . Dar 7 jauč ia i 
neperseniausiai išvežti j skerdyklą. 
Kadangi pagrindinė ūkininkavimo 
kryptis - pienas, karvių skaičių ater 
ityje ūkininkai dar didins. Kiaulėms 
skirtos patalpos dar ne visos įreng
tos. Todėl tik dalyje jrengtų patalpų 
šiuo metu laikoma apie 10-12 ki
aulių. O kai galutinai bus jrengta ki
aulidė, jo je jau šią vasarą bus aug
inama 70 kiaulių. Paukštidė taip pat 
pilna vištų, žąsų, kalakutų. Atein
ančiais metais ūkininkų giminaičiai 
Palangos kurorte numatę atidaryti 
kav inę . Ja i pag rind in ius  m aisto 
produktus tieks Starosotnikovų ūkis.

Pagal kavinės poreikius bus didina
mas paukščių skaičius, auginamos 
daržovės. Prie gyvenamojo namo 
nemažas žemės plotas aptvertas 
vielin io tinklo tvora. Čia pradėtas 
veisti sodas. Vidury jo  - nemažas 
tvenkinys. | sodybą vedančio kelio 
pakraštys apsodintas dekoratyvini
ais medžiais ir nustatytas didžiuli
ais akmenimis, kurių iki melioraci
jos  buvo gausu v iso je  žem ėje. 
Pasak Henriko, ūkyje viskas daro
ma pagal senelio sumanymą. Ūkio' 
atkūrime senelis nedidelis padėjė
jas, tačiau didelis patarėjas.

Tokiam dideliam gyvulių skaičiui 
iš turimos žemės gaunamų pašarų 
neužtektų, todėl ūkininkai dar 30 ha 
žemės nuomoja. Jai įdirbti turi du 
traktorius ir re ik iam ą inventorių. 
Pašarais šiai žiemai ūkininkai ap
sirūpinę. Lauke dar matyti didelė 
presuoto šieno stirta, daugiau nei 
pusė tranšėjos siloso. Kiek blogiau 
praėjusią vasarą užderėjo pašarin
iai šakniavaisiai.

Naujakurių sodybą ir visą žemę 
iš visų pusių supa miškai ir pelkės. 
Kiūo is miško atklystančių žvėrių, ir 
ne tik nuo jų, sodybą saugo šeše
tas, o gal net septynetas šunų. 
Artim iausi kaimynai - tik už pusant- 
ro -d v ie jų  k ilo m e trų  Raudėnų 
geležinkelio stoties gyvenvietėje. 
Pakeliui į geležinkelio stotį daug kur 
išlikusios sodybviečių liepų ir eglių 
a lė jos . K ažkada  ir č ia  gyven ta  
žmonių. O gal ir šioms sodyboms 
bus lemta atsikurti?

RAUDĖNAI LAUKIA ŽEMĖS SAVININKŲ

B a ltram ie jus VENCKUS

V is a i n e s e n ia i R a u d ė n ų  
s e n iū n i jo je  ja u  " p a la id o ta ” 
pasku tinė  G irkan tu  že m ė s  ūk io  
bendrovė. Žem ės ūk io  bendrovės 
turto dalybos a trodė ku r kas siaub- 
ingiau nei ten, ku r jos vykdo priva
tizacijos pradžioje. Žm onės j n a 
m u s  v e d ė s i iš b a d ė ju s iu s ,  iš 
kankintus galv ijus, kurie  jau nei 
pienui, nei m ėsai nebetiko. Taigi 
R audėnų sen iūn ija  - p irm oji ra 

jo ne , ku rio je  ja u  nebėra  žem ės 
ūk io  bendrovių.

K a ip  rodo  p a sa u lin io  žem ės 
ū k io  p ro g n o zė s , p e rsp e k tyvo s  
a r t im ia u s ia is  m e ta is  L ie tu vo s  
žem ės ūkiu i gana palankios - kyla 
g rūdų kainos, dėl galv ijų  pasiut
ligės V akaru E uropoje gali kilti p i
eno ir ja u tienos  kainos. Ir pačioje 
R a u d ė n ų  s e n iū n ijo je  nem aža  
ūk in inkų , kurie  jau  išs ikapstė  iš 
duobės ir  sėkm ingai ritasi pirmyn. 
S tefanija  Vadeikienė iš Paežerių

kaim o turi 12 ha žem ės, augina 
cukrin ius runkelius, ve rč ias i gy
vulin inkyste, jau jsigijo būtin iausią 
te c h n ik ą ; K ę s ta s  K u ly ė iu s  iš 
R audėnų  ka im o, 25 ha žem ės 
paėm ęs d a r pagal va ls tieč ių  ūkio 
įs ta tym ą , š iu o la ik iška i js irengė 
tva rtus  ir  sėkm inga i ve rč ias i gy
vulin inkyste.

L a b ia u s ia i ž e m ė  iš s i i lg u s i 
savin inkų Atonių, Pabalvės, Med- 
iaukės, Žem alėnu, G irkantu, Gir- 
iškių, Dubinių, G irlaukės, Pamock- 
ė s , Š e š k ių  ir  P u š ilių  k a im e . 
R audėnų agrarinė tarnyba tikisi, 
kad ir  šių kaim u Žem ė sulauks 
šeim ininkų.

Baltramiejus VENCKUS

B a land ž io  d v y lik tą ją  d ieną  
Šiaulių rajoną aplankė didelė grupė 
Lietuvos konservatorių parlijos va
dovų, Seimo Konservatorių frakci
jo s  narių . R a jono sav iva ldybės 
salėje susilikime su rajono saviv
aldybės, apskrities vadovaujančiais 
darbuotojais bei žemdirbiais dalyva
vo Seimo Konservatorių frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius, Seimo 
Agrarinio komiteto pirmininkas Va
clovas Lapė, buvęs Žem ės ūkio 
ministras Vylautas Knašys,

Pasak Vaclovo Lapės, bet kokia 
ko lektyvin io ūkin inkavim o form a 
žemės ūkyje nepasiteisino. Perspe- 
klyvą turi tik los žemės ūkio ben
d rovės, kuriom s vado vau ja  itin  
sąžiningi vadovai. O tokių šalyje tik 
vienetai. Likusiems bendrovė reikal
inga tik tiek, kiek ji naudinga a s - . 
meniškai. Neretas bendrovės vado
vas, nuvežęs bendrovės produkciją 
j turgų, pinigu bendrovei negrąžina 
arba grąžina lik jų  dalį. Daug ben
drovių nustekentos iki to, kad jų gy-

Knašio, šeimyninio ūkio oponentai 
teigia, kad perspektyvą turi tik ben
drovės arba stambūs ūkiai. Vakarų 
Europos pavyzdys rodo visa i ką 
kita. Sakysime, oponentai ne visiš
kai teisūs, kai teigia, kad Anglijos 
ūkiai stambesni nei 60 ha. Tokių 
ūkių, kurių plotas daugiau kaip 60 
ha, labai nedaug, jie  dažniausiai 
būna ka lnuo tose , akm enuotose 
vietose. Ten dažniausiai įrengiamos 
ganyklos, kuriose ganomi mėsiniai 
galvijai. Likusieji ūkiai yra keliolikos 
arba kelių hektarų dydžio. Tas pats 
ir Vokietijoje. Jen, kur blogos, žem
dirbyste i mažai tinkamos žemės, 
ūkįninkai turi daug hektarų ganyklų.

Konservatoriai, teikdami prior
itetą šeimyniniam ūkiui, nelinkę dirb
tinai griauti bendroves ar atiminėti 
asmeninio naudojimo žemės skly
pus. Asmeninio naudojimo žomė, 
jeigu ji suteikia teisėtai, išliks. Pasak 
V. Knašio, visos partijos, išskyrus 
LDDP, remia konservatorių parlijos 
programą.

V. Lapė kalbėjo, kad kaimas - lai 
ne lik  duonos auginimo vieta, o tam

KONSERVATORIAI 
PASISAKO UŽ ŠEIMYNINĮ 

ŪKININKO ŪKĮ
vuliai badauja. Daugelyje pasaulio 
šalių veikia gyvūnų globos draugi
jos. O jeigu tokios veiktų mūsų ša
lyje, vargu ar jos leistų tokioms ben
drovėms kankinti gyvulius. Ten, kur 
bendrovių turtą grobsto vadovai, 
neatsilieka ir žmonės. Vienos tok
ios bendrovės specialistas sakė, 
kad jų ūkyje anksčiau buvo trys sar
gai ir visiškai susitvarkydavo, o da
bar - 33 ir niekaip nebesusitvarko. 
Seimo Agrarinis komitetas ir Vyri
ausybė visaip stengiasi atgaivinti 
bendroves valstybės kreditais. Tik 
ar verta teikti kreditus tokioms ben
drovėms, kurių vadovai - vagys ir 
diktatoriai? Ateity gali išlikti tik tok
ios bendrovės, kurių vadovai sąžin
ingi, o žmonės suinteresuoti jų iš
likimu. Tokių atsiras labai nedaug.

Lietuvos kaimo ateitis - tai šeimy
ninis ūkininko ūkis. Pasak Vytauto

tikras gyvenimo būdas. Čia gyvena 
didelė dalis mūsų krašto žmonių, čia 
suvažiuoja kaim iečių vaikai, va i
kaičiai ir giminės. Kaimas yra tam 
tikra poilsio ir turizmo vieta. Čia ate
ityje atsiras vietinė pramonė, amatai 
ir prekyba. Kaim ui rem ti nereikia 
kokių nors ypatingų programų. Jo 
gerovė priklauso nuo visos šalies 
gerovės.

Andrius Kubilius, kalbėdam as 
apie šalies padėlį, priminė Vadavo 
Havelo žodžius. V. Havelas viso 
pokomunistinio pasaulio padėtį ly
gino su išėjusio iš kalėjimo žmogaus 
būsena. Žmogus, išėjęs iš kalėjimo, 
džiūgauja, gėrisi laisve. Vėliau, sus
idūręs su gyvenimo tikrove, su tuo, 
kad re ik ia  rūp in tis  pačiu savim i, 
la isve ima bodėtis, vėl nori kalėji
mo, nes ten jokių rūpesčių neturė
jo.

Nuotr.: seimo nariai V.Lapė ir A.Kubilius
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BROLYBE
Raudonieji Rytai nušvito iš pa

sitenkinimo, kad šiauliškiai labiau 
linkę in tegruotis j Rytus, negu į 
Vakarus: nutirpus sniegui paaiškė
jo, kad tuščių butelių, jų šukių ir kitų 
šiukšlių kiekiu gatvėse ir kiemuose 
Šiauliai pasivijo Pskovą, todėl dar 
šj m ėnesį bus pasirašyta m iestų 
susibroliavimo sutartis.

K f t l R O S
BRANGS duona, pienas, mėsa. 

vanduo, šildymas, autobusų bilietai.
PIGS padorumas, garbė, sąžinė.
TOLIAU BUS NUVERTINAMAS 

žmogaus darbas, sveikata ir gyvy

bė.

Visiškai ištuštintas valstybės iž
das. Dė l to  b la iv io ji visuom enė 
spaus Seimą nedelsiant priimti alko
holio valstybės monopolio įsialymą, 
kad 1,5-2 milijardai litų kasmet su
plauktų ne j  privačias kišenes, o tik 
j  valstybės biudžetą, bet deputatai 
ir to liau įn irtinga i priešinsis šiam 
js ta tym u i, nes6 je i jį priimtų, kas 
ga lė tų  p a n e iįti,  kad iš deputato 
kėdės nebeliktų jokios naudos,

HEFORfETH
Š ia u liu o s e  a ts k ir ta  p irm o ji 

sveikatos priežiūros grandis nuo

antrosios, ir šiai re lorm ai visiškai 
nepaskirta papildomų lėšų. RR pa
silieka teisę abejoli, ar tokia relor- 
ma dar labiau neatskirs ligonio nuo 
jo sveikatos.

RESTnCIMCajn
Gegužės pirmosios šventės res

tauravimo iniciatorių garbei pagrind
inės iškilmės vyks Šiauliuose. Vėl 
gatvėse minios žmonių su raudon
omis vėliavomis ir darbo pregalių 
raportais! Išankstinė dalyvių regis
tracija prasidės šią savaitę Aušros 
ai. 15 pagal principą: "dobrovolno- 
prinuditelno”. Teisę žengti kolonos 
priekyje iškovojo žaviųjų palydovių

firm os, geriausiai įp rasm inusios 
rinkiminius lozungus “darbas, dora, 
darna". Iš buv. obkomo balkono 
demonstrantų raportus priiminės N. 
Germanas ir M. Stakvilevičius, o 
atsakingas už valstybės saugumą 
A. Ivaškevičius - nuo tranzitinio šar
vuočio bokštelio, kaip Leninas ka- 
dais...

V. Juškus dalyvauti negalės - 
ieškos raudonų akiniu, kad kolegų 
ir bičiulių tamsūs sprendimai ir šun
ybės neatrodytų tokie juodi. Šventę 
rems UAB "Šiaulių krantas" ir “Nak- 
ligėrė". Demonstracija nebus labai 
gausinga, nes gamybos žlugdymas 
sunaikino darbininkų klasę, bedar

biai ir nusidirbę pensininkai, kaip 
neturintys ko dem onstruoti darbo 
žmonių šventėja, nebus jleidžiami, 
o išeiviai iš darbininkijos (fiktyvių 
lirmų steigėjai, stambiojo kapitalo 
atstovai ir kt.) patys bijo dienos švie
sos.

R audonosios R ylų žvaigždės 
skatina Seimą kuo greičiau restau
ruoti ir Pergalės šventę, nes retėja 
karo veteranų gretos ir greit nebe
bus kam tos šventės švęsti.

Astrologas A. GRIGANAVKŠIUS

AUŠROS ALĖJA
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bai palankus V. Vilčikauskui.

Kadangi tuo metu jau dirbau ki
toje vietoje, jis priteisė man tik v i
eno mėnesinio atlyginimo dydžio

priežasties, išm eta darbuo to ją  iš 
darbo, numatyta iki 12 vid. atlygin
imų k o m p e n sa c ija . Aš v is iš k a i 
jrodžiau, kad dirbau jmonėje 4 mėn.,

LABAI ŠIUOLAIKINĖ ISTORIJA
Viktoras LEVICKAS

Rašau apie vieną Zoknių jmonę, • 
kuriai vadovauja V. Vilčikauskas. Ji 
anksčiau vad inosi “ A ida” , dabar 
pakeitė pavadinimą j “Nilvaidą". Ji 
yra viena iš tų įmonių, kurios ap
gaudinėja ir žmones, ir valstybę, 
įsidarbinau 1995 07 20, buvau pri
im tas ša ltka lv iu -e lektriku , vė liau 
žadėjo meistro vietą, nes turiu šiokį 
tokį išsilavin im ą (2 technikum ai). 
Socialinio draudimo knygelę atida
viau darbdaviams. Po 4 m ėnesių 
man tiesiai buvo pasakyta, kad aš 
jiem s  n e tin ku . M an g rą ž in to je  
knyge lėje nebuvo įrašo , kad aš 
dirbau m inėtoje firmoje. Kadangi 
kas m ėnesį gaudavau 300 litų ir 
pasirašydavau algalapiuose, darb
davių paprašiau padaryti reikiamą 
įrašą ir sumokėti "Sodrai". Ponams 
tai padaryti atsisakius, teko kreiptis 
į teismą.

Nors turėjau Šiaulių Darbo biržos 
re k o m e n d a c iją  su p. 
V ilčikauskienės m ano įdarb in im ą 
p a tv ir t in a n č iu  pa rašu  be i p . 
V ilč ikausko duo tą  le id im ą įe it i į 
Zoknių aerodromo teritoriją, teisme 
buvo teigiama, kad aš niekada pas 
poną Vilčikauską nedirbau. įmonė 
pasamdė gerą advokatą, kuris pam 
okė , k a ip  tu r i Šnekė ti te ism e  
Vilčikauskai ir jų samdyti liudininkai. 
Teisme sužino jau, kad aš girtas 
vaikščiodavau po įm onės teritoriją 
ir v isiem s p ris is ta tydavau, saky
damas, kad aš čia d irbu ; kad p. 
Vilčikauskas gali išimti le idimą bet 
kam, o man jį parūpino iš gilios sim
patijos mano išsilavinimui, nes gal
vojo, kad pas j į  d irbsiu. Kadangi 
pasirašydavau į algalapius, prašiau 
teismą, kad būtų pateikti algalapiai, 
į  kuriuos pas irašydavau  a ts iim 
damas algą. J ie buvo pateikti pa 
dirbti be mano parašo, o liudytojai 
A. D.zindzaletas ir A. Kartavcevas 
liudijo, kad aš kartu su jais nedirbau. 
Teismas, išnagrinėjęs bylą, doku
m entus ir liud in inkų parodym us, 
nustatė, kad ieškovas (t. y. aš) nuo 
1995 m. liepos 18 d. dirbo atsako
vo (t. y. p. Vilčikausko) įmonėje ele- 
k triku-ša ltka lv iu, o nuo rugpjūčio 
pradžios iki lapkričio mėnesio 8 d i
enos - meistru. Teisėjas V. Iždonas 
priteisė man iš V. Vilčikausko 300 
litų, įpareigojo jį sumokėti mokestį 
“Sodrai” ir padaryti reikiamą įrašą 
m ano  s o c ia lin io  d ra u d im o  
pažymėjime.

LR Darbo sutarties įstatymo 42 
str. sakoma: - Kai darbdavys išme
ta iš darbo žmogų be jo sutikimo, 
jis privalo mokėti išmestam iš dar
bo žmogui iki 12 vidutinių mėnesinių 
atlyginimų. Tokios kom pensacijos 
per Šiaulių miesto apylinkės teismą 
aš ir reikalavau. Tačiau teisėjo V. 
Iždono priim tas sprendimas yra la-

kompensaciją: labai trumpas tebu
vęs prastovos laikas. Dar paprašė 
manęs įrodym ų, kad aš mokėjau 
saVO advo ka tu i ir liud in inkam s. 
K a dang i aš ir po š ia i d ie n a i 
nežinau, kaip tai įrodyti, tai man, 
pa s iro d o , ir  ko m p e n sa c ija  ne 
prik lauso . Ką iš lošiau, la im ėjęs 
bylą, galite paskaičiuoti patys.

O kaip su įrašu? Aš turiu pas jį 
n u e it i,  n u n e š ti kn yg e lę , ir  p. 
Vilčikauskas įrašys. Viskas atrodo 
la ba i pap ras ta . O je i jis  paim s 
knygutę, pas ikv ies porą  vyrų  iš 
cecho, išmes mane laukan, po to 
sunaikins knygelę ir, je i atsivesčiau 
policiją, pasakys, kad aš norėjau Ką 
nors pavogti, o jis  su tais vyrais 
m ane pagavo, ar dar ką nors? Juk 
jo  pasamdyti liudininkai, jis  pats, jo 
žm ona teisme liudijo, kad manęs 
nepažįsta , pasirašė m elagingus 
parodymus ir sumokėjo tik 15 litų 
teismo išlaidų be jokios atsakomy
bės! Kodėl jam taip nesielgti ir to
liau? Man keista, kodėl liudininka
ms, davusiems melagingus paro
dymus, nebuvo paskirta nė menki
ausia nuobauda. Juk jie dar jauni 
žm onės, jiem s tai buvo tam tikra 
gyvenimo pamoka. Tikėtina, kad jie 
pameluos dar ne kartą, o teisėjas 
V. Iždonas, manau, laiko tai norma
liu dalyku. Jei būčiau sakęs, kad 
m an nea tidavė algos dar už  du 
m ė n e s iu s , jie  t ik r ia u s ia i bū tų  
pateikę tikrus tabelius (algalapius), 
susitarę, pamokėję “Sodrai", o aš 
būčiau buvęs nubaustas už me
la g in g u s  p a ro d ym u s . Kai p. 
Vilčikauskas perdaug įsimelavo, ir 
aš, neiškentęs, jį pertraukiau, iš 
karto gavau įspėjimą, buvo pasaky
ta, kad gausiu sum okėti baudą. 
Taip byloje atsirado nepaneigtas, 
bet ir neįrodytas teiginys, kad aš 
imdavau jų  medžiagą, lentas ir kitą 
produkciją.

Ka i re ik ė jo  p a s ik v ie s t i l iu 
d in inkus bei atstovą te ism ui - jų 
turėjau ieškoti po visą m iestą, nes, 
suprantama, tie, kurie dar dirbo pas 
p. Vilčikauską, už m ane neliudys, 
o tie, kurie išėjo iš to darbo, man 
adreso  nepaliko. Be to, už atėjimą 
į te ism ą vieni patys manęs prašė, 
o kitiems aš siūliau pinigų, nes, kai 
s u ž in o ja u , kad p. V ilč ika u ska s  
manęs “nepažįsta", nebenorėjau 
lik ti k v a ilu č iu . į  p irm ą jį te ism o  
posėdį m ano liud in inka i neatėjo. 
Vienas užsiprašė 200 Lt, kad ateitų 
ir liudytų, jog aš kart u su juo dirbau, 
o man atsisakius, neatėjo į  teismą. 
Je ig u  b ū č ia u  p ra šo m ą  sum ą  
sum okėjęs, tai, iš lošdam as bylą, 
būčiau ją  pralošęs, kadangi man 
p r ite is to j i sum a bū tų  b u vu s i 
mažesnė, negu pinigai, išleisti ja i 
laimėti.

Je i įrodo m a , kad sav in inkas  
savo  n u o ž iū ra , be jo k io s

Organizacijos pavad in i yrąs

I . K 1 R  I M  A  S  N r . d  0 0 8 0 4
įe it i  ( įv a ž iu o t i)  \ Š ia u lių  a ero u o stą  

V ard as p av ard e  . .

, .V

v  M ?  C * ' f e  *
 f ..........

A u to m a š in o s  * № -\ \ .................................... -

o *  u >t , — . . . .  . . .

.  f  j -  w

Ir, p flro ig o i

4 -

bet teisėjas atsižvelgė ne j tai, kad 
aš dirbau ir netekau darbo, o  į  tai, 
kad aš po mėnesio vėl įsidarbinau 
(maža priverstinė prastova). Jei aš 
d irbau  4 m ėn., o m aksim ali k o 
mpensacija yra iki 12 mėn. atlygin
imų, tai, kiek turė jau išd irbti, kad 
gaučiau ją  visą? Pažįstami ju ristai 
negalėjo man į  šį klausimą atsakyti. 
D abartin iam s darbdaviam s labai 
lengva šį įstatymą apeiti. Yra du bū
dai.

Pirmasis: UAB direktorių algos 2- 
5 kartus didesnės negu darbininkų. 
Darbininkas gauna savo 250-300 Lt 
a lge lę , iš ku rios  g a li p ragyven ti 
mėnesį. Po to lenda į skolas. Arba 
eina pats, arba (paskutinis išradi
mas) siunčia žm oną į darbą, kad ji 
paprašytų bent dalies jo  algos, kuri
os negauna jau du ar trys mėnesiai. 
Atsakymas paprastas: nėra pinigų. 
Kaip tu gyvensi, niekam neįdomu. 
Kas lieka darbininkams? Vieni patys 
iše ina, nes neva lgę negali d irb ti. 
D a rb o  d ra u sm ę  p a že id u s ių jų  
atsikratoma labai greitai. Kiti prasi
geria, pradeda vogti, "dirbti” po tiltu, 
t. y. nurenginėti girtus, apiplėšinėti, 
žudyti. G abesnie ji “cha ltū rina” po 
darbo ir po truputį gyvena. Teisingieji 
neretai žudosi.

Antras būdas: mokamas vos ne 
minimumas (250-300 Lt), bet nuola
tos ; p a p ra s ta i p a s ire n ka m a s  
išsimokslinęs žmogus, nors netrūk
sta ir juodadarbių. Neturintis darbo 
žmogus sutinka dirbti bet ką, nes 
nemato kitos išeities. Jam darbdavys
2-3 mėnesius ploja per petj, giria, o 
po to susiranda kitą. Pasakęs, kad 
tu jo  nebepatenkin i, b loga i d irb i, 
grąžina knygutę be jokio įrašo, kaip 
atsitiko man, ir išmeta j  gatvę.

Ką laimi darbdavys? Visų pirma, 
ne visi kreip iasi j teism ą. Kiek aš 
žinau, iš tų, kurie dirbo tuo metu, kai 
dirbau aš, (o jų buvo 7 ar 9), visi 
skundėsi, kad buvo apgauti. Vieni 
nežino, kaip ta i padaryti, net kaip 
parašyti pareiškimą. Teisme tokios 
informacijos negausi, bet mielai būsi 
pasiųstas pas advokatus. Su mani
mi teism o sekretorė buvo grubi ir 
netaktiška. Man paprašius dėl šių 
m o tyvų  ją  p a k e is ti,  te is ė ja s  ta i 
padaryti nematė reikalo, o pats teis
m e buvo  p a s ip ū tę s , n e le isd a vo  
paaiškinti situacijos, liepdavo klaus
ti iš esmės. Laimei, nors ir negražu 
taip sakyti, ana sekretorė susirgo, ir 
buvo paskirta kita. Žinoma, aš galė
jau prašyti pakeisti ir  teisėją, bet bu
vau tikras laimėsiąs ir nebenorėjau 
ilgiau bylinėtis. Kiti atleistieji iš dar
bo, kurie turi įtakingesnių giminaičių 
arba pinigų, pasiima gerus advoka
tus ir bylas iš tikro laimi, bet tokių 
mažuma. Darbdaviui lieka krūva pin
igų, o žmogus praktiškai yra betei
sis. Net ir turin t advokatą bei liu 
dininkų, tokią bylą labai sunku laimė
ti. Teisininkai pasakys: reikėjo pasi
imti geresnį advokatą. O iš ko jam 
mokėti? O je i jis byloje parsiduos 
darbdaviu i? Tikiu, kad ga li būti ir 
taip... Pats įstatymų, kurie keičiasi 
vos ne kasdien, galiu ir nežinoti.

Tai ką daryti?
A tsakys iu  ties ia i: š iuo  m etu - 

nežinau. Gal gali atsakyti tie, kurie 
balsavo už įstatymų leidėjus - liaud
ies draugus, darbininkų partiją. Aš 
pats laukiu naujų rinkimų ir tikiuosi, 
kad gal būt ir mano tautiečiai, nors 
ir labai kantrūs būdami, galų gale 
praregės.

NU O TRAU KO JE: V. Levicko le i
dimas jeiti j AB "Šiaulių aviacija", kur 
yra ir V. Vilčikausko įmonė, teritor- 
iją.

Leo n ija  M A LA K A U S K IE N Ė

B a la n d ž io  11 d . Š ia u lių  
eko log ijos  cen tre , M unicipalinėje 
g a m to s  a p sa u g o s  laboratorijo je 
la nkės i g ru p ė  Š ve d ijos  Kristian- 
s tado  m ies to  m oks le iv ių  su savo 
m o y to ja is . J ie  m o ko s i v ieno je  
g a m to sa u g in io  p ro filio  vidurinėje 
m okyk lo je , tu r i nem aža i ekologi
jo s  ž in ių , d o m is i a p lin ko s  ty ri
m a is . S u s ip a ž in ę  su labora to ri
jo s  a tlie ka m a is  o ro , vandens ir 
d irvo že m io  u ž te rš tu m o  stebė ji
m a is , jie  te ira v o s i a p ie  ša lia  mi-

evič ienė , sveč ių  ke lionės tiks la s  
- sus ipaž in ti su L ie tu vos e ko lo g 
ine s ituac ija . A tvykę  į Š iau lius  iš 
Pa langos, po  p ie tų  jie  ap lankė  
Kryžių ka lną, nakvo jo  Š eduvo je . 
To lim esn is  jų  m a rš ru ta s  s ie k ia  
Ignaliną, N eringą , K re tingą.

Š is šve d ų  m o k s le iv ių  a p s i
lankym as L ie tuvo je  y ra  ve ik iau  
žva lgyb in io  pobūdžio , nes ko k 
ios nors m ainų a r b e n d ra d a rb i
avim o p rog ram os nėra.

Ka ip  in fo rm a vo  d ire k to r ia u s

v SVEČIŲ DIENA 
DVIDEŠIMTOJOJE MOKYKLOJE
e s to  b u v u s į m o n s trą  - Zokn ių  
k a rin į a e ro d ro m ą  ir  dabartin į jo 
p ro b le m ų  s p re n d im ą .

S ve č iu s  p riė m ė  labora to rijos 
v e d ė ja s  g a m to s  m o k s lų  dr. 
R im a n ta s  K ra n ka lis , o  g lobo jo  
e ko log in io  šv ie tim o  koord inatorė 
Irina A lioš ina , kuri palydėjo m ok
s le iv iu s  i 2 0 - ą ją  v id u r in ę  
m o k y k lą . Č ia  m okyk los  ska ityk
lo je  jv y k o  kon fe renc ija -sus itik i- 
m as su m o ks le iv ia is , kurie  irgi 
v y k d o  p a m o k in io  ir nepam okin- 
io  g a m to s a u g o s  d a rb o  p ro 
g ra m ą . Š v e d ų  ir  lie tuv ių  m ok
s le iv ia i tu r i ko n k re č ių  ben drų  in
te re sų . J ie  y ra  iš ty rę  savo  m ies
to  a p lin k in ių  eže rų  vanden is , o 
m ū s iš k ia i r u o š ia s i tą  d a rb ą  
p ra d ė t i n u o  V ijo lė s . M o k in ia i 
p a s ike itė  ad re sa is , m okyto ja i - 
p a tir tim i. K a ip  sa kė  d irektoriaus 
p a v a d u o to ja  S k a id rė  M o c k -

pavaduoto ja V ida A d om a itienė , 
2 0 -o j i v id u r in ė  m o k y k la  ja u  
ketvirti meta i bendradarb iauja su 
O land ijo s  E te n -Leu ro  ka ta likų  
v idurine m okykla. L ie tuv ių  m o k 
sleiviai d rauge su š ios m okyklos 
m o k in ia is  d a ly v a v o  E u ro p o s  
b e n d ra d a rb ia u ja n č ių , m o kyk lų  
konferencijose Berlyne ir B ia lys- 
toke. Š iem et tok ia  kon ferencija  
vyks Čekijo je.

E ten-Leure  e san č io  Š iau lių  
m iesto b ičiulių k lubo prezidentė  
May Rijnen, apžiūrė jusi m okyk
loje veik iančią verbų ir m argučių 
parodą, su m okyklos vadova is  
pasirašė sutartį, kad grupė šios 
m okyklos m okin ių  ir  m okyto jų  
(apie 15 žm onių) yra  kviečiam a 
dalyvauti Š iaulių dienose, kuri
o s  vyks ke turiasdešim tąją m etų 
savitę, t. y. rugsėju i baig iantis ir 
spaliu i prasidedant.

BIČIULIŲ KLUBAI 
BENDRADARBIAUJA

Leon ija  MALAKAUSKIENĖ

Ketv irtad ien į, balandžio 11 d., 
žurnalistai buvo pakviesti j miesto 
savivaldybę susipažinti su pasikeit
im a is  Š iau lių  m iesto Eten-Leuro 
bičiulių klube ir su naująja Eten-Leu
ro m ieste esančio Šiaulių miesto 
b ič iu lių  k lubo  prezidente p. May 
Rijnen. Drauge su ja  atvykęs muzi
kos pedagogas P ieter van Dijck, 
norėdamas supažindinti su olandų 
muzikos mokymo metodikos naujo
vėmis, tuo metu jau vedė pradinio 
muzikos mokymo seminarą Šiaulių 
konservatorijo je . J is yra atvežęs 
olandiškų muzikos metodikos knygų 
parodėlę ir ketina jas padovanoti 
Šiaulių konservatorijos muzikos bib
liotekai.

Trijų dienų viešnagės Šiauliuose 
gra fikas labai glaustas: numatyti 
susitikimai su S. Šalkauskio vidur
inės m okyklos skautais, su 20-os- 
ios vidurinės mokyklos mokytojais. 
P. M ay Rijnen pati yra pedagogė, 
dėsto slaugos mokykloje, todėl nori 
užmegzti Elizabetės slaugos namų 
ryšius su tokia pat Šiaulių ligonine, 
kur slaugomi pagyvenę ir chroniški 
ligoniai.

Šio klubo prezidentas renkamas 
penkeriems metams. Naujoji prezi
dentė nori pasitiks lin ti ateinančių 
metų programą, kurioje numatytas 
ir savivaldybių, ir  miestelėnų ben
dravim as. Numatoma, kad šiemet 
a tsakom ojo v i2ito  į Olandiją vyks 
skautų grupė. Prezidentė susitiko su 
pe rna i.m eta is  praktikę Olandijoje 
atlikusiais KTU studentais. Olandai 
norė tų  ir  to liau  keistis studentų, 
mokinių bei mokytojų delegacijomis, 
žada drauge su sportininkais (žolės 
riedulio ir futbolo komandomis) pri
imti 10 moksleivių ir 2 jų  mokytojus. 
J ie  v is i d rauge  galėtų dalyvauti 
Eten-Leure rengiamose Šiaulių di
enose.

Svečiai atsivežė spausdintą klu
bo ataskaitą savo miesto savivaldy
bei, kurios yra finansiškai remiami,

ir vieną iš penkis kartus per metus 
išeinančio Šiauliams skirto žurnali
uko numerių, č ia  rašoma apie naują 
Lietuvos ambasadą Briuselyje, lietu
vių valgius ir pan. Tie, kas yra lankę
s i L ie tuvo je , ga li aprašyti savo 
įspūdžius.

Buvusiam Eten-Leuro bičiulių 
Šiauliuose klubo prezidentui Val
entinui Mazuroniui atsistatydinus, 
prezidente išrinkta Mokytojų namų 
direktorė Janina Minkevičienė. Vi
ceprezidentu liko Povilas Anikinas.

Jis papasakojo, kad klubas neke
lia sau tikslo organizuoti d idelio 
masto tarptautinį bendradarbiavimą. 
Už organizuojamas keliones moka 
patys keleiviai, o toliau yra globo
jami juos priimančių šeimų. Tokiu 
būdu yra užmegzti tarpusavio ryši
ai tarp 200-250 šiauliečių ir Eten- 
Leuro šeimų porų. Klubai šj ben
drav im ą ve ik iau  koo rd inuo ja .  
ieškodami partnerių pagal amžių, 
profesiją ir interesus. Užmegztos 
asmeninės pažintys toliau rutuliojasi 
savaime. Tos šeimos galėtų būti 
vadinamos klubo draugais. Teko 
girdėti, kad jos ketina burtis į  savo 
klubą, nes dviejų dienų kelionė au
tobusu pakankam ai su a rtin a  
žmones.

Ieškant Įvairesnių bendravim o 
tarp klubų formų, buvo organizuota 
“Šiaulių krašto" viktorina apie O lan
diją. Klausimus jai parengė Eten- 
Leuro klubas, pasitardamas su ten 
gyvenančia v iena lie tuve. Ypač 
daug bėdos su karalienės vardu. 
Kažkodėl dauge liu i atrodo, kad 
Olandijos karalienė turi būti Eliza- 
betė...

Savivaldybės Užsienio ryšių sek
toriuje saugomi Šiaulių ir Eten-Leu
ro miestų penkerių metų bendradar
biavim o dokum en ta i. Pastarojo 
vizito metu gauta nemažai naujos 
informacinės medžiagos, kuri būtų 
naudinga ne tik šiauliečių šeimoms, 
norinčioms susirasti bičiulių Olandi
joje, bet ir partnerių ieškantiems 
verslo žmonėms.

AUŠROS ALĖJA
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DIDELĖS VILTYS NEVILTYJE

PO SPARNUOTOJO ŽIRGO KANOPOMIS

ai.
Bet pajuokų ir šiandien pasitai

ko. Prezidentas A. Brazauskas atro
do esąs vienas iš simpatiškiausių 
ve id ų , kom un izm o  p a lik tų , j 
valdančiąją partiją jrėmintų. Tačiau 
ir jis  tyčiomis erzina visuomenę, kad 
ji nepamirštų, iš kur atėjęs jos prez
identas. Savo kilm ę jis  pabrėžia 
keistais poelgiais. «

Kad ir A. Sleževičiaus siūlymas j 
L ie tu vos  am basad o riaus  postą 
Didžiojoje Britanijoje. Juk tai valsty
bės ir savęs niekinimas • tiek nesu
p ra tim o  ar b logos patyč ios... O 
čekisto J. Minkevičiaus apdovanoji
mas medaliu Vasario 16, komunistų,

yp a č  jų pa trono  A. S n iečkaus, 
prakeiktos šventės proga? Tasai 
čekistas mirčiai pasmerkdinėjo bu
vusius savo klasės draugus, važinė
jo po tolimus SSSR lagerius, kad 
m irties sprendimus ir  ten dalintų. 
Prezidentui ir anksčiau buvo pri
kaišiota už “asmeniškų" pensijų ir 
medalių kaišiojimą Lietuvos kenkė
jams. Bet jis vėl taškosi toje pačioje 
ba lo je , kad tyč io m is  pae rz in tų  
piliečius.

Nelemti yra kai kurie prezidento 
poelgiai televizijos programose. Štai 
jo raginimas: ei, buvę valdininkai! 
Duokite teisman savivaldybes, sten
kitės išlupti kuo daugiau pinigų! Ši
taip krašto prezidentas moko savo 
pavaldinius? Plėškite kraštą, ardy
k ite  tva rką , n ie k in k ite  įvyku s ių  
demokratinių rinkimų rezultatus, jei 
jie yra nemalonūs LDDP partijai... 
Taip kalba prezidentas, anksčiau 
ra u d o n a s , d a b a r išb a lę s  ka ip  
pievoje ištiesta drobė.

N e p a isa n t š ių ke is te n yb ių , 
gyven im as L ietuvoje šjm et tikrai 
pasuks aukštyn. Net ir valdžia su 
v isu  S e im u n e p a jė g s  pe lkėse  
išlaikyti. Atėjo laikas kopti j  krantą, 
o je i jvairūš pinčiukai nori ten likti, 
te lie ka . V id u rn a kč io  va landa  
išmušė, gaidys pragydo, velnio lai
kas baigėsi.

Prot. habil. dr. Vytautas KARVELIS 
ŠPI Socialinės pedagogikos ir psi

chologijos katedros vedėjas)

1996-ie ji ka lendorin ia i m eta i 
paskelbti Tarptautin ia is invalidų 
metais. Tai nėra kokia nors laikino 
pobūdžio kampanija, o greičiau no
ras, siekimas atkreipti visuomenės 
dėmesj j žmones su negalia, kad 
v isa is  įm ano m ais  būda is  būtų 
palaikoma ir plėtojama jų integraci
ja į  pilnavertį gyvenimą. Supranta
ma, kad tai opi problema, kuri su 
atsidėjimu nuolat turi būti sprendžia
ma visose šalyse, taigi ir Lietuvoje.

Viena iš būtinų invalidų reabilit
acijos sąlygų - turėti tam procesui 
vykdy ti pakankam ą ska ič ių  
parengtų socialinių darbuotojų. Tik 
kvalifikuoti ir šiam darbui atsidavę 
žmonės lengviau gali rasti kelią j 
negalios ištiktų žmonių širdis, juos 
suprasti ir jiems padėti. Jų pagalbos 
ypač reikia sutrikusio intelekto, sen- 
sorikos bei fizinio vystymosi negalių 
turintiems įvairaus amžiaus inval
idams. Kaip tik šie žmonės sunki
ausiai in tegruojasi į v isuom enę - 
patys vieni nesugeba susirasti sau 
vietos gyvenime.

Malonu pažymėti, kad tokio pro
filio specialistų rengimu rimtai rūpi
nasi mūsų miesto Pedagoginis in
stitutas. Praeitų metų pabaigoje jau 
išleista 11 absolventų - pirmoji so
cialinio pedagogo specialybę įsigi
jusi laida. Grupė buvo suorganizuo
ta 1993-1994 m. m. tuometinio Spe- 
c ia liosios pedagogikos fakulte to 
dekano prof. J. Ambrukaičio iniciaty
va. Ją sudarė jau turintys aukštąjį 
išsilavinimą jaunuoliai, panorę įsigy
ti dar vieną specialybę.

Šiuo metu socialiniams darbuo
tojams rengti institute jkurta Social
inės pedagogikos ir psichologijos 
katedra. Taigi nuo 1995 m. stacio
nariniame ir  neakivaizdiniame skyri
uje pradėtas nuoseklus socialinių 
psichologų ir pedagogų rengimas. 
P a ga l su d a ry tą  k e tv e rių  m etų  
stud ijų  planą šią specia lybę pa
sirinkę jaunuo lia i įg is  baka lauro  
laipsnį. Džiugina pakankamai dide
lis abitu rientų susidom ėjim as šia 
specialybe. Jų neatbaido nė sunk
umai, su kuriais beveik kiekvienam

te ks  su s id u rti p ra d ė ju s  sava r
ankišką pedagoginę ar kitą panašią 
veiklą.

Veikla, kuriai rengiam i minimi 
specialistai, reikalauja iš žmogaus 
psichologinės ir socialinės brandos, 
gyvenimo patirties. Todėl atrenkant 
] šią specialybę pirmenybė teikiama 
asmenims, turintiems vidurinį med
icinin į ar pedagoginį išsilavinimą, 
ta ip  pa t jau  d irbu s iem s su ps i
c h o f iz in ių  su trik im ų  tu rinč ia is  
žmonėmis.

Socialinės pedagogikos ir psi
chologijos katedra, be mokomojo, 
planuoja mokslinj tiriam ąjį darbą, 
kuris padėtų skleistis invalidų reabil
itacijos, adaptacijos ir integracijos 
procesams mūsų šalyje. Pagrindinė 
ty rim o  tem a: "Asm enų, tu rinčių  
negalių, socialiniai poreikiai ir jų ten
kinimas Lietuvoje". Katedros dėsty
tojai ir moksliniai bendradarbiai yra 
užsibrėžę, kiek leis galimybės, su
sipažinti, ištirti, kaip Lietuvoje įgyv
end inam as Inva lidų  in tegracijos 
įstatymas. Tikimasi, kad tyrimų re
zultatai padės katedrai koreguoti 
perspektyvinius ateities darbo pla
nus, taip pat bus gairės ir dabarties 
veikloje.

Prie katedros steigiamas social
inės psichologijos ir pedagogikos 
konsultacijų kabinetas. Šio kabine
to paskirtis - konsultuoti vaikus ir 
pa a u g liu s , tu rin č iu s  vys tym o s i 
sutrikimų bei negalių, be to, patarti 
tėvam s, pedagogam s ir visiem s, 
kam tenka vienaip ar kitaip susidur
ti su invalidų socialinėmis problem
omis.

Tikimės sulaukti visuomenės pri
tarimo ir paramos. Sutelktomis jėgo
mis privalome daryti viską, kas jma- 
noma, kad su mumis ar šalia mūsų 
gyvenantys negalios ištikti žmonės 
integruotųsi j visuomenę ir pasijustų 
pilnaverčiais.

A lgirdo MUSNECKIO nuotrau
koje: Palei Pedagoginio instituto 
centrinių rūmų fasadinę sieną nes
eniai jrengtas įvažiavimo lakas in
validams.

Vytautas VOLERTAS

Kas nori v isą  amžių k la idžioti 
rūkų užgultoje pelkėje ir  neturėti 
nuovokos, kur yra atsidūręs?

Demokratinės valstybės atkūri
mas yra painus darbas. Kiekviena 
konstrukcija, naudojanti menkiausi
ai pažjstam ą m edžiagą, žmogų, 
tam pa m ilž ino apimties. O ypač 
tada, kai šj uždavinį, demokratijos 
p r iže ld in im ą , vykdo  d ik ta tū ro s  
auklėti politiniai architektai. Tai lyg 
širdies operacija, atliekama mani- 
k iū ris to . Tai lyg geras žm ogus, 
apgruzdusių rankų kalvis, pažįstąs 
savo amatą, ant drobės siuvinėtų

spalvotas gėlytes. Nors kantrybė, 
ilgesnj laiką bandant ir darant klai
das, gali atnešti gerų vaisių.

Mūsų Lietuvą, mūsų kraštą, ego
istai laiko sukto grobio dirva. Kur 
šviežia duona garuoja, kur patogu
mai moja, ten meilė, ten entuziaz
mas! Tad lik ite Sibire, tremtiniai, 
ruselių auginti. Tai būkite Amerikoje. 
O mes čia lo ve lį ga rb ins im e ir  
nežiūrėsime, iš kurio galo prie jo 
prisiskverbsime.

Lietuvos žmonėms reikia daug 
kantrybės. Pragyvenimo sąlygos 
(čia išskiriame sukčius) yra labai 
sunkios. Valstybės administracija 
kol kas vadovaujasi vien chaoso 
dėsniais. Tačiau per šešerių metų 
laikotarpį kraštas neužduso. Turto 
grobstytojai su valdžios palaimini
mais (palaiminimais neabejojama) 
ir paprasti sukčiai be valstybinių tit
ulų visko dar nesusižėrė. O apga
vikų laisvė kasdien siaurėja. Paga
liau ir Rusijos generolai, trypčioję 
kojomis, žadėję Lietuvą sunaikinti, 
lyg pradeda užkimti. Rusijai iš tikrųjų 
atėjo laikas kaip nors ir iš kur nors 
įsigyti išminties. Rytinių slavų lau- 
kiniški bruožai, nors kai kur mieli, 
turėtų užpildyti sėvo tuštūm aš,"į 
ku rias  le ngva i įs im e ta  įva irūs  
s ia u tu lia i. Je i R u s ija  nesu-

bažnyčia. Pegaso žvaigždyną surasti 
nesunku. Jei žvelgtume nuo Didžiųjų 
Grjžulo ratų pro Šiaurinę žvaigždę ir 
mintimis pratęstume tą liniją dar apie 
du-tris karius tarp Kasiopėjos ir Celė- 
jo žvaigždynų, tai patektume j didelį ir 
lengvai pastebimą anlrojo-trečiojo 
ryškio žvaigždžių keturkampj. Jei prie 
kairiojo viršutinio kampo prijungtume 
dar tris šviesias kaimyninio Androme
dos žvaigždyno žvaigždes, sudary
tume figūrą, primenančią Grįžulo ratus, 
tik daug didesnius, arba milžiniško 
samčio figūrą su rankena j dešinę nuo 
apatinio dešiniojo kampo. Pegase švie
siausios žvaigždės yra Algeniba (lietu
viškai "sparnas") ir Markabas (“bal
nas"). Iš pirmo žvilgsnio liek sodas, tiek 
bažnyčia atrodo lušti, tačiau, esant 
skaidriam orui, galima įžiūrėti dešimlis 
blyškių žvaigždelių. Viršutiniame kairi
ajame kampe spindi Alferacas, kuris, 
skirstant dangų žvaigždynais, atiteko 
Andromedos žvaigždynui, šiaip ar taip, 
Pegasas yra vienas iš pačių didžiausių 
žvaigždynų ir yra tolokai nuo Paukščių 
lako. Vakarinėje Pegaso dalyje prie pat 
ribos su kaimyniniu Žirgelio žvaigždynu 
yra kamuolinis žvaigždžių spiečius, per 
30000 šviesmečių nutolęs nuo Saulės. 
Per nedidelį teleskopą jis atrodo kaip 
miglota dėmelė, kurios pakraščiuose 
mirkčioja viena kita žvaigždelė. Per 
didesnj teleskopą jis suspindi visu savo 
grožiu. Apie 120 šviesmečių skers
mens sferoje čia telpa net keli šimtai 
milijonų saulių, šiame kamuoliniame 
žvaigždžių spiečiuje prieš 70 metų JAV 
Mauni Vilsorio observatorijoje buvo 
atrastas mažo ryškio planetinis ūkas. 
Be to, šiame spiečiuje slypi nežinomos 
kilmės rentgeno spindulių šaltinis. Ka
muoliniai žvaigždžių spiečiai yra vieni

dem okratės, ateinančiam e šim t
metyje ji žus.

Gyvenimas yra judrus vandenė
lis. Jis teka nuožulnumo linkme, 
skandina dumblą, savo paviršiumi 
neša šiukšles, dugnu velka smėlj. 
Nepaliesti lieka tik atsparūs krantai.

Vandenėlis, šešerių metų laiko
tarpis, praėjęs nepriklausomoje Li
etuvoje, d idžiąsias š iukšles jau 
nuleido pasroviui. SSSR byrėjimas 
buvo gausiai sukaupęs lietuviškų ir 
perėjūniškų amatų. Baigia skęsti ir 
dum blas, dengęs L ietuvos šalį, 
kagėbistų, partorgų ir centrakomite- 
tininkų sudarytas. Palengva istori
jon rieda rausvvi smėlio grūdeliai.

Egoistai iškrinta pagrioviuose. Be 
naudos jie buvo, be žalos lieka dūlė
ti.

Kur viltys su rytdienos šviesa? 
Kur jos, iki dabar nematomos?

Po neramiai šniokštusios šešerių 
metų srovės L ie tuvo je  lauktina  
doresnių la ikų. Tam siausios as
menybės iš valdžios nyksta. Gerų 
norų ir  sunkių paveldėtų įp ročių 
prezidentui A. Brazauskui greitai 
nereikės didelių pastangų (kaip 
buvo su Šleževičium), kad pasi
trauktų juodojo psau lio  hero ja i. 
Savo veiklos voratinkliais jie  taip 
apsiraizgė, kad ten jau baigia už
dusti. Iš priteršto tvarto sprunka net 
menkiausios veislės paršiukai.

Paieškokime daugiau gerų žen
klų, ant kurių savo viltis augintume.

Štai už lėšų švaistymą septyneri
ems metams nubaustas “Sekundės 
banko” p rez id en tas . Iške lta  
baudžiamoji byla “Vilniaus šiltnam
ių" vadovams - ir vėl už lėšų švaist
ymą. O kur herojai, bankus bankro- 
tan nuvedę? O kur jų draugai, mili
jonus pasiskolinę ir j užsienj išnešę? 
Visi vagys nepabėgs, ypač dabar, 
kai valdžioje mažėja jų užtarėjų. 
Krėšto ir žmbhilį skriaudėjai priVėlo 
a ts ite is t i.  V yria usybę , je i ji 
nebaudžia vagių, nubaudžia pilieči-

iš seniausių mūsų Galaktikos objektų. 
Jie labai patvarūs ir gali išlikti neiš- 
sisklaidydami milijonus metų. Dešinia
jame viršutiniame Pegaso kvadrato 
kampe spindi šalta žvaigždė - Šeatas. 
Jei jis būtų Saulės vietoje, tai užimtų 
erdvę iki pat Žemės orbilos ir, žinoma, 
ši išgaruotų. Šeatas jdomus tuo, kad 
visiškai neseniai buvo laikomas neži
nomo tipo kintamąja. Dabar jau 
paaiškėjo šios žvaigždės kitimo 
priežastis. Kadangi žvaigždės atmosf
eros temperatūra palyginti neaukšta, 
tai temperatūros svyravimai sukelia jos 
skaidrumo svyravimus. Tokiose 
žvaigždėse pastebimas didelis titano 
oksido kiekis, iš kurio susidarę debe
sys kaip tik labai jautrūs nedideliems 
lemperalūros svyravimams. Tas ir 
nulemia netaisyklingą žvaigždės 
Šviesumo svyravimą.

Vis dėlto Pegaso žvaigždynas jdo
mus ne tuo, apie ką buvo kalbėta. Yra 
daug keistesnių žvaigždynų ir nuosta
besnių žvaigždžių. Iki šiol astronomai 
Visatoje žinojo lik vieną ir vienintelę 
planetų sistemą turinčią žvaigždę - 
mūsų Saulę. Tiesa, yra žinoma daug 
dvilypių ir daugialypių žvaigždžių, bet 
lai jokiu būdu ne planetinės sistemos. 
Astronomai samprotavo, ginčijosi, dar 
atidžiau stebėjo įtartinas žvaigždes, bet 
laukiamo rezultato vis nebuvo, nebu
vo jokio patvirtinimo, kad prię kurios 
nors žvaigždės galėtų būti j mūsiškę 
panaši planetų sistema. O priežastis 
gana paprasta. Jei ir būtų kažkas 
panašaus, tai atstumai tarp žvaigždės 
ir jos planetų, lyginant su alstumu nuo 
jų iki Žemės, būtų tokie maži, kad net 
lobuliausiomis šiuolakinėrnis stebėjimo 
priemonėmis nebūtų įmanoma jų ap
tikti. Liko vienas kelias • žvaigždžių

spektrų slebėjimas ir labai tiksli jų anal
izė. Astronomai sutelkė dėmesj j Saulę 
primenančias žvaigždes. Viena tokia °  
yra kaip tik Pegaso žvaigdžyne ir as
tronominiuose kataloguose vadinama 
Pegaso 51. Žurnale "Europhysics 
news" 1995 m. Spalio mėn. du Žene
vos observatorijos astronomai Michel 
Mayor ir Didier Quelor paskelbė, kad 
prie Pegaso 51 žvaigždės atrasta j 
Jupiterj panaši planeta. Labai tiksliu 
ELOIDE speklrogralu jie nustatė, kad 
žvaigždės ryškis ne tik svyruoja, bet ir 
spektro linijos slankioja taip, lyg apie 
ją suktųsi didelis lamsus kūnas. Iš ge
rai žinomų dangaus mechanikos dės
nių jie ir surado, kad tas kitas kūnas - 
Pegaso 51 B turėtų 0,5 Jupiterio masę, 
būtų nutolęs nuo centrinės žvaigždės 
0,05 astronominių vienetų, turėtų ap
sisukti per 4,23 paros. Jo orbita turėtų 
būti panaši j apskritimą arba mažai 
suplota. Pegaso 51 - paprasta akimi 
nejžiūrima žvaigždelė, bet panaši j 
Saulę. Jos šviesa pasiekia mus lik per 
45 metus, kai tuo tarpu šviesa nuo 
Saulės pas mus ateina per 8 minules. 
Nuostabu, kad tokia didelė planeta 
skrieja apie savo žvaigždę taip greitai, 
tokiu mažu atstumu ir beveik apskrit
imu. Gal tai besiformuojantis kūnas, 
sudarytas iš labai lengvų elementų?
Vis dėlto ne Saulės planetos, tegul ir 
labai keistos, atradimas praturtins as
tronomijos mokslą ir suteiks viltį, kad 
bus surasta j  Saulės sislemą panaši 
planetų šeima. Nors Pegaso 51 B toli 
gražu nėra panaši j Žemę, bei pals 
atradim as parodo dangaus kūnų 
įvairovę, o aslronomus, mokslininkus 
ir šiaip smalsius žmones kviečia sle- 
bėli dangų, kuriame slypi daugybė 
paslapčių.

Vytautas ZURBA

Baigiantis žiemai, dangaus skliautas 
lyg pagilėja, pašviesėja, lyg nutolsta nuo 
mūsų. Iš vakaro matyti mažiau 
žvaigždžių, ir tik apie pusiaunaklj dan
gus prisipildo mažesnių ir didesnių ne
aprėpiamoje begalinėje platybėje rami
ai spindinčių ir mirksinčių šviesuliukų. 
Tas žvaigždžių spindesys, jų spalvų 
įvairumas, tas paslaptingas dangaus 
raštas vis intriguoja ir jaudina mūsų 
vaizduotę. Atrodo, kad danguje vyksta 
kažkoks nelabai suprantamas amžinas 
judėjimas. Štai sukasi ir sukasi Grjžulo 
Ratai padangių žvaigždėtu keliu. 
Vakarais jie dabar būna labai aukštai ir 
apvirtę. Neseniai j juos buvo jsirilusi iš 
Jaučiaganio atskubėjusi labai keista 
komela. Dangumi ji judėjo labai greitai, 
neturėjo įspūdingesnės uodegos, bet, 
visų nuostabai, ši viešnia skleidė rent
geno spindulius. Astronomai net 
paaiškinti tokio reiškinio išsamiau

negalėjo. O antai per dangų šuoliuoja 
eiklus žirgas, grakščiai liesdamas ko
jas, iš po kanopų mesdamas kibirkštis 
- žvaigždelių pluoštus. Jo išsidraikę 
karčiai plevena dangaus žydrynėje. Pe
gasas - tai nepaprastas žirgas, o spar
nuotas, todėl ne tik Šuoliuoja, bei ir 
skrenda, taip įprasmindamas minties, 
iroškimų ir nauji/ idėjų veržlumą.

Apie Pegaso žvaigždyną dar III-IV 
a. pr. Kristų kalba graikų astronomas ir 
matematikas Endoksas. Matyt, Pega
sas buvo tas nuostabus žirgas, kurio 
skulptūromis finikiečiai puošdavo savo 
audringomis jūromis tarp ritu skriejusių 
laivų pirmagalius. Anot legendos, Pe
gasas tai sparnuotas žirgas, gimęs iš 
jūros pufos ir Medūzos kraujo lašų, 
mūzų numylėtinis, atveriantis įkvėpimo 
šallinj visų laikų poetams, menininka
ms, kūrėjams. Danguje Pegaso žvaigž
dyno dalis primena keturkampj, todėl 
senovės babiloniečiai jį vadino rojaus 
sodu, o viduramžių vienuoliai •
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“A U S R O S ” M U Z IE J U S  K V IE Č IA

I RŪMAI
(Audros ai. 47)

II R Ū M A I - V E N C L A U S K IŲ  N A M A I
(V ytau to  g. 89)

M iesto  m o k sle iv ių  d a rb ų  paroda 
Paroda iš istorijos sk y riau s fo n d ų , sk irta  

L iu d v iko  Ja k a v ič ia u s-L ietu v a n io  
a tm in im u i

F O T O G R A F IJO S  M U Z IE JU S
(V iln ia us  g. 140)

“L ie tu vos  so c ia lde m okra tų  p a rtija i - 100” 
(iė m uz ie jaus  fondų , nuo b a landž io  m ėn. 

22 d.)

T rys  e kspo z ic ijos :
R e m ig ija u s  T re ig io  (K la ipėd a ) fo tog ra fijų  pa roda  

Š iau lia i se n o se  fo tog ra fijose  
F o to g ra fijo s  iš V. R im kaus ko lekc ijos

-:>JËZ3

• s

Skaudžios netekties valandą, m i
rus mylimam tėveliui, nuoširdžiai 
už jauč ia m e  doc. Z ig m a n tą  
Turauską .
TS(LK) Šiaulių miesto 
Dainų skyrius

|  1996 m. balandžio 30 d. 12 val. iš viešųjų varžytinių bus parduodamas |

I vienas 9,84 kv. m ploto kambarys bendrabutyje (trečias aukštas; reikal- ■
j,^ o »-, t ̂ \  A lyoirtn 1 I ♦ingas remontas). Pradinė kaina - 1000 Lt. 

Informacija teikiama lel. 42 35 54. 
Teismo antstolė V. PIPINIENĖ

I- Šių metų gegužės 6 dieną 10 val. iš viešųjų varžytinių bus par 
Iduodam as ketvirtadalis namo, esančio Šiauliuose, Žvyro 21. P rad inė ! 
|  kaina - 1600 Lt. Informacija teikiama tel. 42 86 27.

■3*
Ž m ogus g yve n a  žem ė je  jam  
skirtą laiką, išeina ir negrjžta, pa
likdam as artim iesiem s ilgesj ir 
skausmą.
Šią sunkią valandą, mirus bran
giam  tėve liu i, n u o š irdž ia i už
ja u č ia m e  doc. Z ig m a n tą  
Turauską.
TS(LK) Šiaulių miesto 
Saulės skyrius

I. JATAUTIENĖ
Šiaulių miesto apylinkės teism o vyr. antstolė

i }1
Visi m es be jėgia i prieš lem tj ir 
mirtj, tačiau bent nuoširdžia užuo
jauta norime palengvinti doc. Z ig 
m o T u rausko , netekusio bran
gaus tėvelio, praradimo skausmą. 
TS(LK) Šiaulių miesto 
Aušros skyrius

‘u1
Mirties nėra, yra tik išsiskyrimas, 
kuris palieka skausmą artimųjų 
širdyse.
Dėl m y lim o  tė ve lio  n e te k tie s  
nuoširdžiai užjaučiame Tarybos 
narj doc. Z igm a n tą  Turauską . 
Miesto Tarybos TS(LK) frakcija

I  Fr

IV. 22-25d. 15, 17 val. IV. 26d. 15 vai
PRANCOZĖ MOTERIS

(Prancūzija, lie tuvių  klb. sublilr.) 19 val.

IV. 22-24d. 19 val. IV. 28d. 15, 17, 19 val.
ASMENS SARGYBINIS

(JAV)

IV. 25 d. 19 val.
Pasaulio kino  meistrai: rež. P.Njumenas

STIKLINIS ŽVĖRYNAS
(JAV)

SURINKĘ 15 T O K IŲ  B ILIE TU , N EM O K AM A I ŽIŪRĖSITE 
V IEN Ą  K IN O  SEANSĄ!

TELEVIZIJOS PROGRAMA VISAI SAVAITEI (BALANDŽIO 2 2  D, - BALANDŽIO 28 D.)
N ukeliu  i X n sl,

B A L T IJ O S  T V

PIRM AD IENIS, 04.22
8.30 A m erik ieč ių  se ria las  “Taip 
sukasi pasaulis” (597) 9.30-18.50 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Vaid
ybinis film as ."A lfredo nela im ės" 
(“Les Malheurs D ’Alfred"). Komedi
ja Prancūzija, 1971. Rež. Pierre Ri- 
chard. Vaidina: Pierre Richard, Anny 
Duperey, Jean Carm et 20.30 Italų 
serialas “Manuela" (164) (rusų k.)
21.00 A m erik iečių seria las “Taip 
sukasi pasaulis"(598) 21.55 Baltijos 
naujienos 22.00 Rytų kovos menas 
- BUSHIDO (14) 23.00 NBA apžval
ga 23.30 Sporto sensacijos 24.00-
8.30 CNN program a (PAL s is te 
moje)

AN TRADIEN IS , 04.23
8.30 A m erik ieč ių  se ria las  “Taip 
sukasi pasaulis” (598) 9.30-18.10 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
temoje) 18.10 Programa 18.15 Fut
bo las . LFF ta u rė s  p u s fin a lis . 
"K A R E D A-SA KA LAS" (Š ia u lia i)- 
"ŽALGIRIS" (V ilnius) 20.00 Muz- 
ikinė-inform acinė laida “G intarinė 
nata" 20.30 Italų serialas "Manue
la" (165) (rusų k.) 21.00 Amerikiečių 
serialas “Taip sukasi pasaulis"(599)
21.55 Baltijos naujienos 22.00 Vaid
ybinis film a s ."A te ik ite  pas m us 
m ielosios ang lės" ( “A Nous Les 
Petites Anglai sės"). Lyrinė komedi
ja P ra n cū z ija ,! 9 7 5 .R e ž .M ich e l 
Lan g .V a id ina : Rem i L a u re n t. 
Stephane H ille l 23.50 Čem pionų 
pasaulis “S lid inėjim as Vercors’e" 
0.20-8.30 CNN programa (PAL sis
temoje)

TREČIAD IENIS, 04.24
8.30 A m erik ieč ių  se ria las  “Taip 
sukasi pasaulis"(599) 9.30-18.10 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
tem o je) 18.10 P rogram a 18.15 
Fu tbo las.LFF tau rės  pus fin a lis . 
"ATLANTAS"(Klaipėda)-"INKARAS- 
GRIFAS" (Kaunas) 20.00 Sveikatos 
kaina.Apie medicinos studijas 20.20 
Jazz 20.30 Italų serialas “Manuela” 
(166) (rusų k.) 21.00 Am erikiečių

serialas."Taip sukasi pasaulis" (600)
21.55 Baltijos naujienos 22.00 Vaid
ybinis filmas. "Užšaldytas" (“Hiber-- 
natus"). Komedija Prancūzija-ltalija,
1969. Rež. Edouard Molinaro. Vaid
ina: Louis De Funes, Michel Lons- 
dale. Claude Gensac 23.20 čem p i
onų p a s a u lis  “C lu s a z ’ o s tiliu s "
24.00-8.30 CNN programa (PAL sis
temoje)

K E TV IR TA D IE N IS , 04.25
8.30 A m erik ieč ių  se ria las . “Taip 
sukasi pasaulis" (600) 8.30-18.50 
Deutsche Welle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas "M anuela" (166) (rusų k.)
19.30 NBA:Žvilgsnis iš arčiau! 20.00 
Kvailybių pasaulis 20.30 Italų seri
alas “Manuela" (167) (rusų k.) 21.00 
Am erik iečių seria las "Taip sukasi 
p a s a u lis "(6 0 1  ) 21 .5 5  B a lt ijo s  
naujienos 22.00 Vaidybinis filmas. 
"Svarbiausia m ylėti” (“L’ Important 
C 'E s t D ’A im e r") .D ram a. Ita lija - 
Prancūzija,1976. Rež. Andrzej Zu- 
lawski. Vaidina: Romy Schnaider, 
Fobio Tęsti, Jacgues Dutronc. 23.50 
Erotika. Dallas'o merginos (1) 0.25-
8 .30  CNN program a (PAL s is te 
moje)

PE N K TA D IE N IS , 04.26
8 .30  A m e rik ie č ių  se ria las  “ Taip 
sukasi pasau lis ’’ (601) 9.30-18.20 
Deutsche W elle programa (PAL sis
temoje) 18.20 Programa 18.30 Vaid
ybinis filmas. "Mano dėdė Bendža- 
menas" ("Mon Onele Banjam in”). 
Kom edija Prancūzija , 1969. Rež. 
Edouard Molinaro. Vaidina: Jacques 
Brel, C laude Jade, Bernard Blier
20.00 "Už kampo..." Senų anekdotų 
devintukas Laidos autorius ir vedė
jas R.Bingelis 20.30 Italų serialas 
“ M anuela” (168) (rusų k.) 21.00 
Am erikiečių seria las "Taip sukasi 
p a s a u lis "  (6 0 2 ) 21 .5 5  B a ltijo s  
naujienos 22.00 Vaidybinis filmas 
"Geležinė kaukė” ("Le Masque De 
Fer"). Nuotykių Prancūzija, 1962. 
Rež. Henri Dccoin. Vaidina: Jean 
Marais, Sylva Koscina, Jean Fran
ço is  Poron 0.05 Ero tika .D a llas 'o  
merginos (2) 0.40-8.30 CNN progra
ma (PAL sistemoje) ______ _____

ŠĘ ŠTA D IEN IS . 04.27
8.30-17.00 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistemoje) 1.7.00 Amerik
iečių serialas “Taip sukasi pasaulis" 
(602) 18.00 Ekorykštė. Pati švari
ausia Lietuvos ferma 18.30 Vaidy
binis filmas."Galantiškumo šventės" 
(“Les Fetes Galantes"). Komedija 
Prancūzija-Rum unija, i 965. Rež. 
Rene Clair. Vaidina: Jeane-Pierre 
C a s te l, Jean  R o sh e fo rt 20 .00  
Krepšinis. NBA rungtynės 21.00 
Am erikiečių serialas "Taip sukasi 
pasaulis" (603) 22.00 Vaidybinis 
filmas"Nekreipkite dėmesio, tai tik 
pokštai" ("Laisse A ller C ’Ėst Une 
Valse”). Kriminalinė drama Prancūz
ija. Rež. Georgės Lautncr. Vaidina: 
Jean Yanne, Mireille Darc, Bernard 
Blier, Michel Constantin 23.40 Ero
tika. Šlapių marškinėlių šou (2) 0.15-
8.30 CNN program a (PAL s is te 
moje)

SEKM AD IEN IS , 04.28
8.30-16.30 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistem oje) 16.30 Vaikų 
savaitgalis. "Ei, vaikučiai, surimtė- 
kim !" 17.00 Am erik iečių serialas 
"Taip sukasi pasaulis’’(603) 18.00 
Religijos laida. Žingsniai 18.30 Italų 
serialas "Manuela" ( 167, 168) (rusų 
k.) 19.30 LKL apžvalga 20.00 NBA 
apžvalga 20.30 Čempionų pasau
lis "Skrydis virš jūros" 21.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasau- 
lis"(604) 22.00 Kinas-mano meilė. 
Vaidybinis filmas “Gudrybė". ("Sub- 
terfuge") JAV, 1968. Rež. PeterGra- 
ham Scott. Vaidina: Joan Collins, 
Gene Barry, R ichard Todd 23.30 
NBA: Žvilgsnis iš arčiau 24.00-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

L N K  T V

PIRM AD IENIS, ba landž io  22 d.
15.55 Programa. 16.00 “ ...priešt
arauk" Diskusijų laida. 17.00 Vre- 
mia. 17.20 TAIPNE. TV žaidimas.
18.10 “Voltronas" 29 s. Animacinis 
serialas. 18.35 “ Be nam ų nege
rai...", 421,422 s. 19.25 Teleparduo- 
luvė.. 19.30 “Kruvinajam sekm adi
eniui atminti..." 20.00 Žinios. 20.25 
"Monitorius". Tiesioginė laida. 21.00

“Vakarų Waikiki, 1", 18s. JAV seri
a las. 22 .00 Tangom anija. 22.25 
"Trys su puse ". Dzūkai L ietuvai
2 3 .0 0  Ž in io s . 23 .15  “ D v irač io  
šou".Humoro laida. 23.30 Nakčia. 
“Bešališkas sprendimas" (Judicial 
C o n se n t) JAV tr i le r is , 1994 m. 
Rež.W illiamas Bindley.

A N TR A D IE N IS , balandžio 23 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9 .00  T e lepa rduo ruvė . 9.05 “ Be 
namų negera i...", 423 ,424 s. 15.55 
Programa. 16.00 Holivudo žinios.
16.30 “Pasimatymas". TV žaidimas.
17.00 Vremia. 17.20 "Monitorius".
18.10 “Pingvinai keršytojai", 23 s. 
A n im a c in is  se ria las . 18.35 "Be 
namų negerai...” , 423, 424 s. 19.25 
Teieparduotuvė. 19.30 Pragiedruli
a i” . Pub lic istinė- polem inė laida.
20.00 Ž inios. 20.25 “Benny Hillo 
šou”. Anglų hum oro laida. 21.00 
"99-1” , 8 s. Anglų detektyvinis trile
ris, 1994 m. 22.00 “ ...prieštarauk!" 
D isku s ijų  šou .T ies iog inė  laida.
23.00 Žinios. 23.15 “Komiškos is
torijos". Hum oro serialas. 23.45 
Nakčia. "Ramusis draugužis- ba
nanas" (Pacific Banana) Australų 
e ro tinė  kom ed ija , 1980 m. Rež. 
Johnas D. Lamondas. Vaid. Graeme 
Blundellas, Robinas Stewartas ir kt.

TR E Č IA D IE N IS , balandžio 24 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9 .00  Te iepa rduo tuvė . 9.05 “Be 
namų negerai...", 425, 426 s 16.05 
Programa. 16.10 “Vakarų Waikiki, 
1". 18 s. JAV serialas. 17.00 Vre
mia. 17.20 Tangomanija. 17.40 “Šou 
bulvaras". Humoro laida. 18.10 "Vol
tronas",30 s. Animacinis serialas.
18.35 "Be namų negerai...". 425,426 
s. 19.25 Teieparduotuvė. 19.30 Ke
turi ratai. 20.00 Žinios. 20.25 "Pasi
matymas". TV  žaidimas. 21.00 "Ro
botas policininkas"(Robocop),13 s.
JAV fantastin is serialas, 1994 m.
22.00 "Tarybinės kron ikos". Laida 
apie praetj. 23.00 Žinios. 23.15 “Ad- 
amsų šeimynėlė". JAV humoro se
rialas. 23.45 N a k č i a . "Nesantaika 
(B ad B lo o d ) V a id .f.( Anglija. 
N.Zelandija), 1981 m. Rež. Mikas 
Newellas. Vaid. Jackas Thompso;

nas ir kt.

KETVIRTADIENIS, balandžio 25 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teieparduotuvė. 9.05 "Be 
namų negerai....” , 427, 428 s. 16 00 
Programa. 16.05 “99-1". Anglų de
tektyvinis trileris. 17.00 Vremia. 
17.20 Holivudo žinios. 17.50 Viskas.
18.10 "P ingvinai keršyto jai", 24 
s.Animacinis serialas 18.35 “Be 
namų negerai...”, 427,428 s. 19.25 
Teieparduotuvė. 19.30 "K itokia 
nuomonė". L ie tuvos s o c ia l
dem okratų la ida. 20.00 Ž in ios.
20.25 šou bulvaras. Humoro laida.
21.00 “Atogrąžų karštis” (Tropical 
Heat).8s. JAV serialas. 22.00 "Tik 
ro garso koncertas”- "Marina Gra- 
novskaja". 23.00 Žinios 23.15 “Ben- 
ny Hillo šou". Anglį; humoro laida. 
23.45 Nakčia. "A pgau lės 
ratas"(Circle Of Deceit), 1 d. Anglų 
detektyvinių filmų ciklas , 1994 m.

PENKTADIENIS, balandžio 26 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teieparduotuvė. 9.05 "Be 
namų negerai...", 429, 430 s. 16.00 
Programa. 16.05 "Robotas policinin
kas" ., 13 s. JAV fantastinis serialas, 
1994 m. 17.00 Vremia. 17.20 "Tary
binės kronikos". Laida apie praeitį
18.10 “Voltronas”, 31 s. Animacinis 
serialas. 18.35 “Be namų nege
rai...". 429,430 s. 19.25 Teieparduo
tuvė. 19.30 “Kitokia nuomonė”. Li
etuvos socialdemokratų laida. 20.00 
Žinios. 20.25 Radijo šou. Humoro 
laida. 21.00 "TAIPNE”. TV žaidimas.
21.55 "Frosto prisilietimas" (A Touch 
Of Frost)- “Ko tik nepadarysi iš 
meilės". Anglų detektyvinių trilerių 
ciklas, 1995 m. 23.40 “Monslrai"- 
“Dovana".

ŠEŠTADIENIS, balandžio 27 d.
8.55 Programa. 9.00 Ryto Ratas.
10.30 Gero apetito. 10.55 Progra
ma. 11.00 "Tarybinės kronikos’. Lai
da apie praetj. 11.55 "Šou bulvaras" 
Humoro laida. 12.20 2 x 8. 12.50 
"Parduoti ar neparduoti Lietuvos 
žemę užsieniečiams- aktualiausias 
š iand ienos k la us im as ." Tautos 
pažangos partijos laida 13.20 Ke

AUŠROS ALĖJA
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turi ratai. 13.45 “Pasimatymas". TV 
žaidim as. 14.15 “Tangomanija". 
14.45 Baltojo katino svetainė. 15.15 
Kibir Tele Vibir. “Sapnų akmuo", 39 
s. “Vėjas gluosniuose”, 57 s. 16.30 
•‘Išlikimas", - “Bėgikas per akmenis". 
Anglų dok.f. apie gam tą. 17.00 
“Auksinė D iscovery ko lekc ija "- 
“Pažinimas"- "Kompiuteriai". 18.00 
Teleretro. “Adamsų šeim ynė lė"- 
“Svirdulys ir jo klavesinas". 18.30 
‘ Holivudo žin ios '. 19.00 Viskas!
19.30 VRS kamera. 20.00 Žinios. 
20.25 ‘Komiškos istorijos". Australų 
humoro laida. 21.00 Šeštadienio 
poka lb ia i. 21 .55  “ P a vo jinga  
vasara"(A  D angerous Sum m er) 
A ustra lų  tr i le r is , 1988 m. 
Rež.Ouentinas Mastersas Vaid. To
mas Skerrittas.lanas G ilmouras. 
James Masonas, VVendy Hughes ir 
kt. 23.35 “Monstrai"- “Sandėris".

SEKMADIENIS, ba landžio  28d.
8.55 Programa. 9.00 Animaciniai lil- 
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 “Trys su puse". Dzūkai Lietu
vai. 15.15 Kibir Tele Vibir. "Vėjas 
gluosniuose", 58 s. “ Lobių sala".
16.00 “Iš National Geographic kole
kcijos" - “Gorila". 17.30 Auksinė Dis
covery kolekcija. “Archeo log ija"- 
“Dievų miestas". 18.00 "Flinstoun- 
ai'. 78 s. JAV animacinis serialas.
18.30 Holivudo žinios. 19.00 "Bev- 
erly Hills, 90210". JAV serialas, 2/ 
20 s. 20.00 Žinios. 20.25 “ In Vogue, 
Vilnius' 96". Tarptautinio madų fes
tivalio atidarymas Žemutinėje pilyje.
22.10 Savaitės horoskopas. 22.15 
TELELOTO ŠOU.TV žaidimas-lot- 
erija. 22.45 Kruvinasis sekmadien
is.

LIETUVOS TV

PIRM ADIENIS, 04.22
07.00 Labas rytas. 09.00 Telekata- 
logas. 17.55 Programa. 18.00 Žin
ios. 18.10 Anglų kalbos mokomoji 
programa “Look ahead". 55 d. 18.25 
Baltarusių programa. 18.40 Žinios 
(rusų k.). 18.50 Programa vaikams.
* Profesoriaus Knyslio palėpėje. * 
Animacinis f. “Don Kichotas". 19.20 
Anykščių rajono meno saviveiklos 
ko le k tyvų  ko n ce rta s . 20 .00  
01,02,03. 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto studija. 21.15 Prancūzų kino 
vakaras. Vaidybinis f. “Sveiki, apga
v ika i". Rež. M arse lis  Zem ūras .
22.35 TV anonsas. 22.40 Baleto 
salė. Laida, skirta  Šokio dienai.
23.10 Vakaro žin ios. 23.25 (Pa
baiga)

ANTRADIENIS, 04.23
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Laida lenkų kal
ba. 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 TV 
anonsas. 18.55 Programa vaikams. 
Animacinis f. "Gyveno kartą žiurkė
nas". 19.20 TV žurnalas "Tavo la i
kas". Katalikų bažnyčios naujienos.
19.50 Kryžminė ugnis. Dalyvauja 
JAV verslininkas S.AIšėnas ir LAIB 
la ik in a s is  a d m in is tra to r iu s  
R.Visokavičius. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Anglų 
TV serialas "Kūnas ir siela". 4 s.
22.05 TV anonsas. 22.10 Kultūros 
laida. 22.40 F.Listo simfoninė poe
ma “Prometėjas". Groja Berlyno fil
harmonijos sim fonin is orkestras. 
Diriguoja K.Abadas. 22.55 Laida 
jaun im u i "Beveik rim ta i". 23 .15 
Vakaro žinios. 23.30 (Pabaiga)

TREČIADIENIS, 04.24
07.00 Labas rytas. 09.00 Telekata- 
logas. 17.55 Programa. 18.00 Žin- 
ios. 18.10 Gyvoji prancūzų kalba. 
Francais en action. 11 d. 18.40 Ž in
ios (rusų k.). 18.50 TV anonsas.
18.55 Laida moksleiviams "Gimna
zistai". 19.25 Animacinis f. “Berniu
kas iš debesėlio". 19.35 TV foru
mas. Jaunuolių šaukimas j karinę 
ta rn ybą . Vedė jas žu rn a lis ta s  
K.Šiaulys. 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto studija. 21.15 Loterija “ Per
la s ” . 21 .20  K ran tas . A u to r iu s  
V.Matulevičius. 22.20 TV anonsas.
22.25 Italų vaidybinis f. “Kelionė" ("II 
Viaggio"). 1974 m. Rež. V.de Sika.

Vaidina R.Bartonas, S.Brunis. Per
trau ko je  - 23.15 Vakaro žinios. 
00.15 (Pabaiga)

KETVIRTADIEN IS , 04.25
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 TV žaidimas 
"M ilijon ierius". 18.25 Vyriausybė 
nu ta rė ... 18.40 Žin ios (rusų k.). 
18.50 Krikščionio žodis. 19.00 TV 
anonsas. 19.05 Programa vaikams. 
Džimio Hensono gyvūnų spektaklis.
19.30 Teleartelė (rusų k.). 20.10 
Mūsų nam as. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 9 am
atai. Laidą veda B.Balynienė. 22.00 
TV anonsas. 22.05 Europos šou.
22.35 Konrado kavinė. Autorius 
P.G arnys. 23.20 Vakaro žin ios.
23.35 “22". Sporto programa futbo
lo mėgėjams. 23.55 (Pabaiga)

PENKTAD IEN IS , 04.26
07.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Stilius. Gyveni
mo būdo ir madų žurnalas. 18.40 
Žinios (rusų k.). 18.50 TV anonsas.
18.55 Programa vaikams. Senoji 
animacija. 19.20 Kalbos viktorina 
“Moki žodj - žinai kelią". 20.30 Pan
orama. 21.05 Sporto studija. 21.15 
Muzikinis viešbutis. 21.55 Laisvės 
a lė ja . 22.15 TV  anonsas. 22.20 
Jaunimo estrada. įvairių metų "Ron
do" dainos. 22.50 Madų videožur- 
nalas. “Užkulisiuose". 23.15 Vaka
ro žinios. 23.30 Australų TV serialas 
“Nusikalstamas teisingumas". 21 s. 
00.20 (Pabaiga)

ŠEŠTADIENIS. 04.27
08.00 Labas rytas. 10.00 Sodų 
kraitė. 10.30 Šarka. 11.00 Mūsų 
kalba. 11.30 Kelias. 12.00 TV an
onsas. 12.05 Pasaulio  sportas.
12.45 Šachmatų klubas. 13.00 Ka
nadiečių serialas vaikams "Ūdros 
jlankėlė". 26 s. 13.30 Nakviša. Kar
tojama 04.17 d. laida. Vertimas j 
gestų  kalbą. 14.30 Tarptautin is 
kultūros žurnalas "Alicc". Prancūzi
ja . 15 .20  Tea tras te le v iz ijo je : 
K.Ostrauskas “ Duobkasiai". Rež. A. 
Matulionis. 16.20 J . J u z e l i ū n a s  “Af- 
rikietiški eskizai'":.16.45 TV žaidimas 
vM Nijonierius". 1.7.00 "G in tarinė  
pora-96”. Sportinių šokių konkursas 
Kauno sporto halėje. Jaunučiai, jau
niai, jaunim as. Lotynų Amerikos 
šokiai. 17.55 TV anonsas. 18.00 
Ž in ios. 18.10 Valstybė ir pilietis. 
Laidą veda A.Jancevičius. 18.50 
A m erik ieč ių  dokum entin is ciklas 
"Ž v ilg sn is  j a te itj". 17 d. 19.20 
Vakaras Kauno muzikiniame teatre.
19.50 Kino pasaulyje. Festivalio 
“K ino pavasaris" kronika . 20.30 
Panorama. 21.05 Sporto studija. 
21.15 Loterija “ Perlas". 21.20 Mūsų 
miesteliai. Vabalninkas. 2 d. 22.20 
K a n a d ie č ių  va id yb in is  se ria las 
"Šalutinis poveikis". 720 s. 23.05 
Vakaro žinios. 23.20 Roko koncer
tas. Bobas Dylanas. 00.05 (Pa
baiga)

SEKM AD IEN IS , 04.28
09.00 Programa. 09.05 Liudykime 
Kristų. 09.25 Sveikata. Černobylio 
avarijos pasekmės mūsų sveikatai.
09.50 Programa vaikams “Vyturi
ams ir pelėdžiukams'". 10.30 Aus
tralų vaid. serialas vaikams "Slap
toji misija". 34 s. 10.55 TV žaidimas 
vaikams “Telelego". 11.25 Septynios 
Kauno dienos. Visuomeninis - pub
licistinis žurnalas. 12.10 TV anon
sas. 12.15 K repšinio pasaulyje. 
Autorius V.Mačiulis. 12.45 Monika 
Bičiūnienė. Lietuvos kronika. Rež. 
A.Tarvydas. 13.05 Azimutai. Anglų 
serialas “Prarastos civilizacijos". 3 
d. 13 .55 S ve ik in im ų koncertas.
14.50 Ž in ios . 14.55 Form u lės-1 
Didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė 
t ra n s lia c ija  iš  E u rop os . 17.00 
Amerikiečių TV serialas "Namelis 
prerijose". 20 s. 17.50 Atmintis. Kaip 
bus jam žintas KGB aukų atm ini
mas? 18.20 Žinios. 18.30 Keliai. 
M ašinos. Žm onės. Plius. Dok. f. 
“Nuo iššūkio iki iššūkio". Apie Wil- 
iam s-Renault komandos 1994 m. 
Formulė-1 čempionatą. 19.00 TV 
anonsas. 19.05 Gyvybės žalias 
medis. 19.35 "G intarinė pora-96".
20.15 Gerbkime žodj. 20.30 Pan
orama. 21.05 Sporto studija. 21.15

Pirmasis kanalas. 21.35 Videokau- 
kas. 23.05 Roko festivalis - vasaris 
trumpiausias mėnuo. 23.25 Vakaro 
žinios. 23.40 (Pabaiga).

TELE 3

PIRM ADIENIS, 04 22
7.55 Programa. 8.00 "CNN” žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “ 100 
%". 8.35 Serialas “Santa Barbara". 
942 s. 9.20 Pertrauka. 17.55 Pro
g ram a . 18.00 M edic inos la ida 
“S ve ika tos apsaugos re fo rm a” .
18.30 Pasaulio sportas. 19.00 Re
klaminė informacija “100 %". 19.05 
Madų laida “Stilius". 19.30 TV seri
alas “Santa Barbara". 943 s. 20.30 
Filmas vaikams “Nuostabusis erd
vėlaivis". 3 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 TV serialas 
“A ka p u lko  ka rš tis ” (“Acapu lco  
H.E.A.T.", JAV nuotykinis, 1993). 9 
s. 22.20 Poleminė laida “Detektori
us". 23.00 Žinios. 23.15 Reklaminė 
informacija "100 %". 23.20 Sporto 
naujienos. 23.30 Muzika. 0.00 Pa
baiga.

ANTRADIENIS, 04 23
7.55 Programa. 8.00 "CNN” žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%". 8.35 TV serialas "Santa Bar
bara”. 943 s. 9.30 TV serialas “Maria 
Celeste". 145 s. 10.20 Pertrauka.
17.55 Programa. 18.00 Muzikos lai
da “POP TV". 19.00 Reklaminė in
fo rm acija  “ 100 % ”. 19.05 Laida 
“Mokslas ir technologija" (“Science 
and Technology", a, titr.). 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 944 s.
20.30 Filmas vaikams "Nuostabusis 
erdvėlaivis". 4 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 Vaidybinis 
filmas “Mano mylimoji brunetė" ("My 
Favorite Brunette”, JAV, komedija; 
rež. Elliott Nugent, akt. Bob Hope, 
D.Lamour ir kt.). 23.00 Žinios. 23.15 
Reklam inė in form acija  “ 100 %". 
23.20 Sporto naujienos. 23.30 TV 
žurnalas "Kelionių vadovas" ("Trav
el Guide", a, titr.). 0.00 Pabaiga.

TR EČIADIENIS, 04 24
7.55 Programa. 8.00 "CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%". 8.35 TV serialas “Santa Bar
bara”. 944 s. 9.30 TV serialas “Maria 
Celeste”. 146 s. 10.20 Pertrauka.
17.55 Programa. 18.00 Informacinė 
a n a lit in ė  la ida "N au jieno s . 
Nuomonės". 18.30 TV žurnalas “Eu
ropos kaleidoskopas". 19.00 Rek
laminė informacija “100 %”. 19.05 
Inform acinė laida "TV “Statyba".
19.30 TV serialas “Santa Barbara". 
945 s. 20.30 A n im acin is film as 
"Transformeriai". 23 s. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.30 TV 
serialas “Kelias į dangų” ("Highway 
To Heaven", JAV fantastinė drama). 
9 s. "J pagalbą kviečiamas Angelas".
22.25 Muzikos laida "Bombonešis".
23.00 Žinios. 23.15 Reklaminė in
formacija “ 100 %". 23.20 Sporto 
naujienos. 23.30 Vaidybinis filmas 
"Vyras mano žmonai" ("Ein Mann fur 
meine Frau”, 1995, Vokietija, ko
medija; rež. Hartmut Griessmayr, 
akt. I.Berben. R.Artzorn ir kt.). 1.00 
Pabaiga.

KETVIRTADIENIS, 04 25
7.55 Programa. 8.00 “CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija “100 
%". 8.35 TV serialas "Santa Bar
bara”. 945 s. 9.30 TV serialas "Maria 
Celeste". 147 s. 10.20 Pertrauka.
17.55 Programa. 18.00 Dok. ciklas 
apie Europos kultūrą. “Europos 
meno istorija". 2 d. "Nuo Monet iki 
M uncho” (tęsinys; a, titr.). 18.30 
Laida "Langas j gamtą". 18.45 Do
kumentinis ciklas "Šveicarija" (a, 
titr.). 19.00 Reklaminė informacija 
“ 100%". 19.05 Dokumentinis ciklas 
“Centrinė gatvė" ( “Center Street", a, 
titr.) 19.30 TV serialas “Santa Bar
bara”. 946 s. 20.30 Animacinis fil
mas "Transformeriai". 24 s. 21.00 
Ž inios. 21.15 Sporto nau jienos.
21.30 Vaidybinis filmas "Savižudžių 
d iversijos būrys" ("Suicide Com
mando", Italija, klasikinis karinis fil
mas, rež. Camillo Bazzoni, akt. Aldo 
Ray, G.Cimarossa ir kt.). 23.10 Žin
ios. 23.25 Reklaminė informacija

“ 100 %". 23.30 Sporto naujienos.
23.40 Laukiniai Pietūs. Dok. filmas 
"Tropikų m iškų karys". 0.10 Pa
baiga.

PENKTADIENIS, 04 26
7.55 Programa. 8.00 “CNN" žinios 
(a). 8.30 Reklaminė informacija "100 
%". 8.35 TV serialas ,,Santa Bar
bara". 946 s. 9.30 TV serialas “Mar
ia Celeste". 148 s. 10.20 Pertrau
ka. 17.55 Programa. 18.00 Muzika. 
18 30 TV žurnalas “Europos scena”.
19.00 Reklaminė informacija “ 100 
%”. 19.05 Poleminė laida “Detekto
rius". 19.30 TV serialas “Santa Bar
bara". 947 s. 20.30 Animacinis fil
mas “Dži Ai Džo - nepaprastų karių 
būrys" ("G.I.Joe"). 12 s. 21.00 Žin
ios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
TV serialas “Kalnietis" ("The High
lander” , fantastinis). III. 9 s. "šm ėk
los". 22.25 Numatomos LKL čem
pionato finalo rungtynės (jrašas).
23.55 Žinios. 0.10 Reklaminė infor
m acija  “ 100 %". 0 .15  S porto  
naujienos. 0.25 Pabaiga.

ŠEŠTADIENIS, 04 27
9.00 Programa. 9.05 Filmas vaika
ms “Nuostabusis erdvėlaivis” . 3 s. 
A n im ac in is  lilm a s  "M ažuč iukų  
gyvūnėlių parduotuvė1’. 12 s. 10.00 
Dokumentinis ciklas “Jungtinė Kar
alystė šiandien". 10.30 Vaidybinis 
filmas “Mano mylimoji brunetė” ("My 
Favorite Brunette", JAV, komedija; 
rež. Elliott Nugent, akt. Bob Hope, 
D.Lamour ir kt.). 12.00 TV serialas 
“Kalnietis” (“The Highlander", fan
tastinis). III. 9 s. "Šmėklos”. 13.00 
M uzikos la ida “POP TV". 14.00 
Muzikos maratonas. 15.00 Anima
ciniai filmai “Transformeriai". 23,24 
s. 16.00 TV serialas “Akapulko karš
tis" ("Acapulco H.E.A.T.", JAV nuo
tykinis, 1993). 9 s. 17.00 Dokumen
tinis ciklas "Centrinė gatvė" (“Cen
ter Street", a, titr.). 17.30 TV žur
nalas “ Pasaulio aidas". 18.00 TV 
serialas "Maria Celeste” . 149, 150 
s. 19.35 Madų ir  d iza ino  la ida 
"Nuo... iki...'". 20.00 Laida “Mokslas 
ir technologija" ("Science and Tech
nology", a, (tį|r.). 20.30 Animacinis 
filmas “Mano’ mažojo ponio pasa
kos". 13 s. 21.00 Žinios. 21.15 Muz
ika. 21.30 Vaidybinis filmas “Vaivo
rykš tės  gau ja " ("The R ainbow  
Gang", JAV, nuotykinis; rež. Gerald 
Potterton, akt. D.PIeasence, K.Reid 
ir kt.). 23.00 Žinios. 23.15 Muzika.
23.30 Pabaiga.

SEKMADIENIS, 04 28
9.00 Programa. 9.05 Filmas vaika
ms "Nuostabusis erdvėlaivis”. 4 s. 
Animacinis tilmas “Mano mažojo 
ponio pasakos". 13 s. 10.00 Laida 
"Langas j gamtą". 10.15 Dokumen
tinis ciklas “Šveicarija" (a, titr.). 10.30 
Vaidybinis filmas "Savižudžių diver
sijos būrys" ("Suicide Commando", 
rež. Camillo Bazzoni, akt. Aldo Ray, 
G.Cimarossa ir kt.). 12.30 Muzikos 
laida "Bombonešis". 13.00 Politinė 
apžvalga "Pasaulio p ranešim a i” 
("World Report", a.). 14.00 Muzikos 
maratonas. 15.00 Informacinė laida

“TV “Statyba". 15.30 Animacinis fil
mas “Dži Ai Džo - nepaprastų karių 
būrys" (“G.I.Joe"). 12 s. 16.00 Dok. 
c iklas apie Europos kultūrą. ‘ Šv. 
Bernardas ir cislersų vienuolynai 
Europoje” . 16.30 TV serialas “Ke
lias j dangų" (“Highway To Heaven", 
JAV fantastinė drama). 9 s. “j pa
galbą kviečiamas Angelas". 17.30 
TV žurnalas “Europos kaleidosko- A 
pas". 18.00 TV serialas “Maria Ce
leste". 151, 152 s. 19.35 TV žur
nalas "Kelionių vadovas" ("Travel 
Guide", a, titr.) 20.00 Laida "Pa
saulio sportas". 20.30 Animacinis 
filmas “ Mažučiukų gyvūnėlių par
duotuvė". 13 s. 21.00 Politinė laida 
“Žvelkime atidžiau". 21.30 Numato
mos LKL čempionato finalo rung
tynės (jrašas). 23.00 Pabaiga.

ŠIAULIŲ TV 
2-uoju tv kanalu

ŠEŠTADIENIS,_balandžio_20 d_
19.00-20.00 BTV. 20.00 Mana- 
Mana. 20.30 TAU. 21.00-21.15 BTV.
21.15 Sveikinimų koncertas. 21.30 
Rockijada VAU. 22.00 Jsijunk televi
zorių. 22.30 POP be ROCK. 23.00-
23.45 Krim inalinės istorijos. "Tyli 
naktis” .
^EKM AD IE N LS J)ąLandžio 21 d.
16.30-24.00 Baltijos TV. 
fMRMAD IENIS ,_baJandžio_2?_(J_
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja". 10.15 Žinios. 10.35 ŠPI studi
jos laida. 19.00-22.00 BTV. 22.00 
Taip yra... 22.30 Mozaika. 23.00 
"Kerėtoja".
Ą N T R A D IE N jS ^ ą la n d ž io  23 d_
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja". 10.15 Mozaika. 10.45 Ilgoji per
trauka. 20.00 Pirk, parduok, infor
muok. 20.10 Žinios. 20.30-22.00 
BTV. 22.00 Kartojama “ Pirk, par
duok, in form uok". Ž in ios. 22.30 
Sankryža. 22.40 “Sodžius". 23.00 
“Kerėtoja".
TREČIADJĘNįS^baJandžio 24 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Kerėto
ja". 10.15 Žinios. 10.35 TAU. 19.00-
20.00 BTV. 20.00 Pirk, parduok, in
formuok. 20.10 Žinios. 20.30-22.00 
BTV. 22.00 Kartojama "Pirk, par
duok. in form uok". Ž in ios. 22.30 
"Kerėtoja".
KETVIRJAD ĮENJS, J^landžio_2_5 _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 Studijoje 
- Liberalų sąjungos Šiaulių skyriaus 
nariai. 20.00-22.00 BTV. 22.00 Kar- ,  
tojama "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 "Būkite sveiki". 23.00 
Rodo “Argos".
P Ę f l K T Ą D i Ę N I S ^ b ą l a j L d ž L o  2 _ 6 d _

8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 “Paga
liau skambutis". 10.15 Žinios. 10.35 
Fortūna. 19.00 Pirk, parduok, infor
muok. 19.10 Žinios. 19.30 Pusva
landis su poetu E. Juchnevičiumi.
20.00-22.00 BTV. 22.00 Kartojama 
“Pirk, parduok, informuok". Žinios.
22.30 "Teatronas". 23.00 “Kerėtoja".
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