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MIESTAS IMASI ATSAKOMYBĖS 
UŽ SAVO TERITORIJĄ

Leonija MALAKAUSKIENĖ

Ne itin daug šiauliečių atėjo j sus
itikimą su Municipalinės aplinkos 
tyrimų laboratorijos ir Šiaulių ekolog
inio ugdymo centro darbuotojais, 
jvykusj vasario 21 d. ŠPI 225 audi
torijoje. Ne vieną suklaidino netiksli 
informacija 'Šiaulių naujienose".

Municipalinė aplinkos tyrimo lab
oratorija, kaip papasakojo jos vedė
jas gamtos mokslų daktaras Riman
tas Krankalis, yra įkurta Šiaulių mi
esto savivaldybės ir dirba jau trečius 
metus. Jos veikla finansuojama iš 
gamtos apsaugos fondo, kuris for
muojamas iš įmonių savivaldybei 
mokamų mokesčių už taršą.

Visuomeninis ekologinio ugdymo 
centras įkurtas pernai metų spalio 
12 dieną. Jo tikslas - suburti ekolog
inio ugdymo entuziastus. Tarp jų yra 
mokytojų, Pedagoginio instituto 
dėstytojų, Aplinkos apsaugos de
partamento savivaldybės. Jaunųjų 
gamtininkų stoties darbuotojų, kitų 
gamtosaugai prijaučiančių orga
nizacijų atstovų.

Kiekvieno mėnesio antrąjį trečia
dienį 17 val. Municipalinės aplinkos 
tyrim o labora torijos patalpose 
(V iš inskio  15a rūsyje) vyksta 
ekologinio švietimo renginiai.

Apie laboratorijos Šiaulių mieste 
atliekamus oro kokybės tyrimus 
pasakojo Robertas Klimas. IŠ nuolat 
veikiančių taršos šaltinių ir au
totransporto j atmosferos orą per 
metus patenka maždaug po 40 kg 
teršalų vienam šiauliečiui. Ypač 
grėsminga padėtis yra pučiant pietų 
vėjui, kai į vieną masyvą virš mies
to susiklosto visų keturių elektrinių 
dūmai. Pagal užterštumą dulkėmis 
Šiauliai užima 2-3 vietą tarp didžiųjų 
Lietuvos miestų. Vasarą šis užterš
tumas sąlyginai padidėja. Benz- 
pireno pikas - pavasarį (kovo, ba
landžio, gegužės mėn.) ir metų gale. 
Panaši ir švino metinė kreivė.

Tiriant kokybę atokesniuose 
gyvenamuosiuose rajonuose, pa
sirodo. kad teršalų koncentracija 
daugeliu atvejų neturėtų būti sveika
tos rizikos faktorius, švino koncen
tracija taip pat nedidelė. Tuo tarpu 
benzpireno kiekis 2-4 kartys viršija 
normą.

Prie judrių gatvių Šiaulių au
to transportas yra vienas iš 
didžiausių taršos šaltinių. Suodžių 
koncentracija tiesiogiai priklauso 
nuo autobusų skaičiaus, o Tilžės 
gatvės atkarpoje tarp Aušros alėjos 
ir Vytauto gatvių net 20 kartų viršija 
didžiausią leistiną kiekį.

Yra apskaičiuota, kad autotrans
porto eism o pertvarkym ui re ikė tų  
didelių pinigų. Bet ar kas skaičiavo, 
k ie k  ka inuo ja  ža lo ja m a  žm on ių  
sveikata?

Pranešė jas siū lė spręsti p rob 
lemą, įvedant mokestį už sustojimą, 
įvažiavimą, bet iš karto pažymėjo, 
kad kelių policija j tai žiūri skeptiš-

Ingrida Šiaulienė  papasakojo 
apie laboratorijos atliekamus oro 
taršos tyrimus biotestais. Tam tikslui 
įvairiose vietose (kieme, namuose 
ir t. t.) pakabinami kimininiai tinkle
liai - terpė biotestui. Bioindikatoriaus 
vaidmenį atliks sėjamoji pipirnė. Iš 
jos augimo galima spręsti apie oro 
užterštumo laipsnį. Daromi 4 sezo
niniai testai. Šis metodas pigesnis 
už cheminę analizę ir įgalina ko
mpleksiškai įvertinti oro kokybę. 
Ateityje numatoma tirti kerpes, jų 
paplitimą, imtis hidrobiologinių tyr
imų.

Apie Šiaulių miesto atvirų van
dens telkinių stebėjimus pasakojo 
R im antas K rankalis. Vandens 
mėginiai imami 13 taškų, tiriama 20 
komponentų vieną kartą pr mėnesį. 
Palyginimui: Aplinkos apsaugos 
departamentas tiria paviršinį vadenį 
tik vienoje vietoje gana toli nuo mi
esto.

fš visų atvirų telkinių švariausias 
Rėkyvos ežeras, į kurį niekas neįte
ka, o viskas išteka. į jį patenka tik 
polaidžio nuotekos, atmosferos krit
uliai.

Talšos ir Ginkūnų ežerai - vidu
tin iška i už te rš ti o rganinėm is 
medžiagomis, juose nedaug fosfatų; 
Tafšoje yra didžiulė chromo koncen
tracija. Vasarą padidėja teršimas 
fekalinėmis ir paviršinėmis nuoteko
mis.

Prūdelis organinėmis medžiago
mis m ažai terš iam as, fosfatų 
a tžv ilg iu  - švarus. į jį patenka 
fekalinių ir paviršinių nuotekų.

Salduvės te lk inys organinių 
medžiagų atžvilgiu švarus, pagal 
fosfatų kiekį - labai švarus. Pavojų 
jam sudaro paviršinės nuotekos, 
išsklaidytoji tarša, buitinių atliekų 
sąvartynas.

V ijo lė  sm arkia i užteršta  
paviršinėmis, drenažo ir gamybos 
nuotekomis. Kulpės užterštumas 
žymiai sumažėjęs.

Susirūpinimo vertas faktas, kad 
15% miesto gyventojų individualiu
ose namuose neturi vandentiekio ir 
kanalizacijos. Visuomenės sveika
tos centro a tstovė gyd. 
Tamošiūnienė pateikė duomenų 
apie Šiaulių miesto gyventojų nau
dojamo gruntinio vandens kokybę. 
Stebėta 14 miesto gyvenamųjų ra
jonų, kur maistui ir kitiems poreiki
ams naudojamas Šulinio vanduo: 
Medelynas, Pabaliai, Kalniukas. 
Salduvė, Šimšė individualių namų 
rajonas prieš Prūdelį, Žaliūkių g. su 
apylinkėmis, plotas už senojo par
ko j kairę, masyvas nuo Aušros alė
jos link Ginkūnų, pakalnė už Cen
trinio pašto, Sukilėlių kalnelio aplin
ka, Gubernija, Margiai-Zokniai ir 
Rėkyva.

Tyrimų rezultatai nedžiugina. Ni
tratų kiekis vandenyje 1994 m. 
64,7%, šulinių viršijo didžiausią 
leistiną kiekį, o 1995 m. tokių šulin
ių buvo 70%. Beveik visų (96%) 
šulinių vanduo yra per kietas. Bak-

teriologiškai užteršta 63,7% (1994 
m.) ir 57,9% (1995 m.) šulinių. Atski
rai patyrinėjus nėščių moterų gyven
imo sąlygas, pasirodė, kad apie 
70% jų geria nitratais užterštą ir apie 
60% - bakteriologiškai nešvarų van
denį. Didesnės pusės šulinių van
denyje rasta per didelis ištirpusių 
natrio ir k alio druskų kiekis. Jeigu 
naujagim iui iš tokio  vandens 
paruošime mišinėlį, tai jis, nors mes 
to ir nejaustum e, bus gerokai 
pasūdytas.

Gydytoja Tamošiūnienė ragino 
žmones labiau rūpintis savo šulini
ais ir sakė, kad, gyventojams page
idaujant, Visuomenės sveikatos 
centras gali atlikti vandens analizę. 
Šie tyrimai yra nemokami nėščioms 
moterims, I ir II grupės invalidams, 
pensininkams ir esant gydytojo 
nukreipimui (kai įtariama, kad pa
cientas naudoja užterštą vandenį). 
Planine tvarka tikrinama komunalin
ių šulinių vandens kokybė.

Apibendrindamas susitikimą ir 
atsakydamas į  gyventojų klausimus, 
kalbėjo Šiaulių miesto savivaldybės 
Ekologijos ir gamtinių išteklių skyri
aus vedėjo pavaduotojas Kastytis 
Čechavičius. Savivalda, jo žodžiais 
tariant, tai institucija, pasiruošusi 
rūpintis miesto gyvenimu ir jį tvarky
ti. Jis akcentavo, jog miestas priva
lo atsakyti už savo teritoriją, kad joje 
būtų tinkamos gyvenimo sąlygos. 
Municipaliniai tyrimai vykdomi norint 
žinoti padėtį, išaiškinti ir pašalinti 
taršos priežastis.

Miesto centre ne kas kitas, o mes 
patys sukūrėme tokią konfliktinę 
situaciją, patys turime ją ir išspręs
ti. Išdrįsta apriboti mašinų stovėjimą. 
Autobusai netrukdom i privalo 
pravažiuoti šiauriausiąją gatvės at
karpą, kur, be viso ko, yra dar ir 
didžiulė mokykla. Nebūtina 50 tak
si automobilių stovėti vienoje viet
oje, galima skirti dvi stovėjimo 
vietas. Transporto schema yra 20 
metų senumo. Reika ling i nauji 
transporto ir gyventojų srautų tyri
mai, po kurių bus matyti, kiek ir kok
ioje vietoje reikia autobusų stotelių 
dabartinėje eismo situacijoje.

Projektuojamoje miesto degalin
ių išdėstymo schemoje (planuojama 
jų turėti apie 30) nėra nė žodžio apie 
transporto taršą.

Vairuotojai, praėję techninę au
tomobilių apžiūrą, ne tik po 3, po 6 
ar 7 mėnesių, bet visą laiką privalo 
važinėti tvarkingomis mašinomis.

Projektuojant naują autotrans
porto schemą, reikia pagalvoti apie 
dviračių eismo atnaujinimo gal
imybes. Dabar jį itin apsunkina 
viadukas.

J klausimą apie Zoknius saviv
aldybės atstovas atsakė, kad taip, 
kaip skraidė, lėktuvai nebeskraidys. 
Civiliniai lėktuvai - visiškai kita tech
nika. Aerouostas turėtų būti bent 30 
km už miesto, bet, labai stokojant 
darbo vietų, reikia derinti visus 
pliusus ir minusus. Gyventojai priva-

Irena BIJEIKIENĖ

T e le v iz ijo s  fo rum o, skirto  
piliečių komisijų darbo aptarimui, 
metu daug gyventojų skambino 
į laidą ir norėjo daugiau sužinoti 
apie piliečių komisijas.

Šiame straipsnyje ir bus ban
dyta atsakyti j klausimus, kieno 
iniciatyva  įkurtos piliečių komisi
jos, koks komisijų steigimo tik
slas, kokia jų  veikla ir kokie šios 
veiklos rezultatai.

Kas Ir kodėl įsteigė 
piliečio komisijas?

T ė vyn ė s  s ą ju n g os  p ro 
gram inėse nuostatuose saviv
aldybių rinkimams buvo rašoma, 
kad va ld ž io s  ins tituc ijos  turi 
su te ik ti k iek  ga lim a daugiau 
galios žmonėms patiems spręs
ti jų  pačių ir bendruomenių prob
lemas. Tuo tikslu ir buvo numaty
ta  steigti piliečių komisijas. Kon
s e rv a to rių  r in k im in ė je  p ro 
gramoje rašoma: "Svarbiausius 
savivaldybės sprendimus patar
iamųjų apklausų būdu derinsime 
su  g y v e n to ja is . S te ig s im e

i a x, ’ pdyrjaidi paaiainu 
UAB “Šiaulių vandenys" tarifai, 
pirmininku išrinktas inžinierius 
Algimantas Žekonis.

Alfredas Spanselaitis pirmin
inkauti išrinktas Autobusų parko 
bendrovę tikrinančiai komisijai. 
Namų ūkio eksploatavimo ben
drovių veiklą tikrinančiai piliečių 
komisijai vadovauti išrinktas in
žinierius Antanas Špokas.

Pareiškusių norą dirbti piliečių 
komisijose žmonių profesijos 
įvairios: inžinieriai, buhalteriai, 
teisininkai, technologai. Piliečių 
komisijos dirbo visuomeniniais 
pagrindais. Tikrindami įmones 
komisijos nariai galėjo reikalauti 
ir gauti visą reikalingą in for
maciją.

Kokie darbo rezultatai?
Praėjus šiek tiek laiko nuo 

piliečių komisijų sudarymo, jau 
galima pasakyti, kad rezultatyvi
ausiai dirbo namų ūkio eksploat
avimo įmonių darbą tikrinusi ko
misija, beje, ji yra ir pati skaitlin
giausia. Aktyviausi šios komisi
jos nariai Elena Jansonienė ir

PILIEČIŲ KOMISIJŲ DĖKA 
DARBAS ĮMONĖSE GERĖS

piliečių komisijas svarbiausiems 
s a v iv a ld y b ė s  k laus im am s 
svarstyti".

Pavasarį išrinkta miesto Tary
ba buvo priversta priimti nepop
u liarius sprendim us: padidinti 
vandens, au tobusų ta lonėlių  
kainas. Išnagrinėti, ar iš tiesų 
kainų kėlimas yra neišvengia
m as, p a tik r in ti sav iva ldybe i 
pavaldžių bendrovių darbą bei 
pateikti savo pasiūlymus ir buvo 
nuspręsta  sudaryti piliečių ko
misijas. Viename pirmųjų Tary
bos posėdžių patvirtinti piliečių 
komisijos nuostatai. Numatyta, 
kad svarbiausiais miesto gyven
tojams klausimais bus suburia
mos visuomenės atstovų, spe
cialistų grupės, kurios paruoš 
žmonių interesus atitinkančius 
sprendim us. Apie piliečių ko
misijų sudarymą paskelbta lie
pos viduryje, gyventojai pakviesti 
siūlyti kandidatūras.

Duomenys apie kandidatus j 
piliečių komisijas buvo paskelb
ti v iešai. Ryšių su visuomene 
tarnyba priim inėjo atsiliepimus 
apie komisijų narių kandidatūras.

Rugsėjo mėnesį piliečių ko
misijų paruošiamieji darbai buvo 
baigti, savivaldybėje įvyko pir
masis piliečių komisijų posėdis, 
kuriame išrinkti komisijų pirmin
inkai.

Piliečių komisijos, kuri pasirin-

lo viską žinoti. Municipalinės labo
ratorijos duomenys ske lb iam i spe
cialiame stende. Jj kažkas pavogė, 
b e t bus pastatytas kitas. Tokios lab 
oratorijos veikia Jonavoje ir A k 
menėje. Vietinių tyrimų poreikis yra  
visuotinis. Visi (ir ūkio subjektai, ir 
gyventojai) norime žinoti, kaip gyve
name, kokį vandenį geriam e, kas 
atsitiko, pastačius gam yklą  a r de-̂  
galinę.

Antanas Manstavičius atliko fin- 
ansinės-ūkinės veiklos patikrin
imą UAB “Atidumas”. Buvo tikri
namas bendrovės veiklos eta
pas nuo 1995 m. sausio 1 dienos 
iki 1996 m. sausio 8 dienos.

E. Jansonienė, pagal profesiją 
rev izo rė , o š iuo m etu - 
pensininkė, sakėsi turinti daug 
la isvo  la iko , todėl ga lė jus i 
nuodugniai patikrinti, kaip "Atidu
mo” bendrovėje panaudojami iš 
gyventojų surinkti pinigai. Prime
name skaitytojams, kad nuo 
1995 metų birželio 1 dienos pa
gal Nekilnojamojo turto skyriaus 
ruoštą ir Valdybos patvirtintą pot
varkį “Atidumo" bendrovė gyve
namųjų namų bendro naudojimo 
patalpoms priž iūrėti rinko iš 
gyventojų po 13,9 cento už 1 kv. 
m naudingo ploto. Piliečių ko
misijos patikrinimo akte rašoma: 
“Per 5 mėnesius iš gyventojų 
surinkta 142921 Lt ir be jokių 
dokumentų jau nurašyta 97714 
Lt. Šie pinigai ne apskaičiuojami 
atskiroje sąskaitoje, ne kaupi
ami, o traktuojam i kaip ben
drovės pelnas".

Pažeidimų rasta ir daugiau: 
“Bendrovė kasos aparatų neturi. 
Gyventojai už paslaugas moka 
darbininkams arba dispečeriui. 
D ispečeris, surinkęs pinigus, 
įneša juos į kasą, pridėdamas 
ne le g a lias  kasos pajam ų 
knygelės kvitus. Patikrinus, ras
ti skirtumai tarp sumų, parašytų 
kvituose ir įneštų į kasą pinigų”. 
Tikrinimo metu paaiškėjo, kad 
darb in inkai už darbus iš ek
sp lo a ta c ijo s  iš la id ų  ėm ė iš 
gyventojų daugiau pinigų nei 
nustatyta/fkain iuose. kasą 
neįnešti 2441,19 Lt, iš gyventojų 
neteisėtai paimti 501,17 Lt” , - 

,ma piliečių kom isijos pa-

Nukelta į 6 p.
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ŠALIES N U S IK A L S T A M U M A S  
S U M A ŽĖ JO

Šių metų pradžioje nusikalsta- 
mumas mūsų šalyje šiek tiek 
sumažėjo, teigia Vidaus reikalų min
isterijos Tardymo departamento 
direktorius Justinas Vasiliauskas. 
Vien per sausio mėnesj užregistruo
ti 4488 nusikaltimai, tačiau, palyginti 
su tuo pačiu praėjusių metų laiko
tarpiu, jvykdyta 135 nusikaltimais 
mažiau. Kita vertus, šio ilgamečio 
Respublikos tardymo sistemos va
dovo nuomone, susiklosčius sunki
ai ekonominei situacijai Lietuvoje, 
šiemet nusikalstamumas neišvengi
amai didės.

Pokalbyje su ELTOS korespon
dentu Dainiumi Ručinsku direktori
us J. Vasiliauskas priminė, kad 
praėjusieji metai teisėsaugos pa
reigūnams buvo gana sudėtingi: 
užregistruota per 60 tūkstančių įvair
ių nusikaltimų - net 3,7 procento 
daugiau negu 1994 metais. Bendro
mis tardymo, kriminalinės ir kitų 
vidaus reikalų struktūrų padalinių 
pastangomis išaiškintas 27201 
nusikaltimas, taip pat gerokai'dau
giau, palyginti su, 1.984uO(i9Ufo . „ t ,

Apibendrindamas tardymo de
partamento veiklos rezultatus, 
direktorius J. Vasiliauskas sakė, kad 
pernai 600 tardytojams teko na
grinėti 25 tūkstančius baudžiamųjų 
bylų. Tai didžiulis krūvis, juolab kad 
dar stinga apie 40 tardytojų. 
Teisminėms instancijoms jau per
duota apie 10 tūkstančių 
baudžiamųjų bylų, kuriose kaltina
ma - 5 tūkstančių asmenų. Tarp jų - 
nemažai gana sudėtingų ūkinių 
bylų. Jis taip pat sakė, kad ritmingą 
tardytojų darbą labai apsunkina 
sunkios meteorologinės sąlygos - 
nukentėjusieji liudininkai negali 
laiku atvykti apklausai, o policija irgi 
nepajėgi juos atvežti iš namų.

ELTA

Šiaulių miesto apygardos teisme 
išnagrinėta baudžiamoji byla, kuri
oje trys nepilnamečiai Matas Simo
naitis, Mantas Alijošius ir Kęstutis 
Saviščevas buvo kaltinami pagal 
kelis LR BK straipsnius: neteisėtas 
šaunamojo ginklo, šaudmenų ir 
sprogstamųjų medžiagų nešiojimas, 
laikymas, jgijimas; plėšimas, plėši
mas susijęs su sunkaus kūno 
sužalojimo padarymu arba padary
tas įsibraunant j gyvenam ąją 
patalpą; vagystė; turto prievartavi
mas; nusikalstamu būdu gauto tur
to jgijimas arba realizavimas. Vasa
rio 21 d. teismas paskelbė nuos- 
prendj.

Praėjusiųjų metų spalio pradžioje 
viename Raguvos tako g. name 
buvo užpulta R. įsibrovėliai tada 
pagrobė jvairių daiktų, vertybių bev
eik už 20000 litų. Po kelių valandų 
policija sulaikė tris įtariamuosius. 
Vienas iš jų turėjo pistoletą. Pareng
tinio tardymo metu buvo nustatyta, 
kad Matas Simonaitis pas R. dirbo 
mezgėjų. Praėjusiųjų metų spalio 12 
dieną, kai šeimininkės nebuvo na
muose, M. Simonaitis iš moters 
namų pagrobė dvi auksines mone
tas ir 200 dolerių. Po kelių dienų, 
spalio 14-ąją, jis ir jo .draugai Man
tas Alijošius bei Kęstutis Savisše- 
vas jau buvo Vilniuje, Gariūnų tur

guje. Ten M. Simonaitis, kaip jis pats 
prisipažino, iš nepažjstamo asmens 
nusipirko pistoletą ir 19 šovinių. 
Apsiginklavo ir K. Alijošius - įsigijo 
dujinj pistoletą bei antrankius. Tar
dymo metu pastarasis taip pat teigė 
viską pirkęs iš nepažjstamo as
mens, kurio teismui nepavyko 
nustatyti. Vaikinai dar apsilankė sos
tinės juvelyrinių dirbinių parduotu
vėje “Eglė", kurioje už 700 litų par
davė pavogtas dvi auksines mone
tas.

Spalio 17 d. M. Simonaitis kaip 
įprasta atėjo | R. namus dirbti. Ne-, 
trukus čia atvykę A. Alijošius ir K. 
Saviščevas šeimininkei pasakė, kad 
ieško darbo, ši vaikinus įsileido j 
vidų. Nelaukti svečiai nedelsdami 
ėmėsi jgyvendinti savo sumanymą. 
M. Simonaitis nukreipė pistoletą j 
moterj. Moteris ranka trenkė per gin
klą, pasigirdo šūvis, kulka pataikė j 
baldus. Netrukus jsibrovėliai mot
ers rankas surakino antrankiais, o 
burną užlipdė lipnia juosta. Vienas 
iš įs ibrovėlių  surakintą moterj 
nuvedė | mezgimo kambarj ir virve 
pririšo prie mezgimo staklių.

Antrajame namo aukšte trijulė 
aptiko ir pagrobė daug tauraus met
alo papuošalų, dokumentų, video-, 
radio-, teleaparatūros, kt. Didžioji 
dalis pagrobtų vertybių priklausė R. 
dukrai. Sprukdami jsibrovėliai ant 
moters galvos užmovė polietileninj 
maišelj. Nukentėjusiajai pavyko at
sirišti virvę, ji iškvietė policiją. Kai į 
įvykio vietą atvyko iškviestoji polici
ja, moteris vaikščiojo po butą, nie
kaip negalėdama atsikratyti 
antrankių.

Teismas visus tris teisiamuosius 
pripažino kaltais ir nuteisė juos: A. 
Alijošių - 6 metams laisvės atėmi
mo, bausmę atlieknt bendro režimo 
kolonijoje, K. Saviščevą - 6 metams 
laisvės atėmimo, bausmę atliekant 
bendro režimo kolonijoje; abiejų tur
tas konfiskuotas. M. Simonaitis 
nuteistas 6 metams ir 6 mėnesiams 
laisvės atėmimo, bausmę atliekant 
bendro režimo kolonijoje; teismo 
sprendimu jo turtas konfiskuotas. 
Tačiau M. Simonaičiui buvo pritaiky
tas amnestijos įstatymas, jis nuteis
tas pagal BK 272 str. 2 dalj - jame ir 
taikoma amnestija. Mat M. Simonai
tis j namą nebuvo įsibrovęs, nes jis 
tą dieną dirbo R. name. Tad 
nukentėjusiajam pagal galutini teis
mo sprendimą bendro režimo 
kolonijoje teks praleisti 4 metus ir 
du mėnesius. Turtą nutarta kon
fiskuoti.

VĖL U ŽP U L D IN Ė JA M A
Vasario 22 dieną, apie 2.30 val., 

37-erių metų A. A., gyvenanti 
Draugystės prospekte prie Vytauto 
g. esančios “Baltreks" parduotuvės, 
užpuolė ir sumušė nepažjstami as
menys. Nukentėjusiajam stipriai 
sumuštas veidas, nuvežtas j ligon
inę. Nuo chuliganų nukentėjo ir 35- 
erig metų Vilniaus gatvėje gyvenan
tis A. T. - jj gatvėje iki sąmonės 
netekim o sumušė nepažjstami 
vyriškiai. Kiek laiko be sąmonės jis 
pragulėjo, neprisimena. Nuvežtas j 
ligoninę.

SKOLA - Z M IL IJ O N A I  LITŲ
Praėjusią savaitę miesto eko

nominės policijos pareigūnai tardy
tojams perdavė revizijos "Viniaus 
banko" Šiaulių filiale medžiagą. 
Revizijos išvadoje nurodoma, jog 
buvęs lilia lo  direktorius G. 
Granaveckas "iššvaistė jam patikėtą 
turtą, bankui padaryta didelė mate
rialinė žala. Miesto ekonominės
polic ijos pareigūnai buvo gavę 
"Vilniaus banko" valdybos pirminin
ko pavaduotojo G. Vareikos raštą, 
kuriame teigiama, jog "G. Granavec
kas atliko veiksmus, prieštaraujan
čius banko interesams". Revizjos 
metu nustatyta, kad buvęs lilialo 
direktorius suteikė kredilus keturi
oms tirmoms: AB "Jogilė", (AB 
"Kraštietis", UAB "Butgailė", UAB 
"Vėjūnas”). Kreditai buvo suteikti 
pernai, kiekvienai bendrovei po 
50000 dolerių. Kredito išdavimo 
sutartyse skolininkai įsipareigojo 
mokėti 40 procentų metinių palū
kanų. Firmos, ėmusios kreditus.

laiduodavo viena už kitą: pavyzdži
ui, už UAB "Butgailė" laidavo AB 
"Jogilė", kuriai ką tik buvo suleikta 
paskola. Nustatyta, jog tik viena fir
ma už suteiktą kreditą užstatė re- 
alų turtą, "Vilniaus bankui" padary
ta žala - pora milijonų litų. Artimiau
siu laiku bus iškelta baudžiamoji 
byla pagal LR BK 321 str.

N USJKALTIM U SAUSI  
M A Ž IA U  NEI P ER N A I

Sausio mėnesj, palyginti su praė
jusių metų tuo pačiu laikotarpiu 
nusikalstamumas Šalyje sumažėjo 
2,9 procento. Tačiau net 121 proc 
padaugėjo sunkių krim inalinių 
nusikaltimų - šiemet sausj jų įregis
truota 1329. Maždaug tiek pat pa
didėjo nusikaltimų, susijusių su 
narkotikais, skaičius. Taip pat 
padaugėjo plėšimų, chuliganizmo 
atvejų, tyčinių sunkių sužalojimų.

Palyginti su 1995 metų sausiu, 
22 proc. sumažėjo tyčinių 
nužudymų ir pasikėsinimų, 15 proc. 
- išžaginimų, 14,5 proc. • visų 
vagysčių. Sausio mėnesj jregistruoti 
4 tūkst. 488 nusikaltimai, iš jų 
išaiškinta 34 procentai.

BNS

"ELGA" B YLINĖSIS  SU 
VA KARŲ F IR M A

AB “ELGA" (tuo metu įmonė buvo 
dar valstybinė) 1992 metais pasir
ašė bendradarbiavimo sutartj su vi 
ena Lichtenšteino firma. “Eiga" Įsi
pareigojo tiekti metalinius kontein
erius, spintas ir kt. Šiauliečiai vykdė 
užsakymus, tiekė produkciją. Dabar 
Lichtenšteino kompanija nesumoka 
šiauliečiams 147,5 tūkst. Vokietijos 
markių. Lichtenšteino firmos at
stovai ėmė priekaištauti dėl kainų, 
nes šiauliečiai jas padidino, pabran
gus žaliavai. Partneriai buvo įspėti, 
kad “Eiga" gali pradėti bendradar
biauti ir su kitomis užsienio firmo
mis. "Eiga" kreipėsi j Šiaulių apyga
rdos teismą. Pirmasis ir antrasis 
teismo posėdžiai nejvyko - neatvy
ko Lichtenšteino firmos atstovai. 
Teisėjas buvo informuotas, kad Li
chtenšteino kompanijos įgaliotasis 
atstovas j bylos nagrinėjimą atvykti 
negalės, nes šaukime j teismą 
jsivėlė klaida. Dabar byla atidėta iki 
rugsėjo 5 dienos.

D R Ą S I  MOČIU TĖ
Pilietis Č. N., 43-ejų metų, netur

intis pastovios gyvenamosios viet
os, apie 10 valandą bandė apiplėš
ti Dariaus ir Girėno gatvėje esantj 
butą. Bute buvusi močiutė pajutusi 
svečią taip žiebė jam j galvą, kad 
plėšikas neteko sąmonės. Vagis 
nuvežtas j ligoninę.

DINGO P I N I G A U S  
PA TA LY N E S  DEZES

Šiaulių tardymo skyriaus pa
reigūnai baigė parengtinj tardymą 
baudžiamojoje byloje dėl 153 
tūstančių 900 litų, kurie priklausė 
Šiaulių garažų kooperatyvui Nr. 166, 
dingimo. Kaltinimas dėl svetimo tur
to pasisavinimo ir iššvaistymo bei 
melagingo pranešimo apie nusikal
timą pateiktas buvusiai banko “Her
mis” Šiaulių lilialo vyresniajai kas
ininkei Gražinai Lukošiūtei (g. 1970 
m.)

Praėjusių metų rugpjūčio 13 di
eną j policiją dėl vagystės iš buto 
kreipėsi "Hermio" banko Šiaulių fil
ialo kasininkė G. Lukošiūtė. Ji 
nurodė, kad grjžusi iš Palangos 
pasigedo dviejų auksinių grand
inėlių, žiedo, baltos odinės striukės 
ir 153 tūkstančių 900 litų garažų 
koopertyvui priklausančių pinigų, 
kuriuos ji laikiusi patalynės dėžėje.

Pinigus iš garažų kooperatyvo G. 
Lukošiūtė priiminėjo be raštiško lil
ialo valdytojo jsakymo ir atitinkamos 
sutarties, su kooperatyvo buhaltere 
kaskart sudarinėdama tik pinigų 
priėmimo ir išdavimo sutartis. Pini
gus ji laikė kasų seife, kurio raktą 
turėjo. Dvi savaites per mėnesj šiuo 
raktu naudojosi kitas kasininkas, ir 
ji tuomet pinigus parsinešdavusi j 
namus. Rugpjūčio 10 dieną G. 
Lukošiūtė, parsinešusi pinigus j 
nuomojamą butą, išvyko j Palangą, 
o sugrjžusi rado apvogtą butą. Lie-

SAVIVALDYKE TIJIII \ i \S \  SU VISUOMENE

Leonija MALAKAUSKIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės Ryšių 
su visuomene skyrius ką tik 
jsikraustė j pertvarkytas, atnaujintas, 
skyriaus darbo specifikai labiau 
pritaikytas patalpas. Pro stumdomo 
stiklo langą, matyt, bus galima gauti 
būtiniausią trumpą inlormaciją. 
Stiklinė siena skiria, o tuo pačiu metu 
ir jungia kabinetus. •

Įkurtuvių proga ‘Aušros alėja’ kal
bino skyriaus vedėją Vitaliją Pele- 
nienę, kuri mielai suliko pasidalinti 
mintimis apie šio neseniai jkurto 
savivaldybės padalinio darbą.

Šiauliečiai priėmė naujosios 
(dešiniosios) miesto valdžios siekimą 
būti arčiau ją išrinkusų žmonių 
rūpesčių. Žmonės ateina su klausi
mais, prašymais, skundais, pasiūly
mais. Kiti kreipiasi raštu, skambina 
telefonu. Registruojami su meru, 
vicemeru ir miesto valdybos nariais 
norintys susitikti ir pasikalbėti mies
tiečiai. Čia sugrįžta ir daugelis j res
publikines instancijas siųstų piliečių 
prašymų. Nuo metų pradžios vienok
iu ar kitokiu būdu skyriuje apsilankė 
apie 300 žmonių (neskaitant trumpų 
pasiteiravimų, kurių nespėjama ir 
užregistruoti).

Vitalija Pelenienė laiko, kad 
maždaug 40% atvejų jie čia gavo 
veiksmingą pagalbą. Deja, ne visais 
atvejais ją jmanoma suteikti. Viena 
opiausių problemų - skurstančių še
imų jsiskolinimas už komunalines 
paslaugas. Vyriausybė nebuvo nu
mačiusi teikti kompensacijų už 
šildymą ir karštą vandenį skolininka
ms. Jų skolos drauge su delspinigi
ais katastrofiškai didėjo. Tik neseniai 
savivaldybėms leista savo nuožiūra 
kai kuriems gyventojams (seniai 
negaunantiems atlyginimo, bedarbi
ams, daugiavaikėms šeimoms ir 
pan.) skirti kompensacijas ir tuomet, 
kai jie yra įsiskolinę už buto šildymą 
ir karštą vandenj. Kiekvienu atveju 
reikia kreiptis j Socialinės rūpybos 
skyriaus (Aušros alėja 29) 2 kabi
netą. Paramos teikimo komisija tikri
na kiekvieno besikreipiančiojo gyven
imo sąlygas ir sprendžia, kuriuos 
prašymus tikslinga tenkinti.

Sakysime, keturios šeimos gyve
na dujomis šildomame name. Viena 
iš jų nėra socialiai remtina, o todėl ir 
kiti trys gyventojai pensininkai neturi 
lengvatų. Gavai 170 litų pensijos, 
mokėk 140 už dujas ir gyvenk už 30 
litų. Skyriaus darbuotojai įsigilina j 
kiekvieną tokj atvejį, ir kartais ran
dama protinga, žmoniška išeitis.

Būna, kad ateina pilietis ir sako: 
Kur meras? Reikia pinigų". Tarsi 

meras sėdėtų ant didelio pinigų 
maišo, bet ir tokj žmogų išklauso, al
kanam pasako, kad Psicho neurologi
jos dispanseryje kasdien galima gauti 
nemokamos košės.

Moteriškė atėjusi klausia, ką dary
ti, kad jaunuolis, su kuriuo ji bendros 
nuosavybės teise turėjo tvorą, ją nu
griovė. Ką patarti? Gal pamėginti jj 
įtikinti, kad tvora - tai nuosavybė, kad 
už pasikėsinimą į ją galima paduoti j 
teismą, kad, brangiai įvertinus kiek
vieną pagaliuką, gal verčiau apsimo
kėtų gyventi ir turtą tvarkyti kaimyniš
kai?

Neretai kreipiasi gyvenamųjų

namų bendrijų atstovai dėl įsiskoli
nusių savo kaimynų, kurie kartais net 
ir butų nėra išsipirkę. Jie įsiskolina 
bendrijai, kuri apmoka bendras sąs
kaitas. Prašoma tokius bendrijų nar
ius iškeldinti, suteikti jiems mažesnį 
ar be patogumų butą, už kur) išgalėtų 
patys susimokėti.

Neseniai buvo atėjusi ieškoti pa
galbos viena šiaulietė, kuri negalėjo 
susikalbėti su bendrijos pirmininke 
dėl užsikimšusios kanalizacijos. Gyv
endama pirmajame aukšte, ji labiau
siai dėl to kentėjo, bet negalėjo (o ir 
neprivalėjo) savo pinigais užmokėti 
už viso namo reikalus. Ryšių su 
visuomene skyrius pasidomėjo, kiek 
tai kainuotų, sužinojo, kuri firma tai 
padarytų pigiau, ir, susisiekusi su 
namo pirmininke, paragino spręsti 
problemą, kartu parodydama ir kelią.

Žmonėms pageidaujant ir siūlant, . 
buvo šiek tiek pakeista šeštojo 
maršruto autobuso galinio sustojimo 
ties prekių sandėliais vieta.

Tėvų pamestam vaikui valstybė 
davė vardą ir pavardę, paaugino, 
privaloma tvarka įdarbino ir apgyv
endino didelės jmonės bendrabutyje.
Šiais pervartų laikais mergaitė nete
ko darbo, o kambarėlį, kuriame turė
jo lovą, privatizavo kiti. Buvusiai dar
bo draugei prašant, ieškoma išeities: 
kaip pavalgydinti, duoti pastogę laiki
nai pas draugę prisiglaudusiai 
našlaitei. Pakėlusi telefono ragelį, V. 
Pelenienė galėjo pradžiuginti ją ger
omis naujienomis.

Ypač gaila moterų su vaikais. 
Pradedant nuo tų, kurios laukiasi 
vaikelio, bet yra atsidūrusios bevilt- .
iškoje padėtyje, nes darbovietė (pvz., I
“Nuklonas") nemoka "Sodrai", o todėl 
ir "Sodra* nemoka nėštumo ir gim
dymo pašalpos už vadinamąsias 
dekretines atostogas. Ne ką galima 
padėti ir tiems, kurie mėnesių mėne
siais negauna uždirbto atlyginimo.

V. Pelenienei atrodo, kad jos 
tarnyba yra tarpininkė ne tik tarp 
valdžios (savivaldybės) ir žmonių, bet 
ir tarp pačių gyventojų: darbdavių ir 
darbuotojų, paslaugų teikėjų ir gavėjų 
ir pan. Nors žmonių santykius 
pastaruoju metu vis dažniau ir labi
au reguliuoja pinigas, vis dėlto nere
tai juos sunkina nesugebėjimas ar 
nenoras susikalbėti. Yra jaučiama, 
kad po skambučio iš savivaldybės j 
žmonių prašymus, poreikius atsižvel
giama greičiau ar atidžiau.

Yra ir gyventojų iniciatyvos atve
jų, siūlymų, kaip geriau, pigiau, tau
piau tvarkyti miesto gyvenimą. 
Pavyzdžiui, žmonės pageidauja, kad 
suaugusiųjų poliklinikos vaistinėje 
dirbtų dvi pardavėjos; prašo, kad ties 
Gubernijos pervaža neatidėliojant 
būtų tvarkoma gatvės danga. Atro
do, kad tereikėjo peradresuoti infor
maciją, ir reikalai pajudės.

Vitalija Pelenienė laiko, kad jos ir 
jos bendradarbių tarnavimas 
žmonėms yra reikalingas, o todėl ir 
prasmingas, bet prisipažįsta, kad, 
ateidama dirbti j šias pareigas, buvo 
didesnė optimistė. Sunkiai 
įsivaizduojamas Lietuvos žmonių 
nuskurdinimo mastas. Sunkiai 
įsivaizduojama, tiesiog begalinė Li
etuvos žmonių kantrybė.

pos*rugpjūčio mėnesiais G. 
Lukošiūtė pirko brangių daiktų, do
vanodavo vertingas dovanas, 
kavinėse išleisdavo iki tūkstančio 
litų.

N U TE IST A S  ,lA I T V A R 0 - 9 2 "  
V ADOVAS

1993 m. UAB "Aitvaras-92" 
užsiėmė prekyba nekilnojamuoju 
turtu ir tarpininkaviu, po kurio laiko 
iš žmonių pradėjo priiminėti indėlius 
litais ir valiuta. Netrukus bendrovė 
iš gyventojų surinko daugiau kaip 
pusę milijono litų, tiek pat dolerių, 
35000 Vokietijos markių. Palūkanos 
iš pradžių buvo išmokamos, tačiau

vėliau jau - ne. Teismo metu kalti
namasis aiškino, kad laisvus pini
gus perskolindavo R. Filipavičiui. 
Patarasis yra išdavęs skolinimosi 
dokumentus 932000 dolerių. Vasa
rio 27 dieną Šiaulių miesto apy
linkės teismas pripažino V. Stanis- 
lovaitj kaltu ir nuteisė jj kalėti pen
kerius metus, bausmę atliekant sus
tiprinto režimo kolonijoje. Teismas 
iš nuteistojo priteisė 22 tūkst. 500 
litų valstybei. Teismo sprendimu 
konfiskuojamas V. Stanislovaičio 
turtas, patenkinti ir nukentėjusiųjų 
civiliniai ieškiniai, kurių bendra 
suma yra per 2 milijonus litų.

\ AUSROS ALĖJA
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NELAIMĖS
Ugniagesiai nespėjo

KELMĖ. Praėjusį šeštadienį 
Kelmės rajone kilusio gaisro metu 
sudegė gyvenamasis namas ir jame 
buvę trys žmonės. Šiemet tai pirmas 
gaisras, kurio metu buvo tiek aukų.

Gaisras kilo Kelmės rajono 
Kanapėnų kaime esančiame medin
iame vienkiemyje. Tik po pusva
landžio apie jį ugniagesiams 
pranešė keturi kilometrai nuo gais
ravietės esančio Liolių kaimo gyven
tojai. Tačiau į įvykio vietą dėl už
pustytų kelių ugniagesiai atvykti 
negalėjo. Buvo iškviestas buldoz
eris, kuriam teko išvalyti 12 kilo
metrų ilgio kelią.

Kai į gaisravietę atvyko ugniag
esiai, namas jau buvo sudegęs. 
Gaisrininkai rado namo savininko - 
60 metų Antano Kivilio, jo 65 metų 
žmonos Michalinos ir 30 metų 
sūnaus Kęstučio lavonus.

Manoma, kad gaisras kilo nuo 
cigaretės. Išvakarėse name buvo 
girtaujama. Vietos gyventojai teigia, 
kad žuvusi šeima dažnai girtauda
vo ir bardavosi.

Žuvo kelyje
RADVILIŠKIS. Kelyje

Panevėžys-Šiauliai iš autobuso išli- 
po V. Jarašiūnas (g. 1977 m.) ir ne
nustatytos asmenybės mergina, 
kurie išbėgo į važiuojamąją kelio 
dalį. Juos partrenkė apie 90 kilo
metrų per valandą važiavęs auto
mobilis BMW, kurį vairavo R. Nor
vaiša (g. 1963 m.) Mergina mirė iš 
karto, o vaikinas paguldytas į ligon
inę.

NUSIKALTIMAI
Nemiegok - apvogs

PAKRUOJIS. Linkuvoje Vadimas 
L  ir dar vienas Rusijos pilietis mie
gojo automobilyje VAZ-2106. Apie 
3 val. mašinos duris atrakino du 
nepažįstami jaunuoliai, kurie pagra
sino peiliu ir pagrobė 600 tūkstančių 
Rusijos rublių, 25 JAV dolerius ir 
laikrodį. Policijos pareigūnai sulaikė 
abu įtariamuosius - V. Zeką (g. 1975 
m.) ir A. Ragauską (g. 1979 m.)

Motina nugirdė savo 
valka

TELŠIAI. Penkiametis Gedimi
nas Žilius, gyvenantis Luokės mi
estelyje, į Telšių centrinę ligoninę 
buvo atvežtas pusiau komos būse
noje. Dėl jo gyvybės kovoję medi
kai sakė, jog berniukas buvo bemaž 
mirtinai apsinuodijęs alkoholiu.

į namus grįžęs truputį išgėręs 
berniuko tėvas rado visiškai girtą ne 
tik savo žmoną, bet ir penkiametį 
sūnų. Greitosios pagalbos mašiną 
padėjusi iškviesti Luokės seniūno 
pavaduotoja Genovaitė šarkūnienė 
papasakojo, jog lovoje gulintį girtą 
G. Žilių buvo apsikabinęs iš baimės 
virpantis jo brolis dvynys. Girta, vos

ant kojų besilaikanti motina net 
nesugebėjo aprengti į ligoninę veža
mo sūnaus.

Atgavęs ligoninėje sąmonę, 
berniukas papasakojo, jog kartu su 
motina gėrė degtinę. Anot jo, brolis 
dvynys ir septynerių metų sesutė 
degtine nesusigundė. Penkiametis 
Gediminas sakė, jog jam tėvai išger
ti degtinės yra davę ir anksčiau.

Žmonos kerotas
Vasario 1 5 dieną, apie 21 va

landą, ugniagesiai gesino liepsną 
sutuoktinių A. ir G. 1984 metų lai
dos automobilyje "Moskvič Iž Kom- 
bi". Sudegė visas mašinos salonas, 
aptirpo kėbulo dažai. Vyras nuos
tolius įvertino 1500 litų.

Telšiškiai A. ir G. vedę gyvena jau 
penktus metus. Dažnai nesutarda
vo, pykdavosi. Žmona aiškino, jog 
ne kartą siūlė vyrui išeiti. Tą vakarą

mas įteiktas rajono savivaldybei, jo 
kopijos išsiųstos Seimui, Vyri
ausybei, Šiaulių apskričiai.

Tekste mero griežtai reikalauja
ma atsistatydinti, o į jo “nuodėmes" 
surašyti laktai, ne kartą skelbti spau
doje: komandiruotpinigiai į Švediją, 
naujametinės premijos, užsieniniai 
automobiliai, mobilaus ryšio telefo
nas. abejotina sutartis statyti valy
mo įrenginius su viena Kauno firma 
ir t. t. Reikalavime pažymėta, kad 
meras S.Lekšas “nesiskaito su pa
galbos ateinančiais prašyti žmonė
mis”. Jeigu minėtų valdžios įstaigų 
atsakymas reikalavimo autorių ne
patenkins, jie ketina surengti piketą.

Kis statys valymo 
įrenginius?

Tai paaiškės viešame konkurse, 
kurį statybos ir architektūros skyri
us turi organizuoti iki kovo 15 di-

Vokietijos bundestago narys Volf
gangas fon Štetenas su žmona Sil
vija. čia  jis susitiko su Kelmės, taip 
pat Jurbarko, Šilalės, Telšių rajonų 
merais, ūkininkais, apskričių pa
reigūnais.

Vokietijos parlamentaras į Kelmę 
atvyko, prieš porą dienų Lietuvos 
Prezidento Brazausko apdovanotas 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino 3- 
iojo laipsnio ordinu už paramą Li
etuvai. Seimo parlamentinės grupės 
ryšiams su Vokietija vadovas, kelm
iškis A. Račas susitikime sakė, kad 
V. fon štetenas pirmasis iš Vokieti
jos parlamentarų po 1991 metų sau
sio 13-osios įvykių ištiesė pagalbos 
ranką Lietuvai. Jis nedelsdamas 
norėjo važiuoti į Lietuvą, bet Bonoje 
TSRS ambasada jam nedavė vizos. 
Tada nusipirko turistinį kelialapį ir 
atvyko į tuometinį Leningradą kaip 
turistas, o iš jo - į Lietuvą. Vėliau V.

moteris grįžusi iš darbo namuose 
vyro nerado. Kieme stovėjo jo au
tomobilis. Ji prisiminė, kaip A. ją 
mušdavo, neduodavo automobilio, 
važinėjo su kitomis moterimis, ir 
nusprendė a tkeršyti. Paėmė 
laikraštį, uždegė jį ir įmetė į auto
mobilio vidų. Gaisrą pastebėjo ir 
ugniagesius iškvietė pats vyras. Kitą 
dieną padegėja verkė, nesitikėjo, 
kad tiek daug gali sudegti.

ŽEMĖS ŪKIS
Sniegai užgulė stogus
KELMĖ. Iš žemės ūkio ben

drovės “Šimšė" šieno daržinės pa
krautas vežimas vos spėjo išvaži
uoti, kai, storos sniego dangos sle
giamas, įgriuvo pastato stogas. Tai 
ne vienintelis atsitikimas rajone. 
Neatlaikę sniego griuvo “Pašiaušės" 
žemės ūkio bendrovės Kiaulakių 
veršidės, "Naujosios sodybos” šieno 
daržinės metalo konstrukcijų ga
ražas, “Žem aitės" bendrovės 
daržinė.

Kaip nors pagelbėti sniego 
užgultiems stogams sudėtinga. 
Pavojinga juos valyti ar ramstyti iš 
vidaus. Gyventojams patariama at
jungti elektrą, kad neatsitiktų dar 
viena nelaimė ir nekiltų gaisrai.

KITI įv y k ia i
Nepatiko meras

KELMĖ. Grupė kelmiškių ėmėsi 
iniciatyvos rinkti kelmiškių parašus, 
kad atsistatydintų rajono meras Sta
sys Lekšas. Surinkę apie 90 parašų, 
jie apsilankė “Bičiulio” ir dar kitose 
redakcijose ir supažindino su reika
lavimu atsistatydinti. Šis reikalavi

enos. Pretendentai turi įvertinti da
bartinių Tytuvėnų valymo įrengimų 
būklę, pasiūlyti valymo įrengimų 
perspektyvią technologiją ir finan
savimo šaltinius. Beje, Kelmės va
lymo įrengimų technologinę dalį 
statysianti danų firma “Puriteks" 
buvo pasirinkta be konkurso.

Ui kokia partiją balsuotą 
Kelmės rajono 

gyventojai?
Vasario 1-10 dienomis šia tema 

Kelmės rajone vyko gyventojų ap
klausa (telefonu). Apklausta 2600 
rajono gyventojų. Iš jų apie 75 proc. 
žada dalyvauti busimuosiuose Se
imo rinkimuose. Už kokią partiją 
balsuotų, jei Seimo rinkimai vyktų 
dabar, sutiko atsakyti 1291 žmogus. 
Jie savo balsus žadėjo atiduoti už 
šias partijas:
Tėvynės sąjunga (LK)  34 %
Lietuvos krikščionių
demokratų partija  _______ 23 %
Lietuvos demokratinė
darbo partija_________ .__
Lietuvos socialdemokratų 
partija .

16 %

4 %
_  6 %  
_ 3 %

_ 4 % 
_ 3 % 

7%

Centro partija____________
Lietuvos demokratų partiją. 
Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjunga_______
Valstiečių partija__________
Kitos partijos_____________

Nemažai žmonių dar negalvoja 
apie artėjančius Seimo rinkimus ir 
yra neapsisprendę, už kokią partiją 
balsuotų.

Lankėsi Volfgangas fon 
Štetenas

KELMĖ. Vasario 17 dieną lankėsi

fon Šteteno iniciatyva daugiau kaip 
700 jaunųjų ūkininkų iš Kelmės ir 
kitų rajonų praktikavosi Vokietijos 
fermerių sodybose. Tytuvėnuose 
įkurtas vokiškos žemės ūkio tech
nikos kooperatyvas. Jo iniciatyva 
dar iki tarptautinio Lietuvos pripažin
imo Vokietijoje įkurtas Lietuvos in
formacinis biuras. V. fon Štetenas 
rūpinasi ir Lietuvoje gyvenančiais 
vokiečių kilmės pabėgėliais iš Kara
liaučiaus krašto.

- Nors pas jus šalta ir daug 
sniego, tačiau širdyje - šilta, nes esu 
gerų bičiulių būryje, - sakė V. fon 
Štetenas. - Tikiuosi, kad jūsų 
ūkininkams pravartu susipažinti su 
Vokietijos fermerių darbu. Lietuviai 
pamatė, kad viską galima tik darbu 
pasiekti, įsitikino, kad mūsų ferme
riai dirba nuo šeštos valandos ryto 
iki vėlaus vakaro šešias, o kai reikia 
- ir septynias dienas per savaitę. Ir 
negirdėjau, kad kas nors nuo dar
bo būtų miręs. Tiesa, visokių prak- 
tikantų pasitaiko: vienas - traktorių 
sudaužo, kitas - padargus sulaužo. 
Kartais vietiniai žemdirbiai mane 
vidurnaktį iš miego pakelia ir prašo, 
kad aš šiuos nuostolius atlyginčiau.

V. fon Štetenas visų keturių ra
jonų merams įteikė bendradarbiavi
mo su Vokietija pasiūlymus.

Atsiimti - I Šiaulius
Kelmiškiai, buvę Lietuvos akcin

io inovacinio banko indėlininkai, 
savo indėlio dalies, kurią grąžina 
Lietuvos taupomasis bankas, važi
uoja atsiim ti į Šiaulius. LAIB-o 
Kelmės atstovybė dirba tik kaip va
liutos keitykla. Kodėl kelmiškiai 
negali savo pinigų atsiimti

Taupomajame banke Kelmėje, 
pasak LAIB-o atstovės J. Goftienės, 
jokio paaiškinimo nėra.

Nuovada Tytuvėnuose
Vidaus reikalų ministerija nutarė 

'S lėšų Tytuvėnuose įsteigti 
policijos nuovadą. Ji aptarnaus Ty
tuvėnų miesto ir Tytuvėnų apylinkių 
seniūnijas. Dabar ten dirba keturi 
policijos pareigūnai, o įsteigus nuo
vadą.prisidės dar du. Be to, rajono 
policijos komisariatas iš savo etatų 
skirs nuovadai vieną kriminalinės 
policijos darbuotoją. Ateityje nuova
dos policininkų gausės, ji turės savo 
vadovą, areštinę, budėtojų dalį.

įkurtuvės
AKMENĖ. Naujosios Akmenės 

pensione vasario 22-oji - šventinė 
diena. Pensiono darbuotojai, gyven
tojai ir svečiai susirinko pasidžiaugti 
priestato atidarymu. Buvo planuo
ta, kad jo statyba ir įrengimas baig
sis praėjusių metų rugsėjy, tačiau 
dėl pinigų stygiaus jkurtuvių 
džiaugsmas užsitęsė. Priestatą 
statė AB "Akmenės melioracija", jis 
kainavo per 170 tūkst. litų. Plytų 
pensiono vadovai buvo nupirkę dar 
1994 metais, statybinėmis medžiag
omis padėjo AB "Akmenės cemen
tas”, lėšų iš Vyriausybės gauti padė
jo Seimo narys J. G. Baranauskas. 
Naująja sale naudosis ne vien pen
siono gyventojai, čia galės rinktis 
pensininkų, invalidų organizacijų 
nariai, rengti parodėles ar koncer
tuoti.

Keturi telšiškiai "Dainų 
dainelėje"

TELŠIAI. Susumavuys visų Li
etuvos zonų “Dainų dainelės’ 
konkurso rezultatus, atrinkti patys 
geriausieji, kurie dalyvaus respub
likiniame konkurso ture Vilniuje. 
Tarp šių laimingųjų- keturi telšiški
ai, zoniniame ture Mažeikiuose 
surinkę daugiau kaip po 20,5 balo.

Daugiausia, dvidešimt vieną 
balą, surinko V. Borisevičiaus vidur
inės mokyklos pirmokė Rūta Vyžin- 
taitė, kurią paruošė muzikos moky
toja Rimantė Mockaitienė. Ji yra ta
pusi konkurso laureate, o šiemet 
dalyvauja trečiąjį kartą. Antrosios 
vidurinės mokyklos moksleivis Rus
lanas Kirilkinas surinko 20.8 balo, jį 
dainuoti mokė mokytoja Aušra Šla
jienė.

Taip pat Viniuje dainuos “Atža
lyno" vidurinės mokyklos moksleivių 
duetas - Dominyka Daciūtė ir An
drius Guginis. Jie dainuoja lietuvių 
liaudies dainas pritariant lumzdeliu 
ir kanklėmis. Duetą konkursui 
paruošė muzikos mokytojas Gint
aras Vaitkaitis.

Parongė Vida SIMONAITIENĖ

J a u n ų jų  k o n s e r v a t o r ių  ly g o s  k o n f e r e n c i j a  v y k o  K a u n e
Virgilijus TAVORAS

Vasario 24-25 dienomis Kaune 
vyko Jaunųjų konservatorių Lygos 
(JKL) trečioji konferencija, kurioje 
dalyvavo delegatai iš visos Lietuvos 
JKL skyrių.

Iš JKL Šiaulių m. skyriaus kon
ferencijo je dalyvavo skyriaus 
pirmininko pavaduotoja Neringa 
Povilonytė ir šių eilučių autorius.

Konferencijos pradžioje jaunuo
sius konservatorius pasveikino 
Kauno Vytauto Didžiojo universite
to Politologų klubo atstovas. JKL 
pirmininkas J. Meldžiukas savo 
ataskaitoje nužvelgė Lygos veiklą 
per laikotarpį nuo jos įsikūrimo di
enos ir pažymėjo, kad buvo pakloti 
pamatai svarbiems dalykams, nuo 
kurių priklausys ateities veikla. Vie
nas iš svarbiausių veiklos rezultatų 
• savarankiškas vasaros stovyklų 
organizavimas. Jaunieji konserva

toria i patys ieŠKO ir susiranda 
rėmėjų. Iš viso jau buvo suorgani
zuotos trys JKL vasaros stovyklos: 
1994 m. Trakuose ir Druskininku
ose, 1995 m. Druskininkuose. 
Stovyklų programa būna labai turin
inga ir įdomi. Tai įvairūs konkursai, 
diskusijos su politikais, žygiais ir t. 
t. Jaunimas plečia akiratį. Tokiu 
būdu ugdomi ateities politikai.

JKL pirmininko pavaduotojas S. 
Banevičius kalbėjo, jog didžiausias 
praėjusiųjų metų politinis įvykis 
buvo savivaldybių rinkimai. Lyga 
aktyvia i dalyvavo jame. buvo 
pasiekta neblogų rezultatų - 
Tėvynės Sąjunga laimėjo rinkimus 
daugelyje savivaldybių. JKL nu
veikė nemažai darbų: 1993 m. 
drauge su kitomis organizacijomis 
įsteigta Baltijos Demokratinio Jaun
imo organizacija; 1994 m. įkurta

Europos jaunųjų konservatorių or
ganizacija, kuri, beje, šiemet rink
sis Lietuvoje gegužės 8-10 dieno
mis; Kaune įsteigtas Vytauto Didžio
jo jaunųjų konservatorių klubas.

Gana aktyviai Lyga dirbo 1995 
metais. Buvo pasirašyta rezoliucija 
LR Seimui ir Lietuvos visuomenei 
dėl įvykių Čečėnijoje, išsiųstas pa
reiškimas LR Prezidentui dėl 
premjero A. Šleževičiaus atstatydin
imo. priimta rezoliucija LR Seimui 
dėl valstybinės jaunimo politikos. Ir 
tai tik dalis nuveiktų darbų.

JKL konferocijoje kalbėjo ir 
skyrių, veikiančių miestuose ir rajon
uose, atstovai. Buvo pasidalinta 
patirtimi, kaip organizuoti renginius 
visuomenei ir sau. Kiekvienas skyri
us veikia savaip, turi savų idėjų. 
Aktyviai dirba Ramygalos 
(Panevėžio raj.) JKL skyrius, kurio

AUŠROS ALĖJA

pirmininkas D. Ožalas. Ten veikia 
jaunimo klubas, kuriame vyksta poli
tinių diskusijų šou. Stiprus yra Tau
ragės rajono JKL skyrius. Jų aktvu- 
mo dėka, sakytume, gyvuoja rajono 
TS(LK) skyrius.

Apie Šiaulių jaunųjų konserva
torių veiklą trumpai papasakojo vi
cepirmininkė Neringa Povilonytė. 
Šiauliečiai kol kas nėra suorganiza
vę renginių visuomenei, tačiau ren
kasi gana dažnai - kiekvieną 
savaitę. Susirinkimų metu aptariami 
JKL veiklos reikalai, diskutuojama 
aktualijų tema. Šeštadieniais JKL 
Šiaulių skyriaus nariai susirenka 
pažaisti krepšinį vienoje miesto vi
durinėje mokykloje.

Konferencijoje vienas iš darbot
varkės punktų buvo JKL emblemos 
patvirtinimas. Iš pateiktų svarstyti 
variantų neatsirado nė vieno tinka

mo. Delegatai balsavo už tai, kad 
emblemos patvirtinimas būtų atidė
tas. Bus skelbiamas konkursas jai 
sukurti.

Antrąją konferencijos dieną buvo 
renkamas JKL pirmininkas, valdy
ba. Priežiūros komitetas ir Revizijos 
komisija. JKL pirmininku antrą kartą 
buvo išrinktas Juozas Meldžiukas iš 
Vilniaus.

Konferencijoje žodį tarė Kauno 
miesto tarybos narys, konservato
rius Alfonsas Andriuškevičius. Jis 
džiaugėsi regįs daug jaunų veidų. 
"Neretai politinės garbės siekiama 
pačiais nepadoriausiais būdais. Aš 
manau, kad jūs taip nesielgsite", - 
kalbėjo A. Andriuškevičius. 
Baigdamas jis palinkėjo jauniesiems 
konservatoriams jsėkmės politin
iame gyvenime, ryžto ir tikėjimo idė
jomis, kuriomis gyvena.
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Leonija MALAKAUSKIENĖ

Praėjusi penktadieni Peda
goginiame institute buvo disku
tuojama dėl Šiaulių universiteto 
idėjos įgyvendinimo galimybių.

D iskusijos dalyviai rinkosi j 
nuo Sąjūdžio laikų garsią 225 
auditoriją, kur jų laukė visai aka
deminė aplinka. Lentoje stam
biomis raidėmis buvo užrašyta 
diskusijos tema: “Šiaulių univer
sitetas. Prielaidos”. Drobine raš
tuota staltiese uždengtas ilgiau
sias s ta las, v isža le  gebenė 
metriniame molio ąsotyje, juodu 
laku žvilga paruoštas muzikos 
instrumentas. Marijos Streikutės 
ir Elenos Bočkariovos atlikti Pa
ganinio Cantabile ir Bramso Pir
masis vengrų šokis nuo profe
sorių kaktų nubraukia vieną kitą 
nuovargio raukšlele, ir Kauno 
technikos universiteto Šiaulių 
fakulteto doc. Vaclovas Tričys 
kviečia pradėti pokalbj, kilusi iš 
susirūpinimo, ką toliau daryti su 
aukštuoju mokslu Šiauliuose. 
Europos miestuose, kurie turi 
daug iau  ka ip  1 Q0  tūkstančių  
gyventojų, paprastai būna vie
nas, o neretai ir  du-trys univer
sitetai.

Šiaulių pedagoginio instituto 
re k to riu s  p ro f. A loyzas  G u 
davičius pabrėžė, kad susirinki
mo iniciatorius - Lietuvos mok
slin inkų są jungos "Salduvės" 
skyrius, ir  sakė pats niekada 
neabejojęs Šiaulių universiteto 
reikalingumu.

Netikslu sakyti, jog kalbama 
apie Šiaulių universiteto s t e i g 
i m ą. Steig im as - ta i naujos 
mokyklos jkūrimas, kuriam reikia 
ir daugiau pinigų, ir didesnių žy
gių. Pvz., Klaipėdos universite
tas buvo steigiamas, nes ten 
nebuvo savarankiškos aukšto
sios mokyklos.

Šiauliuose kalbama apie ŠPI 
ir KTU fakulteto reorganizavimą 
j universitetą, ir procedūra turėtų 
būti kita. Abi šios mokslo įstai
gos yra universitetinio tipo aukš
tosios mokyklos, pagal Europos 
klasifikaciją atitinka 6-7 lygi. Jos 
tenkina  Europos un ivers ite tų  
chartijos reikalą, imą turėti bent 
trijų krypčių studijas. L ietuvos 
Mokslų taryba keliasąlygą, kad

bent 50 proc. darbuotojų turėtų 
mokslini laipsnj, bent 5 proc. - 
aukščiausią kvalifikaciją, bent 10 
proc. siektų jos daktorantūroje. 
Visa tai arba jau yra, arba bus 
netolimoje ateityje.

Prof. A. Gudavičius aptarė 
o b je k ty v ia s  ir  s u b je k tyv ia s  
priežastis, dėl kurių kalbos apie 
universitetą kurj laiką buvo nuti
lusios. Per tą laiką jo  reikalingu
mas nė kiek nesumažėjo, veiki
au išaugo. Pedagoginis institut
as s tip rė jo  ir k v a lif ik a c ijo s  
atžvilgiu, ir, nepaisant sunkių 
laikų, m ateria lia i. Specia listų  
rengimo bazė pakankama. Atsir
ado naujų, ne vien j mokyklą 
orientuotų specialybių.

P a g rin d in ia i ŠP I ir  KTU 
Šiaulių fakulteto sujungimo argu
mentai:

1) pajėgų suvienijim as (yra 
panašaus profilio katedrų, labo
ratorijų);

2) inžinierių rengimui svarbus 
humanitarinis aspektas;

3) y ra  ir  v ieno je , ir k ito je  
mokykloje dirbančių dėstytojų;

4) universitetas geriau paten
kintų Šiaurės Lietuvos regiono 
specialistų rengimo poreikius;

5) yra katedrų, kurių tyrimai 
nėra tiesiog susiję su pedagogi
ka ar psichologija; universitete 
jos galėtų funkcionuoti veiksmin
giau.

Išvada: reorganizavimą reikia 
pradėti. Rektorius sakė tikįs jo 
sėkme ir kvietė susirinkimo da
lyvius pareikšti savo nuomonę.

Po to  kalbėjęs Šiauliųapskri- 
ties valdytojas Arvydas Šedžius 
atkreipė dėmesj j tai, kad Šiaulių 
apskritis - viena iš didžiausių Li
e tuvo je. ŠPI, ta ip pat ir KTU 
Šiaulių fakultetas aprėpia dar 
platesnį regioną. Vykstant ūkio 
re s tru k tū r iz a v im u i, re ikės  ir 
naujų specialybių. Dauguma da
bartinių studentų bus Šiaulių mi
esto ar krašto gyventojai. Naujų 
specialistų reikės ir Laisvajai 
ekonominei zonai. Juos reikės 
pasiruošti patiems - sutelkti stu
dentus, ieškoti dėstytojų, jungti 
tiksliųjų ir humanitarinių mokslų 
d isc ip linas, kad nekiltų prob
lemų, technokratams susidūrus 
su žmonėmis.

Kitas argumentas už univer
siteto būtinumą - diplomo statu

sas. Pavyzdžiui, yra pasakyta: 
Teisėju gali būti tiktai universitet
ini (ne "instituto"!) išsilavinimą 
turintis žmogus”. Ir tarptautin
iams ryšiams labai svarbu, kad 
būtų pripažjstamas aukštosios 
mokyklos baigimo diplomas.

A pskrities va ldyto jas sakė 
visada esąs už kūrimą, ne už 
griovimą; jo nuomone, turėti uni
versitetą mieste ir regione - bū
tina.

Šiaulių miesto meras techni
kos mokslų daktaras Alfredas 
Lankauskas priminė, kad univer
siteto idėja kilo pirmaisiais atkur
tosios Nepriklausomybės metais 
m iesto kultūrinėje ir švietimo 
v isuo m e n ė je . K re ip im as is  j 
Aukščiausiąją Tarybą nuslopojo 
prieigose, kai “Ne" pasakė vie
nas kitas klerkas ar vienas kitas 
žinomesnis profesorius: “Steigti 
Šiaulių universitetą nėra jokių 
prielaidų". Mūsų reikalas - pa
dirbėti taip, kad tos prielaidos, 
kurios iš tiesų yra, būtų suformu
luotos. Jas sudaro jau esamas 
kultūrinis, ekonominis ir moksli
n is po tenc ia las . Seim as turi 
pasakyti “Taip", o iniciatyvinė 
grupė yra pajėgi to pasiekti.

Meras pažadėjo teikti šiai gru
pei v isokeriopą param ą Vyri
a usyb ė je , S e im e ir  P re z i
dentūro je. Jis pridūrė būsiąs 
laimingas, jei, pasibaigus politi
ko karjerai, galės grįžti dirbti j 
Šiaulių universitetą.

KTU Šiaulių fakulteto dekanas 
doc. Vincas Laurutis kalbėjo apie 
pastebimai padidėjusj aukštojo 
mokslo prestižą ir apie univer
s ite to  bū tinybę reg ionui. Jo 
nuomone, diskusija vyksta geru 
laiku: arba dabartinis Seimas 
ištaisys Aukščiausiosios tarybos 
klaidą, arba tai turės padaryti 
naujai išrinktasis Seimas. Kalbė
tojas priminė, kad tarp aukštųjų 
mokyklų prasideda konkurenci
ja: steigiamos netikėtos special
yb ės , d id in am a s s tu d e n tų  
skaičius. Todėl privalu žengti 
žingsni, kad nebūtų pralaimėta 
5 ar net 10 metų.

Iniciatyvinė grupė susidurs su 
dvejopa žmonių psichologine 
nuostata: 1) išsaugoti tai, kas 
yra; 2) sukurti kažką naujo. 
Reikės sumaniai jom is naudot-

Problcma dėl PVM  
bus išspręsta kovo  

m ėnesį

Antradienj Šiaulių miesto mero 
pavaduotojas A. Sėjūnas buvo 
išvykęs j Vilnių aptarti Zoknių aer
ouostui ir miesto savivaldybei aktu
alių reikalų.

Kaip teigė mero pavaduotojas, 
iškilo viena aštri problema - sutar
tyje su kompanija “Philips" nėra nu
matytas pridėtinės vertės mokestis 
(PVM) už jrengimus ir elektroninę 
aparatūrą, jvežamus j Lietuvą. Dėl 
PV mokesčio “Philips" projektui 
jgyvendinti reikėtų papildomai apie 
4 mln. JAV dolerių, bet miesto saviv
aldybė tokiomis lėšomis nedispon
uoja. Neišsprendus šio reikalo Vyr
iausybės lygiu, Zoknių moderniza
vimo projekto vykdymas jstrigtų.

Antradienj vicemerui A. Sėjūnui 
teko kovoti su daugybe ministerijų 
ir Vyriausybės valdininkų. Sprendi
mo ieškojimas buvo sunkus, tačiau 
bendromis pastangomis maždaug 
kovo mėensj ši problem a bus

išspręsta.
A. Sėjūnas kalbėjo, jog praėjus] 

antradienj vien šia dingstimi teko 
kalbėtis su Finansų ministerijos 
sekretoriumi, skyriaus darbuotojais, 
Vyriausybėje kalbėtasi su trimis pa
reigūnais, Seime - su Finansų ir bi
udžeto komiteto patarėjais, Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmininku. 
Kaip sakė vicemeras, Vilniaus kori
doriai yra ilgi ir vaikščioti jais yra 
labai sunku.

Virgilijus TAVORAS 
Savivaldybės spaudos atstovas

j KLAIDOS IŠTAISYMAsj

|  Praėjusiame “Aušros alėjos” |  
|  numeryje rubrikos "Mums rašo" |  
|  straipsnelyje “Šventė paminėta |  
|  Jelgavoje" klaidingai ižspausdin- 1  
|  ta Je lgavos lietuvių "V y č io " | 
į  draugijos pirmininko pavardė. |  
|  Turėtų būti parašyta Algimantas |  
|  BURBA. Pono A. Burbos ir ska- 1

itytojų atsiprašomo.
I

is, be to, įveikti organizacinius, 
biurokratinius barjerus.

Dekano nuomone, dabar KTU 
yra technikos mokslų lyderis, turi 
libe ra lią  valdžią, pakankam ą 
laisvę. Tačiau reikia galvoti ir 
apie tai, kas bus po 5 ar 10 metų. 
Todėl žmonių opiniją reikia kreip
ti universitetui palankia linkme, 
o kiekvieną būsimą Šiaulių mi
esto kandidatą j Seimą tikrinti - 
klausti, ar pritaria šiai idėjai.

Doc. Gediminas Merkys siūlė 
įsigilinti j idėjos atmetimo moty
vus, panagrinėti "nereikalingumo 
prezupciją”.

Argumentą, kad Lietuvai uni
versitetų per daug, kalbėtojas 
ginčijo keleriopai, kritikuodamas 
irsiaurąpragmatinj, ir atgyvenusi 
biurokratinio centralizmo požiūrj, 
analizuodamas geros ir prastos 
regioninės orientacijos varian
tus.

Ligšiolinę valdžios laikyseną 
Šiaulių atžvilgiu jis pavadino ties
iog neteisinga politika, nuo kuri
os kenčia ilgą laiką buvęs už
daras miestas. Ir dabar j ji žiūri
ma iš aukšto tarsi j asmenybę su 
specialiais poreikiais.

Jau keletą šimtmečių Šiauliai 
yra Šiaurės Lietuvos centras. Jei 
ne du šimtai okupacijos ir už
darumo metų, universitetas jau 
seniai būtų buvęs. Jis privalo būti 
regiono kultūros, infrastruktūros, 
ateities dalis: yra reali pradžia, 
m a te ria lin ė  bazė, kadra i; 
panaikinta rektorato vienvaldys
tė, jvestos aukštosios studijos, 
studijuoja ir dėsto užsieniečiai, 
įsijungta j tarptautinius projektus. 
Nemažai nuveikta filo logijos, 
specialiosios pedagogikos, dai
lės ir kt. srityse.

Doc. G. Merkys palietė ir ŠPI 
darbo problemas, visų pirma 
m inėdamas demografinę kat
edrų krizę. Profesūra senėja, tr
ijose katedrose nėra habilitantų. 
L e id yb a  - p ro p e d e u tin io  
pobūdžio. Prieš dvidešimt metų 
iš le is ta  fu n d a m e n ta lio ji 
edukologinė literatūra dulka nes
kaityta. Bibliotekoje nėra disert
ac ijų  (n iekam  jų  ne re ikė jo ). 
Nerealizuojami kreditai (laisvai 
p as ire n kam i ku rsa i) ta rp  
fakultetų, tarp universitetų ir stu
dentų teisė vertinti profesorių. 
Kai kurie dėstytojai kelia smulk
meniškus reikalavimus studentų 
konspektams. Per egzaminą stu
dentui pavojinga turėti ir ginti 
savo nuomonę. ŠPI pirmiausia 
reikia išmokyklinti. Kalbėtojas 
samprotavo apie universitetą de 
facto Ir de jure, džiaugėsi, kad 
ŠPI per anksti netapo univer
s ite tu  de ju re . Tu rtą  g a lim a  
paveldėti, laimėti loterijoje ir už
sidirbti. Balsuodamas už trečiąjį 
būdą, doc. G. Merkys prognoza
vo, kad, kryptingai to siekiant,

Šiauliuose universitetas de fac
to galėtų būti po 10 , o de jure - 
po 3-5 metų. Jis kvietė šj siekimą 
jvardinti viešai ir garsiai, imtis 
konkretaus, sunkaus ir ilgo dar
bo; “Mąstykime savarankiškai ir 
kurkime savo universitetą".

A s is te n ta s  G in ta u ta s  
Mažeikis teigė, kad institutas liko 
institutu tarybinės mąstysenos 
dėka. Realybė verkiant reikalau
ja šj statusą pakeisti. Jei institu
to  d ip lo m a s , jo  d ė s ty to ja s  
neturės prestižo, ta i turės de
struktyvaus poveikio pačiam in
stitutui. Akivaizdi yra ne tik pak
ilimo, bet nenusileidimo proble
ma. Jis atkreipė dėmesj, kad 
apeliacija j regionalizmą yra riz
ikinga, nes, kam nors įžvelgus 
autonom izacijos pavojų, gali 
virsti žaidimu politiniais term i
nais. ’

Š iau lių  apskrities adm in is
tracijos švietimo skyriaus vedė
jas Jonas Bosas kalbėjo apie 
bendrojo, profesinio, specialaus 
ir aukštesnio jo mokymo tęsti
numą. Jo nuomone, Šiaulių uni
versiteto steigimas yra ne tik pri
brendęs, bet jau ir vėluojamas 
reikalas, jau prieš trejus metus 
stigo universite to absolventų 
gimnazijos klasėms.

Profesorius Bronius Balčytis 
kalbėjo apie konkurencijos veik
sni. Daugelis aukštųjų mokyklų 
būgštavo, kad neužteks s tu 
dentų, profesūra neteks darbo. 
Yra žmonių, jsibėgėjusių nekeisti 
n uom onės  (p a te ik ė  ir 
pavyzdžių). Š iuos oponentus 
galima nuginčyti tik mokslo po
tencia lu , darbais, išradim ais. 
Profesorius, palaikydamas uni
versiteto idėją, ragino ryžtingai 
veikti dabar.

Konstatavęs ir šiek tiek nuste
bęs, kad nebuvo  pa re ikš ta  
priešingų nuomonių (gal jų turė
to ja i j in ic ia tyv in j susirinkim ą 
nėjo?), doc. Vaclovas Tričys pa
kvie tė  būsim ojo un ive rs ite to  
rėmėjus j pirmąjį oficialiosios ini
c ia tyv inės grupės pasitarim ą 
senate. | šią grupę jrašyfi ŠPI 
re k to riu s  p rof. A loyza s  G u
davičius, KTU Šiaulių fakulteto 
dekanas doc. Vincas Laurutis, 
KTU doc. V ac lovas T ričys , 
Š iau lių  apskrities v irš in inkas 
Arvydas Šedžius, Šiaulių mies
to meras dr. Alfredas Lankaus
kas, doc. Gedim inas Merkys, 
asist. Gintautas Mažeikis, prof. 
Jonas Ambrukaitis, prof. Bronius 
Balčytis, prof. Kazimieras Župer- 
ka, Šiaulių miesto švietimo skyr
iaus vedėja Violeta Dagienė, ŠPI 
studentų sąjungos prezidentė 
Sandra Civinskaitė.

Buvo pakv ies ti p r is id ė ti ir 
spaudos bei v isuom enės a t
stovai.

AUSROS ALĖJA
v
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GYVENIME IE ŠK O JU SI DEIM ANČIUKŲ

Eleonora Eglė PRĖSKIENIENĖ

Taip literatūros istorikas A. Mer
kelis rašė apie rašytoją, pedagogę 
Mariją Pečkauskaitę - Šatrijos 
Raganą (1877 03 08 - 1930), ypač 
akcentuodamas asmenybės kil
numą, taurumą.

Kunigas Kazim ieras Č ibiras 
1937 metais savo lėšomis išleido

apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą 
knygą “Gyvenimo menininkė". Joje 
analizuodamas M. Pečkauskaitės 
veiklą Židikuose, teigia: “Marija 
Pečkauskaitė darosi visos apylinkės 
galva ir širdis. Jai žinomi ligonys ir 
dvasiškiai prislėgtieji. | jų būklę mo
tiniškai jeidama, šelpia juos, apžiūri, 
paguodžia(...) Kas penktadienis 
neturtinggjg apžiūrėjimas ambula
torijoj. Prisirenka jų visa eilė, o Mar
ija kartu ir gydytojo padėjėja, ir vais
tininkė: čia padeda apžiūrėti ligo
nius, čia ruošia receptus. Už gautus 
iš savo raštų pinigus ji nupirko Žid
ikuose nemažą namą ir patalpino 
ten daktarą. Už tai jis nemokamai 
gydė Marijos globojamus ligonius. 
Iš jo ji pramoko ir gailestingosios 
sesers darbo".

Rašytoja stengėsi pažinti, mylėti 
žmones, padėti jiems ne tik Židiku
ose, bet ir Užventyje, Pavandenėje, 
Šaukote, Marijampolėje, Vilniuje... 
Mirus tėvui, apie 1898-1899 metus, 
Marija gyveno Šiauliuose, uždarbi
avo privačiomis pamokomis, parašė

Romas ZAKARAUSKAS

Mes kasdien nukryžiuojame 
Kristų. Metai iš metų, diena iš dienos, 
bet kadangi nesutinkam jo gyvo. o 
jei ir sutinkam, mūsų surambėjusios 
širdys Jo neatpažįsta, tad mes Jj 
nukryžiuojam mintimis ir žodžiais, 
patvirtindami tai savo darbais.

Mes J| nukryžiuodavome, kai pen
ktadienį atskaitę rajono mokytojams 
paskaitą apie ateistinj mokinių 
auklėjimą, šeštadienį su savo “Vol
ga" veždavom draugą iš partkomo j 
Inkūnų bažnytėlę toli tarp miškų, kad 
Dievas slapčia'palaimintų jų san
tuoką. Mes Jj nukryžiuodavom, kai. 
išklausę tą pačią paskaitą apie 
ateistinj mokinių auklėjimą, sekma
dienį stovėdavom prie šventoriaus.

“Bičių knygelę".
Šiaulių mieste visuomet atsiras

davo žmonių, kuriems artimas rašy
tojos gyvenimo, kūrybos krikščion
iškasis altruizmas. Dar toli buvo At
gimimas, kai su studentais važiuo
davome j tas vietas, kuriose gyveno 
ir kūrė rašytoja. Paskui, Atgimimo 
m etais, bendraminčių pritarimo 
susilaukė idėja minėti M. Pečkaus

kaitės gimtadienius.
Norėčiau išvardyti renginius, ku

rie buvo tarsi laipteliai j didesnį rašy
tojos, pedagogės gyvenimo ir veik
los įprasminimą Šiaulių pedagogin
iame institute, 1990-ųjų kovo 8 di
eną Šiaulių mažajame teatre (buvu
sioje Šv. Ignaco bažnyčioje) pirmą 
kartą įvyko viešas M. Pečkauskaitės 
gimtadienio minėjimas- koncertas, 
kuriame dalyvavo dramos teatro 
aktoriai, veikė dailininkų padovan
otų paveikslų aukcionas, labdaros 
lėšos buvo išdalytos socialiai rem
tiniems žmonėms.

1991-a is ia is šv. Ignaco 
bažnyčioje pratęstos Šatrijos Raga
nos altruistinės tradicijos Šiauliu
ose. Buvo aukojamos šv. Mišios, 
giedojo S. Žalalio vadovaujamas 
Pedagoginio instituto kamerinis 
choras, skambėjo rašytojos mėgta 
bažnytinė ir klasikinė muzika. Gro
jo Šiaulių konservatorijos ir institu
to dėstytojai, buvo skaitomi rašyto
jos puslapiai apie muziką.

1992-aisiais po Šv. Mišių studen-

surašlnėdami, kas iš mūsų mokinių 
išdrįs ateiti į bažnyčią, nes prieš tai, 
net patys to nežinodami, jie buvo 
įrašyti į pionierius. Nukryžiuodavome, 
slapčiomis piešdami koplytėlę nuo 
šimtarhetės pušies, kurios darbinin
kai nepjovė todėl, kad ji buvo Šventin
ta.

Mes Jį nukryžiuodavome, kai. su
varę Šiaulių žydus į pamiškę už 
Kužių, po to veždavom jų turtą pas 
seserį į Meškuičius, kai, nuvežę Li
etuvos mokytoją prie ešelono su gy
vuliniais vagonais, grįžę prager- 
davom jo karvę ir komodą.

Nukryžiuojam ir dabar. kai. atida
vę partinį bilietą, kuriam prisiekinė- 
jom ištikimybę, priklaupę ant vieno 
kelio ir pamaldžiai nuleidę akis, kiau

tai skaitė ištraukas iš apysakos 
“Senajame dvare”. Instituto muzikos 
katedros kamerinis choras, vado
vaujamas G. Ramanausko, giedojo 
Teodoro Diubua “Septynis Kristaus 
žodžius”.

1993-aisiais rašytojos gimtadie
nio minėjime pirmą kartą Lietuvoje 
instituto kamerinis choras “Studium" 
giedojo italų kompozitoriaus Men- 
ichetti mišias “Virgo clemens", stu
dentai skaitė Šatrijos Raganos 
laiškų ištraukas, skambėjo kompozi
torių Palestrinos, Zalenskio, J. Nau
jalio muzika. Solistai - studentai 
Dalia Sruogytė ir Evaldas Vaineikis.

1994 metais Pedagoginio insti
tuto aktų salėje surengtas koncer
tas “Taip įsipynei į mano gyvenimą", 
kuriame choras “Studium" dainavo 
rašytojos mėgtas dainas, skambė
jo J. S. Bacho, J. Naujalio melodi
jos, studentai skaitė rašytojos im
presiją “Dėl ko tavęs čia nėra?"

1995-aisiais įvyko vakaronė, or
ganizuota M. Pečkauskaitės mėg
stamų arbatėlių pavyzdžiu. Vakaro 
metu kiekvienas dalyvis papasako
jo ką nors įdomaus, mažiau žinomo 
iš rašytojos gyvenimo, atsakinėjo į 
viktorinos klausimus.

Šių metų kovo 7 dieną studentai 
raiškiojo skaitymo konkurse skaitys 
Šatrijos Raganos kūrybos ir laiškų 
ištraukas. Kovo 8 dieną 18.30 val. 
šv. Ignaco bažnyčioje bus aukoja
mos šv. Mišios. Pamokslą apie M. 
Pečkauskaitę sakys rektorius A. 
Tamošaitis.

Artėja M. Pečkauskaitės 120- 
metis. Norėtume Pedagogikos 
fakultete įkurti M. Pečkauskaitės 
auditoriją. Pradžia jau yra - kuklus 
profesoriaus V. Trušio ir studenčių 
užrašas virš 415 auditorijos durų, 
studenčių sukurta užuolaida... Si 
auditorija nuostabiai tinka rašytojos 
atminimui pagerbti. Už langų - Pov
ilo Višinskio gatvė, jam skirtas 
paminklas ir vakarų saulėje spindin
tis baltutėlis bažnyčios bokštas... 
Bet dar labai daug ko reikia. Rekto
ratas, Pedagogikos fakulteto deka
natas rūpinasi auditorijos reikalais, 
todėl galvojama apie meninius ak
centus, baldus, kurie sukurtų tik šiai 
asmenybei būdingą aplinką.

Norėtume paprašyti: gal kas turi 
ir galėtų padovanoti M. Pečkaus
kaitės seną kūrybos ar vertimų 
knygą, senų žurnalų.su rašytojos 
publikacijomis, grupinių ar kitokių 
nuotraukų, gal net kokį jos asmen
inį daiktą. Siųsti ar atnešti prašy
tume į Pedagoginio isntituto Lietu
vių kalbos mokymo katedrą - 305 
kab. Višinskio g. 25. Dėkojame.

somės mišių už negrįžusius tremtin
ius, kai, pirmininkavę kolūkyje tris 
metus, pasiimame namą ir traktorių, 
o išdirbusieji trisdešimt tegauna pusę 
arklio, kai, pragėrę šeimai skirtus pin
igus. patys griūvam kryžiumi. Nukryži
uojam, su liūdna šypsena lydėdami 
žmoną daryti aborto, nusisukę, 
praeidami pro sušalusią senutę el
getą. O gal Kristus jau sugrįžo ir 
dabar sėdi kur kalėjime, prisiėmęs 
mūsų visų kaltes, nes mes ir pranašų, 
ir šventųjų dabar nekryžiuojam, o 
marinam kalėjimuose su vagim ir 
žudikais, kad po to atgailautumėm 
suklydę.

Aš Kristų nukryžiavau tada, kai 
mąsčiau ir rašiau apie Jį, bet nedrį
sau niekam nei sakyti, nei rodyti

Vytautas VOLERTAS

į kur su Lietuvos demokratija 
vairuoti? | Rytus? J Vakarus? Gal 
Rusijos pusėn, kur tvirtavalis V. 
Žirinovskis, laikomas nenormaliu, 
bet sėkmingu politiku. Ten Lietu
va parduotų kiekvieną papuvusią 
ropę. Bet ir mūsų žmonės liktų 
daržovinio mentaliteto. Juk ne
la im in g ie ji L ie tuvos pašonės 
Rytai iki šiol turi kultūros stabdžio 
ženklus.

Tai Lietuvos demokratiją vesti 
Europon! Bet ten nieko iš mūsų 
nepirks, kol neišmoksime tinka
mai gaminti.

Skubėkime į tautos santaiką. 
Š ta i kok ia  tu r i būti Lietuvos 
demokratijos kryptis.

Sakoma, kad atsiskaitymas yra 
geros bičiulystės pagrindas. O Li
etuvoje beveik visi gyventojai gal
voja, kad jie turi rimtų skolininkų. 
Iš savara n k iška i gyvenusių 
ūkininkų pagrobta žemė, gyvuli
ai, padargai. Miestuose iš namų 
mes šeimininkai, šiurkščiai atim

tos stambios dirbtuvės. Buvusių 
savininkų palikuonys, šiandien po 
vargo dangčiu pakišti, logiškai 
svarsto, kad jiem s kažkas yra 
skolingas. Skolingas tas, kuris 
pasiglemžė. Skolinga buvusi ko
munistų partija ir jos dabartiniai 
palikuonys.

Giminės bolševizmo aukų, Li
etuvoje po velėna ramybę radusių 
ir tremtyje mirusių, taip pat Sibirą 
pakėlę besveikačiai skurdžiai, ši
andien savame krašte vos susim
edžioja duonos kampelį, turi teisę 
s k ų s tis : ne v ienas bude lis  ir 
kankintojas vaikšto nebaustas, o 
jų, šitų stribų ir enkavedistų, in
struktuo ti “fe ldfebelia i" Lietuvą 
valdo.

Komunistai piktinasi, kad su 
jais pradėjo ginčytis tie, kurie ji
ems anksčiau vergais tarnavo, 
kad nerespektuojami jų partinių 
mokyklų diplomai. Taip pat erzi
nasi į Lietuvą importuoti karo vet
eranai, rusai, kad jų medalių ska
m bė jim as  lie tuv iam s nekelia 
baimės.

Yra per šimtą tūkstančių bu
vusių politinių kalinių ir tremtinių. 
Yra net daugiau buvusių komu
nistų, partijos narių. Yra šimtai 
tūkstančių  nekilnojam ojo turto 
paveldėtojų. Yra daug buvusių 
kareivių ir darbininkų, iš anos 
nelemtos tėvynės atsibloškusių. Ir 
yra suaižėjusi tauta. Visi laukia 
atsiskaitymo. Ir visi pyksta vieni 
ant kitų.

Kai nesuranda kitos išeities, 
gal jie galvoja; kad reikėtų pati
ems teisybės ieškoti. Kai niekas 
tos brangios teisybės įgyvendin
imu nesirūpina, tai ar nuskriaus
tam, pažemintam tylėti? Gal už 
skriaudas keršyti vieni kitiems?

Gyvulys keršto nežino. Kerštas 
jam nepadeda išsilaikyti; tai būtų 
betikslis energijos eikvojimas. Ją 
tausoja medžioti ir gintis nuo tų. 
kurie jį patį medžioja. Nors Hom
eras “ Iliadoje" tarė, kad kerštas 
yra saldesnis už medų, bet tai 
buvo m edžiojam ojo žodis. Tai 
buvo gynimasis. Šiandien kerštas 
yra mažo, silpno, apgailėtino pro
to kūryba.

Niekas Lietuvoje nebūtų pa
jėgęs staiga suvesti moralinę ir 
ekonominę sąskaitybą. Jai išly
g in ti dar p rire iks  daug laiko. 
Tačiau paskutinių kelerių metų 
praeitis susidariusios maišalynės 
nelygino. Priešingai. Ją dar labi
au maišė.

Rinkimai ir įvairūs balsavimai 
demokratijos nesukuria. Lietuva 
yra šio neiginio pavyzdys. Buvo 
išrinktas A. Brazauskas ir jo parti
ja. Bet Prezidentas, gal sėkmės 
kraštui linkįs žmogus, iki šiol mil
ijonais nesigiriąs kaip jo bendra
darbiai, nedrausmino savo minis
trų , nepajėgė tva rky ti v y r i
ausybės. Ji kraštą vedė tolyn j 
balą. O LDD partija neišsivertė be 
melo ir didelių apgavysčių. Todėl 
į valdančiosios partijos pastogę 
kraunama daug priekaištų, ir nėra 
kas užstotų. Tai lyg į kažkokį tal- 
.pintuvą, ruošiamą į vandenyną 
siųsti ir su Lietuvos dabartinės 
valdžios metodais gelmėse pas
kandinti. Gelbėjimosi ratą Prezi
dentui A. Brazauskui būtų galima 

aP9avo draugai ir par
tiečiai, žadėję dirbti, o nuėję tur
tų, valstybei priklausančių, žvejo
ti. Šiandieninė Lietuvos valdžia ir 
po rinkimų j demokratijos rūbą 
neįsivilko. Demokratija piliečių 
nekiršina, o mūsiškoji tai vykdė. 
Ji sukūrė dvi klases: mažą turt-

ingųjų ir didelę skurdžių. Ji gal 
stengėsi ir klasės kovas išpro
vokuoti.

Ar Seimo (1996) ir prezidento 
(1997) rinkimai aplinką Lietuvoje 

• pakeis? Ar piliečiai sugebės išs
kaityti, kuris kandidatas taria tei
sybę ir turi administracinių suge
bėjimų? Melas, sukčiavimas, sa
vanaudiškumas ir politinė impo
tencija yra didžiausi demokratijos 
priešai. Jie visada savo tarpe 
gražiai bendradarbiauja, kai try
piama bet kurio krašto gerovė.

Demokratiją įgyvendinti Lietu
voje savo konferencijos nutari
mais siūlė Lietuvių fronto bičiuli
ai (LFB, 1995.05.12-13 Čikagoje). 
Nutarimuose taip pat buvo įspė
ta, kad vyriausybė, nevykdžiusi 
savo pažadų, nepažeistų ne
priklausomos valstybės teisių, 
siekdama gerų kaimyninių san
tykių. Buvo apgailėta ekonominė 
netvarka Lietuvoje, nurodyta gerų 
mokyklų svarba, paryškintas 
jaunimo organizacijų, ateitininkų 
ir skautų, vaidmuo.

Rinkimai demokratijai yra tarsi 
griaučiai. Jie nešioja sveiką ir 
liguistą kūną, nešioja protingą ir 
tuščią galvą. Lietuvai reikia svei
kos ir protingos administracijos. 
Tik tokia Lietuvą ves į santaiką. 
Esame tikri, kad Lietuvoje proto 
užtenka, tik šiuo metu jis yra 
sukrėstas sunkių istorijos smūgių. 
Bet jei rinkiminėse kalbose bus 
žadamas neįgyvendinamas rojus, 
o ne bus kalbama apie valstybės 
gyvenimo planus, jei buvusi ad
m in is trac ija  neprisiim s jos 
įvykdytų klaidų, o kaltins kitus, gri
aučiai nešios ne galvą, bet puo
dynę. Neatrodytų, kad daug iš
minties paskutiniuose rinkimuose 
parodė broliai latviai, labai daug 
balsų atidavę fantazuojančiam 
nacionalistui. Taip, Latvija yra 
latviams, bet kaip tas ponas į 
Rusiją grąžins rusus?

Lietuvoje tegyvena kiekvienas 
doras pilietis, neniekintas, nepa
juoktas dėl tautybės. Bet Lietu
voje neturėtų būti vietos g a l
važudžiams, plėšikams, mafijo- 
ziams, korupcijos aktyvistams. Jų 
neturėtų užtarti jokia partija, jokia 
organizacija. Visiškoje demokrati
joje kalbama ir tariamasi, bet ne- 
sibarama. Visiškoje Demokrati
joje nepakenčiamos nei viešos, 
nei slaptos apgavystės. Taip yra 
pasiekiama tautos santarvė.

________ Ifi -nrauflnT

M .Pečkauskaitė  Užventyje  1896m . rugsė jo  26d. Fotogra fuota  
P.Višinskio
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PILIEČIŲ KOMISIJŲ DĖKA 
DARBAS ĮMONĖSE GERĖS

tikrinimo akte.
Aplaidžiai buvo vedama ir 

sandėlyje laikomų medžiagų 
apska ita . P ilieč ių  kom is ija  
nustatė, kad "medžiagas dar
bams, nesila ikydam a jo k ių  
normų, išraėo technologė. Vis
kas nurašoma gamybos išlaid
oms. Nustatytas medžiagų trū
kumas už 852,33 Lt".

Maža to, patikrinus pagal ek
sploatacijai sunaudotų medžiagų 
aktus atliktus remonto darbus, 
nustatyta, kad šie aktai dažniau
siai yra fiktyvūs!

A p ib e n d rin an t išdė s ty ta s  
m intis, reikia p ripaž in ti, kad 
piliečių komisija atliko didelj dar
bą: remdamasi dokumentais, 
konkrečiais taktais, net gyven
tojų parodymais nuodugniai pa
tikrino UAB “Atidumas" pajamas, 
išlaidas, atliktus darbus ir rado 
labai daug pažeidimų bei trū 
kumų.

Pripažinti tenka ir tai, kad prie 
kritikos nepratę valdininkai, šiuo 
atveju savivaldybės N ekilno
jam ojo turto ir eksploatacijos 
skyriaus darbuotojai, nenorėjo 
sutikti su piliečių komisijos išva
domis ir net bandė jas paneigti.

UAB “Atidumas" direktoriaus 
D. Dankėlos reakcija j piliečiu 
komisijos išvadas buvo gana

stipri: labiausiai nusižengs dar
buotojai atleisti iš darbo.

Savivaldybės administratorius 
J. Ulianskas išreiškė pageida 
vimą, jog piliečių komisija pateik
tų savo pasiūlymus, kaip reikėtų 
organizuoti namų ūkio eksploat
avimo jmonių darbą, kad šios iš 
tiesą tarnautų Šiaulių miesto 
gyventojams. Pokalbio su šio 
straipsnio autore metu J. Ulian
skas pabrėžė, kad savivaldybė 
nenori ardyti šių jm onių, bet 
siekia, išaiškinusi negeroves, 
tobulinti jų darbą, surasti optima
liausią sprendimą. Pasak J. III- 
iansko, šiuo metu jmonės yra per 
daug griozdiškos, jose bloga 
darbo organizacija. įmonės lai
kosi iš surinktų lėšų: net 9-10 
centų iš surenkamų 13,9 skiriami 
darbo užmokesčiui, o namų re
montui ir eksploatacijai atitenka 
likučiai.

Antra vertus, administratorius 
išsakė nuomonę, kad gyvento
jai yra gana inertiški, pasyvūs. 
Žmonės galėtų aktyviau burtis j 
bendrijas, tuomet savo bendrijo
se kauptų lėšas gyvenamųjų 
namų bendro naudojimo patal
poms prižiūrėti, ir namų ūkio ek
sp lo a ta c ijo s  jm onėm s šio 
mokesčio nereikėtu mokėti.

MI E S T O  EKOLOGAMS  
D A R B O  I R  R Ū P E S Č I Ų  

N E S T I N G A

Antradien] miesto savivaldybėje 
lankėsi Danijos firmos “Chemcon- 
trol" projekto menedžeris Švėnas 
Hansenas, Lietuvos inžinerinės 
ekologijos asociacijos prezidentas 
R. Budrys, firmos “Ekobaltas" dar
buotojas J. Motiejūnas, AB “Elnias’* 
technikos direktorius B. Skarbalius, 
AB “Stumbras" technikos direktori
us S. Vilčiauskas.

Savivaldybėje jie susitiko su 
Ekologinių problemų ir gamtinių 
išteklių naudojimo skyriaus 
viršininku R. Šemeta. Pasitarimo 
metu buvo aptariamas Aukštrakių 
sąvartyno ekologinio projekto 
vykdymas, taip pat svarstytos 
švaresnių technologijų jdiegimo gal
imybės “Stumbre" ir “Elnyje". Toks 
susitikimas jau nebe pirmas Šiaulių 
m. savivaldybėje. Antradienj buvo 
dar kartą aptarta ekologinio projek
to struktūra, numatyti darbų atliki
mo terminai, pasitarta dėl vietinių 
konsultantų dalyvavimo šiame pro
jekte.

Šiuo metu jau yra pasirašytas 
susitarimas ta rp  danų firm os 
“Chemconlrol" ir "Ekobalto". Projek
to darbai vykdomi nuo pirmadienio, 
“Ekobaltas" ruoš detalią darbų pro

gramą ateinantiems 2-3 mėne 
siams, o firmos atstovas J. Motiejū
nas yra paskirtas projekto vykdymo 
koordinatoriumi ir ateity koordinuos 
vietinių konsultantų darbus.

Kaip sakė R. Šemeta, svarbiau
sia problema yra Aukštrakių są
vartyno išvalymas, svarbiausias 
projekto tikslas - jdiegti naujas 
gamybos technologijas “Stumbre" ir 
“ Elnyje", kad būtų kuo mažiau 
gamybinių atliekų. Buvo aptarta 
kaip pačios jmonės dalyvaus šiame 
projekte. Pasitarimo metu buvo 
svarstom a, kaip "Stumbras" ir 
“Elnias" turėtų pasiruošti eskperi- 
mentiniam bandymui lauko sąlygo
m is. Pagal šio bandymo metu 
gautus rezultatus bus nustatoma, 
kaip švaresnių technologijų sistema 
veiks maksimaliu režimu.

R. Šemeta kalbėjo, jog šis susi
tikimas buvo kasdieninių darbo 
problemų aptarimas. Reikalai juda 
j priekj. nors ir ne taip sparčiai, kaip 
norėtųsi, o tokių susitikimų bus dar 
ne vienas.

Virgilijus TAVORAS 
Savivaldybes spaudos atstovas

p r e k y b a  p o p i e r i u m i , ________
k a n c e l i a r i n ė m i s  p r e k ė m i s ,
k o p i j a v i m a s ,  ______________
m a k e t a v i m a s ,  ______________
į r i š i m a s

A.Šimkaus įmonė ' ATŽYMA'1 
P.Višinsklo 25, 5400 Šiauliai. 
T e l ik s .  (21) 43 68 21

Žilvinas SKAČKAUSKAS

Kažkas iš klasikų lotynišką 
posakj “Žmogus žmogui - vilkas" yra 
perfrazavęs j “Lietuvis lietuviui..."

Gal mūsų genuose užprogra
muota: galvok tik apie save, gel
bėkis tik pats, j šonus nesidairyki 
Dėl tokios “gudrios" mąstysenos 
turime daugiausia savižudžių tūk
stančiui gyventojų visoje Europoje!

Imkime paprastą ne per se
niausią pavyzdį: vargšas žmogus 
Kelmės policijos būstinėje pa
siprašė nakvynės. Šalčiausią ži
emą, galbūt vakare, galbūt 
neturėdamas pinigų. Jauni, sveiki, 
stiprūs, sotūs policininkai išvarė jj 
laukan. Netrukus jis Šiaulių lurgavi-

AR T I K R A I U T U A N U S
etėje pasikorė. Ir - jokio pasipiktini
mo policininkų žiaurumu! Jokios 
nuobaudos!

Atgimimo pradžioje R. Granaus
kas parašė apysaką “Gyvenimas po 
klevu". Nužmogėjimo šaknų jis ieš
ko sovietinio meto prievartoje 
(kolūkių kūrimas, trėmimai). Atėjo 
Nepriklausomybė. O mes matome 
tą patj, tik didesniu mastu! Jo Ek
scelencija, atstatydindamas Minis
trą pirmininką, aiškino: “Pareigūnas 
turi būti be dėmelės". O lito įvedimo 
pasekmės? Kokio dydžio dėmė yra

rublinių santaupų nuvertinimas? 
Kokia demagogija metiniame 
pranešime dėstyti, kad nuvertėjo 
sąžiningas darbas? Kieno gi ranko
mis nuvertintos žmonių santaupos, 
senus rublius prilyginus naujiems 
rubliams ir talonams? Dešimtį tūk
stančių rublių seni žmonės taupė 
dešimt metų, o dešimt] tūkstančių 
talonų buvo galima užsidirbti per 
mėnesj. Šitie pinigai buvo sulyginti 
juos keičiantj litus vienodu santykiu! 
Kas 6'a - stebėtinas bukumas ar ste
bėtinas cinizmas? Reikalo esmė

BŪTINAI REIKĖJO...
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

Žiema žiemužė! Žėrinti, spin
dinti, balta. Perėokę gatvė, du 
slidininkai tyliai čiuožia j baltąją 
pasaką. O jau temsta, ir naktis 
atskuba, atlekia vilko Puoliais, 
dar jiems nespėjus net apsilen
kti su krūmais, kurie vasarą pilni 
visokio gyvio. Knibždėte knibž
da lyg utėlės, nes čia tokia pato
gi vieta. Guli ir geri. Ir vėl guli, 
vartaisi, ir niekas nejtars, kad gal 
jau ant kojų nebepastovi. Beje, 
ir įtarinėti nėra kam, nes visi čia 
tokie.

Bet dabar tie krūmai tuėti. Sli
dininkai aplenkia juos. O ant 
lauku jau nukrito naktis. Tamsi, 
bežvaigždė.

Kai jie d u  pas iekė  ka lną, 
stačiojo šlaito taip ir nebejžiūrė- 
jo. Bandė nuvažiuoti ten, kur 
slidės švilpdamos lėkdavo, bet 
dabar jos sustojo pusiaukelėje, 
nes šlaitas visai lėkštas. Lyg 
butų kas nukasąs. Tamsu...

...Š ia ip  ta ip  jie  sus iranda  
slidžiu taką ir patraukia tolyn.

- Ar tau nebaugu? - klausia

mažasis.
- O tau?
Nieko neatsako bendražygis, 

bet, vos atsilikęs nuo didžiojo per 
slidžių ilgj, jau šaukia:

- Palauk!
O šiaip vis lipa ir lipa didžia

jam ant slidžių kaip šeškas. Pra
leistas j priekj jis atsigręžia:

- Ar niekas pavojingas nesive- 
ja?

- Ne, niekas.
- Tu geriau važiuok šalia 

manęs.
Didysis atsistoja greta.
Bet dabar niekas nebedengia 

iŠ užpakalio...
- Ar nieko iš paskos nesima

to?
Per mažai vieno didžiojo ap

saugoti iŠ visų pusių nuo tos 
bauginančios tamsėjančios bal
tumos.

Priekyje pasimato juoduojan
tis SeSėlis. Kažkas ateina.

- Ar tau nebaugu?
- Juk aš su tavim . Mes gi 

dviese.
- Bet iš manęs koks ten gynė

jas, - suniekina save mažasis, o

paskui išpučia krūtinę: - Jei prie 
tavęs kas pristotu, aS su lazda 
kad tvočiau...

Juodasis SeSėlis visai priartė
ja. Mažasis lipte lipa didžiajam 
ant slidžių, spaudžiasi prie Šono.

Pro Salj praeina Šlubas žmo
gus, neSasi iš miesto duonos. 
Gal vienas gyvena, visuose na
muose vienas, kad taip vėlai su
siruošė iš kaimo....

O Štai jau ir gatvė. Nesvari, 
besitaSkanti sūriu purvu.

Nusiėmęs slides, mažasis at
sisuka j laukus, kurie jau tamsi
ai mėlyni. Net tas spindintis bal
tumas nebeSviečia, nebenugati 
tamsos.

- O jeigu mes dabar ant kalno 
tebebūtume. O jeigu mes dar 
ten, - paSiurpęs kartoja ir kartoja 
berniūkStėlis, atsisukdamas j 
tamsą. - Bet juk ir tėvuką būtinai 
reikėjo aplankyti. Jis kas dieną 
mūsą laukia. Vos atsibunda ir 
pradeda laukti. Irvaistų jukvisai 
nebeturėjo... - sako septynmetis 
sūnelis savo mamai, valančiai 
nuo slidžių sniegą...

Irena BIJEIKIENĖ

S K E L B IA M A S  N A U J A S  

KONKURSAS

Kadangi neatsirado norinčiųjų 
dalyvauti anksčiau skelbtame UAB 
Šiaulių aerouostas" degalų bazės 

investicinio projekto konkurse, 
Šiaulių miesto valdyba nusprendė 
šiek liek pakeisti konkurso sąlygas 
ir paskelbti naują konkursą.

Šio konkurso tikslas - surasti in
vestuotoją. kuris savo lėšomis 
parengtų degalų bazės projektą, 
tenkinantį Šiaulių aerouosto por
eikius. pastatytų degalų bazę, kurią 
eksploatuotų ir užtikrintų aptarnau
jamų lėktuvų užpildymą kuru.

Konkurso nugalėtojui bus suteik
ta išimtinė teisė iš pastatytos kuro 
bazės prekiauti naftos produktais 
Šiaulių aerouoste 15 metų (buvo 5 
metai) nuo veiklos pradžios. 
Konkurso nugalėtojas taip pat 15 
metų nuo veiklos pradžios turės 
teise ne konkurso tvarka statyti, 
eksploatuoti kilų naftos produktų 
saugyklas ir prekiauti iš jų Šiaulių 
aerosuote.

Paraiškos ir medžiaga konkursui 
bus priimami iki šių metų kovo 1 di
enos.

GALĖ8 B AUSTI  PAŽEIDĖJUS

Valdyba gavo savivaldybės 
policijos vyr. komisaro A. Vilbiko 
prašymą suteikti savivaldybės 
policijos pareigūnams teisę surašyti 
administracinių teisės pažeidimų 
protokolus. Valdybos posėdyje buvo 
paaiškinta, kad policijos pa
reigūnams sunku dirbti, neturint šių 
jgaliojimų. Pavyzdžiui, iš policijos 
buvo prašoma reguliuoti prekybą

M I E S T O
VALDYBOJE

pirotechnikos priemonėmis, tačiau 
pareigūnai negalėjo surašyti admin
istracinių teisės pažeidimų pro
tokolų ir nubausti pažeidėjus.

Šiaulių miesto valdyba, vado
vaudamasi administracinių teisių 
pažeidimų kodeksu, įgaliojo saviv
aldybės policijos pareigūnus 
surašyti administracinių teisės 
pažeidimų protokolus. Pareigūnai 
galės bausti už mažmeninės preky
bos taisyklių ir viešojo maitinimo 
taisyklių pažeidimus, už prekybos 
įmonėse pirktų prekių keitimo tai
syklių pažeidimus, už jmonės reg
istravimo duomenų ir dokumentų 
pateikimo tvarkos pažeidimus, už 
neteisingų duomenų apie gautas 
pajamas įrašymą j išduodamas 
piliečiams pažymas ar kitus doku
mentus ir tokių dokumentų 
pateikimą. Pareigūnai galės 
nubausti ir už neteisėtą mokymo ar 
studijų organizavimą bei už kli
udymą jaunimui mokytis. Posėdyje 
buvo paaiškinta, kad yra tėvų, ku
rie neleidžia savo vaikų j mokyklą. 
Anksčiau tokius tėvus nubausti 
galėjo tik mokyklos administracijos 
darbuotojai, tačiau dažnai 
nusižengę tėvai mokytojų neklausy
davo ir jų neįsileisdavo j namus. Tiki
masi, kad policijos pareigūnų 
“auklėjamasis” poveikis bus dides-

M O TER IS  NEBUS IŠM E S T A  | 
GATVĘ

Miesto Valdyba gavo pilietės Z.

Biliūnienės prašymą skirti butą. Šiai 
moteriai aplinkybės susiklostė itin 
nepalankiai: liko viena su dviem 
dukromis ir teismo sprendimu yra 
metama j gatvę.

Z. Biliūnienė Čkalovo g. 13-3 
dviejų kambarių be patogumų bute 
apsigyveno 1988 m. Moteris j butą 
jsikėlė, gavusi žodinj butų eksploat
avimo dalies viršininko leidimą. 
1993 m. kovo pabaigoje buvusi mi
esto valdyba, norėdama sutvarkyti 
gyvenamojo fondo apskaitą, su šia 
piliete sudarė buto nuomos sutartį, 
tačiau moteris negalėjo prisiregis
truoti, nes dar neturėjo lietuviško 
paso. Valdyba nežinojo, jog šiame 
bute jau yra įregistruotas vienas 
žmogus - V. Jakovlevas. Šis pilietis 
kreipėsi j Šiaulių apylinkės teismą, 
kuris nutarė iškeldinti Z. Biliūnienę 
iš buto, Čkalovo g. 13-3, nesuteiki
ant jai kilos gyvenamosios patalpos. 
Butų skyriaus vedėja A. Jan
kauskienė taip pat buvo linkusi 
manyli, jog kito buto Z. Biliūnienei 
nereikėtų suteikti. Mero pavaduoto
jas A. Sėjūnas sakė, kad jei sukly
do Valdyba, pasirašydama 
neteisėtą sutartį, tai neturėtų 
nukentėti niekuo dėta moteris. Vice
mero nuomone, būtų per daug žiau
ru išmesti Z. Biliūnienę su dukromis 
j gatvę. 4 valdybos nariai iš 5 bal
savo už tai, kad moteriai būtų suteik
tas kitas butas. Butų skyriaus vedėja 
A. Jankauskienė buvo įpareigota 
per dvi savaites surasti, kokj butą 
būtų galima skirti Z. Biliūnienei.

AUSROS ALĖJA
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tokia: keitimas vienodu santykiu 
buvo labai palankus naujiesiems 
didžturčiams, dažniausiai vadinami
ems mafija. Kieno didžiausia kaltė 
dėl nesąmonės, jvedant litą: Lietu
vos banko eksvaldytojo R. Vi
sokavičiaus, eksprem jero A. 
Šleževičiaus ar dar tebegyvuojan
čio Jo Ekscelencijos? Kurio iš jų 

' nuomonė buvo svarbiausia tame 
Lito komitete, aišku turbūt kiekvie-

r nam.
Paskui susigriebta: kompensuo- 

sim.
' Iš pradžių apie tai reikėjo galvo- 
• ti. numatyti bent vieną ėjimą j priekj.
’ Bet ir kompensavimas “geras": 10:1

(už dešimt rublių vienas litas), kai 
senasis rublis gal keturiskart stipres
nis už dabartinj litą. Realus santykis 
-10:40 (dešimt rublių atitinka keturi
asdešimt litų). Po to beliks skėsči
oti rankomis ir lementi apie požiūrio 
j sąžiningą darbą nuvertėjimą...

Pasielgta grynai bolševikiškai. 
Kaip Spalio revoliucionieriai nuver
tino “buožių" darbą, taip ir naujieji 
“sudemokratėję" vadai nuvertino 
darbą (ir santaupas) tų, kurių dėka 
Lietuva ekonominiu išsivystymu pir
mavo tarp kitų buvusių tarybinių 
socialistinių respublikų ir kurių suku
rtais turtais (statiniais, įrengimais) 
dar ir šiandieną tebesinaudojame.

O kas praturtėjo naujaisiais lai
kais? V. Šaltis gerai parašė: “Mes 

I anais laikais ne vogėm, o tik prati-

Loonija MALAKAUSKIENĖ

Dryžuotų maišelių nepirkusi, te
beturiu kišenėje litą

Turguje keliose vietose moterys 
pardavinėja Ikatviškus degtukus : su 
raiteliu, sportininku. Pirksiu . Kokie 
pigūs. Paketėlį parduoda po 80 cen
tų. Mano anūkas, andai radęs
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nomės vogti". Ką dengia žodžiai 
“naftos verslas", “prekyba naftos 
produktais", “prekyba metalais"? 
Daugeliu atvejų šie “verslininkai" ir 
“ prokyb in inka i" padėjo rusų 
sukčiams apvogti rusų liaudį, jai 
prik lausančius turtus išvežti į 
Vakarus.

Kaip išsivalysime, išbrisime iš to 
purvo? Esu girdėjęs nuomonę, jog 
paprastai tik trečiasis parlamentas 
būna normalus, ima leisti gerus 
įstatymus. Gal pagaliau ir Prezi
dentą išsirinksime...

Galbūt. Nors ir mažai tikėtina, jei 
rinks tokie, kurie šaltą žiemą ne
priėmė bedalio, ir rinks iš tokių, ■ku
rie nepriimtų...

Daug kas įnirtingai keikia rusus: 
jie kalti, kad mes tokiais tapome. 
Betgi pagyvenkite Rusijoje ir pam
atysite, kad žmonės ten daug 
nuoširdesni. Per trejus metus nė 
sykio nesu girdėjęs: “Ei, seni, duok 
užrūkyti!", o tik “Izvinite, prikuritj 
možno?" O čia, Lietuvoje, neretai 
susidursi su turtingesnių jauniklių 
panieka. Kas gi tu toks, senesnio ar 
vidutinio amžiaus žmogau? Santau
pas iš tavęs atėmė dabartinė valdžia 
(kurią tu pats iškėlei), jėgų iš naujo 
viską pradėti ne kažin kiek beturi, o 
jei dar ir turėtum, nepavyks jomis 
pasinaudoti - dėl amžiaus nepriima į 
darbą: "reikalingas iki 35-erių..."

Vis to esencija, geriausias rodik
lis - “Radijo šou" laida, kurioje senu
kas Albinas tik ir tegirdi: "Et, senis, 
duot jam į galvą ar "Eik tu, seni, na...” 
Laidos rengėjai aiškinasi: mes ro
dom gyvenimą, koks yra. Arba: mes 
kvailiojam todėl, kad ir žiūrovas yra 
kvailas. Būkite bent kiek protingesni 
už žiūrovą! Kvaili paaugliai, ekrane 
matydami spardomą Albiną, netruks 
patys pritaikyti "patirtį".

Gal čia ir juokas, bet kaip jis skir
iasi nuo humoristinio to pačio katino 
Leopoldo, krokodilo Genos! Net se
riale "Na, palauk” iš vilko juokiamasi 
kur kas geraširdiškiau, ir jo Rusijos 
žiūrovams labiau gaila, jam jie labi
au simpatizuoja...

Negi dėl to išsiveržėme į laisvę, 
kad paskęstumėme purve?!

Kokią gerą valdžią gali išrinkti tok
ie radiošoumenai ir juos mėgstantieji, 
pamėgdžiojantieji, kokią galime 
išrinkti iš tokių - suzbignevėjusių, 
subronėjusių?

Nejaugi teisus poetas J. Strielkū
nas: “Jau niekur mes nebenueisim...

Gal ir nueisim... Jei gamyba didės 
kasmet po keturis procentus, per 
keliolika metų pasieksim 1989 m. 
buvusį lygi.

Ilgu laukti, be to, tos gėrybės 
atiteks nebe maždaug po lygiai, kaip 
kad anais laikais...

Norvegai baisisi mūsų pes
imizmu. O iš kur tą optimizmą paim
ti?

L A T V IŠ K Ų ”  D E G T U K Ų  

IR G I N E P IR K S IU !
dešimtį centų, klausė, ką galima už 
juos nupirkti. Atsakiau, kad degtukų 
dėžutę. Jis ir pažadėjo nupirkti man 
degtukų dėžutę. Eidami pro vieną 
ištisą parą dirbantį kioską, prisim
inėme kištbėja esantį, aš pakėliau 
vaiką iki tvoros aukštyje esančio lan
gelio, jis paprašė degtukų dėžutės, 
pardavėja išklausinėjo, ką ketverių 
metų pirkėjas su degtukais darys, 
atsakymas ją patenkino, bet pa
sirodė, kad degtukai čia kainuoja 20 
centų. Pirksiu latviškų degtukų po 
80 centų už paketuką (dešimt 
dėžučių).

Ar čia seniai prieš Kalėdas ar 
Velykas valdiška mašina darbo di
eną suvažinėdavome į Rygą ir at
gal: žuvelių, silkių, mielių. Įprastinės 
lauktuvės: Rigas maize, kimenu 
sirs, dar juodas, klampus, jokiu spir
itu nekviapiantis "Spiritus dorė" iš 
homeopatinės vaistinės dabar jau 
amžiną atilsį kaimynei močiutei 
ytrintis nuo visokių skausmų. Ir, ži
noma, degtukai su raiteliu: stori, 
stambūs, didelėm is rudomis 
galvelėmis, neskubantys užgesti...

Man dar nespėjus išsižioti, pro 
šalį eidamas žmogus burbteli:

- Po pusę dėžutės!
Praveriu padėtą pavyzdėlį. 

Dėžutė lyg ir apypilnė, bet... tie 
patys mūsiškiai: liesi, kreivai išpjau
ti, todėl greit lūžtantys, mėlyni 
dėžutės šoneliai vos vos rudu aštru
mu padengti. Imu į rankas paketą,- 
lengvą ir smarkiai barškantį. Nepirk
siu!

Psichologinis etiudas 
rinkos santykių tema

Įtariai žiūriu į jaunas miklias ki
aušinius skaičiuojančias rankas, 
paskubomis skaičiuoju drauge.

Vos atsispiriu pagundai pers
kaičiuoti vairuotojo duodamą tal
onėlių pluoštelį. Pirmą kartą jis man 
atrodo įtartinai plonas.

Bet juk vieną jau pati ką tik atsi
plėšiau...

HONDA
ELEKTRINĖS

ŽOLIAPJOVĖS
Japoniška 

kokybė Ir 
patikimumas!

UAB “Brukąs" 
V iln ių», Naugarduko  01*103 

_ T»l/fax: 23 10 17 
Š iaulia i, Tol. 43 27 67
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BALTIJOS TV
PIRMADIENIS, 03.04
8.30 Amerikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis"(552) 9.30-18.50 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Vaid
ybinis filmas."Paklausk dar kartą" 
("Ask Me Again") M elo
drama. Rež.Deborah Reinisch.Vai- 
dina: Leslie Hope.Robert
Bruce.JAV, 1989 20.30 Italų serialas 
“Manuela" (132) (rusu k.) 21.00 
Amerikiečių serialas “Taip sukasi 
pasaulis” (553) 21.55 Baltijos 
naujienos 22.00 Rytų kovos menas 
- BUSHIDO (7) 23.00 NBA apžval
ga 23.30 Sporto sensacijos 24.00-
8.30 CNN programa (PAL siste
moje)

ANTRADIENIS, 03.05
8.30 Amerikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis"(553) 9.30-18.50 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas "Manuela" (132) (rusų k.)
19.30 Čempionų pasaulis "Monte 
Carlo ralis” 20.00 Kvailybių pasau
lis 20.30 Italų serialas "Manuela”
(133) (rusų k.) 21.00 Amerikiečių 
serialas “Taip sukasi pasaulis”(554)
21.55 Baltijos naujienos 22.00 Vaid
ybinis filmas."Ugnies pavasaris" 
( “Printemps De Feu") 
Drama. Rež.Claude Boissol. 
Vaidina:Marie-France Pisier, An- 
drzej Seweryn,Jiri Holy. Prancūzi
ja,1993 23.30 Čempionų pasaulis 
“Kopimas į kalnus" 24.00-8.30 CNN 
programa (PAL sistemoje)

TREČIADIENIS, 03.06
8.30 Amerikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis"(554) 9.30-18.50 
Deutsche VVelle programa (PAL sis
temoje) 18.50 Programa 19.00 Italų 
serialas "Manuela" (133) (rusų k.)
19.30 Sporto sensacijos 20.00 
Sveikatos kaina.Alkoholis ir sveika
ta 20.20 Jazz 20.30 Italų serialas 
“Manuela" (134) (rusų k.) 21.00 NBA 
fantastika! 21.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų Lyga. “REAL MADRID”

(Madridas)-"JUVENTUS FC" (Turi
nas) Tiesioginė rungtynių transliaci
ja iš Madrido Pertraukoje Baltijos 
naujienos 23.20 Čempionų pasau
lis “Monte Carlo ralis" 24.00-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

KETVIRTADIENIS, 03.07
8.30-18.50 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistemoje) 18.50 Progra
ma 19.00 Italų serialas "Manuela”
(134) (rusų k.) 19.30 NBA: Žvilgs
nis iš arčiau! 20.00 UEFA Čempi
onų Lygos ketvirtfinalio 1-sios rung
tynių dienos apžvalga 21.00 
Amerikiečių serialas "Taip sukasi 
pasau lis"(555) 21.55 Baltijos 
naujienos 22.00 Vaidybinis 
f ii m as. "Kruvinasis trečiadienis" 
( “Bloody W ednesday") 
Trileris.Rež.Mark Gilhuis. Vaidina: 
Raymond Elemendorf, Pamela Bak
er. JAV. 1987 23.35 Ekrane Čarlis 
Čaplinas! “Policija" (“Police") 24.00-
8.30 CNN programa (PAL siste
moje)

PENKTADIENIS, 03.08
8.30 Amerikiečių serialas "Taip 
sukasi pasaulis"(555) 9.30-18.20 
Deutsche Welle programa (PAL sis
temoje) 18.20 Programa 18.30 “Už 
kampo..." Senų anekdotų devintu
kas Laidos autorius ir vedėjas 
R.Bingelis 19.00 Krepšinis. LKL 
čempionatas. “OLIMPAS” (Plungė)- 
"ŽALGIRIS" (Kaunas) 20.30 Italų 
serialas “Manuela" (135) (rusų k.)
21.00 Amerikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis" (556) 21.55 Balti
jos naujienos 22.00 Muzikinis filmas 
“Tebūnie naktis" “Bring On The 
Night” (apie STING'ą). Rež.Michael 
Apted.Anglija,1985 23.35 Ekrane 
Čarlis Čaplinas!."Nokautas" (“Knock 
Out") 24.00-8.30 CNN programa 
(PAL sistemoje)

ŠEŠTADIENIS. 03.09
8.30-17.00 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistemoje) 17.00 Amerik
iečių serialas "Taip sukasi pasaulis" 
(556) 18.00 Lėlių filmas vaikams 
“V ištienos su ltinys"(5,6) 18.30

Krepšinis. LKL čempionatas. "ŠI
LUTĖ" (Šilutė)-"OLIMPAS" (Plungė)
20.00 Krepšinis. NBA rungtynės
21.00 Amerikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis" (557) 22.00 Vaidy
binis filmas ‘ Raudonoji aušra" (“Red 
Head") Trileris.Rež.Walter Hill. Vaid
ina: Arnold Schwarzenegger, James 
Belushi,Gina Gershon.JAV,1988
23.45 NBA: Žvilgsnis iš arčiau! 0.15-
8.30 CNN programa (PAL siste
moje)

SEKMADIENIS, 03.10
8.30-16.30 Deutsche Welle progra
ma (PAL sistemoje) 16.30 Vaikų 
savaitgalis. Lėlių filmas vaikams 
“V ištienos su ltinys"(7,8) 17.00 
Amerikiečių serialas "Taip sukasi 
pasaulis"(557) 18.00 Religijos laida. 
Žingsniai 18.30 Italų serialas “Man
uela" (134,135) (rusų k.) 19.30 LKL 
apžvalga 20.00 NBA apžvalga
20.30 Čempionų pasaulis “Jean'as 
Vuarnet'as” 21.00 Amerikiečių se
rialas "Taip sukasi pasaulis"(558)
22.00 Kinas-mano meilė. Vaidybinis 
film as "Procesas" (“The Trial") 
Filosofinė drama pagal Franz’o 
Kafk'os romaną. Rež. Orson 
Welles. Vaidina: Anthony Perkins, 
Jeanne Moreau, Orson 
W elles,Rom y Schneider, Elsa 
Martinelli.Anglija,1963 24.00-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

U S T K T V

Pirmadienis, kovo 4 d.
7.25 Programa 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “Be 
namų negerai...", 353, 354 s. 15.55 
Programa. 16.00 “ ...prieštarauk" 
Diskusijų šou. 17.00 Vremia. 17.20 
Monitorius. 18.10 “Voltronas” ,8s. 
Animacinis serialas. 18.35 “Be 
namų negerai...“, 353,354 s. 19.30 
“Statyba” . TV žurnalas. 20.00 Žin
ios. 20.25 “Benny Hillo šou”. Anglų 
humoro laida. 21.00 "Vakarų Waiki
ki, 1". 11 s. JAV serialas. 22.00 
Tangomanija. 22.25 "Trys su puse". 
Dzūkai Lietuvai. 23.00 Žinios. 23.15 
“Radijo šou'. Humoro laida. 23.45

Nakčia. “Potraukis žudyti" (Mind To 
Kili) - “Likti su pavojumi". Anglų de
tektyvinis trileris, 1994 m. Vaid. Phil
ippas Madocas ir kt.

Antradienis, kovo 5 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “Be 
namų negerai...", 355,356 s. 15.55 
Programa. 16.00 Holivudo žinios.
16.30 “Pasimatymas". TV žaidimas.
17.00 Vremia. 17.20 “TAIP.NE".
18.10 “Pingvinai keršytojai", 9 s. 
Animacinis serialas. 18.35 “Be 
namų negerai...” , 355, 356 s. 19.30 
“Paslaptingasis A.CIarke pasaulis", 
12s. Anglų dok.f. 20.00 Žinios.
20.25 “Benny Hillo šou". Anglų hu
moro laida. 21.00 “99-1”, 1 s. Aus
tralų detektyvinis trileris, 1995 m.
22.00 “...prieštarauk!" Diskusijų šou.
23.00 Žinios. 23.15 “Plikis". Humoro 
serialas. 23.45 Nakčia. “Dvikova" 
(The Stand) - “Dvikova". JAV fan
tastinis trileris- Stepheno Kingo ro
mano ekranizacija, 1994 m. Vaid. 
Gary Sinise, Molly Ringwald ir kt.

Trečiadienis, kovo 6 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “Be 
namų negerai...", 357, 358 s. 16.05 
Programa. 16.10 “Vakarų Waikiki, 
1", 11 s. JAV serialas. 17.00 Vremia.
17.20 Tangomanija. 17.40 “Šou bul
varas". Humoro laida. 18.10 
“Voltronas",9s. Animacinis serialas. 
18.35 “Be namų negerai...", 357,358 
s. 19.30 Keturi ratai. 20.00  Žinios.
20.25 “Pasimatymas". TV žaidimas.
21.00 “Robotas policininkas" (Rob- 
ocop( JAV fantastinis serialas, 1994 
m., 6 s. 22.00 "Tarybinės kronikos”. 
Laida apie praetj. 23.00 Žinios. 
23.15 “Benny Hillo šou". Anglų hu
moro laida. 23.45 Nakčia. "Mansar
da: Anos Frank slėpimasis" (Attic 
:The Hiding Of Anne Frank) JAV 
vaid.f. . 1988 m. Rež. Johnas Er- 
manas. Vaid. Mary Steenburgen, 
Paulas Scofieldas ir kt.

Ketvirtadienis, kovo 7d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.

9.00 Teleparduotuvė. 9.05 “Be 
namų negerai...", 359,360 s. 16.00 
Programa. 16.05 Auksinė “Discov- 
ery" kolekcija. “Septyni pasaulio ste
buklai", "Tiesiog stebuklai" 17.00 
Vremia. 17.20 Holivudo žinios. 
17.50 “VRS kamera". 18.10 ‘Pingv
inai keršytojai", 10. s. Animacinis 
serialas 18.35 “Be namų negerai...”, 
359,360 s. 19.30 “Vienam gale 
kablys...". Laida žvejamsir ne tik ji
ems.
20.00 Žinios. 20.25 Šou bulvaras. 

Humoro laida. 21.00 "Aatogrąžų 
karštis” (Tropical Heat).1s. JAV se
rialas. 22.00 Mis Dzūkija-96. 23.00 
Žinios 23.15 “Benny Hillo šou". An
glų humoro laida. 23.00 Nakčia. 
“Puolę angelai"(Angel Falls( JAV 
vaid.f., 1993 m. Rež. Joyce Chop- 
ra. Vaid. James Brolinas, Kim Cat- 
trall ir kt.

Penktadienis, kovo 8 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto Ratas.
9.00 Teleparduotuvė. 9.05 "Be 
namų negerai...", 61,362 s. 16.00 
Programa. 16.05 “Robotas policinin
kas" .. 6 s. JAV fantastinis serialas,
1994 m. 17.00 Vremia. 17.20 “Tary
binės kronikos". Laida apie praeitį.
18.10 "Voltronas”. 10s. Animacinis 
serialas. 18.35 ‘ Be namų nege
rai...", 361, 362 s. 19.30 “Paslpatin- 
gasis A.CIarke pasaulis". 13 s. 
Aanglų dok.f. 20.00 Žinios. 20.25 
Dviračio šou. Humoro laida. 21.00 
“TAIP.NE". TV žaidimas. 21.55 “Pa
grindinis įtariamasis” (Prime Sus- 
pect), 6 d. Detektyvinių trilerių 
ciklas.; Anglija. JAV. 1991 m. Vaid 
Hellen Mirren. 23.40 ‘ Monstrai"- 
“Demonai".

Šeštadienis, kovo 2 d.
8.55 Programa. 9.00 Ryto Ratas.
10.30 “Paslaptingasis A.CIarke pa
saulis". Anglų dok.f. 11.05 “Tary
binės kronikos'. Laida apie praetį.
11.55 “Šou bulvaras". Humoro lai
da. 12.25 "Paslaptingasis A.CIarke 
pasaulis. Anglų dok.f. 12.55 ‘Staty
ba". TV žurnalas. 13.20 Keturi ratai.
13.45 “Pasimatymas". TV žaidimas.

AUSROS ALĖJA
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14.15 "Tangomanija". 14.45 VRS 
kamera. 15.15KibirTeleVibir. "Sap
nų akmuo". 31 s. “Vėjas gluosniu
ose". 43 s. 16.30 "Iš lik im as', - 
"Girnovės išsaugojimas". Anglų 
dok.l. apie gamlą. 17.00 Auksinė 
"Discovery" ko lekcija . "Gelm ių 
paslaptys'.-'Atlantidos paieškos ".
18.00 Telerelro. "Adamsų šeimy
nėlė"- "Dėdės pūlinio negalia". JAV 
humoro serialas, 1964 m. 18.30 
"Holivudo žinios". 19.00 Viskasl
19.30 "Baltojo kalino svetainė"
20.00 Žinios. 20.25 ‘ Komiškos is
torijos". Anglų humoro laida. 21.00 
Šeštadienio pokalb ia i. 22.00 
"Famažuotojas"(Farttasisl) Airių tril
eris. 1986 m. Rež. Robertas Hardy 
Vaid. Chrislopheris Carenove, Tim- 
othy Botlomsas ir kt. 23.40 ‘ Monst
rai"- "Giltinė".

Sekmadienis, kovo 10 d.
8.55 Programa. 9.00 Animaciniai fil
mai. 11.00 "Šeštadienio pokalbiai". 
11.50 "TAIP.NE". TV žaidimas.
12.45 "...prieštarauk!" Diskusijų šou.
13.45 "Viskas! 14.15 Baltojo katino 
svetainė. 14.40 "Vienam gale 
kablys...". Laida žvejams ir ne tik ji
ems. 15.00 Dviračio šou. 15.15 Ki- 
bir Tele Vibir. "Vėjas gluosniuose', 
44 s. "Lobių sala". 16.30 "Iš Nation
al Geographic kolekcijos'-ą'Katės: 
paglostyk tigrą". 17.30 Auksinė Dis
covery kolekcija. "Archeologija"-"EI 
Tahino paslaptys". 18.00 
"Flinstounai", 71 s. JAV animacinis 
serialas. 18.30 Holivudo žinios.
19.00 "Beverly Hills, 90210". JAV 
serialas, 2/13 s. 20.00 Žinios. 20.25 
"Monitorius". Diskusinė savaitės 
aktualijų laida. 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.35" Pabėgimas pas 
Atėnę " (Escape To Athena) Anglų 
vaid.f., 1979 m. Rež. George Pou 
Cosmatos. Vaid.Rogeris Moore, 
Telly Savalas. Claudia Cardinale ir 
kt. 23. "Kruvinasis sekmadienis". 
Kriminalinių įvykių apžvalga.

LIETUVOS TV
Pirmadienis, kovo 4 d.
7.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Ž in ios. 18.10 Pirm asis 
kanalas. 18.35 Baltarusių progra
ma. 18.50 Žinios (rusų k.). 19.00 
Programa vaikams. * Profesoriaus 
Knysfio palėpėje. " Animac.f. "Don 
Kichotas". 19.30 TeleLIFE. Pris
tatome festivalio spektaklius iš Bel
gijos, Lenkijos ir Vokietijos. 20.00 
01,02,03. 20.30 Panorama. 21.05 
Sporto studija. 21.15 Prancūzų kino 
vakaras. “Violetinis laksi". Rež.
I.Buasė. Vaidina F.Nuarė. 23.10 TV 
anonsas. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Baleto salė. Muzikinis žur
nalas.

Anlradienis, kovo 5 d.
7.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Laida lenkų k.
18.30 Anglų k. mokomoji programa 
"Look Ahead". 45 d. 18.45 Žinios 
(rusų k.). 18.55 TV anonsas. 19.00 
Animac.f, "Liolekas ir Bolekas".
19.10 Laida moksleiviams "Ant pa
langės". 19.30 Dok.f. "Nuo ledkalnio 
pažvelgus". 19.40 9 amatai. Laidą 
veda B.Balynienė. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Anglų 
TV serialas "Krokodilo odos batai".
7 s. 22.05 Muzikinis viešbutis. 23.50 
TV anonsas. 23.05 Vakaro žinios.
23.20 Brydė. UAB "Litera” leidyklos 
ir "Skomanto" serijos sumanytojas 
rašytojas K.AImenas.

Trečiadienis, kovo 6 d.
8.00 TV techninė profilaktika. 17.55 
Programa. 18.00 Ž inios. 18.10 
Gyvoji prancūzų k. Francais en ac- 
lion. 5 d. 18.40 Krikščionio žodis.
18.50 Žinios (rusų k.). 19.00 Progra
ma vaikams. Animac.f, “Gyveno 
kartą žiurkėnas". 19.25 Sveikata 
kasdien. 19.40 Studijoje - Lietuvos 
Respublikos Seimo vadovai. 20.30 
Panorama. 21.05 Sporto studija.
21.15 Loterija "Perlas". 21.20 TV 
anonsas. 21.25 Nakviša. 22.25 Len
kų vaid.f. “Tik baimė". Rež. Barbara 
Sas. Vaidina A.Dyna. 1993 m. Per
traukoje - 23.15 Vakaro žinios.

Ketvirtadienis, kovo 7 d.
7.00 Labas rytas. 16.55 Programa.

17.00 Europos moterų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. Li- 
etuva-čekija. Transliacija iš Kauno 
sporto halės. Pertraukoje - Žinios ir 
TV anonsas. 18.20 Rikiuotė. 18.40 
Vyriausybė nutarė... 18.55 Žinios 
(rusų k.). 19.05 Programa vaikams. 
Animac.l. ‘ Bremeno muzikantai". 
19.35TV artelė (rusų k.). 20.15 Nėra 
to blogo, kas neišeitų į gera. 20.30 
Panorama. 21.05 Sporto studija.
21.15 Teatras. Lietuvos rusų dra
mos teatras: būti ar nebūti? Aut. 
J .Java itis . 22.10 TV žaidimas 
"Paskutinis šansas". 22.35 "22". 
Sporto programa futbolo mėgėjams.
22.55 TV anonsas. 23.00 Vakaro 
žinios.

Penktadienis, kovo 8 d.
7.00 Labas rytas. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Sodų kraitė.
18.30 Anglų k. mokomoji programa 
"Look Ahead". 46 d. 18.45 Žinios 
(rusų k.). 18.55 TV anonsas. 19.00 
Programa vaikams. Senoji animaci
ja. 19.30 6 kontinentai. Vedėjas L. 
Balsys. 19.55 Kryžminė ugnis.
20.30 Panorama. 21.05 Sporlo 
studija. 21.15 Kanadiečių vaid. se
rialas ‘ Šalutinis poveikis". 16 s.
22.00 Laisvės alėja, 22.20 TV žaid
imas "Sėkmės keliai". 23.05 TV an
onsas. 23.10 Vakaro žinios. 23.25 
Country Lietuvoje. Amerikiečių muz
ikinis I. "Vis dar gyvas country!"

Šeštadienis, kovo 9 d.
8.00 Labas rytas. 10.00 Svetimo 
skausmo nebūna. 10.30 Šarka.
11.00 Mūsų kalba. Atsakome žiūro
vams. 11.30 Sveika, Prancūzija. 
Bonjour la France. * Prancūzų 
kultūros centro veikla Vilniuje. ‘ 
Karoliniškių vaikų muzikos mokyk
los choro "Cantica" viešnagė 
Prancūzijoje. 12.00 TV anonsas.
12.05 Pasaulio sportas. 12.50 
Šachmatų klubas. 13.05 Užeikit, 
sveteliai. Išeiname ir sugrįžtame. 
Senovines suvalkiečių liaudies 
dainas dainuoja  seserys Ž. ir 
D.Makauskaitės. 13.30 Kanadiečių 
serialas vaikams "Ūdros įlankėlė". 
19 s. 14.00 “Mare Ballicum”. Balti
jos šalių TV žurnalas. 14.30 Lietu
vos kino studijos vaid.t. "Sodybų 
tuštė jim o  m etas". 1-2 s. Rež. 
A.Grikevičius. 17.00 TV žaidimas 
•Milijonierius". 17.20 TV anonsas. 
17.25 Žinios. 17.35 Amerikiečių 
dok.l. ciklas “Žvilgsnis j ateitį". 10 d.
18.05 Kino pasaulyje. 18.30 Dain
uoja Slasys Povilaitis. Vakaras Val
stybiniame akademiniame dramos 
tealre. 19.55 Stilius. Gyvenimo būdo 
ir madų žurnalas. 20.30 Panorama.
21.05 Sporto studija. 21.15 Loterija 
“ Perlas". 21.20 Po savo stogu.
22.00 Australų TV serialas "Nusikal
stamas teisingumas". 14 s. 22.50 
Laida jaunim ui "Beveik rimtai".
23.20 TV anonsas. 23.25 Vakaro 
žinios. 23.40 "Queen" koncertas Rio 
de Žaneire.

Sekmadienis, kovo 10 d.
8.50 Programa. 8.55 Liudykime 
Kristų. 9.25 Laida vaikams “Vyturi
ams ir pelėdžiukams". 10.20 Aus
tralų vaid. serialas vaikams "Slap
toji misija". 27 s. 10.45 TV žaidimas 
■Konrado kavinės ruletė". 11.15 
"S eptyn ios Kauno dienos". 
Visuomeninis-publicistinis žurnalas.
12.00 TV anonsas. 12.05 Krepšin
io pasaulyje. Autorius V. Mačiulis. 
12.35 Lab'as, 13.30 Vilniaus muzi
ka. D alyvauja R.Maciūtė, 
A .Jonušas. L ietuvos kamerinis 
orkestras, Karoliniškių muzikos 
mokyklos vaikų choras, tekstus 
skaito A.Kiliuvienė ir R.Giedraitis. 
Vedėja R.AIeknailė-Bieliauskienė.
14.10 Amerikiečių dok.l. ciklas ‘Eu
ropos gamtos stebuklai". 9 d. “Su 
milais ir legendomis susijusios viet
os". 15.00 Sveikinimų koncertas.
16.00 Am erikiečių TV serialas 
■Namelis prerijose", 16 s. 16.50 
Katalikų TV studija." Žurnalas "Tavo 
la ika s ” . ‘  Katalikų bažnyčios 
naujienos. 17.20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 17.50 Žinios. 17 55 Gyvy
bės žalias medis. 18.20 “Formulės- 
1" Australijos Grand pri*. Vaizdo 
įrašas iš Australijos. 20.30 Panora
ma. 21.05 Sporlo studija. 21.15 Pir

masis kanalas. 21.40 Britų muzi
kinių apdovanojimų ceremonija-96.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Kauko- 
dromas.

TELE 3
Pirmadienis. 96 03 04
7.30 “CNN" žinios (a). 8.30 Rek
laminė inlormacija "100 %”. 8.35 TV 
serialas “Santa Barbara". 907 s.
9.30 TV serialas “Maria Celeste".
116 s. 10.20 Petrauka. 17,40 Pro
grama. 17.45 Teletekstas. 18.00 
Dok. lilmas iš serijos "Jungtinė Ka
ralystė šiandien ". 18.30 Pasaulio 
sportas. 18.55 Reklaminė informaci
ja “100 %". 19.05 Madų laida “Stil
ius". 19.30 TV serialas "Santa Bar
bara". 908 s. 20.30 Animacinis lil
mas "Trys muškietininkai". 1 s.
21.00 Ž inios. 21.15  Sporlo 
naujienos. 21.30 TV seria las 
“Akapulko karštis" ("Acapulco 
H.E.A.T.", JAV nuotykinis, 1993). 2 
s. 22.30 Muzika. 23.00 Reklaminė 
inlormacija “100 %”. 23.15 Žinios.
23.30 Sporto naujienos. 23.40 Vaid
ybinis lilmas “Šauksmai naktyje" 
(“Night Cries", 1994, JAV kovinis; 
rež. M.L.Behrman, aki. J.KIarr, 
D.Schiesser ir kt.). 1.10 Pabaiga.

Antradienis. 96 03 05
7.30 "CNN” žinios (a). 8.30 Rek
laminė informacija “100%". 8.35 TV 
serialas “Santa Barbara". 908 s.
9.30 TV serialas “Maria Celeste".
117 s. 10.20 Petrauka. 17,40 Pro
grama. 17.45 Teletekstas. 18.00 
Muzikos laida “POP TV". 18,55 Re
klaminė inlormacija ”100 %", 19.05 
Laida "Mokslas ir technologija" 
("Science and Technology” , a, tilr.).
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 
909 s. 20.30 Animacinis lilmas 
"G.I.Joe - nepaprastų karių būrys". 
5 s. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 Vaidybinis lilmas 
"Staiga" ("Suddenly", rež. Lewis 
Allen, aki. F.Sinatra, S.Hayden ir 
kt.). 23.00 Reklaminė informacija 
“ 100 %". 23.15 Žinios. 23.30 Sporto 
naujienos. 23.45 Pramoginė laida 
"Gineso šou". 51 d. 00.15 Pabaiga.

Trečiadienis, 96 03 06
7.30 Techninė profilaktika. 17.40 
Programa. 17.45 Teletekstas. 18.00 
Politinė laida "Žvelkime atidžiau".
18.30 Muzika. 18.55 Reklaminė in
formacija "100 %". 19.05 TV žur
nalas “Kelionių vadovas" ("Travel 
Guide", a, tilr.). 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara'. 910 s. 20.30 Ani
macinis lilmas "Transfomneriai”. 9 s.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 TV serialas “Ke
lias j dangų" (“Highway To Heaven", 
JAV lantastinė drama). 2 s. 22.30 
Muzika. 23.00 Reklaminė inlormaci
ja "100 %". 23.15 Žinios. 23.30 
Sporto naujienos. 23.45 Pramoginė 
laida “Gineso šou". 52 d. 00.15 Pa
baiga.

Ketvirtadienis, 96 03 07
7.30 "CNN" žinios (a). 8.30 Rek
laminė inlormacija “ 100 %". 8.35 T V 
serialas "Santa Barbara". 909, 910 
s. 10.15 TV serialas "Maria Ce
leste”. 118 s. 11.05 Pertrauka. 17.40 
Programa. 17.45 Teletekstas. 18.00 
Lėlinis filmas "Seklio Trupinio nuo
tykiai". 5 s. 18.30 Laida "Langas j 
gamtą”. 18.55 Reklaminė informaci
ja “ 100 %". 19.05 Dokumentinis 
ciklas “Šveicarija" (a, tilr.). 19.30 TV 
serialas “Santa Barbara". 911 s.
20.30 Animacinis filmas "Transform- 
eriai'1. 10 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sparto naujienos. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Molly ir nesutramdomasis 
Johnas" ("Molly and Lawless John", 
vesternas, rež. Gary Nelson, akt. 
S.EIliot, C.Gulager irki.). 23.00 Re
klaminė informacija "100 %". 23.15 
Žinios. 23.30 Sporto naujienos.
23.45 Laukiniai Pietūs. Dok. filmas 
"Paukščiai be skrydžio". 0.15 Pa
baiga.

Penkiadienis, 96 03 08
7.30 "CNN" žinios (a). 8 30 Rek
laminė inlormacija “ 100 %". 8.35 TV 
serialas „Santa Barbara”. 911 s.
9.30 TV serialas "Maria Celeste". 
119 s. 10.20 Pertrauka. 17.40 Pro
grama. 17.45 Telelckslas. 18.00 TV

žurnalas "Europos kaleidoskopas".
18.30 TV žurnalas "Pasaulio aidas".
18.55 Reklaminė informacija "100 
%". 19.05 Dokumentinis ciklas 
“Centrinė gatvė" ("Center Street", a, 
titr.) 19.30 TV serialas "Santa Bar
bara". 912 s. 20.30 Animacinis fil
mas "Mažučiukų gyvūnėliu parduo
tuvė". 6 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 2 1 .30 TV serialas 
"Kalnietis" ("The Highlander", fan
tastinis). III. 2 s. 22.30 Vaidybinis fil
mas “Rizika" ("Risk", JAV trileris).
0.00 Reklaminė inlormacija "100 
%". 0.10 Žinios. 0.25 Sporlo 
naujienos. 0.35 Pabaiga.

Šeštadienis. 96 03 09
9.00 Programa. 9.05 "Muzika ir 
šventas žodis" (r, titr.). 9.30 Anima
cinis lilmas "Mažučiukų gyvūnėlių 
parduotuvė". 6 s. 10.00 Medicinoj 
laida “Sveikatos apsaugos reforma".
10.30 Vaidybinis filmas "Molly ir 
nesutramdomas Johnas" ("Molly 
And Lawless John", vesternas, rež.
Gary Nelson, akt. S.EIliot,
C.Gulager ir kt.). 12.00 TV serialas 
"Kalnietis" ("The Highlander", fan
tastinis). III. 2 s. 13.00 Muzikos lai
da "POP TV". 14.00 Muzikos mara
tonas. 15.00 Animacinis lilmas 
"Translormeriai". 9 s. 15.30 Muzika.
16.00 TV serialas "Akapulko karš
tis" ("Acapulco H.E.A.T.”, JAV nuo
tykinis, 1993). 2 s. 17.00 Dokumen
tinis ciklas “Centrinė gatvė" (“Cen
ter Street", a, tilr.). 17.30 TV žur
nalas “Rinka". 18.00 TV serialas 
•Maria Celeste". 120. 121 s. 19.35 
Madų laida "Stilius". 20.00 Laida 
"Mokslas ir technologija" (“Science 
and Technology", a, titr.). 20.30 An
imacinis lilmas "Mano mažojo ponio 
pasakos". 6 s. 21.00 Žinios. 21.15 
Teatro laida "Nauji spektakliai".
21.30 LKL pirmenybės. "Šilulė"- 
"Olimpas" (jrašas). 23.00 Žinios.
23.15 Vaidybinis lilmas "Angelas III"
("Angel lli", 1988, nuotykinis, rež.
Tom De Simone, akt. M.Adams,
M.Kapture ir kt.) 1.00 Pabaiga.

Sekmadienis, 96 03 10
9.00 Programa. 9.05 Animaciniai fil
mai: “Lenktynininkas Spydas”. 49 s.
“Mano mažojo ponio pasakos". 6 s.
10.00 Laida “Langas j gamtą". 10.15 
Dokumentinis ciklas “Šveicarija" (a, 
titr.). 10.30 Vaidybinis filmas “Staiga"
("Suddenly", rež. Lewis Alien, aki.
F.Sinatra, S.Hayden ir kt.). 11.45 
Muzika. 13.00 Politinė apžvalga 
“Pasaulio pranešimai" {'World Re
port”, a ). 14.00 Muzikos maratonas.
15.00 Animaciniai filmai: 'Trans
lormeriai 10 s. 'G.I.Joe - nepa
prastų karių būrys”. 5 s. 16.00 "Muz
ika ir šventas žodis" (r, tilr.). 16.30 / " "
TV serialas "Kelias j  dangų" ("High- 1 G E R B IA M I SK A ITY TO JA I! 
way To Heaven , JAV lantastinė dra- .  Priim am a savaitraščio ‘ Aušros ate- 
ma). 2 s. 17.30 TV žurnalas Euro- įa- prenum era ta  antrajam ketvirčiui 
pos kaleidoskopas . 18.00 T V šeri- I  ją  paima įmonė "Tvarka" (int tei 
alas "Maria Celeste". 122, 123 s. 1 450784 )
’ 9.35 TV žurnalas “Kelionig vado- ,  Ka|na , m ėne s iu i - 3 Lt, 
vas ( Travel Guide , a Mr.) 20 00 |  3 m ėnesiam s - 0 Lt
Laida 'Pasaulio sportas”. 20.30 L ė lį-1 ,, , .
nis lilmas "Seklio Trupinio nuotyki- I  la'kraštis prenumeruo|amąs ,

c  .  nĄ nn    x z 1 m iesto  ir ra o n o  paštuose. Laikrašti ■
a i . 6 s. 21.00 informacinė analitinė ■ galite užsiprenumeruoti ir redakcijoje I 
laida “Naujienos. Nuomonės". 21.30 ^Vilniaus g. 153) j

Vaidybinis filmas “Tuff" lenktynės" 
("Turff« Turi", 1985, nuotykinis; rež. 
Fritz K iersch, akt. J.Spader, 
K.Richards ir kt.). 23.20 Muzikos 
laida "Tamsos citadelė". 0.00 Pa
baiga.

ŠIAULIŲ TV 
2-uoju tv  kanalu

Šeštadienis, kovo 2 d. 
19.00-21.00 BTV. 21.00 Mana- 
Mana. 21.30 Rockijada VAU. 22.00 
Sveikinimų koncertas. 22.15 “Šekit 
slieką". 22.45 POP be ROCK. 23.15 
Kriminalinės istorijos. "Tyli naktis".

Sekmadienis, kovo 3 d.
16.30-0.20 Baltijos TV.

Pirmadienis, kovo 4 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Kerėto
ja". 10.15 Žinios. 10.35 "Laurynas 
Ivinskis". 19.00-22.00 Baltijos TV.
22.00 Taip yra. 22.30 Mozaika.
23.00 "Kerėtoja“.

Antradienis, kovo 5 d,
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Kerėto
ja". 10.15 "Būkite sveiki". 19.00 Pirk, 
parduok, inlormuok. 19.10 Žinios.
19.30 "Sodžius”. 20.00-22.00 Balti
jos TV. 22.00 Kartojama "Pirk, par
duok, inlorm uok". Žinios. 22.30 
Sankryža. 22.40 "Kerėtoja".

Trečiadienis, kovo 6 d.
8.30-9.30 Baltijos TV, 9.30 "Kerėto
ja” . 10.15 Žinios. 10.15 Muzikos 
aktualijos. 19.00 "Pirk, parduok, in
form uok". 19.10 Ž in ios. 19.30 
"Raganiukės Gudrės pokštai".
20.00-22.00 Baltijos TV. 22.00 Kar
tojama "Pirk, parduok, inlormuok". 
Žinios. 22.30 Pažintis su preten
dentėmis į "Šiaulių krašto Mis-96" 
karūną. 23.00 "Kerėtoja".

Ketvirtadienis, kovo 7 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Kerėto
ja” . 10.15 Žinios. 10.15 "POP be 
ROCK". 19.00 "Pirk, parduok, infor
muok". 19.10 Žinios. 19.30 TV to- 
rūmas: studijoje - Ūkio partijos at
stovai. 20.00-22.00 Baltijos TV.
22.00 Kartojama "Pirk, parduok, in
lormuok. Žinios. 22,30 Rodo “Ar- 
gos".

Penktadienis, kovo 6 d.
8.30-9.30 Baltijos TV. 9.30 "Paga
liau skambutis". 10.15 Žinios. 10.35 
Pažintis su pretendentėm is į 
"Š iaulių krašto M is-96" karūną.
19.00-22.00 Baltijos TV. 22.00 Pirk, 
parduok, inlormuok. 22.10 Žinios.
22.30 ŠP! studijos laida. 23.00 
'Kerėtoja".
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