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Apie svajonę, garbę ir cukrų, 
bet ne “Auros”

Kiekvieną kaną, parsinešusi labai 
kuklią žurnalistės algą ir matydama, 
kaip ji tirpsta tarsi cukrus karštos 
arbatos stiklinėje, pradedu svajoti. O 
kaip norėčiau aš . Būti cukraus fabriko 
direktore. O kaip norėčiau aš... Gauti 
pusės milijono premiją. O kaip 
norėčiau aš... Turėti orumą ir garbę, 
kuri, pakliuvusi j teismą, nebūtų 
Įkainota”  tik vienu kitu litu ir niekada 

neištirptų kaip tas cukrus arbatos 
stiklinėje. O kaip norėčiau aš... Parašyti 
linksmą ir aštrų feljetoniuką Tačiau 
tai - tik labai liūdna, nors ir cukringa, 
bet nesaldi istorija.

Seniai seniai, prieš keletą mėnesių, 
fabrikas savo darbininkus padavė j 
teismą. Negali būti, kad vaikščiotų 
fabrikas ir dar duotų j teismą? Tačiau 
ko tik pasakose nebūna! Taigi buvo 
buvo, kaip nebuvo. Ieškovais tapo 

I  Pavenčių valstybinio cukraus fabriko 
" direktorius Simonas Narbutas ir vyr. 

finansininkė Marytė Budrienė. O 
atsakovais - minėtojo fabriko darbi
ninkai Antanas Antanavičius ir Sta
nislava Jokimavičienė. Ir ką gi jie 
iškrėtė? Pasirodo, suraitė skundą ir 
ant voko užraše ‘Žemes ūkio minis-

terija' ’. Kadangi Šone nebuvo žodžio 
“ slaptai", apie skundo turinį sužinojo, 
kam reikia ir kam nereikia. O jame šis 
tas buvo surašyta, kas labai jžeidė 
ieškovus, nes apjuodino jų garbę 
bei sutrypė orumą. Tamsūs ir švie
sesni rutuliai išsirutuliojo fabriko 
darbuotojų konferencijoje pagarsinus 
Valstybės kontrolės departamento 
patikrinimo aktą Sako, aštrus “popier- 
galiukas” buvo. Be kita ko, paskelbti 
duomenys ir apie labai didelius ieško
vų atlyginimus, ne kažin kokią fabriko 
ūkinę-finansinę veiklą. Todėl darbi
ninkai ir susierzino. O erzelio karštyme
čiu ir surašė skundą, ir išsiuntė j sos
tinę... Kodėl ta ip  padarė, kad dabar 
po teismus tąsytis teko? Gal jautė, 
kad teisūs yra? Ar nežino žmogeliai, 
kad viską jrodyti reikia, nors (r regi, 
kad balta yra balta? Bet visgi reikia 
jrodyti! O čia ir sunkiausia, ypač kai 
tavo kišenėse vėjai švilpauja. Ach, ir 
vėl užsisvajojau! O kaip norėčiau 
aš... Grįžti prie cukraus fabriko reikalų. 
Na, dar panarpliokime konflikčiuką 
tarp fabriko galvų ir rankų, jeigu jos 
jau iki teismo nuėjo. Rankelės tai ne 
galvelės.... Savame skunde suraitė

išvadas apie kažkokius grobstymus. 
Kai kam, pavyzdžiui, advokatei, 
atrodė, kad kai kurios žinios yra 
teisingos, todėl garbingųjų ieškovų 
ieškinį paprašė atmesti. Na, ir advo
katės norai! Jie tenkinti, tačiau tik iš 
dalies. Tai, kas apie poną S. Narbutą 
ir Co (jo pavaldinius: Deksnj, Lipskj, 
Saudargą ir Budrienę) buvo jvardinta 
ne visai gražiai, teks paneigti. Ir ne 
bet kokiame skunde, bet darbininkų 
konferencijoje. Tokia Temidės valia. 
Jos norą patenkino Šiaulių rajono 
apylinkės teismo teisėjas R. Jurgaitis. 
Ar tiesa, kad “ fabriko”  garbė buvo 
“ įkainota”  dar ir vienu kitu litu? Ką 
jūs! Tie žmonės kad paleidžia 
liežuvius... Dar pliauškią kad iš teismo 
nutarties negalėjo gauti. Vien šmeižto 
upės teka, nors ir saldžios. O tie 
žodžiai, pikti žodžiai vėl skambės 
cukraus fabrike? Nejaugi jie kaip ta 
kramtomoji guma - nei nugremši, nei 
nuplausi, nei ištirpinsi? O kaip norėčiau 
aš... Algos negauti cukrumi...
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pažinimo a sis
PR EZIDENTA S A. Brazauskas 

pakeliui į  Briuselį apsistojo Olandijoje, 
c-'kviestas karalienės Beatriks. Kartu 
važiavęs užsienio reikalų ministras 
D Gylys pasirašė investicijų skatinimo 
t  apsaugos bei jūrų transporto sutartis. 
0 Belgijoje Prezidentas pasirašė su 
‘VATO "partnerystės taikos vardan" 
sutartį. Vakarams vengiant plėsti NATO, 
>i sutartis vertintina kaip pirmas žingsnis 
naiystę ateityje. Pažymėtina, kad 

Rezidentas Briuselyje kalbėjo angliškai. 
Jors atsakydamas į  žurnalistų klausimą 
įpiejo galbūt pajaustą NATO vadovų 
teigiamą požiūrį, ka lbėjo senu 
nomenklatūriniu stilium i kita tema. 
J e apie susitikimų įspūdžius, o apie 
ietuvos įjungimą į  SSRS ir  Rusiją, 
ap buvusios Sąungos teisių perėmėją 
ležiūrintj apsisprendimo sunkumus, 
u ta rtie s pasirašymas gali sustiprinti 
'tusų saugumą, priartinti prie  Vakarų, 
ietuva šį žingsnį žengė antroji: mūsų 
rezidentą aplenkė Rumunijos užsienio 
^kalų ministras.

PREMJERAS A  Šleževičius, grptęs 
Švedijos Karlskronos mieste vykusio 

forumo “ Lietuva-94", 
pasaulinį ekonomikos forumą 
kurorte Davase. č ia suvažiavo 

ša lių  p ra m o n in in ka i, 
kai, vyriausybių vadovai. Ta 

oga vyko daug dvišalių ir regioninių 
įsitikimų: kalbėjosi Izraelio ir  PIO 
stovai, Estijos ir  Čekijos prem jerai 
įtarė pasirašyti laisvos prekybos 
įtart/, penkių šiaurės ir trijų Baltijos

valstybių premjerai surengė regioninius 
pietus.

VYRIAUSYBĖS pamatus Lietuvoje 
",klibina" socialdemokratai: jų  frakcijai 
partija pavedė Seimo pavasario sesijoje 
pradėti nepasitikėjimo LDDP vyriausybe 
procedūrą. Visažinis A. Juozaitis 
išpranašavo, kad šią iniciatyvą 
nedelsdami parems dešinieji. Tačiau 
šie atsargūs. Neaišku, ar Seime gali 
susidaryti ",nauja dauguma", galinti 
suformuoti vyriausybę, ar tik keliamas 
LSDP reitingas. Tėvynės Santara 
pareiškė išsiaiškinsianti interpeliacijos 
motyvus be i perspektyvas ir  tik po  to 
spręsianti, a r jungtis  prie  jos. Šiek 
tiek vėliau krikščionių demokratų partijos 
atstovai pareiškė nedalyvausią vienos 
LDDP daugumos vyriausybės keitime 
kita tos pačios daugumos vyriausybe. 
Liberalų lyderis V. Radžvilas LSDP 
interpeliaciją taikliai pavadino mėginimu 
teatrališkai suvaidinti rimtą "opoziciją ” 
ir  padėti LDDP sukurti "liaudies 
centristinę" vyriausybę kartu su  
socdemais, centristais ir  tautos 
pažangos judėjim o atstovais, kurių  
rankomis LDDP ja u  dabar iš dalies 
vykdo savo politiką. Liberalai mano, 
kad "centrizm o" idėja prisidengus  
bus einama j  kitus rinkimus, mėginant 
apm ulkinti visuomeninės politinės 
kultūros stokojančius žmones. Tokią 
idėją, atrodo, aktyviai propaguoja 
centro sąjungos lyderis R. Ozolas, 
menkindamas partijų  perspektyvas. 
Kitas centristų lyderis E. Bičkauskas 
pareiškė prem jeru tikrai nebūsiąs 
(iš viešai skelbiam o jo  populiarumo  
apklausos galima spėti, kad taikys 
ankščiau), o į  “centro kairės" vyriausybę 
žadėjo pakviesti liberalus. LDDP atstovai 
tvirtina, ka d  socde m ai nega li 
priekaištauti dėl pažadų nevykdymo. 
Tokia teisė pripažįstama tik abstraktiems 
rinkėjams, t. y. niekam. Nebent 
patiems "išrinktiesiems". Vis ginčijamasi 
su LSDP: ku ri p a rtija
sočia/demokratiškesnė? Gal kalbama 
ir nuoširdžiai, bet esmė - tik žaidimas.

A M E R IK IE Č IA I padeda mūsų 
diplom atinei tarnybai: tarp 15 šalių 
a ts tovų  d a lyva u ti p rog ram o je  
"Sprendim ų priėm imas Jungtinių 
Valstijų užsienio politikoje" pakviestas 
Prezidento patarėjas J. Paleckis.

PR O K U R A TŪ R O JE analizuota 
visuomenės teisinė būklė. Konstatuotas 
rekordinis nusikalstamumo lygis ir 
pareikštą kad “dirbta pagal galimybes". 
Posėdyje dalyvavo Prezidentas A

Brazauskas, Seimo vicepirmininkas 
E. Bičkauskas, vidaus reikalų ministras 
R. Vaitekūnas, Valstybės kontrolierius 
V. Kundrotas. Kalbant apie įvairių  
žinybų sąveiką, nebuvo net paminėta 
saugumo tarįįyba (jos vadovas J. 
Jurgelis nedalyvavo). Pasirodyti nutarta 
vėliau: per televiziją ši tarnyba pranešė 
apie susektus pinigų padirbinėtojus.

EK O N O M IK O S  reikalai kelia 
susirūpinimą ir tarptautinio valiutos 
fondo atstovui A. Knobliui. Lietuvoje 
vėl įsibėgėja infliacija. Premjeras mano, 
kad bankas ja u  išnaudojo kovos su 
infliacija galimybes.

SOCIALINĖS apsaugos ministerija 
pensininkams siūlo maisto produktų  
krepšelį, kuriame yra 180 gramų sviesto 
ir  170 gramų pomidorų, skirtų suvalgyti 
pe r metus! Per dieną išeitų šiek tiek 
mažiau... Teks pasirūpinti "apskaitos 
priemonėmis" arba iš vaistinės skolintis 
svarstykles ir pomidorą dalyti į  365 
dalis.

KAUNO taryba nutarė miesto garbės 
piliečio vardą suteikti profesoriui Vytautui 
Landsbergiui.

JUNGTINIŲ TAUTŲ pagrindiniam 
sekretoriui įteiktas Baltijos valstybių 
prem jerų pareiškimas dėl Rusijos 
užsienio reikalų ministro A. Kozyrevo 
sausio 18 d. pareikštos pozicijos apie 
kaimynines valstybes. Pageidaujama, 
kad pareiškimas būtų išplatintas kaip 
oficialus JT dokumentas.

B A LTA RU SIJO JE formaliai dėl 
M. Burokevičiaus ir J. Jarmalavičiaus 
sulaikymo prasidėjo "šliaužiantis 
perversmas". Iš pareigų pašalinti vidaus 
reikalų ministras V. Jegorovas ir apie 
nusikaltėlių sulaikymą nieko nežinojęs 
KGB pirm ininkas E. Širkovskis. Po to 
"k rito " ir  Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas S. ŠuškeviČius. Įsitikinęs 
integravimosi į  Rusiją šalininkas 
premjeras V. Kebičius liko savo poste, 
nors jam labiau tiktų kontroliuoti Vidaus 
reikalų ministeriją. Nauju AT pirmininku 
išrinktas buvęs komunistas ir milicijos 
generolas M. Gribas. Į  valdžią ateina 
sąjungos su Rusija Šalininkai. Rusijai 
tokia sąjunga bus pleištas tarp Baltijos 
šalių ir dar nebaigtos sužlugdyti 
Ukrainos.

Rusijos premjeras V. Černomyrdinas 
tikina, kad reformos bus tęsiamos. 
Tačiau jo  vyriausybę palieka visi reformų 
šalininkai, pareigų atsisako samdyti 
patarėjai, užsieniečiai. Atsistatydinęs 
finansų ministras B. Fiodorovas 
pranašauja, kad konservatorių

Vicemeras tik agituos?
Sausio dvidešimt septintąją jvyko 

Šiaulių m iesto ta rybos sesija. 
Svarbiausiu klausimu čia buvo šių 
metų biudžetas. Dar aptariant jo 
projektą, paaiškėjo, kad ir šiemet 
form uojant biudžetą, deputatų 
vaidmuo - m inimalus: ir pajamos, ir 
išlaidos griežtai apibrėžtos įstatymu 
bei Vyriausybės instrukcijom is. 
Apskaičiavus išgyvenimo minimumą, 
nustatyti mokesčių dalies, tenkančios 
savivaldybei, procentai. Tenka 
pasiguosti, kad m iesto vadovams 
pavyko išpešti šiek tiek daugiau pinigų 
miesto ūkio tvarkymui, kultūrai 
(pavyzdžiu i, b ib lio te kų  fondų  
papildymui), savivaldybės policijai. 
Deputatas V. Mazuronis pateikė 
radikalų pasiūlym ą: tv irtin ti ne 
biudžetą o tik skirtų lėšų panaudojimo 
sąmatą. Deputatai Z. Sabalys, J. 
Genys bei kiti, pripažindami kolegos 
pasiūlymo prasmingumą, manė, kad 
reikia laikytis įstatymų ir balsuoti “ už” 
arba “ prieš”  pateiktą projektą, o 
realios savivaldos siekti kitais būdais. 
Kai meras A  Saida paaiškino biudžeto 
a tm etim o ga lim as pasekm es 
(dvyliktosios dalies pernykščių išlaidų 
dydžio  finansavim ą), deputatai 
apsisprendė ir beveik vieningai 
patvirtino biudžetą. Be to, iki kitos 
sesijos ekonomikos komisijai pavesta 
parengti kreipimosi j Seimą ir 
Vyriausybę projektą su konkrečiais 
pasiūlymais ir reikalavimais.

Apžvelgdamas praėjusių metų 
valdybos darbą, meras A. Saida 
konsta tavo, kad V yriausybės 
prognozuotas 5 proc. pramonės 
augimas virto 46 proc. (o Šiauliuose 
- 40 proc.) kritimu. Šiemet aukščiausioji 
valdžia vėl numato, kad smukimo 
nebus. Tokiom is prognozėm is 
paremtas ir biudžetas.

J deputatų paklausimus apie gatvių 
ir šaligatvių valymą (gal tiksliau - 
nevalymą) bei padėtį aplink miesto 
viešuosius tualetus vicemeras R. 
Janušas a tsak inė jo  ilga i ir 
nekonkreč ia i. Be padėties 
konstatavimo ir pasiteisinimų realus 
pažadas buvo tik vienas: gyventojai 
bus agituojami valyti gatves ir žvyru 
barstyti slidžius šaligatvius. Jeigu 
pareigūnai užsiims tik agitacija, realų 
užsiėmimą turės medikai, gydydami 
paslydusius ir susižeidusius?

Sesija Vandens tiekimo įmonę 
atleido nuo mokesčių. Todėl įmonė 
galės įsigyti geresnės technikos, 
nebedidinti tarifų Pagaliau firminė 
parduotuvė (Vilniaus 213) iš miesto 
valdybos balanso perduota Šiaulių 
pienui” , o šis skyrė lėšų labdarai

B a igdam i darbą, depu ta ta i 
vieningai priėm ė deputato V. 
Greičiūno pasiūlytą kreipimąsi į Seimą, 
raginantį kuo greičiau svarstyti ir priimti 
pareigūnų pajam ų deklaravim o 
įstatymą.

J o n as  K A R O S A S

vyriausybę in fliaciją sužlugdys per  
pusmetį. Aršusis V. Žirinovskis keliauja 
po-Europą. Jis nepakluso Slovėnijos 
reikalavimui išvykti iš  šalies. Turėjo 
vykti į  Lenkiją. J į ten kvietė verslininkas 
ir  "Samooboronos" partijos lyderis 
J. Bryczkovvski. Jam priklausanti 
Maskvos firma "Agrikos "skyrė lėšas 
kelionei. Nors valdžios vyrai neketino 
su V. Žirinovskiu susitikti, bet neduoda 
atkirčio jo  svaičiojimams. Spauda 
pažymi, kad lenkai smarkūs tik prieš 
mažytę Lietuvą. O V. Žirinovskis savo 
vizitą atšaukė: pasiskelbė susirgęs. 
Tėvynėje jo  laukia nemalonumai: 
pagrindinė prokuratūra jam  iškėlė

i SN IJO JĖ  II 
H E R C EG O V IN O JE

tebekariaujama. Platų atgarsį sukėlė 
6 vaikų be i Italijos žurnalistų žuvimas 
nuo artilerijos sviedinių. Vakaruose 
kalbama apie taikos pajėgų atšaukimą 
nes jie  bejėgiai. Mat JT kariams 
neleidžiama naudoti jėgą, je igu  į  juos 
nešaudo. Tebegalioja ginklų embargas. 
Jis tik menkina musulmonų galimybę 
gintis. Serbai ir kroatai g inklų  gauna 
iš  savo naciona lin ių  valstybių. 
Ekonominės sankcijos kaimyninėms 
šalims jau padarė 125 milijardų dolerių 
nuostolių. Musulmonai, kurių Bosnijoje 
yra 46 proc., bevaldo 10 proc. žmonių, 
o norėtų bent trečdalio teritorijos. 
Vakarų neveiklumas akiveuzdus. Nors 
dabar Europos taryba priėm ė V. 
Landsbergio pasiūlytas rezoliucijos 
pataisas: žodis "konfliktas"pakeistas 
į  “agresiją", atsisakyta termino “buvusi 
Jugoslavija". Prancūzijos užsienio 
reikalų ministras AJain Juppe apkaltino 
JAV nuolaidžiavimu agresoriams. Jau 
i r  Popiežius paragino "nuginkluoti 
agresorių". O JT pagrindinis sekretorius 
leido taikos kariams kreiptis pagalbos 
į  NATO aviaciją, je i jie  bus užpulti.

Jonas GENYS

naujienų šiupinys
Šiaulių miesto taryba patvirtino šių 

metų biudžetą. Pajamos sudarys 60501 
tūkst. litų, Išlaidos - 60501 tūkst. litų ir 
1000 tūkst. litų kasos apyvartos lėšų.

Miesto valdybos ekonominio- 
socialinio vystymo skyrius, ūkinės- 
kom ercinės veik los  skyrius ir 
informacijos sektorius pertvarkyti Į du 
skyrius: ekonomikos ir informatikos, 
kurio vedėju tapo Jonas Bartkus, bei 
kapitalinės statybos skyrių, kurio vedėju 
patvirtintas Jonas Baublys.

Šiaulių miesto tarybos sesijoje 
patvirtinta ir 1993 metų valiutos fondo 
panaudojimo ataskaita: pajamų - 70807 
JAV doleriai, išlaidų - 65453 JAV doleriai. 
Likutis šių metų sausio 1 d. - 5354 JAV 
doleriai.

Miesto valdybos ūkinės-komercinės 
veiklos skyriaus viršininku deputatai 
patvirtino Arūną Rupšj.

Neseniai mirusio deputato V. Dūdos 
apygardos rinkėjus dabar kuruos taip 
pat advokatas J. Ragulskis.

Numatyta atnaujinti Šiauliuose dar 
prieš karą ėjusio metraščio leidimą.

Sausio 29 d. Vilniuje įvyko Nepri
klausomybės partijos V suvažiavimas, 
kur) savo dalyvavimu ir kalbomis 
pagerbė šiltai sutikti garbingi svečiai 
prof. V. Landsbergis, G. Vagnorius, R. 
Smetona. Svečiai kvietė vienyti jėgas, 
glaudžiai bendradarbiauti, susitelkti. 
Nepriklausomybininkai kalbėjo apie 
dešiniųjų jėgų bendradarbiavimą, 
Lietuvos nepriklausomybės (tvirtinimą, 
nežymiai pakoregavo savo partijos 
programą Ir įstatus. Nepriklausomybės 
partijos primininku vėl išrinktas V. 
Sapalas.

Didžiulė nelaimė ištiko Šiaulių mies
to Sodo gatvės 2-ojo namo gyventojus. 
Gaisro liepsnos prarijo didžiuli pastatą. 
Todėl net šešiolika šeimų liko be butų!



BUS!
1994 .02 .01,

spoitosalė, irta ipreikalingi mokyklai 
kabinetai, projektui bei statybom: 

Tikslą pasiekti galima, tačiau 
apmaudu, kad tam reikia padėti ti ■; 
daug sveikatos ir jėgų.

B irutė KYBARTIENE  
R im anto P E T R IK O  nuotr,

_______________________________  d

TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
(LIETUVOS KONSERVATORIŲ) 

PAREIŠKIMAS
dėl toliau slapta rengiamos karinio tranzito sutarties su Rusija

Lietuvos Respublikos 1992 birželio 8 d. konstitucinis aktas, draudžiąs bet 
kuriai Vyriausybei prijungti Lietuvą prie  postsovietinių sąjungų a rb a ' 'erdvių 
tartum neužkerta kelio sudarinėti dvišales karines sutartis su kuria ners 
paskira NVS šalimi. Tačiau Rusijos atžvilgiu turi bū ti žiūrima ne tik įstatymo 
raidės, bet ir  dvasios. Neslepianti ekspansionistinių im perinių ketinimų 
Rusija ja u  atkūrėjos dominuojamą buvusių SSRS respublikų karinę sąjunga 
stengiasi palikti savo bazes Latvijoje ir dabar siekia dar k itokiu specialiu būdu 
prie tos postsovietinės strateginės erdvės prijungti Lietuvą. Tam naudqamasi 
didžiulės kariuomenės tikromis ar tariamomis reikmėmis Rusijos 
administruojamoje Karaliaučiaus srityje ir  dabartinės Lietuvos vadovyoes 
silpnum u bei komformizmu, darant ja i spaudim ąpasirašyti atitinkamą karinio 
tranzito sutartį su Rusija. Tokia sutartis pirm iausiai parodytų LDDP skelbiamos 
“ Vakarų"politikos nenuoširdumą. Kur kas blogiau, kad tokia sutartis suteiks 
Rusijai daugybę pretekstų kištis, kaltinti be i reika lauti sau "te is ių '’, kaip 1940 
metais, ir  kels nuolatinį pavojų Lietuvos nepriklausomybei. LDDP netun 
tautos mandato tokiu būdu, peržengiant m inėtą konstitucin į aktą, prijungti 
šalį prie  Rusijos ir  NVS karinės mašinos. Žengdama tokį žingsnį, LDDP e rų 
vidaus įtam pos didinimo ir  politinės provokacijos keliu.
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naujienų šiupinys
1994 m. sausio 1 d. Šiaulių m. gyveno 

145,6 tūkst gyventojų. Palyginus su 
1992 m etais, gyven to jų  ska ič ius 
sum ažėjo  2,2 tūkst. G yven to jų  
sumažėjimo priežastis liko ta pati kaip ir 
1992 m etais, t. y. fik tyvus  
išsiregistravim as iš miesto, arba 
gyvenim as neprisiregistravus, kad 
sumažėtų mokesčiai už komunalines 
paslaugas.

1993 metais pastebimas gyventojų 
demografinis pasyvumas: 14,1 proc. 
sumažėjo gimusiųjų skaičius, lyginant 
su 1992 metais. Jei 1992 metais gimė 
2271, tai 1993 metais - 1950 kūdikių. 
Gyventojų m irtingumas pastebimai 
didėja. Jei 1992 m mirė 1310, tai 1993 
metais • 1409 žmonės, t. y. 7,5 proc. 
daugiau. Natūralus gyventojų prieaugis 
1993 m. buvo 55,5 žmonės.

Gyventojų skaičius dėl migracijos 
Šiaulių mieste nuolatos keičiasi. Jei 
anksčiau daugėjo atvykstančiųjų, tai 
paskutiniaisiais metais jų skaičius 
mažėja. Per 1993 metus j Šiaulių miestą 
atvyko 2633 žmonės, išvyko-5347.1993 
m. migracijos saldo neigiamas - 2714. 
Palyginus su 1992 m., migracijos saldo 
padidėjo 285.

Pagal demografinę sudėtj 1993 m. 
Šiaulių mieste gyveno 85.5 proo. 
lietuvių, 10 proc. rusų, 4,5 proc. - kitos 
tautybės gyventojų.

Santuokų skaičiustaip pat sumažėjo. 
1993 m. sutuokta 423 poromis (28,9 
proc.) mažiau negu 1992 m.; 10 proc. 
sumažėjo ir ištuokų skaičius.

T o lia u  b log ė ja  krim in og en in ė  
situacija mieste. Nusikaltimų skaičius ir 
Lietuvos Respublikoje, ir Šiauliuose per 
metus išaugo . 1993 m. buvo 
užregistruoti 2543 nusikaltimai, t. y. 17,4 
proc. daugiau negu 1992 m. Nusikaltimų 
skaičius išaugo kriminalinių nusikaitimų 
augimo sąskaita. Jų užregistruota 2232, 
arba 21,1 proc. daugiau negu 1992 m. 
10 tūkstančių miesto gyventojų tenka 
151,2 proc. kriminalinių nusikaltimų, kai 
1992 m. šis skaičius buvo 124,7 proc. 
Daugiausia kriminalinių nusikaltimų 
užregistruota Gubernijos nuovadoje.

Nusikaltimų išaiškinimo procentas 
kasmet v is mažėja (1991 m. buvo 32.3, 
1992 m. - 30, 1993 m. - tik 25,7 proc.) 
Sunkių nusikaltimų išaiškinta 33,5 proc.; 
1992 m. * 52.4 proc.

Lemiamą /taką nusikalstamumui 
daro slaptosios ir atvirosios vagystės. 
Asmeninio turto vagysčių 1993 m. 
užregistruota 26,2 proc. daugiau negu 
1992 m. Ypač išaugo vagystes iš butų ir 
automobilių bei automobilių vagystės. 
Jei 1992 m. autotransporto vagysčių 
buvo užregistruota 71. tai 1993 m. • 175 
(46,5 proc. daugiau).

Nerim ą kelia gatvėse jvykdytų  
nusikaltimų skaičius. Jų 1993 m. buvo 
užregistruota 513.

Eismo saugumas mieste taip pat 
pablogėjo. Užregistruota 170 įskaitinių 
autoavarijų (1992 m. - 134), t. y. 26,9 
proc. daugiau, kuriose žuvo 14 (1992 m 
- 10) ir sužalota 220 (1992 m.- 136) 
žmonių. Neblaivių vairuotojų jvykdytų 
autoavarijų skaičius 1993 m. išaugo 29 
proc.

1993 m. blaivykloje pabuvojo 6427 
žmonės, L y. 10,8 proc. daugiau negu 
1992 m.

Šiaulių m. priešgaisrinė apsauga 
1993 m. buvo iškviesta 392 kartus; iš jų 
31 • be reikalo. Mieste per ataskaitinius 
metus kilo 286 gaisrai, padarę 150 tūkst. 
Lt materialinę žalą. Gaisruose žuvo 7 
žmonės. 8 nukentėjo; iš jų  - 3 vaikai. 
Palyginus su 1992 m., gaisrų skaičius 
sumažėjo 8,3 proc,; iš jų  gamybiniame 
sektoriuje - 45,8 proc., automašinose - 
2,1 ka rto , tač iau  p a d id ė jo  
individualiuose gyv. namuose -10 proc., 
daugiaaukščiuose gyv. namuose -12 ,7  
proc.

Šiauliuose šiuo metu yra 115 tūkst. 
gyventojų, kurių amžius per 16 metų. 
Lietuvos piliečių - apie 98 tūkst. Lietuvos 
p ilieč ių  pasai išduo ti 95,2 tūkst 
gyventojų , t.y. 96 proc. Lietuvos 
pilietybę turinčių šiauliečių. 1992 m. 
buvo išduota 23,6 tūkst. pasų, likusieji • 
šiais metais.

1993 m. miesto biudžeto išlaidos su
darė 36,3 mln. Lt, iš jų  švietimui -1 1 ,7  
mln. Lt (32,2 proc.), sveikatos apsaugai • 
5 mln. Lt (13,8 proc ), socialinei apsau
gai - 2,2 mln. Lt (6,2 proc.), ekologinių 
objektų statybai - 5.3 mln. Lt (14,6 proc), 
valdymui - 0,562 mln. Lt (1,5 proc.) ir kt.

1993 m. Š iaulių miesto pajamos su
darė 28,1 mln. Lt; iš jų fizinių asmenų pa
jamų, ju rid in ių  asmenų pelno mokesčiai 
- 4,2 mln. Lt (17,2 proc) ir kt. 9,1 mln. Lt 
buvo gauta iš valstybės biudžeto.

Kolegos deputatai pagaliau ryžosi. 
Sužibo viltis, kad Joniškio antroji 
vidurinė mokykla turės sporto salę. 
Nustebote, kad dar neturi? Kur tuomet 
sportuoja m inėtosios m okyklos 
moksleiviai? j kūno kultūros pamokas 
juos veža... autobusas. Apie porą 
kilometrų pirmyn ir atgal. Taip ir kursuoja 
autobusiukas, benziną pleškindamas, 
tėvų nervus tampydamas. O jūs 
šypsotės? Bet čia juk juokas pro 
ašaras! Nemažai jų išlaistė tėveliai. 
Teko pavargti ir šių eilučių autorei, 
kuri tarybiniams valdininkams bandė 
jrodinėti, kad sale - būtina. Tačiau 
tuometinis rajono vykdomojo komiteto 
pirm ininkas Vaclovas Stanulevičius 
apie sporto salytę nenorėjo net 
klausytis. Jo nuomone, statoma trečioji 
vidurinė mokykla, kurioje kyla erdvi 
sporto salė. Girdi, sutilps ir antrosios 
mokiniai.

- Tačiau jūsų anūkams bus 
nepatogu, - tyliai ištariau.

- Bus patogu! - tėškė ir ranka 
mostelėjo durų link.

Taip, draugui Stanulevičiui- patogu: 
išsisukęs nuo negražios “ trylikos 
tū ks ta n č ių  rub lių  d in g im o ' 
vykdomajame komitete istorijos, 
pabėgo j tarp pušynų įsikūrusį Alytų, 
kur erdviose sporto salėse sportuoja 
jo anūkai. Tačiau tai įvyko kiek vėliau. 
O tuomet mąsčiau, kaip dideliam

Visi šiandieniniai mūsų valstybės 
vairininkai kaip vienas tvirtina kreipią 
mūsų laivą j Europą.

Bet faktai rodo kitką: 1992 m. 
prekyba su Vakarais buvo padidėjusi 
4 kartus, per pirmąjį 1993 m. pusmetį 
ji dar padidėjo 2 kartus, tačiau per 
antrąjį pusmetj - jau 2 kartus sumažėjo.

Daug kalbėta apie abipusiai 
naudingus, “ realistiškus” ryšius su 
Rytais, bet metų pabaigoje matyti, 
kad iš Rusijos pirkome daugiau, negu 
pardavėme (gal Vakarų kreditų 
sąskaita?); patyrėm e didžiulius 
nuostolius dėl nereguliaraus žaliavų 
ir energijos resursų tiekimo. Nežiūrint 
viso to, valstybiškų pastangų iš tokios 
vienpusiškos prikausomybės vaduotis 
beveik nematyti.

jmonės, vargais negalais savo 
jėgom is išsiveržusios j Vakarų rinką, 
ne tik neskatinamos - jos patiria 
nemažus nuostolius dėl finansinės

Amerikiečių išskirtiniai bruožai yra 
nepriklausomumas, energingumas, 
darbštumas ir polinkis j biznj.

Jie įsitikinę, kad sąžiningu darbu 
galima pasiekti asmeninę sėkmę ir 
materialinę gerovę. Amerikoje labai 
daug žmonių, vadinamųjų darbo fanatikų, 
nežinančių poilsio. Amerikoje žmonės 
nežino, kas yra blatas. Ten manoma, 
kad kiekvienas turi vienodas galimybes 
gyvenimo gerovei pasiekti. Amerikiečiai, 
net mažai pažįstami, vienas kitą vadina 
vardu

Jie patriotai Gerbia savo vėliavą,

biurokratui įrodyti, kad trečioji vidurinė 
mokykla - ne per sprindį, bet už 
gero kilometro... Neiškentusi apie 
tai brūkštelėjau j "Šluotą” . Tuomet 
ir prasidėjo! Manote, kad užvirė 
mokyklos priestato, kuriam dar 
senesniais laikais net paliktos siūlės 
buvo, statyba? Rajono raudonieji 
pona i pa raud o  ta rs i vėžiai. 
Pasinaudoję tuo, kad tam tikra įstaigą 
kurioje tuomet dirbau, - o tai buvo 
televizijos ir radijo komitetas, - 
paprašė charakteristikos, nes ant 
slenksčio '‘stovėjo" atestacija, nutarė 
patys m ane “ p ra a te s tu o ti". 
“ Atestavo”  gal dvi valandas. 
Pasistatę ant raudono kilimo. 
Paraudusiais, įpykusiais veidais. O 
sėdėjo visas komunistinis biuras.

- Kodėl rašei? - ardėsi įsiutę. - 
Kodėl rašei apie tą, apie tą, apie tą?

- Jeigu būčiau parašiusi ką nors 
ne taip, dabar sėdėčiau kalėjime. - 
jiems netikėtai išdrožiau.

Tuomet užsičiaupė, tačiau pirštus 
suspaudė j kumščius. Jų smūgius 
pajutau, praėjus penketui metų...

Ne kartą dabartinės kadencijos 
kolegos deputatai bandė skirti pinigų 
aukštėliau minėtosios sporto salės 
statyboms, bet vis pritrūkdavo balsų 
Mintyse j šuns dienas išdėdavau 
deputatus, kurių dauguma - buvę 
kolūkių pirmininkai ir, matyt, iš to

netvarkos šalies viduje.
Pagaliau pareikštas oficialus 

Lietuvos ketinimas jungtis j NATO - 
vis dėlto opozicijos spaudimas 
nenuėjo veltui, kaip ir anais laikais, 
kai ponas Brazauskas dar buvo 
draugas. Maskvos reakcija j mūsų 
Prezidento laišką rodo, kad tai nėra 
vien formalumas.

Tačiau jeigu kur nors susisiekimo 
ministerijų gelmėse būtų pasirašyta 
karinio Rusijos tranzito j Kaliningradą 
sutartis, tai kelyje j NATO atsirastų 
rimta kliūtis - Lietuva atsidurtų visiškai 
panašioje padėtyje kaip Latvija ir 
Estiją iš kurių dar nėra išvesta Rusijos 
kariuomenė.

Taigi - j Vakarus ar j Rytus?
Lietuvos žmonės turi teisę laukti 

iŠ valdžios žodžių ir darbų sutapimo

Liudvika P O C IŪ N IE N Ė
Vilnius

herbą ir himną. Mokykloje pamokos 
prasideda atiduodant pagarbą vėliavai 
ir sugiedojus himną.

Amerikiečiai teisingi, nemėgsta 
melo. Pagautas meluojant, visam 
laikui praranda pasitikėjimą ir reputaciją 
Mokyklose ar universitete niekas 
nesinaudoja špargalkėmis.

Amerikiečiai nemėgsta delsti, žiūrėti 
toli j priekį Jie nusigręžia nuo projektų, 
kurie per 1,5-2 metus neatneša naudos.

Jie linksmi, besišypsantys. 
Viršininkas visada turi rodyti pavyzdi 
pavaldiniams, bendradarbėms

paties koto. O vienas kitas net tame 
pačiame biure sėdėjęs... Bėgo metai. 
Gal sąžinės balsas ptabilo, nes...

Sausio 26-osios rajono tarybos 
sesijos posėdžio metu po pakartotinio 
balsavimo buvo numatyti pinigai 
minėtojo priestato, kuriame bus ir

klientams, elgtis taip, lyg jam viskas 
gerai.

Amerikiečiai - savotiškai užsidarę 
žmones. Kiti pasaulio gyventojai mažai 
juos domina. Jie turi savo didvyrius, 
“ žvaigždes žurnalistus, rašytojus, 
artistus.

Jiems charakteringi kai kurie elgesio 
bruožai. Amerikoje nepriimta viešai 
g laus ty tis . M oterys neva ikšto  
susikabinusios už parankių. Geri draugai 
atsisveikindami apsikabiną bet niekada 
nesibučiuoja.

Yra temos, apie kurias kalbėti 
nepriimta. Tai pašnekovo pajamos. 
Vyrai nusiima skrybėles bažnyčiose, 
restoranuose, namuose, įstaigose. 
Viešbučio ar gyvenamojo namo lifte 
vyrai nusiima skrybėlę, tik j jj jėjus 
moteriai, o užsideda išėję koridoriuje, 
(staigų ar parduotuvių liftuose vyrai 
skrybėlių nenusiima

Skirtingai nei europiečiai amerikiečiai 
valgo šakutę laikydami dešinėje rankoje. 
Sriubą semia šaukšto kraštu. Nepriimta 
pavalgius šaukštą palikti lėkštėje ar 
kavos puodelyje.

Jeigu svečias pasilieka nakčiai ar 
savaitgaliui, išvykus priimta šeiminin
kams padėkoti laišku, prie kurio dar 
pridedama dėžutė saldainių ar gėlių,

Nepriimta viešai šukuotis, kaip tai 
daroma mūsų teatrų vestibiuliuose 
Tam moterims yra specialus kambarys 
Vyrai paprastai nesinešioja šukų 
Nepatartina žiūrėti j veidrodį prie svetimų 
žmonių.

Taksi amerikiečiai stabdo, pake'ę 
j viršų dešinės nykštj ar pakelti; j 
viršų skėčiu. Padavėją restorane kviečą 
pakėlę ranką pečių lygyje ar pamo t; 
pirštu.

Nykštis ir smilius, sujungti j "0 
radę, reiškia, kad viskas gerai. Nykštis 
žemyn • vyras po žmonos padu 
Dešinio nykšč io  lankstymas 
nepasitikėjimas gaunama informacija 
Kišenėje ar užrašų knygutėje amerikieča 
dažnai nešiojasi cento monetą. Su 
laiminga moneta jie nesiskiria. Ypač 
laiminga laikoma sulenkta ar su skylute 
moneta Jei dovanojate užrašų knygutę 
įdėkite j ją ir monetą.

Nelaimingas skaičius -13. Teatruose 
nėra 13 kėdės numerio, o ledo ritulio 
kom andose - žaidėjo 13 numeriu 
Nelaiminga diena jiems penktadienis 
Ypač nelaimingas laikomas tryliktosios 
penktadienis.

Nors ir esate kviestas, j svečius 
nepriimta eiti, prieš tai nepaskambinus 
Jei tektų svečiuotis, atminkite, kad 
nepriimtina po butą vaikščioti su 
šlepetėmis ar su kojinėmis. Būtina 
kojas gerai nusivalyti prieškambaryje 
Namuose nepriimta vaikščioti apsivilkus 
chalatą ar sportinį kostiumą.

Šeima paprasta' valgo virtuvėje 
Jums, be abejo, pasiūlys pačiam vašrte 
vaisiais ar gėrimais iš šaldytuvo aip 
ir reikia daryti, o ne laukti jkalbinėjirrų, 
nes to  nebus. «

parengė S tasys RAŠKEVlC|U=

Į VAKARUS AR Į RYTUS?

VYKSTANČIAM J JAV
Lietuvai iškovojus nepriklausomybę 

ir nelikus geležinės uždangos, 
atsirado galimybė vykti i svečias šalis.

Dažnai mūsų turistai, nuvykę j 
užsienį, nežino tos šalies papročių ir 

elgesio normų. Todėl jaučiasi 
suvaržyti, kompleksuoti. Mes norime 

Jums padėti.
Nacionalinis charakteris

AUŠROS ALL |A
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K odėl pam irštam a pasakyti, 
kad reikia m ylėti...

- £ - j

Mūsų vaikai dar nedideli, bet 
ateis laikas, ka i j ie  žiūrės  
vaikams sk irtas  te lev iz ijos  
laidas, filmukus. Būtų malonu, 
ųad va iku č ia i p r ie š  m iegą  
išg irs tų  ką no rs  gražaus, 
tauraus. Kodėl vaikams niekada

nekalbama apie meile, pagarbą  
seniem s žmonėms? Kodėl jiem s  
niekas nepasako, kad m edis - 
gyvas, kad medžiui skauda, 
/e igų  nulaužei jo  šaką, kad  
niekada nebežydės nuskinta 
g ė lė ?  K o d ė l pam irš tam a  
pasakyti, kad  reikia mylėti visa,

kas gyva, gražu? Reikia mokyti 
vaikus ir pagarbos tėveliams 
Gaila, bet per televiziją apie tai 
niekas nekalba. O juk  visi norime  
matyti savo atžalas doras, 
sąžiningas, mylinčias Lietuvą.

N eg i š itą  sunk ią  vaikų  
auklėjimo naštą užversime vien

ant tėvų pečių, kurie dažniausiai 
tokie netvirti?

Vilija A L E K N A V IČ IE N Ė  
A km enė

iš vaikystės prisiminimų

BYZABRUKIO POLKA
Pokaryje į  netolimą buvusį dvarą 

atsikraustė šeima, kurios galva buvo 
Petras. Nors jis  ir turėjo gražią 
lietuvišką pat/ardę, tačiau j į  visi vadino 
Byzabrukiu. Su Petro va ika is  
susipažinome mokydamiesi pradinėje 
mokykloje, o vyresnysis sūnus buvo 
mano bendraklasis, net kurį la iką su  
juo viename suole sėdėjome. Petro 
vaikai buvo tokie pat kaip ir  visi kiti, 
tik man buvo įdomu, kodė l žmonės 
mano bendramokslių tėvą taip keistai 
vadina. Aną atmintiną žiemos vakarą, 
išnešus suolus, jaunimas Iii - sminosi 
mūsų mokykloje. Kaip dideli muzikos 
gerbėją, keletui valandų paspoksoti 

Ųevukai mane išleido į  tas vakaruškas. 
Tai ir sėdėjau kamputyje įsispraudęs, 
klausiausi mūsų kaimo muzikantų 
grojimo. Štai girdžiu, kaip pusberniai 
šnibždasi tarpusavyje , vis 
paminėdami Byzabrukio pravardę. 
Aš dar labiau suklusau:

Paprašykime Byzabrukio, kad  
pagrotų?

Paprašykime, - pritarė kiti.
Nuėję pas muzikantus jie  kažką 

aptarinėjo, o pastariesiems davus 
sutikimą, iš salės gilum os atsivedė 
vidutinio didumo ūsuotą vyriškį.

■Petrai, pa g ro k  m um s, 
smuikininkas iš tiesė ja m  savo 
instrumentą.

Petras nesikuklina, išdidžiai glosto 
usus, šypsosi ir  kalba:

O ko čia man nepagroti. Moku 
g'oti valcą ir polką. O ką? Pradėsime

nuo valco.
Naujasis smuikininkas pirštais 

paklenkiną stygas, tuo patikrindamas 
derinimą, susikaupia, o po to iškiliai 
užsimoja sm ičiumi. Smuikas žviegė 
džeržgė lyg netepti ratai ir  stenėjo. 
N et m enka i išprususiam  buvo 
suprantama, kad tai ne' Paganinio ‘ 
grojimas. Tik pagal Pettui pritariantį 
akom poniam entą buvo galima 
suprasti, jo g  skamba “valcas". Šokt 
niekas neišėjo, kaip tada prasta buvo, 
o tik įdėm ia i ir  keistai klausėsi, kai 
kas net šaipėsi. Salės gilumoje  
pasig irdo šaižus švilpesys. Petras ir 
jo  vadovaujam as sm ičius tarsi 
sustingo. Kiek pakleksėję sustojo 
g ro t ir k iti muzikantai, o smuikininkas, 
p ik ta i spjaudydamasis, išstenėjo:

-Tfu! Viską galiu, tfu, d irbti ir 
pernešti, ale švilpimo tai negaliu 
pakęsti, tfu, - ir  padavęs instrumentą 
į  rankas šeimininkui, lyg širšės įgeltas 
nuzyliavo į  salės vidurį, atsilapojo, 
išvertęs akis sušuko gaidžio balsu:

- Tai kuris čia švilpė?
Salėje buvo tylu.
- Aš dar kartą klausiu: kuris čia  

švilpė?
Lyg sprogusi bomba sugriaudėjo 

juokas, o Petras kažkam mosikavo, 
kažką rėkė. Kai viskas kiek aprimo, 
vienas paauglys nuskriaustajam  
paaiškino, jo g  čia niekas nešvilpė, 
bet muzikantas buvo nesukalbamas.

- Tai jau nepasakok, vanas. Klausos 
man užtenka. Beklausiai smuikais

negroja!
Kiti Petrui pasufleravo, girdi, je igu  

kas švilpė, tai tikriausiai lauke.
-Kad ir  lauke, koks skirtumas. Ale 

ir  lauke švilpti yra nepadoru ir 
nekulūtringa. Geri žmonės niekur 
nešvilpauja.
* Prie kiek atvėsusio Petro priėjo  
augesni vyrai, j į  nuramino ir  nusivedė 
atgal prie muzikantų, paprašė, kad  
dar ką nors pagrotų. Šį kartą Petras 
nebuvo išdidus, o labiau abejingas, 
d ingo  jo  p irm ykš tis  dvasin is  
susitelkimas.

- Na, pęlkikę, tokią, byzine 
vadinamą. Ir užteks.

Čypsėjo, džeržgė ir kleksėjo 
smuikas. Piemengaliai, net kaklus 
ištiesę, laukė naujos pramogos 
pradžios. Vėl švilpesys - ir vėl nedarniai 
nutrūksta muzika, š į kartą Petras 
ryžtingai numetė smuiką ant palangės 
ir  vos ne verkdamas išbėgo į  lauką. 
Pasirodo, kad tokie “ spektakliukai" 
serijiniais buvo pasidarę, o mano 
matytasis - pirmas ir paskutinis.

Greitai Petras su visa šeima 
išsikraustė kitur, bet apie Byzabrukio 
polką dar gerą dešimtmetį buvo 
kalbama ir  prisimenama, o kai kurie 
vietiniai smuikininkai bandydavo 
pamėgdžioti Petro grojimo būdą. 
Tačiau jis  liko nepakartojamas. 
Mokėjo žmonės eksploatuoti kai kurių 
keistuolių savybes, kad ir  nelabai 
gražiu būdu.

Stasys R Ū KA S

DEL 
GYVENTOJŲ 
SANTAUPŲ 

ATGAVIMO IR 
KOMPENSA

CIJŲ 
MOKĖJIMO 
1994 METAIS
Šių metų saus io  21 dieną  

Vyriausybė p riėm ė nutarim ą, kuris  
nustato tvarką, k a ip  ir kiek bus 
k o m p e n s u o ja m o s  g y v e n to jų  
s a n ta u p o s  1 9 9 4  m e ta is . 
Pensininkam s kom pensacijos  turi 
būti įskaitytos į jų indėlių sąskaitas 
arba išm okėtos grynais, bet ne 
daugiau kaip  100 litų pagal 
kiekvieną sąskaitą . I ir II grupės  
in v a lid a m s  k o m p e n s a c ijo s  
įskaitom os į indėlių  sąskaitas ar 
išm okam os grynais p in igais  pagal 
1993 m etų V yriausybės nutarim ą  
Nr. 834: I g rupės invalidam s ir 
vyresniems kaip 70 metų asmenims 
išm okam a visa kom pensacijos  
sum a, bet ne d augiau  kaip 500  litų, 
II g rupės invalidam s - 5 0  procentų  
p ris k a ič iu o to s  k o m p en s a c ijo s  
sum os, bet ne daugiau  kaip  250  
litų. Kitiem s gyvento jam s šiais  
m etais kom pensacijos įskaitom os  
| indėlių sąskaitas arba išmokamos  
grynais, bet ne daugiau kaip 40  
litų pagal k iekvieną sąskaitą .

“PAPOKSLIO” A UTORIAI 
RADVILIŠKYJE

S e n ia i ru o š ė s i “ T a u ro v iz ijo s ”  a u to r ia i  a tv y k ti Į  R a d v ilų  a in ių  m ie s tą , b e t  ta i  tas , ta i  
k itk a s  s u tru k d y d a v o . P o  to  - a d v e n ta s . B e t  g a lų  g a le  (a i la š t ,  k a ip  s a k o m a ,)  lin k s m o s io s  
p lu n k s n o s  r ite r ia i  p a s ie k ė  g e le ž in k e lio  m a z g o  v ie n ą  iš  k u ltū r in ių  c e n trų  - c e n tr in ę  
b ib lio te k ą . F a k tas : s a u s io  2 3 -ą ją  Įv y k o  jų  s u s it ik im a s  su lite r a tū r a i i r  h u m o ru i  
‘p r i ja u č ia n č ia ” m ie s te l io  p u b lik a . Ik i  p iln o  k o m p le k to  trū k o  tr e č io jo  “b a n g in io ”  (a r  
k a r a lia u s ”)  V yto  G a s p a ra v ič ia u s  (n e a tv y k o  d ė l  n e a iš k ių  p r ie ž a s č ių ) ,  u ž ta t  l ik u s ie ji  

d u  s te n g ė s i u ž  tr is .
- H u m o ris ta i n e b ū tų  hu m o ris ta is , - susitik im ą n e s ta n d a rtiš k a i p ra d ė jo  t .  Skačkauskas. 

Jis  u ž d a v ė  p u b lik a i tris  k la u s im u s :
1. A r  y ra  s a lė je  kas m a tę s  b e n t  v ie n ą  s e r ia lo  “ P a p o k š lis  ir  k it i” s e r iją ?
T o k ių  n e a ts ira d o .
2. A r  y ra  s a lė je  k as  s k a itę s  h u m o re s k ų  k n y g e lę  “ T a u ro v iz i ja ” ?

N e p a k ilo  n ė  v ie n a  ra n k a .
3 .  A r  p a ž įs ta te  kas  n o rs  m a n e  a s m e n iš k a i?
P a ž įs ta n č ių  b u v o  b e n t  k e le ta s . N e n u o s ta b u :  Ž ilv in a s  S k a č k a u s k a s  š e š io lik a  m e tų  

yra  g y v e n ę s  R a d v iliš k y je  (1 9 5 7 -1 9 7 2 ) .
N u o  s a v o  p a r tn e r io  n ė  k ie k  n e a ts ilik o  V is v a ld a s  Š a ltis , g u d r ia i  įt ra u k ę s  k la u s y to ju s  

i ju o k ų  “s k a ld y m ą  ”.
S u s it ik im a s  p a v y k o . R a d v iliš k y je  “ T a u ro v iz ijo s ”  s k a ity to jų  p a d a u g ė jo  m a ž d a u g  

k e tu r ia s d e š im č ia
Jon as P A P O K Š L IS  (Ž. S.) 

P. S. P ridedam e v ieną iš V. Š alč io  vakare  skaitytų  "g a b a lų ” .

ž ie m a . R im a n to  P E T R IK O  n u o tr

N Ū D IE N Ė  ELEG IJA  
Dėjosi keisti dalykai - 
M ena m ūsų paderm ė - 
Žm onės buvo katalikai.
O vagystė  -  nuodėm ė.

Kai apsiskelbė sovietai, 
Stojosi nauja era:
P asidėja i ką ne vietoj, 
Apsižiūri - nebėra.

Laikas perestro ikai sm ogė  
Ir p radėjom e suvokt,

Kad anais laikais  ne vogė,
O  tik  pratinosi vogt.

| k išenę iš kišenės,
Kam  nauda, o kam  - žala .
Tai dabar ne b iznis  - m enas,
Ne vagystė, bet veikla.

Veik ia  verslin inkas, sargas, 
Pasienietis , ūkvedys...
Tik m ažam  žm ogeliu i vargas,
N es už v iską m oka jis...

V isvaldas ŠA LTIS

naujienų šiupinys
Pirmuosiuose “Aušros" muziejaus 

rūm uose (Aušros alėja 47) veik ia  
paroda "S enolių  apranga ž iem ą ”.

F o to g ra f ijo s  m u z ie ju je  
eksponuojam os V. šo n to s  ir R. 
P ožerskio  fo toparod a  bei H enriko  
Gaičevskio fotoparoda "Arkivyskupo 
m etai”.

"La ip tų” ga le rijo je  (M okyto jų  
namuose) galima pasigrožėti vilniečio 
A. G ražio  kūrybos paroda.

Kuršėnų kultūros namų II aukšto 
fo jė  susipažinsim e su S. Barsos  
fo toparoda.

Kuršėnų kultūros namuose vasario 
2  d. 19 val. (vyks koncertas. Livetos 
ir Petro K azlauskų nuotaikinga  
program a "š ila g ė lė ”.

Šiauliuose gastroliuos Lietuvos 
jaun im o teatras:

vasario  1, 2 d. 11 Ir 14 val. 
Lietuvos jaunim o teatro  spektaklis  
"K aip  karalaitis  am ato  m okėsi” 
(lietuvių liaudies pasakų motyvais). 
Pjesės autorė Ir režis ierė A. 
Č eredė java itė ;

vasario  1 ir 2 d . 19 val. Bernardo  
S le ido  "K ita is  m etais  tuo  pačiu  
laiku”  (2  dalių p jesė, rež. V. 
Bagdonas).

Didžiausią dalj 1993 m. pagamintos 
produkcijos miesto įmonės pardavė vidaus 
rinkai - 57,6 proc. (Respublikoje - 55,7 
proc.), išvežė j NVS, Latviją, Estiją ir Gruziją
32.7 proc. (Respublikoje - 29,1 proc.) ir
9.7 proc. eksportavo j kitas pasaulio šalis 
(Respublikoje -15,3 proc.) Palyginus su 
1992 m., eksportas j kitas pasaulio šalis 
išaugo trigubai (buvo 3,7 proc.)

Per ataskaitinius metus pramones 
gamyba ir produkcijos pardavimas mieste 
sumažėjo 40 proc. (Respublikoje - 46 
proc.) 1993 m. miesto pramonininkai 
pagamino produkcijos už 409,6 mln. Lt, 
t. y. 2,7 karto daugiau negu 1992 m., o 
vartojimo prekių ir paslaugų kainos 
padidėjo 2,9 karto Pažymėta, kad išaugo 
duonos ir pyrago gaminių (6,7 proc ), 
žuvies, įsKaitantiržuvies konservus (66,6 
proc ), miltų (0,3 proc.), laikraščių (27,3 
proc.), stalų (18,8 proc.) gamyba, tačiau 
sumažėjo makaronų (50,1 proc.), mėsos 
(54,5 proc.), avalynės (68 proc.), pieno 
produktų (39,9 proc.), televizorių (23 proc.) 
gamyba.

Darbuotojų skaičius 1993 m. sumažėjo 
11,1 proc., palyginus su 1992 m.; iš jų 
valstybinėse įmonėse -17.2 proc., akcinėse 
bendrovėse - 7,2 proc. 1993 m. miesto 
pramonėje dirbo 20298 žmonės, t, y. 
2514 mažiau negu 1992 m. Pagrindinė 
personalo mažėjimo priežastis išlieka ta 
pati kaip ir 1992 m. - gamybos apimties 
mažėjimas.

Esant nestabiliai ekonominei padėčiai, 
miesto pramonės įmonės 1993 m. dirbo 
įvairiu pajėgumu ir neritmingai. Didesniu 
negu 80 proc. gamybiniu pajėgumu dirbo 
tik 2 pramones įmonės, 50 proc, gamybiniu 
pajėgumu -13; likusios - mažesniu negu 
50 proc. Pvz., V| "Namų detalės" dirbo 
15 proc. gamybiniu pajėgum u, UAB 
"Lelan" -24  proc., UAB "Baltik Vairas" 
20 proc. Pagrindinės neritmingo darbo 
priežastys - žaliavų ir medžiagų 
pabrangimas bei trūkumas, realizavimo 
rinkos neturėjimas, tarpvalstybinių 
atsiskaitymų sutrikimai.

1993 m. gruodžio mėn. pramonės 
įmonių darbuotojų vid. darbo užmokestis 
buvo 354,32 Lt, t. y. 22 proc. didesnis 
negu lapkričio mėn. ir 3,2 karto didesnis 
negu 1992 m. (Respublikoje vid. darbo 
užmokestis gruodžio mėn. - 250 Lt). 
Didžiausi atlyginimai buvo elektros, dujų, 
karšto vandens tiekimo įmonėse- 447,76 
Lt. radijo bei ryšių įrongimų ir aparatūros 
gamybos įmonėse - 415,47 Lt, maisto 
produktų ir gėrimų gamybos įmonėse - 
684,53 Lt; mažiausi - dviračių ir individualiu 
vežimėlių gamybos jm onėse - 235,90 
Lt. kitų nemetalinių, mineralinių produktų 
gamyboje - 236,57 Lt.

Valstybinio sektoriaus darbuotojų 
vidutinis darbo užmokestis įvairiose 
sferose nevienodas. Didžiausi atly g inimai 
išlieka bankuose - nuo 500 iki 700 Lt per 
mėnesį; labiausiai skursta kultūros ir meno 
žmonės: jų atlyginimų vidurkis -130 Lt. 
švietimo darbuotoju - 200 Lt, sveikatos 
apsaugos darbuotojų - 205 Lt.

Mažėjant gamybai, vykstant įmonių 
reorganizacijai, kyla kainos ir smunka 
pragyvenimo lygis. Realusis darbo už
mokestis gruodžio mėn. padidėjo 5 proc., 
o palyginus su 1992 m. *uo pačiu 
laikotarpiu, sumažėjo 14 proc kainos 
per šį laikotarpį didėjo sparčiau negu 
darbo užmokestis (6,8 proc., palyg inus 
su ankstesniu mėn., ir 2,5 karto, palyginus 
su 1992 m. gruodžio mėn.)

Realiosios gyventojų pajamos 1993 
m., lyginant su 1992 m., padidėjo *p rc ,\

AUŠROS ALE jA



Dėmesio!
Konkursas!

PAMINKLAS 
PREZIDENTUI IR JO 

KARIUOMENEI
Viduramžiais kariuomenės vadas, užgrobęs svetimą miestą, 

leisdavo kareiviams tris dienas plėšti miesto gyventojus. Toks 
buvo priedas prie kareivio algos. Dėkingas miestas kartais 
pastatydavo ir paminklą užkariautojams.

Dvidešimto amžiaus pabaigoje tautos išrinktas Prezidentas, 
sustabdęs pajamą deklaravimo Įstatymą, leidžia aukštosios 
valdininkijos armijai ištisus metus plėšti tautą. Prezidentas ir 
valdančioji DARBO DEMOKRATINĖ PARTIJA tuo 
nedviprasmiškai paskelbė, kad Lietuva įžengia Į AUKSINI 
PLĖSIMO AMŽIŲ!

O Partija, valdanti Lietuvą, per tokį trumpą laiką (be karo!) 
sugebėjusi nusmukdyti ūkį ir mūsą pragyvenimą tris kartus (!), 
šitaip apiplėšti valstybę, įvaryti į skurdą, atimti žmonių santaupas 
■ argi Tu nenusipelnei paminklo ?!

Tėvynės Sąjungos (Jaunųjų konservatorių) lyga kviečia visus 
siųsti piešinius, plakatus paminklo “Prezidentui ir jo kariaunai” 
projektus iki š. m . vasario 16 d. adresu: aid 2843, 2000 Vilnius.

Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose planuojame surengti 
darbu parodą. Geriausius darbus premijuosime.

R. R A Č IN S K A S  
Jau nų jų  kon servatorių  lygos pirm ininkas

Vaivos juosta virš Šiaulių krašto
Praėjusį penktadienį, sausio 28 d ieną  Jonavoje įkurta Lietuvos 

kaimo rašytojų sąjunga. Džiugu, kad jo je  sau prideramą vietą užėmė 
Alma Jurašauskaitė ir  Polina Sarapinienė iš Akmenės, Valė 
Garbačiauskaitė, Amelija M iltenienė ir Ignas Viržintas iš Kelmės, 
Genutė Lukšaitė ir  Ričardas Šileika iš Radviliškio, Edmundas ir Vilius 
Džiavečkos, Gražina Pranciulienė ir  Paulina Arūnienė iš Joniškio bei 
kiti. (Pakruojiečiai, o kokioje sąjungoje Jūsų rašyto/ai?)

Švytėk kaimo žmogui, Vaivos juosta!
Dalia  ŽU K A U SK A ITĖ

“Aušros alėjos” skelbimų kainos:
u i skelbimus “perka”, “nuomoja”,
"parduoda”, “ keičia” • 3 U  54 et (su akcizu)
jei toks skelbimas bus ir pakartotas - 4 Lt 72 et (su akcizu)
u i  padėką • 5 Lt 90 et (su akcizu)
u i užuojautą -  5 Lt 90 et (su akcizu),
įmonių, organizacijų, firmų skelbimams 
vieno kvadratinio centimetro kaina - 50 et.

Skelbkltės pas mus!

LIETUVOS RADIJO PROGRAMA

_ _  _____   1994.02.Qi

TELEVIZIJOS PROGRAMA

Antradienis, vasario 1 d.
LIETUVOS TV

Horoskopas 
pagal zodiako 

ženklus
Avinas
Šią savaitę daugiau laiko skirkite 

savo firmai, tačiau nesudarinėkite 
dalykinių sutarčių, nes jos neturės 
tvirto pagrindo. Savaitgalį skirkite 
kelionėms.

Jautis
Sava itės p radž io je  būkite  

disciplinuoti, laikykitės režimo, kitaip 
blogės savijauta. Nuo penktadienio 
pasiruoškite gerai pailsėti

Dvynys
Trečiadienį, ketvirtadienį būsite 

sukaustyti darbinės prievolės. Kažkas 
prisipažins meilėje. Sekmadienį su 
vyru išsiaiškinkite santykius.

Vėžys
Savaitės pradžioje spręskite 

klausimus, susijusius su buitimi, tačiau 
nepirkite, baldų. Šeštadienis - gera 
diena pasitikrinti sveikatą.

Liūtas
Geras laikas trumpoms kelionėms. 

Trečiadienį, ketvirtadienį nupirkite 
namams brangių daiktų. Penktadienį 
per pramogas galite netekti pinigų. 
Savaitgalis sėkmingas.

Mergelė
Tinka spręst' f  nansinius klausimus. 

Trečiadienis bus puikus. Tačiau 
susilaikykite nuo pinigų investavimo. 
Ketvirtadienį tinka bendrauti su 
kaimynais, giminaičiais. Penktadienį 
gali užklupti sunkios problemos. 
Sprendimus atidėkite kitai savaitei.

Svarstyklės
Nuo pirmadienio, antradienio 

priklausys visos savaitės sėkmė. 
Neišlaidaukite antradienį ir trečiadienį. 
G a lim os vagystės. Š e štad ien į 
aplankykite giminaičius.

Skorpionas
Antradienį nespręskite svarbių 

reikalų. Jums nežinomos aplinkybės, 
asmenys trukdys sėkmei. Vidury 
savaitės gal#e tvarkyti savo finansus. 
Netinkamas laikas reklamai

Šaulys
Šią savaitę gali atvykti nenumatytų 

svečių. Šeštadienį grįš pasitikėjimas 
ir įkvėpimas.

Ožiaragis
Netinkamas laikas bendrauti su 

viršininkais, Savaitgalį gali užsimegzti 
slaptas romanas.

Vandenis
Galite sutikti senus draugus, 

m okytojus. Būsite rom antiškai 
nusiteikęs. Ypatingo atvejo savo 
karjeroje nelaukite. Penktadienj galite 
susipykti su draugu, o šeštadienis - 
tinkamas taikymuisi.

Žuvis
Savaitės pradžioje saugokite savo 

sveikatą. Galima bloga nuotaika, 
depresija. Šeštadienį su dovanomis 
apsilankykite pas mamą Blogas lakas 

kelionėms,

(Iš TELE-3 laidos)

Ieško darbo
32 m etų vyras . 

G alėtų  prekiauti. 
Siūlyti te le fonu  

60359, 
Š ia u l ia i ,

Antradienis, vasario 1 d.
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė 7.30-9.00 

'Sveiki gyvi". 8.00 Žinios. Laikraščių 
apžvalga. 930-13.00 Aktualijų studija 
(tel. 66 22 87). 11,30 Informuoja VRM 
tarnybos. 16.00-18.00 "Dienos 
signalai” . 16.50Taisyk žodžiui kelią.
18.30 Muzikiniai sveikinimai. 19.15 
Kultūra ir religija. 19.45 Pasaka. 21.12 
Groja J. Hermano ir R. Štoltės 
diriguojami orkestrai.

antroji programa
8.00 Žinios. Radijo programa. 

13.00 Šiandien laikraščiuose. 15.05 
Pasaulio meno meistrai. V. Daunoras, 
S. Sondeckis. 17.05 Aukštaičių 
dainos. 17.30 Paskutinis suolas. 18.05 
Tango ir fokstrotai. 18,30 Detektyvas.
19.30 Koncertų salėse.

Trečiadienis, vasario 2 d.
pirmoji programa
7.05 G im to ji. žemė. 7.30-9.00 

' Sveiki gyvi". 9.30-13.00 Aktualijų 
studija (tel. 66 22 87). 10.30 Premjero 
priimamasis. 11.30 Informuoja VRM 
tarnybos. 16.00-18.00 “ Dienos 
signalai". 16.50 Taisyk žodžiui kelią. 
18 30 Muzikiniai sveikinimai. 19.15 
Sutik mane. 19 45 Pasaka. 21.12

Gražiausios danos apie meilę, 
antroji programa
13.00 Šiandien laikraščiuose. 14.00 

Šių dienų muzika. K  Ofordo (Australija) 
kūriniai. 15.05 Pasaulio meno meistrai.
17.05 Klaipėdos universiteto folkloro 
ansamblio ‘Vorusnė" koncertas. 17.30 
Eureka. 18.30 Detektyvas. 19.30 
Koncertų salėse.

Ketvirtadienis, vasdario 3 d. 
pirmoji programa 
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 "Sveiki 

gyvi". 9.30-13.00 Aktualijų studija (tel. 
66  22 87). 11.30 Informuoja VRM 
tarnybos. 16.50 Taisyk žodžiui kelią. 
18.30 Muzikiniai sveikinimai. 19.15 
Kultūros puslapiai. 19.45 Pasaka. 21.12 
Instrumentines miniatiūras groja 
Lietuvos ansambliai, 

antroji programa
13.00 Laikraščių apžvalga. 14.00 

"Mažosios studijos" programa: "Poe
tiniai skaitymai", "Muzikos menas".
15.05 Pasaulio meno meistrai. 16.05 
Terra phantasia. K. Saimako “Žaliasis 
nykštukas". 16.35 Švedų kompozitorių 
kūriniai apie gamtą. 17.05 Dzūkų 

melodijos. 17.30 Tavo profesija. 18,05 
Operų arijas dainuoja V. Noreika 18.30 
Detektyvas. 19.30 Koncertų salėse.

7.30 Programa 7.35 LTV informacine 
laida. 8.00; 8.25 Žinios. 8.50-9.20 Sveika, 
Prancūzija. 18.00; 18.10; 18.40 Žinios.
18.50 Programa vaikams. 19 30 Men. f. 
"Praplauti smegenis Džonui Heizui" 19.55 
TV anonsas. 20.00 Viso geriausio. 20.15 
Valstybė ir pilietis. 21.00 Panorama. 21.35 
"Toks mano likimas". 22.15 Magiškasis 
Rejaus Brėdberio teatras: "Žaidimų 
aikštelė", "šaukianti moteris". 23.15 Vakaro 
žinios. 23.35 Jazz session.

TELE-3
8.30 Animac. filmai. 9.30 Aerobika.

10.00 Filmas' Budinti vaistinė". 7 s. 10.30 
Ryto muzika ir... 11.00 Filmas "Mano 
draugas Ivanas Lapšinas". 12,40; 14.57 
Arfglųk. pamokėlės. 15.00 Animac. filmai.
16.00 Muzika. 17,00 Sportas. 18.00 
Pažintinis dok. filmas. 18.30 TV serialas 
"Budinti vaistinė". 7 s. 19.00 Naujausios 
žinios. 19.20; 21.30; 130 Anglų k. 
pamokėlės. 19.25 Vitrina. 19.40 Filmas 
"Santa Barbara". 20.30 jdomūs žmonės.
21.00 TELE-3 žinios. 21.05 CNN naujienos. 
21.33 F. "Tokia Zuzana ir kiti". 10 s. 22.00 
"Minoltos" dienos. 22.10 Jaunieji talentai. 
22.55 "Žmonija, kurtu e in i?"24.00 Filmas 
"Karate Cop". 1.35 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.40 Men. f. "Tiesiog 

Marija” . 9,30 Žmogus ir įstatymas.11.20 
Men. f. "Šiaudinė skrybėlaitė” . 1, 2 s.
14.00 Naujienos. 14.25 Dalykinės žinios.
14.40 Veiklos kronika. 15.10 Veikla. 15.20 
TV f. "Mano šeima ir kiti gyvūnai". 7 s. 
15.50Tarp mūsų šnekant... 16.10 Mūsų 
muzikinis klubas. 16.50 Privatininko 
abėcėle. 17.00 Naujienos. 17.25 Už kulisų, 
17 50 Dokumentai ir likimai. 18 00 Apie 
orus. 18.05 Men. f. "Tiesiog Marija". 18.55 
Tema. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 Apie 
orus. 20.45 Lyderis. 21.45 Olimpiečių 
balius. 23.00 Kinas iki pareikalavimo. 23.30 
Gyvenimo aprašymas. 24.00 Naujienos. 
0.20 Spaudos ekspresas. 0.30 Autoralis 
"Rusų žiema".

Trečiadienis, vasario 2 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7,35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25 Žinios.8.50 Šeimos 
albumas. 9.15-9.40 Kompiuterių kronikos. 
18.00; 18.10; 18 40 Žinios. 18.50 Programa 
vaikams. 19.30 Krikščionio žodis. 19.40 
Kelias 20.05 TV anonsas, 20.10 Aukštaičių 
dainos ir šokiai. 20.25 Šeši kontinentai
21.00 Panorama. 21.35 "Marija Oktobr". 
Men. 1 23.15 Vakaro žinios. 23.35 Muzikinis 
viešbutis.

TELE-3
8.30 Animac. filmai. 9.30 Aerobika.

10.00 F .' Tokia Zuzana ir kiti". 10 s. 10.30 
Ryto muzika ir... 11.00 Nauja linija. 11.30 
Filmas "Mažylis". 12.25; 14.57 Anglų k. 
pamokėlės. 15.00 Animac. f. 16.00 Muzika.
17.00 Sportas. 18.00 Pažintinis dok. f.
18.30 'K onkretus gyvenimas. 19,00 
Naujausios žinios. 19.20:21.30; 0.15 Anglų 
k. pamokėlės. 19.25 Smulkmenos. 19.35 
Filmas "Santa Barbara". 20.25 TELE-3 
informacija. 20 40 "Langas j gamtą” . 20.55 
TELE-3 žinios. 21.00 CNN žinios. 21.33 
"Laisvas žodis". 22.00 Filmas "Aleliuja 
takas” .

OSTANKINO TV
8.00 Žinios. 8.40 F.-spektaklis "Ba

tuotas katinas" 9.30 Keliautojų klubas. 
11.20 Men. f. "Grynai angliška žmogž
udystė", 1 s, 14,00 Naujienos, 14,25 
Verslininkas. 15.20 TV t. “ Mano šeima ir 
kiti gyvūnai". 8 s. 15.50 Džemas. 16.20 
Animac. f. 16.50 Technodromas. 17.00 
Naujienos. 17.25 Eteryje "Mir". 17.50 Apie 
orus. 17.55 Futbolas. 19.55 Rekla-ma.
20.00 Naujienos. 20.35 Apie orus. 20 45 
Laimingas atvejis. 21.50 Men. f. '‘Serioža”,
23.30 Maksima. 24.00 Naujie-nos. 0.20 
Spaudos ekspresas. 0.30 MTV.

Ketvirtadienis, vasario 3 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25 Žinios. 8.60-9.05 Viso 
geriausio. 18.00; 18.10; 18.40 Žinios. 18.50 
Programa vaikams. 19,30 Anglų TV 
komedija "Ponas Bynas” - "Rūpestis dėl 
pono Byno". 19.55 TV anonsas. 20.00 
Katalikų TV studija. 20.30 "22". 21.00 
Panorama. 21.35 Grjžulo Ratai. 22.25 Anglų 
TV serialas "Nerami tarnyba" - "Tariama 
vertybė". 23.15 Vakaro žinios. 23.35 
Dainuoja B. Petrikytė.

TELE-3
8.30 Animac. f. 9.30 Aerobika. 10.00 

Filmas "Budinti vaistinė". 8 s. 10.30 Nauja 
linija. 11.00 Filmas "Santa Barbara". 12.40;
14.57 Anglų k. pamokėlės. 15.00 Animac. 
f. 16.00 Muzika. 17.00 Sportas. 18.00 
Pažintinis dok, f. 18.30 Panevėžio TV 
programa 19.00 Naujausios žinios. 19.20; 
21.35; 24.00 Anglų k. pamokėlės. 19.25 
Vitrina. 19.40 Filmas "Santa Barbara".
20.30 Eurosporto naujienos. 21 OOTELE- 
3 žinios. 21.05 CNN žinios. 21.40 Filmas 
"TokiaZuzanairkiti". 11 s. 22.10 Muzika. 
22.15 Filmas.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos.8.40 Men. f. "Tiesiog 

Marija". 9.30 Gyvūnijos pasaulyje. 11.20 
Men. f. "Grynai angliška žmogžudyste".
2 s. 14.00 Naujienos. 14.25 Verslininkas, 
15.05 Kaip pasiekti sėkmės. 15.20 TV f. 
"Mano šeima ir kiti gyvūnai” . 9 s. 15.55

Muzogr8fas. 16.20 ..Iki 16-os 
vyresniems". 17.00 Naujienos 1755 
Labirintas. 17.50 Dokumentai ir likimai
18.00 Apie oru^ 18.05 Men. f "Tiesi0a 
Marija". 18.55 Žmogus iš dėžės. 19 J
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21.30 Men. f  "Tvin Pyksas” . 261  22 25 
Muzika eteryje. 23.30 Akademija. 24 00 
Naujienos. 0.20 Spaudos ekspresas. 0 30 
Futbolas.

SAT 1
Antradienis, vasario 1 d.
18.X Regioninė programa. 19.00 "Lošk 

va bank!" 20.00  Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 “ Laimės ratas". 21.15 
Liaudies muzikos auksinis hitparadas 
22.10 Gelbėtojas. 23.00 U. Mejeris 
"Nesutinku!" 24.00 "TV veoidrodis’ 
Reportažai.

Trečiadienis, vasario 2 d.
18.30 Regioninė programa. 19,00 

"Lošk va bank!". 20.00Žinios. 20.19Spor*o 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 21.15 
"Hanteris. Ydų miestas". JAV kriminalinė 
serija. 23.50 "Sąmokslininkai". JAV 
kriminalinis serialas.

Ketvirtadienis, vasario 3 d.
18.30 Regioninė programa. 19.00 "Lošk 

va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 “ Laimės ratas". 21.15 
"Švarcas imasi priemonių” . Vokietijos 
kriminalinis serialas. 23.05 Tiesioginė laida 
su M. Šreinemakers. 1.00 "Išlikotiktrise , 
Italijos, Ispanijos ir Prncūzijos filmas.

BALTIJOS TV
Antradienis, vasario 1 d.
18.00-3.00 Lenkijos TV I programos 

retransliacija. n j
Trečiadienis, vasario 2 d.
18.00 Krepšinis. Vilniaus "Statyba 

Talino "Baltica" Pertraukoje-žinios. 19.30 
"Mudu abudu ir k it i, "  20.00 Problemos 
Požiūriai. Perspektyvos. 20.30 Kinas - 
mano meilė. Filmas "Mano dėdė". 22.30 
Baltijos naujienos. 22.45 Molbertas 
Parodos parodos... 23.00 Kinas - mano 
meilė. Filmas "Juodieji ir baltieji", 0.30-
3.00 Lenkijos TV I programa.

Ketvirtadienis, vasario 3 d.
18.00 Lenkijos TV I programa. 20.00 

Žinios. 20.05 Nemiegok dar.., 20,30 
Koncertuoja "Jonis". 21.30 TV ringas 
"Neieškokipdžio  kišenėje". 22.00 Mano 
kraštas, 22.30 Baltijos naujienos, 22,45 
Kablys. 23.00 Kinas - mano meilė. Filmas 
"Dingusi dama” 0.30-2.45 Lenkijos TV I 
programa,

ŠIAULIŲ VT IR PALYDOVINĖ 
PROGRAMA

Antradienis, vasario 1 d.
18.00-19.00 MTV. 19.00 Pirk, parduok 

informuok, 19.10 Žinios. 19.30 "Sodžius'
19.50 Vaikų dailės mokyklos teatro 

spektaklis "Raganos miltai". I d. 20.10 
Nuotykių filmas "Ėjimas arkliu". 21.50 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok" 
Ž in ios . 22.20-24.00 Palydovinės 
programa.

Trečiadienis, vasario 2 d.
18.00-20.30 Baltijos programa. LKL 

čempionatas, Vilniaus "Statyba"-Talino 
"Baltica". 1 9 .X  Mudu abudu ir kili
20.00 Problemos. Požiūriai. Perspektyvos
20.30 Kinas- mano meilė. "Mano d ė d ė ". 

2 2 .X  Baltijos naujienos. 22.45 Molbertas 
Parodos parodos... 23.00 Kinas - mano 
meilė. "Juodieji ir baltieji". 0.30-2.00 
Palydovinė programa.

Ketvirtadienis, vasario 3 d.
18.00-19 .X  MTV. 19.00 Pirk. parduok, 

informuok. 19,10 Žinios. 1 9 .X  Studijoje 
svečias. 19.40 "Argos" TV programa.
22.00 Kartojama "P irk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.X-0.30 Baltijos 
TV programa. Baltijos naujienos. 22,45 
Kablys. LKL apžvalga. 23.00 Kinas - mane 
meilė. Filmas "Dingusi dama". 0.30-2.00 
Palydovinė programa

KABELINĖS TV PROGRAMA
Antradienis, vasario 1 d.
1 9 .X  Men. f. "Naktis, kai miestas 

sušuko". 20.40 Men. f. "Karys". 22.10 
Men. f, "Džulija"

Trečiadienis, vasario 2 d.
1 9 .X  Animac. f. "Voltas Disnėjus'

20.00 Maskaradas. 21.40 Men. f. “ Kaip 
sujaudinti moterį".

Ketvirtadienis, vasario 3 d
1 9 .X  Animac. f “ Voltas D is n ė ju s ^  

2 0 .X  Men. f. "šok ių  kompanija". 21.30 
Men. f. "Valkatos".

Redaktorė 
Birutė Kybartienė

Laikraštis p la tinam as Akm e
nėje, Jon išky je , Kelm ėje, 
Pakruojyje, Radviliškyje, Š iau
lių m ie s te  .ir ra jone. Iše ina  
antradieniais ir ketvirtadieniais

Reporteriai:

Vidas Aksomaitis 

Algimantas Puodžiūnas

Menedžeris M ūsų  adreęas: 5400 Š iau lia i, V iln ia u s  153, telef, 22590, fax
Zigmas Jam» -24466 29813. .LS Š iau lių  m, ta ry b o s  są ska ita  Nr. 700136  Lietuvos
stiiistė-knrektorė ban ko  Š iau lių  sk. S L  520. S p a u d ė  “ T itn a g o ” sp a u s tu vė  šiau
Aristidu Rusaitė - 2 W J  liuose, Vasario  16 -os io s  g. 5 2 .1  sp . lankas. Uzs. Nr. 380


