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Buvusiųjų "Altvaro-92”  Indėlininkų 
Iniciatyvinė grupė.

I Irena VASINAUSKAITE 
j Petras KUDRICKIS
' Po totalinio žmonių apiplėšimo, 
| nuvertinant indėlius, akcijas, ritasi 
I nauja žmonių apiplėšimo banga. 
1 Dabar apiplėšinėjama vidutiniokų 
| klasė. Tai tie žmonės, kurie, būdami 
i gudresni ir veiklesni, kad išvengtų

infliacijos, dar rublio 
laikais ėmė pinigus iš 
kojinių ir taupomųjų kasų 
ir keitė j dolerius. Vėliau 
tie, kurie turėjo valiutos, 
kas sugebėjo, 
užsiiminėjo komercine 
veikla patys, kiti ją 
patikėjo jvairioms UAB 
ir bankeliams, 
tikėdamiesi nemažų 
palūkanų. Tačiau jau 
dabar darosi aišku, kad 
pinigų, patikėtų šioms 
j s t a i g o m s , 
p a g i m d y t o m s  
nom enk la tū rinė je  
terpėje, likimas toks pat, 
kaip ir tų, kurie 
taupomosiose išgaravo. 
M. Gorbačiovo laikais 
prie komjaunimo ir 
partijos komitetų 
įsteigtieji džinsų 
garinimo kooperatyvai, 
vėliau persikrikštiję j 
įvairias UAB ir joms 
lotynų, graikų kalbų 
žodynuose prirankioję

lietuvio liežuviui sunkiai 
sušvebeldžiuojamus pavadinimus, 
sparčiai ėmė “ garinti" žmonių 
pinigines. Vien tik Šiaulių krašte 
žmonių su išgarintomis piniginėmis 
per dešimt tūkstančių priskaičiuojama. 
Ną o j Saulės laikrodžio aikštėje firmos 
''Aitvaras-92”  nukentėjusiųjų

iniciatyvinės grupės organizuotą 
pasitarimą tik gal koks dešimtadalis 
susirinko. Kiti, ko gero, dar neatsitokėjo 
nuo populiariausiuose Šiaulių krašto 
dienraščiuose juos apgavusių firmų 
pateiktų reklamų, kuriose per patj 
trumpiausią laiką buvo žadama 
keleriopai "išauginti" jų 
indėlius.

Daug šioje aikštėje 
girdėjo prakeiksmų ir 
liaupsių jvairios valdžios, 
tačiau, ko gero, tiek 
skausmo, nusivylimo ir 
ryžto iš šios vietos dar 
niekada nebuvo dedikuota 
valdantiesiems.

Ramus užvakarykš
čiame susiėjime tebuvo tik 
auksinis šaulys. Jis net 
savo išvaizda jsijungė | 
nuskriaustųjų žmonių sam
būrį: aukštybėse stovėjo 
išdidus, atsukęs miesto 
valdžiai toli gražu ne fa
sadinę savo kūno dalj, o 
Vilniaus link nukreipęs 
lanką.

Valdžia, tarsi priėmusi 
auksinio Šaulio iššūkį, 
neatvyko, kad Išklausytų 
žmonių skundus bei 
atsilieptų j jų pretenzijas.

Vyriausybės atstovas A. Šedžlus, 
miesto meras A. Saida, vyr. prokuroras 
A. Mirnyj, Vyriausiojo policijos 
komisariato vadovas A. Songaila. 
Taigi, matyt, galima manyti, kad visi 
šie asmenys atsuko nukentėjusiems 
indėlininkams tą kūno vietą, kurią

indėlininkams Į akis pažvelgti išdrįso  
tik “ Personos”  vadovas A. Vaivada...

Susibūrimą vedęs "Altvaro-92" 
indėlininkų iniciatyvinės grupės narys 
Antanas Zulpa pasakė, kad | šj renginį 
buvo kviesti visi Seimo nariai: A.

Ivaškevičius, V. Juškus, R. Ozolas, 
V. Germanas, M. Stakvilevičius,

nuo pat paminklo atidengimo 
demonstruoja miesto valdžiai auksinis 
Šaulys.

Ponas A. Zulpa ilgokai kvietė 
nuskriaustuosius kalbėti. Žmonės 
buvo neryžtingi, nes niekuo nebetiki.

Aktyviausieji buvo "Aitvaro-92" 
firmos Indėlininkai, nes juos jkvėpė 
ryžtinga iniciatyvinė grupė, suruošusi 
šj susirinkimą. Kalbėjo Vidmantas 
Batūra, Stasys Snležka, p. Odelienė, 
Zinaida Barienė Ir kt. Skausmingi buvo 
"Nektūros" apgautųjų Birutės
Rudzinskienės, p. Navakauskienės, 
Irenos Steponavičienės žodžiai.
Priėjusi prie mikrofono, graudžiai
pravirko žilagalvė močiutė. Ji firmai 
apgavikei patikėjo visas savo su vyru 
per 34 metus sukauptas santaupas, 
dar ir mašiną pardavė. Žmonės manė 
turėsią papildomų pajamų prie 
pensijos, tačiau buvo apiplėšti vidury 
baltos dienos. Senoji moteris
prisipažino, kad, prasidėjus firmų 
apgavikių žlugimo vajui, mirė jos vyras, 
autoavarijoje žuvo sūnus su marčia, 
o ji, žmonių ir Dievo pamiršta, liko 
gyventi, keturis anūkus našlaičius 
globodama.

Buvęs “ Personos" Indėlininkas 
Vytautas česikas retoriškai klausė 
firmos prezidento p. A. Vaivados, 
vienintelio, beje, iš analogiškų kontorų 
vadų išdrjsusio ateiti j šj renginj, kam 
jo žmonės rinko iš gyventojų indėlius 
net tada, kai jau buvo paskelbtas 
bankrotas.
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SKANDINAVIŠKIEJI MOTYVAI
G. BUDGINAS

Visuotinius rinkimus j Švedijos 
parlamentą (Riksdagą), kaip ir tikėtasi, 
laimėjo buvusio premjero Ingvaro 
Carlssono vadovaujami socialdemok
ratai. Jie surinko 45,5 procentus balsų, 
o tai 349 vietų Riksdage jiems garan
tuoja 162 vietas ir galimybę suformuoti 
taip vadinamąją vyriausybę. Valdžiusi 
konservatorių (moderatų) partija, 
vadovaujama ligšiolinio ministro 
pirmininko Carlo Bildts, surinko vos 
22,3 procentus balsų ir įgijo 80 vietų, 
į  parlamentą taip pat pateko buvę 
komunistai (kai kurie apžvalgininkai 
tai laiko skandalingu dalyku) - 22 
vietos, taip pat kairieji žalieji - 18 
vietų.

Trejus pastaruosius metus val
džiusios konservatorių vadovaujamos 
koalicinės vyriausybės premjeras C. 
Bildtas jau atsistatydino. Reikia pas
tebėti, kad kairiųjų sėkmė buvo seno
kai prognozuojama ir neatsitiktinė, 
nes konservatorių vadovavimo metu 
padidėjo nedarbas, išaugo biudžeto 
deficitas, jiems aiškiai nesisekė refor
muoti platų valstybinj sektorių. Tk- 
nausial nebus per drąsu pasakyti, 
kad daugumos rinkėjų protuose gar
susis "švediškasis socializmas" 
tebegyvas.

Mūsų Seimo pirmininkas vienas 
pirmųjų suskubo pasidžiaugti 
socialistų pergale Švedijoje. Mes kiek 
aPgailestaujame, nes C. Bildto 
vyriausybė buvo Itin palanki Lietuvai 
'[ kitoms Baltijos valstybėms, rėmė 
R eurointegracinius ir didesnio 
Augumo nuo Rusijos siekius.

Švedija buvo pripažinusi Lietuvos 
kupaciją ir inkorporavimą j Sovietų 
,3JUn9ą ir po Lietuvos išlaisvinimo 
lrrJ°jiužsienio šalių atidarė savo

oasadą Vilniuje.
Švedijos socialdemokratų partija 

Q 1920-1925 m (su pertraukomis), 
sJ2-1976m (ištisai); 1982-1991 m.

šios partijos lyderiai buvo šalies 
premjerais. Po ministro pirmininko 
Ulofo Palmės nužudymo 1986 m. 
premjero pareigas perėmė dabartinis 
socdemų lyderis I. Carlssonas. 
Jdomumo dėlei: 1976-1982 m. 
vyriausybei vadovavo centristai 
(premjeras T. Feldinas).

Nelengvi laikai reformatoriams. Jie 
turėjo pasitraukti netik Lietuvoje, kurj 
laiką dėl Seimo rinkimų rezultatų 
buvusioje karikatūrų ar net patyčių

I i ipi
pažinimo asis

objektu, bet ir Lenkijoje, Vengrijoje. 
Trumpai tęsėsi reformatoriškai 
nusiteikusios vyriausybės veikla ir 
Švedijoje.

švedų netrukus laukia dar vienas 
apsisprendimas - lapkričio mėnesj 
turintis jvykti referendumas dėl šalies 
stojimoj Europos Sąjungą. Kažkada 
buvusi neutrali šalis tikrąja ES nare 
taps nuo 1995 m., žinoma, jei tam 
pritars rinkėjai. Socialdemokratai 
pritaria stojimui, pritaria ir valdę 
konservatoriai, tačiau rinkėjų 
nuotaikas tiksliai prognozuoti kol kas

nesiryžtama.
Rinkimai j parlamentą (Folketingą) 

vyksta ir Danijoje. Ten rinkiminė kova 
ramesnė, nes niekas nesitiki gauti 
daugumos. Bet kuriuo atveju po 
rinkimų jmanomi jvairūs koaliciniai 
modeliai.

Tokio pat referendumo kaip ir Šve
dijoje spalio mėnesj laukiama ir kaimy
ninėje Suomijoje. Teigiamą sprendimą 
įstoti j ES tun patvirtinti ir parlamentas. 
Vyriausybė ragina parlamentą 
neskubėti, kol nėra žinoma Švedijos 
pozicija, nes pastaroji - aktyviausia 
suomių prekybinė partnerė. Pačioje 
Suomijoje pakanka skeptiškų 
nusiteikimų dėl ketinimo stoti | ES.

Kad ir kas bevyktų geografiškai ir 
politiškai mums artimame 
Skandinavijos šalių regione, tai mūsų 
negali nedominti. Juk ne iš kur kitur, 
o būtent iš ten Lietuvą pasiekė pirmasis 
tarptautinis pripažinimas.

Yra dar vienas reikšmingas 
momentas. Gali atsitikti, o tai visiškai 
realu, kad naujuoju NATO vadovu 
bus išrinktas skandinavas, nors | šj 
postą pretenduoja belgai, olandai, 
italai. Aukščiausiai tebevertinami 
buvusiojo Norvegijos užsienio reikalų 
ministro Torvaldo Stoltenbergo 
šansai. Kandidatų sąraše galima aptikti 
ir Lietuvai ypač palankaus politiko 
dano Uvės Elemano-Jenseno 
pavardę, tačiau Danijos vyriausybė 
net nesvarsto jo kandidatūros.

Skandinavijos šalys (ypač Danija, 
Norvegija, Islandija) gerai suvokia 
mūsų situaciją ir siekius. Tiems 
siekiams jos tikrai nėra abejingos, 
įsidėmėtina, kad minėtos trys šalys, 
būdamos NATO mažosiomis 
narėmis, šioje organizacijoje visgi 
turi šiokj tok| balsą.

Tačiau pervertinti Skandinavijos 
šalių galios didžiosios politikos 
kuluaruose taip pat nevertėtų.

SAULES M USIS IR ŠIAULIAI
A. Gumuliauskas sutiko, kad 

Saulės mūšio lokalizavimo klausimu 
yra daug {vairių nuomonių. Tikslių 
faktų jrodančiLĮ, kad kautynės vyko 
prie Šiaulių, nėra, tačiau vis dėlto, 
pasak jo, dauguma mokslininkų 
mano, kad kautynės vyko čia. 
Vokiečių istorikas F. Beninghofenas, 
kruopščiai išstudijavęs metraščius 
ir žemėlapi, padarė išvadą, kad 
Šiaulių apylinkėse, tarp Jauniūnų 
ir Mūšos, yra vienintele vieta, kuri 
atitinka eiliuotojoje Livonijos 
kronikoje aprašytas kautynių 
aplinkybes. Daktaras E. Gudavičius, 
atlikęs bene didžiausią darbą, 
nagrinėjant Saulės mūšio 
problematiką, teigia, kad kronikoje 
minimas vietovardis Saulė yra 
Šiauliai. A  Gumuliauskas pąbrėžė, 
kad jis, kaip istorikas ir kaip Šiaulių 
miesto patriotas, laikosi nuomonės, 
kad Saulės mūšis vyko Šiaulių 
apylinkėse prie Jauniūnų 
esančiame lauke. A. Gumuliauskas 
taip pat akcentavo istorinę Saulės 
mūšio reikšmę. Šių kautynių, 
vykusių 1236 m. rugsėjo 22 dieną, 
metu buvo visiškai sutriuškintas 
kalavijuočių ordinas - jis nustojo 
egzistavęs. Lietuvių pergalė keliolika 
metų sustabdė vokiečių ekspanciją 
j Lietuvos teritoriją. Išorinių jėgų

Irena BIJEIKIENĖ

Kiekvieną rugsėjį minime Šiaulių 
jkūrimo dieną Šiemet pastarosiomis 
dienomis vėl galime pajusti malonų
ęasiruošlmo šventei šurmulį, 

radiciškai Šiaulių (kūrimas 
identifikuojamas su Saulės mūšio 
diena, nes aprašančiuose Saulės 
mūši metraščiuose pirmą kartą yra 
paminimas Šiaulių vardas. Tiesa, 
metraščiuose vietovardis, prie kurio 
vyko mūšis, yra vadinamas Saule. 
Ilgai istorikai savo darbuose bandė 
atsakyti j vieną iš pagrindinių 
klausimų: kur vyko kautynės?
Tyrinėjimo procese, kuris tęsiasi ir 
dabar, iškilo daug mūšio vietos 
versijų. Antai S. Daukantas manė, 
kad kautynės vyko ties Komny 
(Karsakiškis - netoli Panevėžio), 
vokiečių profesorius E. Volteris 
Saulės mūšio wetą lokalizavo 
Anykščių rajone, Šiaulių kaime, o 
A. Alekna teigė, kad kautynės vyko 
Latvijoje, Bauskės miestelio 
apylinkėse. Norėdama daugiau 
sužinoti apie kautynes bei jų vietą, 
užkalbinau istoriką A. Gumuliauską 
ir paklausiau, kokiais argumentais 
yra ginčijama nuomonė, kad Saulės 
mūšis vyko ' 
apylinkėse.

būtent Šiaulių

j Lietuvos teritoriją. Išorinių jėgų 
pavojus spartino lietuvių žemių 
konfederaciją valstybės klostymosi 
procesą.

Archeologė B. Salatkienė tvirtino, 
kad Jauniūnų lauke nėra 
archeologinių radinių, susijusių su 
Saulės mūšiu. B. Salatkienė aiškino, 
kad paprastai mūšio lauke 
archeologai nieko ar beveik nieko 
neranda, nes lietuvių kariai pagal 
papročius buvo laidojami savo 
gimtosiose vietose, o svetimšaliams 
nebuvo rodoma didelė pagarba. 
Jų ginklai ir šarvai galėjo būti 
panaudoti kaip metalo žaliava, o 
jie patys palaidoti bendrame kape. 
Kol kas nei kaulų, nei ginklų liekanų 
Jauniūnų lauke nerasta.

ŠIANDIEN PRASIDE
DANČIŲ RENGINIŲ SAULĖS 
MŪŠIO 758 METINĖMS  
PAM INĖTI PROGRAMĄ  
RASITE 3 PUSLAPYJE.
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Oratorius p. Macas ("Personos" 
apgautasis) kaltino miesto valdžią, 
Ekonomikos skyrių (vedėjas Arūnas 
Rupšys), kam užregistravo jtartlnas 
firmeles, neturinčias įstatinio kapitalo. 
O jo, pasirodė, vos nevisi Indėlininkus 
apgavę sukčiai neturėjo arta sugebėjo 
meistriška! jj nuslėpti (parduoti, 
dovanoti, paskolinti...)

Kliuvo nuo šio kalbėjusiojo "Šiaulių 
naujienoms" Ir "Šiaulių kraštui", nes 
abu šie leidiniai spausdino garsiųjų 
firmų skelbimus.

Beveik visi pasisakiusieji keikė 
Vyriausybę, Seimą, Prezidentą miesto 
meriją, kad tarpininkavo ir 
tebetarpininkauja vagims, Renginio 
dalyviai plojimais pritarė pasiūlymui 
vadinti visus šio rašinio pradžioje 
išvardintus neatvykusius valdžios bei 
teisėtvarkos vyrus sukčių ramsčiais.

Nemažą p-akeiksmų antplūdj teko' 
atlaikyti mokesčių Inspekcijos atstovei 
p. Odellenei, kuri Išdrjso stoti prieš 
nuskriaustuosius Indėlininkus. 
"Aitvano-92" iniciatyvinės grupės narė 
Z. Balienė tiesiog prirėmė prie sienos, 
t. y. prie Šaulio kolonos inspekcijos 
atstovę, viešai apkaltinusi pareigūnas 
darbovietę neveiklumu bei 
nesugebėjimu kontroliuoti situaciją...

Susirinkimo rimtį karias nuo karto 
pertraukdavo apgautųjų indėlininkų 
diskusijos. Prie tvarkingai išrikiuotų 
lentelių su firmų pavadinimais sėdėjo 
garbaus amžiaus vyrai Ir moterys ir 
diskutavo, o jų veiduose galėjai įskaityti

prakeiksmus visokioms omegoms, 
nektarams, auroms, aitvarams...

Susirinkusleli pritarė Iniciatyvinės 
grupės siūlymui kreiptis j tarptautines 
labdaras organizacijas Ir net Hagos 
teismą, jeigu Lietuvos valdžia 
nepadės.

Susirinkimo nutarimo projektą 
perskaitė St. Sniežka. Šešios 
dokumento kopijos bus perduotos 
generaliniam prokurorui, Seimui, 
Prezidentui, Vyriausybei, opozicijos 
lyderiui Vytautui Landsbergiui ir miesto 
merui Arvydui Saldai,

Valdžios vyrų atsakymų apgautieji 
indėlininkai lauks mėnesj, o po to 
žada organzluoti streiką prie 
Parlamento, Vyriausybės rūmų.

Skirstėsi nuskriaustieji į namus, 
aptarinėjo veiklos planus, keikė 
valdžią, kurią išsirinko patys ir kuri 
juos kas dieną apspjauna kokia nors 
nauja įstatymine nesąmone, 
antikonstituciniais veiksmais, sukčių 
palaikymu bei katastrofiškai 
didėjančiais mokesčiais.

Renginio organizatoriai padėkojo 
atėjusiems indėlininkams, nuoširdžiai 
tarė ačiū ‘“Teiekomui", už 50 litų 
įgarsinusiam susirinkimą, bei kukliai 
stebėjosi “Šiaulių krašto" dienraščiu, 
už šio renginio reklamą paėmusiu... 
200 litų. Tai išgirdęs vienas seneliukas 
šūktelėjo:

- Visi sukčiai! A rt svetimų pinigų 
ukvatūs!

Ir netik eiliniai sukčiai! Štai net p. 
Bernatonienė, Seimo nario J.

Konferenciją
Ieva GRUŠAITĖ

Vasaros karčiams pasibaigus, vis 
rečiau mus palepina saulutė, todėl 
dažniau savaitgalius praleidžiame 
namuose. O štai "Jaunosios lygos" 
narių šj šaštadlenj neišgąsdino 
lietingas oras, Ir daugelis jųdalyvavo 
II JL konferencijoje, kuri vyko 
Klaipėdoje. Ten jie diskutavo dėl 
naujojo statuto, svarstė jvairiausius 
klausimus, išrinko naują valdybą, 
klausėsi sveikinamųjų kalbų.

II JL konferencijoje garbės svečiais 
buvo Seimo > narys K. Dirgėla, 
Klaipėdos Tėvynės Sąjungos 
pirmininkai ponas Astrauskas ir ponas 
Urniežius. Daug gražių žodžių pasakė 
jaunųjų konservatorių vicepirmininkas 
Juozas Meldžiukas, "tėviškos" kritikos 
negailėjo Jo Ekscelencija Ramūnas 
Račinskas vasaros stovykloje išrinktas 
Jaunųjų Konservatorių šešėlinis 
prezidentas. Po sveikinimų užvirė 
karštos diskusijos dėl kai kurių statuto 
punktų pakeitimo. Taipogi ilgai 
diskutavo ir dėl JL valdymo struktūros 
pakeitimo. Dabartinė valdyba 
susideda iš penkių narių: kauniečių 
Nerlaus Gasparavičlaus, Ugnės 
Neverdauskaitės, Žymanto 
Makarevičiaus, Sonatos Valutytės ir 
Rimanto Mllkirrto iš Šilalės. Išrinkti JL 
pirmininkas ir vicepirmininkas, šiuos 
postus pasidalino šiaulietė Ieva

prisiminus
Grušaitė ir kaunietis Ramūnas 
Marunlakas. j naujojo JL priežiūros 
komiteto sudėtj Įeina Odeta 
Balčiūnaitė.

Iš pirmojo žvilgsnio gali pasirodyti, 
kad mes daugiau nieko neveikiame, 
tik valdžią išsirinkinėjame. Anaiptol 
JL nariams vadai reikalingi tik 
formalumui, o šiaip visą darbą 
kiekvienas rajonas stengiasi atlikti 
be valdybos pagalbos. Kiekvienas 
mūsų narys yra tarsi maža liepsnojanti 
ugnelė tarp pilkų kasdienių rūpesčių, 
kiekvienas iš mūsų stengiasi padaryti 
kuo daugiau Tėvynės ir mūsų 
organizacijos labui

Tačiau mes ne tikdlrbame. Kaip Ir 
visas jaunimas, mes najsivaizduojame 
savo gyvenimo be pramogų, Štai 
Klaipėdoje visą savo rimtą darbą 
baigėme dainomis ir šokiais, kurių 
metu nenuobodžiavo nė vienas. Taigi 
pramogauti smagu, tačiau dar 
smagiau būtų klausyti taip darniai 
giedamo Lietuvos himno 
konferencijos atidarymo metu ne iš 
šimto penkiasdešimties, o iš 
tūkstančio penkių šimtų jaunų, dar 
laisvės troškimo nepraradusių krūtinių.

Susidomėjusiuosius konservatorių 
veikla prašome prisijungti prie mūsų. 
Skambučių laukiame tel. 2-38-21. 
Kviesti levą

( F VANDENS VARTOTOJAI!
Dėl vandentiekio tink lų  remonto rugsėjo 23 d. nuo 9 Iki 20 

val. gyvenamajame rajone, kur| riboja Daukanto, Vytauto, 
Višinskio, Dubl|os Ir Verdullų g., NEBUS KARŠTO 
VANDENS. Miesto centre bus sumažintas vandens

^ s lė g im a s . Vandens kokybė gali pablogėti. J

Bematonio žmona, susigundė, 
"Omegą" nusipirko.

- Negalėjo nežinoti, ką perka. Per 
daug garsi firma, - aptarinėjo žinią 
mitingavusieji.

Taigi! O kaltų toli ieškoti nereikia. 
Visi ̂  aiškūs, pavardės - žinomos, 
nes kaltas ne tik tos firmos prezidentas, 
kuris rinko gyventojų indėlius ir juos 
"apmovė", bet irtie pareigūnai, kurie 
sukūrė šiltnamio sąlygas tokiai 
džiunglių rinkai.

Jaroslavo
PRASCEVIČIAUS

nuotraukos

Petras KUDRICKIS

Pabaiga. Tęsinys Nr. 73

Jei, žmogau, derama! 
prisitaikai prie vėjo krypties, kad Ir 
koka menkas bebūtum, tava 
aukštai gali užnešti.

Po pertraukos Mykolas su 
pavaduotoja apžiūrinėjo vaikų 
namų apartamentus bei 
namams priklausanti turtą 
Dalinai apgyvendinto didžiu
lio pastato vidus atrodė 
klaikia'. Didesnė jo dalis visiš
kai negyvenama Negyvena
muose kambariuose mėtėsi 
sulaužytų metalinių lovų 
dalys, medinių stalų, kėdžių 
nuolaužos. Dar kiti kambariai vos ne 
iki lubų užversti baldų nuolaužomis. 
Kambarių durys sulaužytos, 
apdraskytos. Ant sienų kai kur 
kabėjo tik tapetų likučiai. Kitur 
sienos gausiai apklijuotos cigarečių 
pakelių ar alaus butelių etiketėmis. 
Langųstiklai, jei neišdaužyti, tai bent 
suskilinėję. Retas langas su dvigubu 
jstiklinimu, b lauke - pats 
viduržiemis. Atrodė, kad viduje ilgai 
siautėjęs vėjas tik dabar Ištrūko j 
kiemą kad Iš lauko dar labiau 
subjaurotų jau Ir taip neišvaizdų 
pastato veidą

Mykolui teko priimti savo 
atsakomybėn tai, kas yra, neturint 
kokių nors iliuzijų, kad kas nors 
padės. Buvo aišku, kad aukščiau 
stovinčioj! valdžia, kuriai priklausė 
vaikų namai, ir piršto nepajudins dėl 
jų jau vien dėl to, kad direktorius - 
kitų pažiūrų žmogus. O Ir pats 
Mykolas, naujasis direktoriaus 
pavaduotojas ūkio reikalams, - ne iš 
nomenklatūrininkų nuleistas.

Beveik dviem savaitėms praėjus 
nuo Mykolo įsidarbinimo naujose 
pareigose, pasirodė ir pats šių 
apartamentų šeimininkas. Dar 
visiškai jaunas, pačiame jėgų 
žydėjime, žmogus atrodė gerokai 
išvargęs, pasimetęs. Dviejųsavalčių 
bėgiojimas po teismus ir Įvairias 
valdžios instancijas padarė savo. 
Juk niekam širdies išplėšęs 
neparodysi, o jei ir parodysi, vis vien 

ją niekas nežiūrės. Ne širdis, o 
popierius, tvarkingas popierius 
valdžiai reikalingas. Nekokie 
jaunojo vadovo popieriai buvo ir 
tiesioginiame jo darbe. Raštiškų, 
telefoninių, vardinių ir anoniminių 
skundų serijos ėjo viena paskui kitą. 
Vietines revizijas keitė aukščiau 
stovinčiųjų valdžios Instancijų 
revizoriai. Gerokai pasikeitė ir tie,

Apgaut oj i tauta.

kurie dar vakar buvo jo bendražygiai 
ir rėmėja! ir vos prieš metus 
primygtinai prašė, kad užimtų šj 
šiandien jau pragaru tapusj postą. 
Na, o tiesioginiams oponentams, 
išėjusiems marksizmo universitetus 
arba turintiems komjaunuoliškojo 
darbo patyrimą, to tik ir trūko. Ne K. 
Marksas, o KGB generolas 
Vaigauskas mokė, kad geriausias 
metodas priešui triuškinti - tai priešo

AR DERA PRIES 
VĖJĄ PŪSTI?

triuškinimas jo paties rankomis. 
Internato marksizmo teoretikai Ir 
komjaunimo praktikai puikiai derino 
teoriją su praktika. Tačiau savo 
slaptojo darbo pėdsakus ne visada 
sugebėdavo paslėpti. Kur kas 
subtiliau savo darbą atlikdavo 
raštinės vedėja, prieš tai daug metų 
dirbusi vienos stambios miesto 
jmonės kadrų skyriaus viršininke. Ji 
puikiai sugebėdavo jteigti 
neprityrusiam vadovui kokj nors 
anti|statymišką sprendimą, kad 
vėliau aukštesnė valdžia Ir, žinoma, 
ne be jos pačios sufisravimo 
direktorių nubausti galėtų. Ir ne tik 
direktorių... Puikiai žinodavo 
darbuotojų, ypač neparankiųjų, 
silpnybes. Na, o norėdami žmogų 
sukompromituoti ir neturėdami kitų 
priemonių, puikiai manipuliuodavo 
neparankaus žmogaus
šeimyninėmis problemomis.

Dabar jau aiškiai Mykolas 
suprato, kad kalbos apie tai, jog kai 
kurių jmonių kadrų inspektoriai 
privalėjo tarnauti dar ir specialioms 
tarnyboms, ne visai iš piršto 
Išlaužtos.

Po pargalingojo valdžios 
piramidės viršūnės Įtvirtinimo, 
senojo raugo mielės trumpam lyg k 
nusėdo. Siek tiek atsikvėpė ir vaikų 
namų direktorius, Užmiršo Seimo 
rinkimuose patirtas moralines 
nuoskaudas. Sukaupęs
paskutiniąsias jėgas, vėl bandė kibti 
j darbą. Reikėjo kaip nors remontuoti 
metų metais neremonuotą, o dabar 
dar ir audras apdraskytą pastatą. Ne 
mažesnio "remonto" laukė jau 
vienas j kitą nebegalinčių pasižiūrėti 
vaikų namų darbuotojų kolektyvas. 
O argi reikia būti kažkokiu dideliu 
pedagogu, kad suprastum, kaip turi 
jaustis našlaitis ar Iš besivaidijančių 
tėvų “globos" ištrūkęs vaikas,

patekęs j beslpjaunančių auklėtojų 
ar kitų juos aptarnaujančių 
darbuotojų kolektyvą. Dar blogiai, 
kai j šias rietenas ir vaikai būdavo 
(jungiami. Būdavo netgi tokių 
atsitikimų, kai, laukiant kokios nors 
komisijos, vaikai būdavo siunčiam1 
kanalizacijos vamzdžius užkimšti ar 
langus daužyti. Kasjau kas, ovaika., 
atėję iš amoralių šeimų, tokiems kai 
kurių "pedagogų" pamokymams 

pakankamai imlūs būdavc, 
Vieno gerai organizuoto 
"pučo" prieš direktorių 
metu Mykolas net pe ^  
trisdešimt kvadratinių 
metrų išbarškinto langų 
stiklo priskaičiavo.

Kokių priemonių pari» 
čiai vaikų namuose page 

rirrti direktorius besiėmė, visos- kaip 
žirniai j sieną. Jeigu kviečia statyt, 
nlnkus remontuoti pastatui - blogai, 
psichologus normaliems kolektyve 
santykiams atkurti dar blogiau 
Pagaliau visiškai nesuprastas 
pažemintas oponentų ir netgi savo 
tariamų draugų, direktorius su 
kolektyvu atsisveikino, taip 
nesupratęs, ar oponentų Įvertinti ar 
draugų pasirinkti nemokėjo.

Ilgai po to visi spėliojo, kas taps 
tuo Moze, kuris Išves dykumoje 
įstrigusius paliktus be tėvų ir be kitų 
globėjųvaikus. Vieni spėliojo, kadtai 
bus žmogus iš miesto - vienas iš 
buvusiųjų nomenklatūrinių 
darbuotojų, kiti - kad tai vienos 
kairuoliškos miesto profsąjungos 
lyderis. Deja. nė viena prognozė 
nepasitvirtino. Direktoriumi tapo vė! 
dešiniųjų pažiūrų žmogus, vienas iš 
to pačio internato pedagogų tarpo 
žmogelis, nepasižymintis nei 
pedagoginiais, nei ūkiniais 
sugebėjimais. Sukilusios senojo 
raugo mielės siurbte apslurbė nei 
charakteriu, nei tvirta valia 
nepasižymintj žmogelj. Anot miesto 
vienos dešiniosios partijos lyderio, 
jų partijos narys, tapęs direktoriumi, 
vis rečiau ir rečiau hepaalreiš« 
partijos veikloje, kol pagaliau savo 
partinę veiklą visiškai nutraukė. Kuo 
labiau nuo partijos tolo, tuo labiau 
direktoriškoji kėdė šilo. Ir kuo toliau, 
tuo mieliau kėdė šildė direktorlškąj 
užpakali, nežiūrint to, kaJ 
šąlantiems našlaičių užpakaliukams 
pridengti labdaros ne visada 
bepakakdavo, Žmogelis greit 
įsitikino, koks “ gers daikts yra 
dumplės, bet prieš vėją pūsti jos 
nedera". Na, o jei, žmogau, teisinga' 
pasirenki vėjo kiyptj, kad ir koks 
menkas bebūtum, tave aukštai ga*| 
užnešti.

Mieste įsikūrė dar keturios 
gyvenamojo namo eksploatavimo 
bendrijos. Jas valdybos posėdyje 
patvirtino valdžia. Naujųjų oendrijų 
adresai: Kviečių g. 38, Tilžės g. 69, 
Vytauto g, 47, Trakų g. B.

* * *
Keturiems asmenims sugrąžinta 

nuosavybės teisė j turėtą ir dabar 
naudojamą žemę; septyniems 
neatlygintinai sutelkti sklypai 
gyvenamiesiems namams statyti.

Valdyba leido 2-ajai namų ūkio 
eksploatavimo jmonei Įrengti 
parduotuvę Vytauto g, 145 name. 
Joje bus prekiaujama butų, namų 
vidaus jranga, apskaitos prietaisais, 
namų apyvokos reikmenimis.

* * *
Penkis kartus buvo organizuotas 

konkursas dėl "Žvejų užeigos" 
(Poilsio g. 8) išnuomojimo. Norinčiųjų 
neatsirado. Kadangi pastatų būklė 
prasta, juos niokoja vagys, nutarta 
“Žvejų užeigą" parduoti. Iki aukciono

pastatai bus saugojami.
* * »
Valdyba siūlo miesto Tarybai dar 

trims butams suteikti tarnybinių 
gyvenamųjų patalpų statusą 

* * *
Komunalinio ūkio skyriui leista ne 

konkurso tvarka akcinei bendrovei 
"Arkada" išnuomoti automobilių 
stovėjimo aikštelę (plotas • 1530 kv. 
m), esančią šalia bendrovės garažų. 
Aikštelėje, kurią už 35?63 litus Įsirengė 
pati “Arkada" bus ištisą parą saugomi

automobiliai.
*  *  *

Šeši beglobiai vaikai atlduo'. |
globos namus.

* * *
Nuo šių metų rugsėjo 19 d|Sr01 

akcinės jmonės "Adata" direkto" 4 
atleistas iš darbo.

Naujuoju "Adatos" vadovu dvi 
mėnesių bandomajam laikotarp 
paskirtas Jonas Štaras. ^

Irena VASINAUSKA'J

AU S ROS ALĖJA



1994.09.22.

Algirdas VASERIS

N EK O K IE  POPIERIAI
APSAKYMAS

Žmona skubiai rengėsi. Tuoj puls 
pro duris.

- Kur dabar?!
- Pasikart einu!
Vyras liko plepsoti ant sofos. 

Neturėjo noro krustelėti, nebuvo jėgų 
atsidūsėjimui. Plaukai vis tiek žilo. 
Už lango pradėjo lyti Gruodžio 
viduryje. Kaip ne laiku. Be reikalo 
viskas. Ir nematyti vargams pabaigos.
Nors...

P asis ta tė  
koopera tin i 
butą. Trijų 
kambarių. Rytoj 
a t i d u o d a  
o r d e r i u s ,  
laimingieji gaus
raktus. Tik jie vieni nieko negaus, 
nes iš bendrabučio neturi pažymos: 
Vytenio skyriui kambarys atiduotas 

ir visiškai atsiskaityta” . Su kuo 
atsiskaityta? Komendanto jokio, 
paėmę nėra nei sporto inventoriaus, 
nei kokio kitokio, už kambarj 
sumokėta, išsiregistruota. Ko dar, 
viršininke? Atiduoti kambario raktus? 
Mielai. Kai iškraustysime daiktus. 
Dabar?! Kaip aš galiu dabar, jei neturiu 
kur daiktų dėti? Nejaugi gatvėn? Kas 
saugos?

- Dieve mano! Tiesiog patikėti 
sunku. Mūsų laikais - ir šitaip. Būtinai 
padėsiu, tik paskambinkite pimjadienį, 
būtinai sutvarkysiu.

Paskambino - išėjęs poliklinikon. 
Antradieni užklupo besėdintj 
posėdyje. Ir ką? Ogi nieko: pasiuntė 
pas Inžinierių, šis - pas savo 
pavaduotoją, o tas pas kažkokią 
moterj, kuri gyvenanti... Ji kaip tiktai 
esanti jpareigota paimti raktus. Ji žino, 
ji paaiškins viską.

Nesurado tokios. Moteris minėta 
pavarde gal Ir buvo, bet tryliktojo 
kambario toje laužynėje - ne. Apsiriko? 
Sumelavo? Tyčia iš kantrybės veda 
šunauja prakeikta? Kas juos žino. 
Kyšio laukia, ne kitaip.

Kaimynas aiškina: reikia duoti. Jam 
panašiai buvę, kai iš kaimo atvyko, 
nesi registruotas - negausi darbo, 
neturi darbo - neregistruos. Uždaras 
ratas. Nepraljsi, nors pasiusk. Bet 
visi pralenda, nes tereikia atskaičiuoti 
apvalią sumą. Už ką?! Vargsti, taupai, 
nusiperki kelis kambarius, dar 
kažkokiems didpilviams duok. 
Žeminkis, prašinėk. Kojas tokiems

padaužti, langus išmalti!
Ė, vargeta tu - nei žinai, kur jie 

gyvena, nei muštis moki. Langą kaip 
išdauši? Timpos, irtos neturi. Jkliūsi, 
bus gražu. Chuliganus samdysi, kad 
baimės jvarytų. Bet kur tu juos rasi, 
tuos samdomus? Pačiam belieka 
primušti. Padegti. Nušauti. Tfu! Tušti 
svaičiojimai. Verčiau nuslink dar pas 
vienąviršininką, išklokviską jam nuo 
širdies, gal padės. Vargu. Bus kaip 
su anuo - pusvalandį aiškino, įrodinėjo, 
o teišgirdo:

- Čia kažkas yra.
Debilas! Kas gali būti? Nelogiški 

valdžios potvarkiai. Žmones j neviltį 
varantys. Draugą paliksiu kambaryje? 
Uošvę priregistruotą? Aš pats prieš 
mėnesį išsiregistravau. Dokumentai 
yra. Patikrinkite. Nereikia man 
bendrabučio. Priešui nelinkėčiau. 
Pusę gyvenimo jame lyg kalėjime. 
Sapnuosis. Gatvę šią lanku apeisiu. 
Kodėl jūs manimi netikite, viršininke? 
Pagaliau, sakykite, ką į teismą turėsiu 
duoti? Už ką? Už tai, kad naujajame 
bute čiaupus nusukinėjo, elektrinę 
plytelę pavogė. Tūkstančius kainuoja 
Negąsdinu, bet taip atsitiks, nes 
orderio jūs neduodate, butas tuščias, 
kas jį saugos?

- Gerai, taip ir sutariame. Rytoj 
sugrįš gyvenamojo ploto skyriaus 
viršininkas...

Sugrįžo. Aiškinosi: "šefe, bus 
negerai".

- Jis tave baugino? Kas kas? Iš 
bendrabučio nuplyšėlis tas. Kraustosi 
iš galvos? Pats laikas. Trečia savaitė 
visur marmūzę kaišioja 
Skriaudžiamas, girdi. Logikos

i e š k o t o j a s
valstybinio mūsų
laiko gaišintojas.
“ Eisiu piketuoti..."
Eik, sakau. Tada
pažymos kokį
pusmetį tikrai
negausi. Juridiškai
męs gudrus,

SAULES MUSIO PERGALES 
METINIŲ PAMINĖJIMO 
RENGINIŲ PROGRAMA

JAUNIŪNAI
RUGSĖJO 22 d., ketvirtadienis

15.00 val. - Saulės mūšio pergalės 758-ųjų metinių paminėjimas, 
atminimo ugnies uždegimas, orkestro ir Lietuvos bei Latvijos karių paradas 
Mūšos ir Tautinio upelių santakoje;

16.00 val. * vėliavos išlydėjimas iš Saulės mūšio lauko j Saulės miestą,
ŠIAULIAI

RUGSĖJO 22 d., ketvirtadienis
8.00 val. * aukojamos Šv. Mišios už Šiaulius ir šiauliečius Šv.

Petro ir Povilo bažnyčioje;
9.00 val. - pučiamųjų instrumentų orkestro paradas ir koncertas "Kur 

lygūs laukai" prie miesto laikrodžio;
12.00 val. - parodos “Miesto gyvenimo atspindžiai" (iš dr. V. Rimkaus 

asmeninio archyvo) atidarymas filharmonijos salėje;
17.30 val. - miesto vėliavos išklimingas kėlimas centrinėje aikštėje;
18.00 val. - parodos "Knygų leidyba Šiauliuose” atidarymas "Aido" 

bibliotekoje;
19.00 val. - miesto menininkų iškilmingas koncertas Dramos teatre.

RUGSĖJO 23 d., penktadienis
16.00 val. - moksleivių rudens šventė "Su vardadieniu, mylimas 

mieste!" beržų parke Dainuose;
16.30 val. - Lietuvos karių ir miesto visuomenės vakaras "Mes Lietuvos 

kareivėliai" amfiteatre.
RUGSĖJO 24 d., šeštadienis

9.00 val. • tautodailės vernisažas centriniame bulvare;
10.00 val. - “ Mugė visiems visiems!” Miesto meno kolektyvų ir atlikėjų 

koncertai, sporto žaidimai ir varžybos, oro baliono kėlimas, skraidymas 
lėktuvu, vaišinimas kareiviška koše, linksmasis prekymetis centriniame 
bulvare ir Kaštonų alėjoje;

11.00 val. - parodomosios "Kartingų" ir "Bagi" lenktynės Draugystės 
prospekte;

12.00 val. - “ Ereliukų" ir “ Kregždučių" varžybos Tilžės gatvėje;
14.00 vai. - linksmoji Šiaurės Lietuvos šventė "Žaldoko karūna” "Saulės" 

kino teatre;
16.00 val. - BMX varžybos Dainų trasoje.

RUGSĖJO 25 d., sekmadienis
19.00 val. - "Garbingoji Saulės žemė". Lietuvos televizijos viktorina 

Moki žodj - žinai kelią" Dramos teatre;
22.00 val. - iškilmingas vėliavos nuleidimas centrinėje aikštėje.

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBE 

LIETUVOS KULTŪROS FONDO ŠIAULIŲ KRAŠTO TARYBA

Pabandyk, jei guc/rus, valiSos 
potvarkius pakeisti... Nėra ko bijoti. 
Žinok, j tris dalis šjkart dalysimės. Ne 
kaip visada

- Šefe, šįkart, atrodo, ne tas atvejis.
- Ką? Jis įtakingų giminaičių turi? 

Nežinai. Aišku, kad neturi, nes šitiek 
metų - bendrabutyje. Išaušėlis ir tiek. 
Vėpla, neišmanėlis, žaidimo taisyklių 
nežinantis.. Orderis priklauso man, 
nes mano pinigai... Kiek šitaip gali 
tęstis?

- Šefe, Jis duris išlaužė. Naujojo 
savo buto. Ir gyvena jame. O kai 
laužė, tai televizija filmavo, užsienio 
korespondentai...

- Ko iškart nesakai? Pusgalvis. Ne 
dejuoti, o veikti reikia. Juk tai 
chuliganizmas, girdi? Sumokės už 
viską dešimteriopai. Atiduosime 
prokuratūrai ir tegul aiškinasi.

- Pasaulinę gėdą užsitrauksime. 
Geriau būtų neiškilę viešumon.

- Būk šaltas. Svarbu, kad yra prie 
ko prisikabinti, o jau paskui - mano 
reikalas. Šįkart, tamstos žiniai, atsidurs 
Įkyruolis SRB ir tegul utinėjasl. Šitaip 
nugalabysime jj.

- SRB? Sustiprinto režimo 
barakas?! Zona! Šiaurė!..

- Taip, mielasis, taip. Kitaip ir būti 
negali. Pasitelksime visą išmonę, 
inkriminuosime...

- Liaukis! Seniai ne prižiūrėtojas 
tu, šefe. Klaidatiki, atsikvošėk. Kokie 
dabar laikai ir kur gyveni? Tuoj aš tau 
trinktelsiu, atsibusi.

...Kilimais išklotame kabinete kurj 
laiką tyla darėsi vis tamsesnė. Tasai, 
šefu vadinamas, apniuko, raukšlės 
po akimis vis labiau melsvėjo. "Po 
velnių!" - nusikeikė. Pasikuirinus 
fotelyje, dvoktelėjo nuo seniai plautų 
kojinių ar prakaituojančių pažąstų. 
Netrukus buvo išdūsauta: “Tada aš 
jau nežinau".

š s
SAVAITES ŠIUPINYS

AKMENĖS RAJ.
Rajono centre sulaikytas 

niekur nedirbantis Naujosios 
Akmenės miesto Kovo 11-osios 
gatvės 8 namo gyventojas Petras 
Trofimovas, Įtariamas turto 
prievartavimu. Taip pat suimtas 
ir su juo atvykęs (vairavęs 
automobilj) V. Černiauskas - tas 
pats buvęs policijos komisariato 
pareigūnas, kuris įkliuvo 
Šiauliuose, stengdamasis 
pagelbėti ten areštuotam 
verslininkui H. Stupeliui. Už 
policijos pareigūno vardo 
diskreditavimą iš policijos 
nedelsiant buvo atleistas, o dabar 
štai pateko už grotų jau Naujojoje 
Akmenėje. Dėl turto prievartavimo 
iškelta baudžiamoji byla.* * *

Aliuminio vagys jau jsisiautėjo 
ir mūsų rajone. Trečiadienio rytą 
pastebėta, jog Eglesių kaime, 
prie lentpjūvės, nuo stulpų 
pavogta daugiau kaip kilometras 
elektros laidų. Modernūs vagys 
ne tik Dievo ir policijos, bet ir 
elektros nebebijo,

* * +
Eina j pabaigą javapjūtės 

darbai rajono žemės ūkio 
bendrovėse. Statistikos skyriaus 
duomenimis iki rugsėjo 12 dienos 
buvo nupjauta ir iškulta 9051 
hektaras žieminių ir vasarinių javų. 
Tai sudaro 89,7 procento visų 
užaugintų javų ploto. Iš 32-jų javus 
auginusių bendrovių šešiolikoje 
javapjūtė jau baigtą daug kur 
likę nenupjauta tik po kelias 
dešimtis hektarų,

ŠIAULIŲ RAJ.
Sunkiausia finansinė būklė - 

Pavenčių valstybiniame cukraus 
fabrike. Rugsėjo 1-ąją dieną jo 
skolos sudarė 2 mln. 254 tūkst. 
litų. Bandyta parduoti aukcione 
fabrikui priklausančią Pavenčių 
poilsio bazę, bet neatsirado nė 
vieno pirkėjo. Įklimpusi skolose 
ir Pavenčių valstybinė 
autotransporto jmonė. Jos 
sudaro 597 tūkst. litų.

Agailių miške Mielaičių 
kapinėse įvyko koplyčios 
statybos užbaigimo Padėkos 
šventė, kurioje dalyvavo kunigai 
iš Gruzdžių, Kruopių, Žarėnų. Sv. 
Mišias Padėkos šventėje aukojo 
Žarėnų parapijos klebonas Vyrt. 
Žvirzdinas, kuris savo pamoksle 
paminėjo, kad šią koplyčią atstatė

K. Kukanauza.
RADVILIŠKIS

Ketvirtadienio rytą Grinkiškio 
miestelio gyventojus nustebina 
baisi žinia: ganykloje prie 
Pušiškio miško Vosiliškio kaime 
grinkiškiečiai nebeišvydo savo 
karvučių Vietoj jų pamatė tik 
sudėtas trijų gyvulių galvas, 
išdraskytus vidurius. Grinkiškio 
apylinkėje toks jvykis - pirmas.

Grinkiškio apylinkėje Rūdžių 
kaimo gyventojas J. J., atvykęs 
j savo negyvenamąją sodybą, 
nerado.. šulinio. Buvo iškasti ir 
pagrobti septyni betoniniai 
žiedai.

TELŠIAI
Iki rugsėjo pirmosios Darbo 

biržoje buvo užsiregistravę 1019 
telšiškių, ieškančių darbo. Iš jų 
645 žmonės turi bedarbio 
statusą. Didžioji dauguma 
ieškančiųjų darbo - darbininkai 
(756). Bedarbių moterų taip pat 
yra daugiau negu vyrų. Nuo 
metų pradžios Darbo birža 
įdarbino 330 žmonių. Mokytis 
pasiuntė -193, iš kurių 115 jau 
įsigijo specialybes. Didelė 
paspirtis nelaimės ištiktiems 
žmonėms ir neprocentinės 
paskolos. Jos savo verslui 
pradėti skirtos 43 telšiškiams.

* * *

Anglų kalbą Septintojoje 
katalikų vidurinėje mokykloje 
nuo rugsėjo pradėjo dėstyti 
amerikietė Kerin O'connor. Ji j 
Telšius atvyko per Amerikos 
katalikų religinę šalpos organi
zaciją Viešnia pasiryžusi dėstyti 
anglų kalbą vienerius metus, o 
ar pasiliks ji antriesiems, paaiš
kės vėliau. Šią savaitę minėtoji 
mokykla turėtų sulaukti dar 
vienos užsienietės mokytojos 
Telšiškius anglų kalbos mokyti 
ketina ir Melanija Milar iš Anglijos.

* *  *

Iškelta baudžiamoji byla 
Evaldui Pranckui, Kęstučiui 
Tomkui, Sandrai Bružaitei, 
kadangi jų nuomojamame bute 

' Siraičiuose rasta maltų aguonų 
stiebelių ir vienkartinių švirkštų

*  *  *

Dažnokai po nakties kaimo 
žmonės pasigenda bulvių, 
morkų, svogūnų ir. j savo 
kaimynus žvelgdami, spėlioja 
kuris iš jų svetimo turto gviešiasi 
Praėjusią savaitę buvo nurauti 
Antano Šimkaus česnakai. Juos 
vogė septyniolikmečiai, aiškinę, 
kad tai vienas iš jų pragyvenimo 
šaltinių.

MIŠKĄ NELABASIS IŠVARTĖ
Daugelis jau susitaikė su mintimi, 

jog Tunguskos meteorito, sprogusio 
virš Sibiro taigos 1908 metų birželio 
30-ąją, pėdsakus negrjžtamai 
sunaikino laikas ir nebėra jokios vilties 
rasti kokias nors šios gigantiškos 
katastrofos liekanas. Tačiau 
nuostabiausia, jog iki šiol nerasta 
jokios meteoritinės medžiagos.

Vis dėlto, jei patikėtume kai kuriais 
senoviniais Šaltiniais, šis tvirtinimas 
ne visai save pateisina. Štai, 
pavyzdžiui, kas buvo rašoma ant 
nuplėšiamojo kalendoriaus lapelio 
kitos pusės, kurj išleido Oto Kirchnerio 
leidykla 1910 metais (liepos 2 d. 
lapelis):

“ 1908 m. birželio vidury (pagal 
seną stilių), apie 8 val. ryto, Tomske, 
už kelių sieksnių nuo geležinkelio 
linijos, netoli Filimonovo stotelės, 
vienuolika varstų iki Kansko, kaip 
pasakojama, nukrito didžiulis 
meteoritas. Jis krito baisiausiai 
ūždamas. Smūgis j žemę buvo 
girdimas net už 40 varstų.

Tuo metu pro stotelę važiavusio 
traukinio keleivius tas ūžesys apkur
tino. Mašinistas sustabdė traukinį, ir 
keleiviai pasipylė j tą pusę, kur nukrito 
ateivis iš tolimojo kosmoso. Tačiau 
prieiti arti prie kritimo vietos niekas 
negalėjo, nes ten buvo labai karšta.

Vėliau, kai meteoritas ataušo, jį 
apžiūrėjo stotelės gyventojai, 
pravažiuojantys inžinieriai ir, matyt, 
meteoritą apkasė žemėmis. Kaip 
pasakoja žmonės, meteorito tik 
viršūnė kyšojo. Savo spalva jis 
primena balzganą akmenį. Dydis - 
maždaug šeši kubiniai sieksniai 
(sieksnis -2,34 metro)“ .

O štai dar viena įdomi informacija, 
išspausdinta laikraštyje "Golos 
Tomską" 1908 metų liepos 15 dieną:

"Kanske, Jenisiejaus gubernijoje, 
birželio 17 dieną, devintą valandą 
ryto, įvyko žemės drebėjimas. Nuo 
požeminio smūgio durys, langai, net 
lempelės prie ikonų susiūbavo. 
Girdėjosi dundėjimas, tarsi tolumoje 
būtų iššovusi patranka Po 5-7 minučių 
buvo antrasis smūgis, stipresnis už 
pirmąjį, taip pat lydimas dundėjimo. 
Po minutės - dar vienas smūgis, tačiau 
silpnesnis už du pirmuosius.

Kurj laiką mieste sklandė gandai, 
jog šalia Dalajaus kaimo nukrito 
aerolitas ir esą daugelis matė, kaip 
jis skriejo. Krisdamas šis aerolitas 
pataikė j medj - storą pušj, kurią ir 
suskaldė..."

O jei patikėtume rimtesniais 
-Šaltiniais, tai pirmenybę galima būtų 
suteikti E. Krinovo knygai 'Tunguskos 
meteoritas", išleistai 1949 metais. 23-

NEŽINOMYBĖS 
LABIRINTUOSE

ajame šios knygos puslapyje yra 
tokios eilutės.

"Apie "išdžiūvusio upelio" ir duobių 
atsiradimą j šiaurę nuo Lakurcs 
kalnagūbrio pasakojo evenkas 
Andriejus Onkoulis, kuris tarp Kimču 
ir Chušmos upių matė didelę duobę, 
apie kurią anksčiau niekas iš ev6nkų 
nieko nežinojo..."

O štai kitas ne mažiau jdomus 
pavyzdys iš tos pačios knygos. 
Liudininką S. Semionovą apklausė 
žinomas to meto Tunguskos 
fenomeno tyrinėtojas L Kūlikas:

"Metų tiksliai neprisimenu, tačiau, 
matyt, tai buvo daugiau kaip prieš du 
dešimtmečius, pūdymų arimo metu. 
Rytą aš darbavausi priebutyje, 
Vanavaro faktorijoje, atsisukęs j šiaurę. 
Vos tik užsimojau kirviu, tašydamas 
pliauską, kai staiga šiaurėje dangus 
prasiskyrė, ir plačiai virš miesto 
pasirodė ugnis, kuri apėmė visą 
šiaurinę padangę. Tuo metu man 
pasidarė taip karšta, tarsi būtų 
marškiniai užsidegę. Karštis piūdojš 
šiaurės. Norėjosi perplėšti ir nusimesti 
nuo savęs drabužius. Tačiau tuo metu 
dangus užsivėrė ir pasigirdo stiprus 
smūgis. Pasijutau tarsi pritrenktas, 
tačiau iš buto atbėgusi žmona mane 
įtempė j kambarj..."

(Tęsinys kitame numeryje)

AUSROS ALFJA



"Aušros'1 muziejus. I rūmai 
(Aušros ai. 47). Keramika 
ir tekstilė. Paroda skirta 
popiežiaus Jono Pauliaus 
II vizito Lietuvoje 
metinėms (iš "Aušros’’ 
muziejaus fondų).

II rūmai (Vytauto g.
89). Nauja paroda

"Užmirštas miestas", skirta Šiaulii 
miesto 758-ųjų metų jubiliejui (i!

’Aušros" muziejaus fondų).
Fotografijos muziejus 

(Vilniaus g. 140). A.
Jansons (Ryga) fotografijų 
paroda.

Dviračių skyrius 
(Vilniaus g. 139). Nuolatinė 
dviračių ekspozicija. 

Tarptautinė karikatūristų paroda

Ketvirtadienis, rugsėjo 22 d. 
|  LIETUVOS TV
i  7.45 Labas rytas 8.15 TV 
J anonsas. 18.00 Žinios. 18.10 
I  Vokiečių dok. serialas. “Mano 
I  nuotykiai ir tyrinėjimai jūroje"- - 
l  “ Intermeco". 18.35 Žinios. 18.45
* TV anonsas. 18.50 Programa 
|-vaikams, 19.10 Vyriausybė nutarė...
• 19,2S"22".Sportoprogramafutbolo 
J mėgėjams, 19.50 KatalikųTV studija 
I  20.20 Kino klubas. 21.00 Panorama
121.35 Grįžulo ratai. 22.25 TV 
J anonsas. 22.30 Kanadiečių 
I  fantastinis serialas "Anapus 
|  tikrovės" - Vidinė klausa”, "Nutilęs

i eteris". 23.25 Vakaro žinios.
LltPollInter TV 

|  7.00 Ryto ratas. 9.00 Filmas
■ “Laukinė rožė", 9.25 TV žurnalas 
J "Kontaktas". 15.00 Naujienos. 15.25 
I  Animacinis f. 15.50 Multitralija 16.05 
I  ...Iki 16-os ir vyresniems. 16.40
■ Planeta. 17.00 Naujienos. 17.20 
I  Keturi ratai. 17.40 Muz. laida 
|  "Viskas!” 18.00 Piko valanda. 18.25
■ Filmas "Laukinė rožė". 18,55 Kino 
J žvaigždė A. Delonas. 19.40 
I  Labanakt, vaikučiai. 20.00 
|  Naujienos. 20.35 Filmas

Pagyvenusi moteris gali dirbti C O lk lc , 

saugotų ikimokyklinio amžiaus vaiką.

Telef. 3-65-70 po pietų.

I  "Aukštumos". 2125 Muzika. 21.35 
|  Filmas "Kristina” . 23.25 Naujienos. 
■ 23.35 Rusijos kino festivalis-94.0.10 
1 Spaudos ekspresas.
I TELE-3
|  7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik
Į vaikams. 8.25 Muzika. 9.00 TV 
I serialas "Santa Barbara" 543 d. 
I 9.50 Akcentai. 10 20 Anglų kalbos 
, pamokėlė. 10.25 Pertrauka, 13.55 
> Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
|  Šiandien. 14.30 Verslas šiandien
• 15.00 Kelionių žurnalas. 18.30Telšių 
J TV programa 19.00 Naujausios 
I  žinios. 19.20 Animacinis filmas. 
I  19.40TVserialas "Santa Barbara". 
J 544 d. 20.35 Žinios. 20.45 Tik 
I  vaikams. 21.10 Muzika 21.25 Anglų 
|  kalbos pamokėlė. 21.30
• Dokumentinis filmas. 22.00

apie jūrą ir meilę. 19.50 TV žaidimas 
"Sėkmės keliai". 20.40 VRS kamera-
93.21.00 Panorama 21.35 Po savo 
slogu. 22.15 TV anonsas. 22.20 
Vokiečių detektyvinis serialas "Senis” 
- "Viskas buvo visai kitaip". 23.25 
Vakaro žinios. 23.40 Roko koncertas.

LltPollinter TV
9,00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto.

11.05 Muzika 11.10 Skojtis. 11.25 
Filmas "Žiogas". 13.15 Žmogus ir 
įstatymas. 13.30 Knygų rūmai. 14.00 
Naujienos. 14.20 Labirintas. 14.50 
TV serialas "Ketvlzi". 15.20 Kas 
mūzoms patarnauja, tas nekenčia 
tuštybės. 15.50 Gyvenimo

Vaidybinis filmas “Barney Bamato".
|  4s. 23.00 Muzika 24.00 Žinios. 00.10 
|  Muzika.

Penktadienis, rugsėjo 23 d.
I  LIETUVOS TV

7.45 Labas rytas. 8J5 TV 
I anonsas. 17.00 Futbolas. "Žalgiris" 
|  - "EBSW" - "Sirijus". Pertraukoje - 
■ žinios. 18.50 TV anonsas. 18.55

TELEVIZIJOS

Programa vaikams. 19.25 Madų 
I videožumalas 19.50 Žydų genocide
■ atminties dienai. 20.35 Reportažai 
Į  iš regiono. 21.00 Panorama. 21.35 
I TV serialas “Nerami tarnyba" - ‘Tėvo 
I  diena". 22.25 Laisvės alėja. 22.45 
• Vakarai. 23.10 TV anonsas. 23.20
■ Vakaro žinios, 23.35 Filmas 
|  "Londonas žudo mane".

LltPollinter TV
7 00 Ryto ratas. 9 25 

I  Kaukodromas. 10.10 Karaoke ir kiti. 
I  15.00 Naujienos. 15.25 Filmas 
!  "Pasaka apie Žvaigždžių berniuką". 
»2 s 16.35 Pasaulio žiedinių 
|  motolenktynių čempionatas, 16.50
■ Privatininko abėcėlė. 17.00

Naujienos, 17.20 Muzika. 17.30
"T* . — a«t! 4  7  CC Г\.,!/оА!л š n ir|  Tangomanija. 17.55 Dviračio šou.

■ 18.15 Kibir lele vibir. 18.30 LKL 
! priešsazoninės rungtynės. "Šiauliai"
I  • "Lietkabelis" 20.00 Filmas 
I “Laukinė rožė". 20.25 Muzika 20.35 
i  Anglų TV serialas ' Padauža" ■
* "Padauža ir didžioji suktybė”. 21.30 
|  02 kronika. 21.50 Muzikinė laida
■ "Viskas!" 22.10 Videokaukas.
: TELE-3

7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik 
|  vaikams 8 25 Muzika. 9.00 Meninis 
J filmas "Santa Barbara". 544 s. 9.50
■ Dokumantinis filmas. 10.20 Anglų
I -----------------

aprašymas. 16,20 Gyvūnijos 
pasaulyje. 17.00 Rusijos balsai, 17.15 
Muzika. 17.30 Kibir tele vibir. 17.45 
Ekspedicija "Afrika 1994-1995". 18.30 
LKL priešpezoninės rungtynės. 
''Atletas" - "Žalgiris". 20.00 Naujienos 
plius. 20.35 Filmas “Honkongas”. 
Geltonoji gatvė". 21.30 Keturi ratai,
21.50 Karaoke ir kiti. 2205 Unplugged 
su Arina ir "Veto bank". 22.55Filmas 
“Apgaulės ratas".

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 9.50 Anglų 

kalbos pamokėlės. 10.05 Vaidybinis 
fintas 11,40 Muzika. 1220JAVTaikos 
korpuso verslo pamokos, 4 d. 13.00 
N BCnaų'ienų žurnalas. 14.00 Kelionių 
žurnalas. 18.00 Muzika. 18.20 Pašauto 
sportas. 19.00 Naujausios žinios,
19.20 Pramogų naujienos. 19.50 
Žinios, 20.00 Europos TOP-20.22.00 
Vaidybinis filmas Westgate' '. 23.00 
Muzika 23.40 Programa A. 00.40 
Žinios.

Sekmadienis, rugsėjo 25 d.
LIETUVOS TV

9.00 Programa. 9.05 Liudykime 
Kristų. 9.35 Programa vaikams. 10,00 
7-asis kontinentas. 10.20 Lietuviai 
svetur. 11.00 Krepšinio pasaulyje.
11.45 Aukštas 18/17. 12.30 TV 
anonsas. 12.35 Filmas valkams 
"Degrasl devynmetė". 24 s. 13.05

ĮVAIRENYBĖS

Prancūzų muitininkai aerouoste ir 
toliau "medžioja" padirbtus laikrodžius 
"Rolex" ir kitą firminę produkciją Nuo 
1994 m. pavasario jos įvežimas j 
Prancūziją, net jei tai 1-2 daiktai, 
laikomas kontrabanda. Vasarą 
padirbtų gaminių srautas labai 
smarkiai išauga, mat grjžta daug 
piliečių iš atostogų Turkijoje, Azijoje

Ir netgi Amerikoje. Jie lauktuvių 
parsiveža ir padirbtų “suvenyrų". 
Norintiesiems pigiai pasipuošti tenka 
mokėti net iki 150 frankų baudos už 
vieną jvežtą falsifikuotą gamlnj. Per 
šešis šių metų mėensius tokių Arminių 
daiktų-falsifikatų surasta ir neleista 
(vežti daugiau kaip 100 tūkstančių.

Everestas paiemėjo net dviem

metrais. Tokią išvadą padaro 
kartografai, elllnj kartą išmatavę 
Himalajus. 1975 m. aukščiausi,- 
viršūnė buvo 8848,13 m, o dabar 
8846,27 metro. Ekspertai kol kas 
susilaiko nuo išvadų Bet vienas indų 
laikraštis rašo, kad dėlto kalti alpinistai. 
Pradedant 1953 m., kada j Everestą 
(kopė pirmasis žmogus, jo viršūnę 
jau pasiekė daugiau kaip 500 alpinistų. 
Jie, matyt, ir "nutrypė" kalną.

kalbos pamokėlė. 10.25 Pertrauka,
13.55 Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
Šiandien. 14.30 Verslas šiandien,
15.00 Kelionių žurnalas.

18.30 Panevėžio TV programa.
19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Animacinis filmas. 19.40TVsęrialas 
“Santa Barbara". 545 s. 20.35 Žinios.
20.45 Tik vaikams. 21.10 Muzika.
21.25 Anglų kalbos pamokėlė. 21.30 
Gineso Šou. 3 d. 22.00 Vaidybinis 
fjlmas "Amsterdamo istorija". 24.00 
Žinios. 00.10 Muzika.

šeštadienis, rugsėjo 24 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00lršeimai, imamams.
10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų kalba,
11.50 TV anonsas. 11.55 Sveika, 
Prancūzija. 12.25 Filmas vaikams 
"Degrasi devynmetė". 23 s. 12.55 
Pasaulio sportas. 13.50 Operų arijos. 
1420 J. Tumo-Vaižganto gimimo 125- 
osioms metinėms. TV spektaklis 
“Nebylys". 15.30 Dokumentinis f.
15.55 Svetimo skausmo nebūna.
16.55 TV anonsas. 17.00 Futbolas. 
"Paneiys" - FK "Kaunas”. Pertraukoje 
-žinios. 18.50Atmintis. 19.20Dainos

Gerbiamieji skaitytojai,
KAS NESKAITĖTE - PASKAITYKITE,
KAS JAU SKAITOTE - UŽSISAKYKITE. 

“ AUŠROS ALĖJA”  LAUKIA JŪSŲ 
PASIRINKIMO.

Mūsų laikraštj galima užsipre
numeruoti Šiaulių miesto ir rajono, 
Kelmės, Joniškio, Radviliškio, 
Pakruojo ir Akmenės paštuose.

Kaina ketvirčiui - tik 8 Lt (su 
pristatymu). Šiaulių mieste laikraštj 
galima užsiprenumeruoti Įmonėje 
"Tvarka" (informacija tel. 56784), 
kuri prenumeratą priima visose 
miesto taupomosiose kasose.

Kaina ketvirčiui - tik 7,5 Lt (su

pristatymu).
Pensininkams nuolaida 

- t ik 5 Lt (su pristatymu).
Laikraštj galima užsi

prenumeruoti Ir redakcijoje 
(Vilniaus g, 153).

JEI JAU SKAITOTE - RASITE NAUJO.
KAS NESKAITOTE - PASKUBĖKITE,
BE “ AUŠROS ALĖJOS” NESĖDĖKITE.

Leidėjai |

Sveikinimų koncertas. 14.00 
Dokumentinis f. 14.30 Vilniaus 
akademinio dramos teatro spektaklis 
'Vindzoro šmaikštuolės”. 16,25 
Bliuzas, 16,55Savęslink. 17.40 Laida 
apie NASCAR ir kitas autolenktynes.
18.00 Žinios. 18.05 Gamtoje. 18.30 
Lietuvos kultūros dienos Leipcige.
19.00 Mūsų miesteliai. 19.55 
Videofilmo "Dvynukės" premjera.
21.00 Panorama. 21.35 Videofilmo 
"Dvynukės" tęsinys. 22.40 TV 
anonsas. 22.45TeleUFE.23.15Filmas 
"Siuntinys maršalui".

LltPollinter TV
7.15 Olimpinis lytas. 7.50 Sportloto.

8.00 Maratonas-15. 8.30 Iš ryto, 
ankstėliau. 9.00 Poligonas. 9.30 Kol 
visi namuose. 10.00 Rytinė žvaigždė. 
10.50Suženklu"Pi", 11.40 TV filmas 
"Kallnlngradas-94". 12.35 Rusų 
pasaulis. 13.05 "Špargalka". 13.10 
Dokumentinis f. 14.00 Naujienos.
14.20 Dialogas eteryje. 15.00 Gyvas 
amatų medis. 15.05 Japonija su A. 
Kalošinu. 15.35 Eteryje muzika. 16.20 
Keliautojų klubas. 17.15 Naujienos.
17.25 TV locija. 17.40 Animaciniai f.
18.35 Bomond. 19.00 IV tarptautinis 
Maskvos muzikinis TV festivalis 
"Žingsnis j Parnasą". 19.25 Filmas 
"Pereja". 20.55 Horoskopas savaitei. 
21.05Tangomanija. 21.30 TV žaidimas 
"Taip. Ne". 22.20 Chart Show,

PROGRAMA
TELE-3
9.00 Animaciniai filmai 10.10Anglų 

kalbos pamokėlės. 10.20 Langas j 
gamtą. 10.35 Dokumentinis filmas.
10.45 vaidybinis filmas. 12.00 Europos 
TOP 20. 13.30 Šiaulių programa,
14.50 Formulė 1.17.00 DEUTSCHE 
WELLE. 18.00 Vokiečių kalbos 
pamokėlė, 18.15 POP TV. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Čečėnija: 
skausmas ir tvirtybė. 20,00 Kelionių 
žurnalas. 21.45 Žvelkime atidžiau.
22.00 Vaidybinis filmas “Westgate" 
5 s. 23.00 Tamsos citadelė

SAT 1
Ketvirtadienis, rugsėjo 22 d,
16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. 

Žvaigždžių kelias” . 18.00 "Rizikuok!"
18.30 Regioninė progpma. 19,00 
"Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas” . 21.15 F. "Volfo policijos 
nuovada". 22.15Tiesioglnė laida su 
M. Šchreinemakers. 0.55 F. 
"Psichopatas".

Penktadienis, rugsėjo 23 d.
16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18,00 "Ržikuok!"
18.30 Regioninė prog[ama. 19.00 
“Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. "Kas yra Haris 
Kramas?" 23.00 Futbolas. 1.20 
Teatras, "Pasilik pusryčiauti".

Šeštadienis, rugsėjo 24 d.
8.20 Animaciniai serialai. 11.25 

Žaidimų pasaulis. 11.55 F. "Kas yra 
Jaris Kramas?” 13.35 F. “Velnias 
ateis ketvirtą". 15.50 F. “Vasaros 
mokykla", 17.30 "Rizikuok!” 18.00 
"Lošk va bank!" 19.00 Futbolas. 20.20 
Žinios. 20.30 "Laimės ratas". 21.15 
F. "Gražiausia diena mano 
gyvenime". 23.00 K Dalis ir jo svečiai. 
Pabaigoje - trumpos žinios.

Sekmadienis, rugsėjo 25 d.
7.45 Animaciniai serialai. 9.00 

Kunigas J. Flygė atsako j vaikų 
klausimus. 9.10 Animaciniai serialai.
10.10 F. "Skersai galaktiką, po to j 
kairę". 10.40F. "Tarzanas". 11.05 F. 
"Moters panieka". 11.30 Žaidimų 
pasaulis. 12.00 "Supert" 13.00 
Politika. 13.50 F," B lekas-Juodasis 
žaibas”. 14.20 F. "Kanzasovafctaras".
16.10 F. "Dailino diena". 18.05 F, 
"Gelbėtojai iš Malibu". 18.55 Rinkimai 
Bavarijoje. 19.15 "Laimės ratas". 20.00 
Žinios. 20.30 Futbolo šou. 21.15 F. 
"Fantomas - Dagoberto gaudymas".
23.15 Rinkimai Bavarijoje. 23.25 
Pokalbis bokšte. 1.15 Apmąstymai.
1.20 F. "Didžiausia paslaptis".

BALTIJOS TV
Penktadienis, rugsėjo 23 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

F. “Taip sukasi pasaulis" (74). 8.30 
F. "Nakties riba" (68). 9.00 LKL 
apžvalga. 9.20-10.00 CNN valanda,
18.30 Krepšinis. "Šiauliai" • 
"Lietkabelis". 20.00 F. "Taip sukasi 
pasaulis” (75). 20.55 Pasaulio sportas.
21.00 F. ’ 'Nakties rba” (69). 21,30 
Baltijos naujienos, 21.45 Pasaulio 
naujienos. 22.00 “ Laiminga ranka!” 
Pertraukoje - “ Laiškai, laiškeliai...”
23.00-0.35 F. "Paukštis su krištoliniais 
sparnais".

Sekmadienis, rugsėjo 25 d.
8.30 Programa. 8.35 F. "Nakties 

riba" (69). 9.05 F. "Taip sukasi 
pasaulis" (75), 10.00 Žingsniai. Kam

reikalingas krikštas? 10.30 Susiti-S* 
klmal. 11.00 Kelionė j gamtą. 11.30j=| 
10 lietuviškų videoklipų. 12.15 “ Lai-. 1 
minga ranka!” 13.00 Vaikų savaitgalis ■
14.30 Rodo Klaipėdos municipalinė j 
TV. 15.00 "Muduabudu ir kiti..." (I9a 
d.) 15.35 Filmas "Kapitonas Skarle-? 
tas". 17.00 TV žurnalas "Contacr I
17.30 XXIII pop. muzikos festivalis« 
"Palanga-94'1. 18.30 Geriausios NBA’ 
rungtynės. Denver Nuggets-Seattie« 
Supersonics: 5/07/94. 19.30 NBA:j 
Žvilgsnis iš arčiau. 20.00 F. "Taipg 
sukasi pasaulis" (76). 20.55 Baltijos" 
naujienos. 21.00 F. “ Nakties riba" j 
(70). 21.30 CNN valanda 230023 20»
Juoda-balta” .

Šiaulių VT Ir Baltijos TV 
Ketvirtadienis, rugsėjo 22 d. į  I
20.00 “Pirk, parduok, informuok ’. a I

20.10 Žinios. 20.30 Spaudos?! 
apžvalga 20,40 Argos TV programa, S |
22.00-22.30 Kartoją/na "Pirk,į I 
parduok, informuok". Žinios.

Penktadienis, rugsėjo 23 d. “
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 j  I 

‘Taip sukasi pasaulis ". 8.30 "Nakties«I 
riba” . 9.00 LKL apžvalga 9.20-10.00” I  
CNN valanda. 18.30 Krepšinis, s I  
"Šiauliai" - “Lietkabelis”. 20.0Č "Pirk,«i  
parduok, informuok”. 20.10 Žinios. Į
20.30 Spaudos apžvalga 20,40 Laida s I  
moksleiviams Ilgoji pertrauka".gi
21.00 Videofilmas. 22.30 Kartojama, I  
“ Pirk, parduok, Informuok". Žinios. ■ ■
23.00-0.35F. "Paukštis krištoliniais|l 
sparnais".

Kabelinė TV Š|
Ketvirtadienis, rugsėjo 22 d. j
19.00 F. "Vestuvinis banketas’ .!

20.35F. “Žiaurumomiestas" 22.05IJ 
F. "Užtemimas” .

Penktadienis, rugsėjo 23 d.
19.00 Animac. f! '’Džeimsas J 

Bondas Mažasis” . 20.00 F.[ 
"Klifordas". 21.30 F. "Išeiti iš į  
kalėjimo". 23.00 F. "Pasivertimas
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