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ACIU JUMS, BRANGIEJI!
Ateina ir praeina šventės. Palydime išskubančius ir sutinkame 

stoviniuojančius prie vartų Naujuosius metus.
Susimąstome. Planuojame. Ketiname. Viliamės...
Vaisingos politikos, derlingų, sėkmingos komercinės veiklos 

metų linkime visiems m us sveikinusiems, mum s padedantiems 
materialiai. Karštai spaudtiame dešines visiems dvasingiems 
mūsų sponsoriams.

Ačiū Jums, brangieji! Drauge  -  mes galingi!
Tad dirbkime Lietuvai. J  i pasiilgo mūsų triūso ir pavargo nuo 

veidmainiškų kalbų! Vienykimės darbui!
Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių taryba 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Šiaulių skyrius 

“Aušros alėjos” redakcija

naujienų sm pinys
VANDUO

neturėjo, neturi ir nėra vilčių, kad greitai 
turės.

Šiaulių miesto valdybos posėdyje 
nutarta, kad "vandens skaitiklio ne
veikimo metu, t. y. tikrinimo, remonto 
atveju ar jam sugedus, suvartoto 
vandens kiekis pastate prilyginamas 
vidutiniam paros sunaudojimui per 
oaskutiniuosius du skaitiklio darbo 
mėnesius".

Valdybos nariai pasidalino patirtimi 
apie vandens apskaitos prietaisų kokybę. 
Aprėkiamos sulaukė Rusijos gamybos 
skaitikliai, kurie gavę šiauliškio vandens 
rūdžių porciją, pradeda greičiau suktis, 
ii vartotojas privalo daugiau mokėti 
už vandėnj. Taigi nesame tokio turtingi, 
kad pirictume pigius, bet prastus daiktus.

Valdyba nutarė kreiptis j Lietuvos 
Seimą, Vyriausybę, Aplinkos apsau
gos departamenta bei, ko gero, ir j 
"estų  sąjungą dėl lėšų kaupimo 
ekologinių objektų statybai* Beje, kaip 
informavo valdybos ekologinių pro
blemų ir gamtinių išteklių naudojimo 
skyriaus vedėjas'R. Semeta, miestų 
sąjungą yra vienintelė organizacija,' 
kuri kruopščiai rašo... atskymus i gautus 
raštus. Posėdyje numatyti visi galimi 
Šiaulių ekologinių objektų statybų 
finansavimo variantai, net nauji 
atsiskaitymo už vandenį tarifai, t. y. 
(vėl pabrangimas?) jei valdžia statybų 
naštą perkels ant m iestiečių pečių (iš 
miestiečių kišenių).

PILIEČIŲ TEISES
Neteko galios 1993 06 17 dienos 

Valdybos sprendimas Nr. 394 dėl 
m itingų, piketų ir kt. sambūrių, nes 
Seime priimtas jstatymas, reglamen
tuojantis paminėtuosius piliečių 
veiksm us.

Naujas vietinės reikšmės doku
mentas nesvarstytas ir nepriimtas, 
nes, anot mero A. Saldos, Šiauliuose 
Pj.kas niekam negrasina ir nekenkia 
jok'u masinių susibūrimų metu. Ramu. 
išskyrus nesibaigiančias kairiųjų politi- 
enų pranašystes dėl tariamai galimų 
inkluotuĮ susirėmimų ir kitokių riaušių, 
ei . nei mieste, nei respublikoje dar 

'--■pasirašytas joks kliedesius regla
mentuojantis dokumentas. 

PLANAI
Miesteturi būti tvarka. Yra vienas 

•eimtn-nkas, kuris už viską atsako", 
Paskutiniajame metų posėdyje pasakė 

meras A. Saida, prasidėjus 
m- 1 »ketvirčio valdybos darbo 

ano aptarimui. Valdybos sekretorės 
pasiūlytam darbo plano 

r ė j  1 lš esmės buvo pritarta, nors 
L f / Į H Į  dar turėjo... plevenančių

II. Aptarinėdama miesto namų fasadų 
tvarkymo eigą, valdžia buvo kategoriška 
Paaiškėjo, kad Šiaulių centre daug 
netvarkos: nusilupęs namų tinkas, 
atvipę palangės, lietvamzdžiai. Ponas 
A. Vilčinskas centro fasadinę netvarką 
bandė aiškinti tradiciškai - nėra pinigų. 
Tačiau meras šito nesuprato, nes "ne 
visur reikia pinigų, užtenka ir policinių 
priemonių” Surinkus apsileidėlių baudas,' 
galima pasigražinti. Nereikia daryti 
prabangių rekonstrukcjų, tačiau turėtų 
būti elementari tvarka: ‘‘užlopytas” 
nutrupėjęs tinkas, nurinkti "dar pasi
taikantys’ užrašai rusų kalba. Valdžios 
vyrai ir moterys nutarė, kad neverta 
puldinėti tarp kraštutinumų: "arba juodas 
granitas, arba . nieke”, nes ne kiekvienas 
gali būti toks turtingas kaip vienas 
pačiame miesto centre jsikūręs bankas.

A. Vilčinskui rekomenduota rimčiau 
padirbėti "ties miesto centro namų 
fasadais” ir paruošti naują žmonišką 
ataskaitą šiuo klapsimu.

III. Valdybos posėdyje buvo pasi
dalinta mintimis apie buvusiojo karinio 
J. Gagarino miestelio teritorijos sutvar
kymo bei panaudojim o projektinius 
pasiūlymus.

Teritorija jau dom isi keletas vers
lininkų, kurie ketintų ten pradėti gamy
binę veiklą. Gyvenamųjų namų statybai 
ši vieta, ko gero, nelabai tinkama ne 
vien dėl būtiniausių komunikacijų stokos, 
bet ir dėl neištirtų ekologinių sąlygų, 
kurias išsikraustydami paliko sovietų 
kareiviai.

Su Šia teritorija dar privalėtų susipažinti 
privatizavimo tarnyba, todėl klausimo 
svarstymą Valdyba pratęs sausio 20 
d.

IV. Paskutiniajame metų posėdyje 
nelabai sekėsi A  Vilčinskui. Jo'referuojami 
klausimai vis buvo atidedami 1994- 
ųų pradžiai. Taip atsitiko ir su daugiabučių 
gyvenamųjų namų balkonų įstiklinimo 
problemomis. Vyr. 'architektas valdybai 
guodėsi, kad gyventojai mažai paiso 
paruoštų tipinių jstiklinimo projektų, 
o  užsiim'inėja saviveikla. Statybiniai 
darbai (kaip ir projektai) nepigūs, todėl 
nėra ko tikėtis anksčiau {stiklintų balkonų 
rekonstrukcijų. Žodžiu, iki tvarkos ir 
teisinės valstybės mums dar labai 
toli...

daiykiškas meras ‘žalių idėjų" į 
a,^ 9 ? .P ? 3 iū tė . . .  netraukti
ARCHITEKTO go do s
r « w ! lil* vyriausiasis architektas 
«nekas valdybai pateikė informaefo

• P ik l ia u s  miestas niekada

BENDRIJOS IR 
MOKESČIAI

Baigdami paskutinįjj 1993-ųjų posėdį 
valdžios atstovai pasidalijo karčia namų 
eksploatavimo bendrijų kūrimo patirtimi 
savo gyvenamuosiuose namuose. Ką 
ten namuose - atskirose laiptinėse 
kaimynai nebesutaria. Vicemeras K. 
Šavinis net politines diskusijas su 
garsiuoju Šiaulių pofitikieriumi legendiniu 
Tuzinu prisiminė. Nors bendrijų nariams 
taikom os jvairios lengvatos statant 
apskaitos prietaisus, žmonės bijo ben
drijų, nes jiems tektų mokėti mokesčius 
ir u i  nem okius kaimynus. Gyventojai 
dažnai ne vien dėl skurdo jsiskolina 
už įvairias paslaugas bei komunalinius 
patarnavimus. Nepareigingi žmonės 
papildo skolininkų gretas, nes mano 
liksią nenubausti ir neapmokestinti. 
Tačiau bendrijos turi teisę nemokius

SMAGIAI DARDĖJĘS VEŽIMAS 
PASINĖRĖ Į PELKĘ

Žmogus turėjo automobijj. Jj pavogė 
Aišku, mašinos savininkas bus 
nepatenkintas. Ir mes jj suprantame, 
atjaučiame, netgi keiksnojame vagis, 
norime padėti žmogui atgauti jo  turtą. 
O kai iš savininko atimti jo namai? 
Kokią užimame poziciją? Ar stengiamės 
atkurti teisingumą?

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
Aukščiausioji Taryba žengė kilnų ir 
teisingą žingsnį. Pagaliau pagal Turto 
grąžinimo įstatymą piliečiams sugrąžinta 
žemės nuosavybės teisė. Žmonės 
atgaus savo namus? Kai kuriems 
savininkams ta teisė atkurta. Tačiau 
ne visiems. Priežasčių tam daug ir 
įva irių : re ik iam a i nesu tva rky ti 
dokumentai ir kitos Dauguma savininkų, 
penkiasdešimt metų kantriai laukę 
Šio momento, perdaug nenusiminė. 
Anot jų, tiek laukę, dar palauksime. 
Tačiau k3s galėjo pamanyti, kad smagiai 
dardėjęs vežimas pasiners j pelkę. 
Ar įmanoma bus jį ištraukti? Tą pabandyti 
sumanė kai kurie šiauliškiai namų 
savininkai. Naujųjų metų išvakarėse 
jie susirinko j būrį. Rinkosi su nerimu, 
nes praėjusių metų sausį, kaip žinia, 
Lietuvoje jau buvo nauja valdžia Seimo 
dauguma minėtame įstatyme padarė 
pataisas, kurios - savotiškas stabdys 
pradėtame kilniame darbe. Namų 
savininkai nepatenkinti, nes ankstėliau 
priimti svarbūs jiems nutarimai bus 
peržiūrėti. Pasak Edmundo Lieparskio, 
Aukščiausiosios Tarybos priimtas Turto 
grąžinimo įstatymas jau tapo nebe 
tok iu  {statymu. Mūsų namų nuo
mininkams suteiktos didesnės teisės 
nei savininkams. Be to, anot E. Lie
parskio, miesto valdyba dar nori viršyti 
savo įgaliojimus. Kaip? Anot buvusio 
namų savininko, m iesto valdininkai 
žmonėms, kuriems nuosavybė atstatyta 
prieš pusantrų metų, ketina taikyti 
1993 metų sausio dvyliktąją priimtus 
nutarimus. Pasak savininkų, valdyboje 
esančios nekilnojamojo turto grąžinimo 
komisijos teikimu daromi neteisingi 
sprendimai. Ar tikrai taip? To minėtosios 
komisijos atstovų klausiame. Pateiksime 
ir jų nuomonę. Tačiau visgi konfliktinė 
situacija yra! 1992 metais, kai buvo 
priimtas Aukščiausiosios Tarybos įsta
tymas, daugumai savininkų grąžino 
jų buvusius namus. Puiku! Bet prasidėjo 
erzelynė, nes paaiškėjo, kad tuose 
namuose lizdelius susisukę aukšti 
pareigūnai. O jie nenorėtų išsikelti iš 
tų namų. Kaip žinia, nacionalizuoti 
namai yra miesto centre, gerose vietose, 
prie pagrindinių gatvių. Čia gavo butus 
nomenklatūriniai darbuotojai. Kokia 
išeitis?

- Mes suprantame dabartinę Lietuvos

padėtį. Tie žm onės nėra kalti. Mes j 
gatvę jų nevarome. Laukiame, kol 
valstybė suteiks jiem s butus. Tačiau 
tie butai yra grąžintini, o  to  nėra! Po 
paskutiniųjų miesto valdybos sprendimų 
šie namai ir butai savininkams nebus 
grąžinami. Cituojame: 1. Pakeisti ir 
papildyti miesto valdybos potvarkius 
taip: išbraukti sakinius: “Namą grąžinti 
įstatymo nustatyta tvarka ir papildyti: 

Namas natūra negrąžintinas. Už 
negrąžintiną namą savininko 
pasirinkimu kompensuoti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytais 
būdais Ir t v a r k a Dokumentas 
pasirašytas 1993 metų gruodžio 27 
d. Jį patvirtino meras A. Saida 

Kodėl taip? Anot namų savininkų, 
dar Aukščiausioji Taryba padarė klaidą 
nes iki Šiol galioja turto nacionalizacijos 
įsakas, priimtas 1940 metais. Pirmiausia 
reikėjo panaikinti jj. Tuomet viskas 
atsistotų ant kojų.

Namų savininkai labai nepatenkinti 
siūlomomis kompensacijomis, kurios', 
švelniai tariant, yra juokas. Be to, 
kompensacija būtų vienkartinėmis išmo
komis - investiciniais čekiais, už kuriuos, 
galima sakyti, nieko nenupirksi.

- Ko mes norime? Pirmiausia, kad 
miesto valdyba vadovautųsi tik Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir nutarimais. 
O matome akivaizdų tų įstatymų 
iškraipymą, - porino namų savininkų 
atstovas E. Lieparskis. - To neturėtų 
būti. Kadangi ignoruojamos mūsų 
teisės, mes susibūrėme. Tapome Lie
tuvos namų ir sklypų savininkų sąjungos 
Šiaulių skyriaus nariais. Dabar miesto 
valdybos sprendimus ir potvarkius, 
priimtus mums rūpimais klausimais, 
apskųsime teismui. Bandysime atgauti 
tai, kas m um s priklauso.

Birutė KYBARTIENĖ 
Antano STUGIO pieš.

gyventojus iškeldinti, o laisvą butą 
pasilikti... bendrijai.

Taigi kurkitės į namų eksploatavimo 
bendrijas. Pradžia visada sunki.

BALIAI
Kalėdinė savaitė iki pat nau

jametinės nakties mieste buvo sėte 
nusėta {vairiausiais baliais. Vargu, 
ar kojrs nors šventinis pobūvis 
galėjo prilygti “Vaivorykštės” kor
poracijos isilmėms. Įdėmiai ste
bėdamas jas, galėjai susipažinti 
su gražiais žmonėmis, kurie valdo 
biznj mieste ir, ko gero, valdys 
pat) miestą. Šiaulių televizijos ka
mera praslysdavo pro staliukus 
"Jaunystėje”, už kurių karaliavo 
Vinklerių, Tučkų, Butkų šeimos.

Kuklus Šiaulių savivaldybės ba
ilus teniso kortuose kaip mat 
nublanko. Tačiau redakcija tikisi 
reportažų ir laukia žinių iš baliaus 
vienišoje pirtelėje Kelmės rajone. 
Pro šalj lakstą kiškiai jau pranešė, 
kad būtent šis pobūvis vainikavo 
šventinių BALIŲ paradą...

faksu iš Vilniaus 
Opozicijos lyderis V. Landsbergis 
apie paskutiniuosius praėjusių 

metų įvykius
Prof. V. Landsbergis pasveikino 

žurnalistus su Naujais metais ir 
palinkėjo nesulaukti antrosios 
Jaltos, nes kiltų didelė grėsmė 
Vidurio Europos šalių ateičiai, o 
Lietuvai -  ypatingai.

Praėjusiais metais buvo daug 
įtampos ir diskusijų dėl Lietuvos 
jungimosi j NATO. IŠ tikrųjų tai yra 
tam tikras netik mūsų regiono, bet 
Ir Vakarų valstybių apsisprendimas. 
Tai buvo priežastis didelio politinio 
intensyvumo, kai paskutinėmis 
1993-ųjų metų dienomis užsienio 
agentūrų pranešimai skelbė, jog

Makedonija Ir Bulgarija yra pas
kutinės šio regiono valstybės, ku
rios tiesiai ir tvirtai pareiškė savo 
norą Jungtis {NATO. Galima manyti, 
kad ir Lietuva dar bus paskutinė 
arba gal Vakarų šalys užskaitys 
Seimo priimtą rezoliuciją, kaip vals
tybės valią. Stebėtina, kad žurna
listai nepropagavo ir neakcentavo 
šios Seimo rezoliucijos. Oficialios 
įstaigos gruodžio 23 d. priimtą 
rezoliuciją paskelbė gruodžio 
trisdešimtąją.

Malonėkite atsiversti 4 p.
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VADAS!

Antano STUGIO pieš

KOVOJANTIEMS SU 
REKETU 

REIKALINGAS 
ĮSTATYMAS

Kad asmeninio turto prievartautojai 
neišvengtų atsakomybės ir žmonės, 
ypač verslininkai, jaustųsi saugiai, 
Tėvynės Sąjungos Seimo nariai dar 
lapkričio mėnesio pradžioje parengė 
Baudžiamojo kodekso 150 straipsnio 
pakeitimo ir papildymo projektą. Jo 
esm ė yra ta, kad asmenys, 
reikalaujantys atiduoti asmenini turtą, 
turėtų būti traukiami baudžiamojon 
atsakomybėn vien tik už tok] neteisėtą 
veiksmą. Šiam jstatymo projektui 
vienbalsiai pritarė ir Valstybės ir teisės 
komitetas. Tokio jstatymo laukia ir 
teisėsaugos institucijų pareigūnai, 
kovo jantys su organizuotu 
nusikalstamum u. Generalinės 
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrim o skyriaus 
vyriausiasis prokuroras A. Kliunkaš. 
m. gruodžio 22 d. “Tiesos" laikraštyje

rašo: "Jau beveik metai kalbama, 
guodžiamasi, jog dabar nusikaltėliai 
reketuodami išvengia Lietuvos 
Respublikos Baudžiamojo kodekso 
150str. numatytą turto prievartavimo 
sudėtj. Reikalaudami duoklės, jie 
nebegrasina smurtu, nežaloja turto, 
o siūlo saugos ir draudimo paslaugas, 
tuo siekdami nepagrjstos naudos, 
įstatymas neredaguojamas iki Šiol..." 
(kalba netaisyta)

Norom nenorom peršasi išvada - 
kažkam ir Seime toks jstatymas, 
įgalinantis efektyviau kovoti su 
reketininkais, yra nereikalingas.

(sutrumpinta)

Vidmantas ŽIEMELIS 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) 
Seimo narys

faksu iš Vilniaus ....... -

Lietuvos Respublikos Seimo 
atstovė spaudai Rasa 

Rastauskienė įgaliota pareikšti:
1. Dėl “ R e sp u b lik o s1

dezinformacijos:
“ V. Landsbergis posėdyje 

protestuodamas grąžino Č. Juršėnui 
biudžetinę dovaną po to, kai Seimo 
pirmininkas dukart atsisakė vykdyti 
savo pareigą irsudrausti įžeidžiamai 
besidarkantj B. Rupeiką, o ne dėl to, 
kad Seimo dauguma įprastinių 
mechanišku būdu atmetė opozicijos 
teikiamą pasiūlymą - tai juk vyksta 
kasdien. “ Respublikos” reportaže yra 
ir dar keli nukrypimai nuo tiesos, bet 
gal tai tiesiog žurnalistinis nesugebė
jimas, nesusivokimas, apie ką posėdy 
kalbama".

2. Dėl užsienio reikalų ministro 
P. Gylio pasisakymo "Tiesoje:

“ Šių metų rugpjūčio 18 d. 
interpeliacijos Užsienio reikalų 
ministrui aiškinimas kaip opozicijos

noras padaryti operaciją ir grįžti j 
valdžią yra niekuo nepagrįstas. Paties 
ministro prieštaringos užuominos, 
neva Seimo opozicijos norėta "versti 
valdžią” , išėjus Rusijos kariuomenei, 
ir čia pat atvirkščiai - neva norėta, 
kad kariuomenė neišeitų, - stokoja 
elementarios logikos (...)

Visai iškreiptai P. Gylys nušvietė 
V. Landsbergio poziciją dėl žalos 
atlyginimo. Opozicija ir beveik visa 
spauda, išskyrus gal "Tiesą” , tada 
rūpinosi, kad URM ar J. Paleckis 
nesutiktų su Rusijos reikalavimais 
naujuose dokumentuose visai 
neminėti žalos dėl okupacijos 
atlyginimo. Bet atlyginimo dydį 
svarstyti buvo netikslinga, - ne veltui 
pati Rusija ėmėsi ir propagandiškai 
naudojosi, o L ietuvos URM 
nesugebėjo ar nenorė jo to 
neutralizuoti".

KAŽKAM
GYVENIMAS
PAŠVIESĖJO

Su Šiaulių miesto 
vicemere Vida Stasiūnaite 
kalbėjausi Naujųjų išva
karėse. Ši komunikabili 
pareigūnė mūsų laikraš
čiui interviu dar nebuvo 
davusi. Be to, knietėjo su
griauti redakcijos tradici
jas kalbinti tik valdžios 
vyrus.

Koresp. Kokias miesto valdybos 
sritis kuruoja valdžios moteris Vida 
Stasiūnaitė?

Vida Stasiūnaitė. Miesto 
ekonominio ir socialinio vystymo, 
ūkinės komercinės veiklos skyrius. 
Daug tenka dirbti su prekybininkais, 
paslaugų sferos atstovais. Dalyvauju 
privatizavimo procese nuo pat jo 
praažios, Mano dėmesio spektre yra 
socialinės rūpybos problemos, savi
valdybės turto formavimas ir jo prie
žiūra, visos namų eksploatavimo įmo
nės, televizija, vaistinės, knygynas...

Koresp. Pasvarstykime, kas Jums 
maloniau - turėti gerai apmokamą 
darbą ar matyti darbo naudą miestie
čiams? Jūs visada buvote drąsi 
m oterių . .. ,. . .

V. Stasiūnaitė. Kaip ir kiekvienam 
žmogui, nuotaika labai svyruoja. 
Kartais už tą mažą atlyginimą dirbi 
dirbi žmonėms, o jie šito nesuvokia, 
įpratom tik burnoti valdžią... Turiu 
savo posakį kritinėmis darbo 
akimirkomis, kai reikia netradiciškai 
veikti: • "Tauta šito nesupras". I r , . 
žinomą labai skriaudžiu artimuosius. 
Tiek finansiškai, tiek moraliai.

Koresp. Valstybė mažai moka

savo darbštiems pareigūnams... Ar 
sulaukėte miestiečių padėkos?

V. Stasiūnaitė. Ech, pasitaiko 
kartais. Kaip gera gauti gėlių. Va, 
šiandien miesto gėlininkai, matai, 
padovanojo nuostabią puokštę ir 
padėkojo, kad dirbame, dar 
nepabėgome, Ši puokštė man ilgai 
juos primins...

(Pauzė. Ilgesingas žvilgsnis j 
žiemos kompoziciją. "Tikra moteris", 
- pamaniau - 1. V.)

O viena firma padovanojo puokštę. 
Maniau, bombą atvežė, nes prieš tai 
ilgai konfliktus narstėme. Visada 
malonu, kai tavasis darbas 
pastebimas ir įvertinamas. Kiekvienam 
žmogui taip. Pareigūnas irgi ne išimtis.

Koresp. Buitiškas klausimas, 
iškritęs iš šventinio konteksto. Prie 
valdybos durų labai slidu. Kas nedirba 
savo darbo?

V. Stasiūnaitė. Komunalinis ūkis. 
Šią sritį kuruoja... atsakysiu 
diplomatiškai, jeigu galima, vyras.

Koresp. Ką norėtumėte palikti 
1993-uose metuose? Ko 
nesineštumėte j Naujuosius?

V. Stasiūnaitė. Nebenorėčiau grįžti 
prie pernykščių problemų. Galėtume 
mūsų mieste gaminti autobusus ir 
per pusę metų šia produkcija užtvindyti 
vidaus rinką, tik reikia kreditus 
adresuoti tiesiog į Šiaulius.

Ilgai reikėjo įrodinėti, kad reikalingas 
aerouostas. Nebūtume dirbę, ten 
turėtume didelę asfaltuotą gatvę arba 
nun iokotus Šiaulių Gariūnus 
Zokniuose. Būtų šaunu, kad kitąmet 
jau nebereikėtų įrodinėti, reikalauti, 
aiškinti.., Kartais sunku besuprasti, 
kas ką valdo.. Būtų gerai, kad visas 
"vėlimasis”  liktų praeityje. Šias mintis 
pailiustruosiu konkrečiu pavyzdžiu. 
Mes parašėme Vyriausybei 
pasiūlymą, kad jų nutarimas neveikia, 
o jie, mums atrašydami atsakymą, 
atsiuntė to paties nutarimo citatą. 
Tokio biurokratizmo aš dar nemačiau!
O miestiečiams atrodo, kad mes čia 
nieko nedirbame. Nors imk ir 
paprašyk, kad visą dieną televizija 
tiesiogiai filmuotų...

Koresp. Veiklių moterų klubas. 
Kastai? Dar vienas darbas, kuruojama

sritis ar poilsis?
V. Stasiūnaitė. Tai - poilsis. Poi 

sau ir bendraminčiams. Juk ne v 
pagal mokslinius laipsnius arturtii 
galimybes buriamasi?

Koresp. Naujametiniai linkėjir 
sau, kolegom s, m iestiečiar 
spaudai...

V. Stasiūnaitė. Ačiū tiems, ki 
mane supranta,ir ačiū tiems, ki 

nenori suprasti, bet tuo 
padeda man pačiai suprasti sa' 
Šeimai linkiu sveikatos. Kolegom 
kantrybės, dirbant su manimi. Kart 
aš jiems būnu ne visai gera, r 
kategoriška. Teatleidžia jie man 
šias charakterio savybes. Aš esu tik 
kad, būdama kitokia, negalėčiau t 
dirbti. Nuolaidžių, abejinę 
nesiekiančių rezultato čia nereikia 

Miestiečiams linkėčiau pasitikėjin 
savo jėgomis. Tegul jie patiki, k| 
savo gyvenimą gali tvarkytis paty 
nevaikščiodami su ištiesta ranka j 
valdžios kabinetus. Spaudai? Ji mt 
patinka. Gal labiau imponuo 
išdykėliškai kandi, bet objektu 
Nors... Gali būti ir neobjektyvi, jj 
skaitytojas raštingas, jis atsirinks.., 

Koresp.Su kuo miesto valdybn 
Jums lengva dirbti? Kam šver 
proga norėtumėte padėkoti?

V. Stasiūnaitė. Mero komandai 
Koresp. O tokia yra?
V. Stasūnaitė. Taip.
Koresp. Kas ji?
V. Stasiūnaitė, O, meras žino savi 

komandą...
Koresp. Bet miestiečiai nežino. 
V. Stasiūnaitė. Čia... naujametine

Koresp. Dėkoju už pokalbį. 
Sėkmės vicemerei V. Stasiūnaitei] 
kaip iš pokalbio supratau, mieste 
kom andos narei. Kol mudv 
šnekėjom ės, vicemerė spėji 
patarpininkauti vienai verslininkei 
panorusiai padėti invalidei moteriai [ 
nupirkusiai du dirbtinius sąnarius, kurii 
vertė - keli tūkstančiai litų. Kažkan 
gyvenimas pašviesėjo.

Kalbėjos 
Irena VASINAUSKAIT 

Aleksandro OSTAŠENKOV1 
nuotr

REIKALUS REIKIA SPRĘSTI 
IŠ ESMĖS IR NEDELSIANT

praėjo. Neremontuojami ir neprižiūrimi 
pastatai tapo dar niūresni. O šildymo

Jau nebe pirmi metai, kai Šiaulių 
miesto vaikų globos namai spaudos
dėmesio centre. Nenustebino ir, tarkime, 

"Šiaulių naujpaskutinysis “ Šiaulių naujienose” 
pasirodęs straipsnis, kuriame rašoma, 
jog globos namai niūrūs ir šalti. Ir - tai 
tikra tiesa. Juk net patys šilčiausi ir 
šviesiausi globos namai vaikams 
neatstos namų šilumos. Iš tiesų niūrus 
pilkas, tamsaus asfalto fone'stovįs 
pastatas, statytas dar 1963 m., N. 
Chruščiovo laikais. Čia turėjo gyventi 
"tarybinių moterų”  tarybinių pedagogų 
auklėjami vaikai.

Nuo to laiko jau trisdešimt metų

sistema, vandentiekis ir kanalizacija 
tiesiog nusidėvėjo, susidarė avarinė 
situacija,

Dar 1983 metų paruoštame vaikų 
globos namams priklausančių pastatų
kapitalinio remonto projekte buvo 
numatyta pakeisti šildymo sistemą, 
vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, 
kapitališkai suremontuoti pastatus. 
Tam buvo skirta 280 tūkstančių 
tuometinių rublių. Dabartinėmis statybos 
darbų kainomis ir esant dabartinei 
pastatų būklei, vargu ar dvigubos

PADĖKA TAM, KURIS TO NUSIPELNE
Spaudoje pasirodė informacija, 

jog  Molėtuose montuojamas šilumi
nis katilas, kurj Lietuvai dovanojo 
Danijos vyriausybė. Jis bus kūrena
mas ne brangiu mazutu, o medienos 
atliekomis. Atrodo, dėl to reikėtų tik 
džiaugtis, kad molėtiškiai surado 
būdą, kaip panaudoti pigų vietinį 
kurą, kurio pilni aplinkiniai miškai. 
Tačiau, pasirodo, ne visi taip mano.

V ienam e Šiaulių  rajono 
laikraštyje bandoma įrodyti, kad 
kūrenimas medžio atliekomis bus 
kur kas brangesnis negu mazutu. O 
jau vargo kiek su tomis atliekomis!..

Žinau, jog šios informacijos 
autorius - išsilavinęs žmogus. Be 
abejo, jis žino, kaip sunku šiais 
laikais apsirūpinti naftos produktais

Jei tas mazutas būtų taip lengvai 
ranka pasiekiamas, tai ir Kelmės 
šiluminininkai nebūtų pirkę nuodin
go kuro ir nebūtų susargdinę savo 
gyventojų. Manau, žino autorius ir 
tai, kaip "Lukoilo”  vyrukai vykdo 
savo įsipareigojimus tiekti naftą 
Mažeikiams: nori - atsuka kranelį, 
nori - užsuka, - pagal nuotaiką. Taigi 
neaiškumų, rodos, nėra: molėtiškiai 
paprasčiausiai surado patogų 
alternatyvinj kurą, kurį naudodami 
nepriklausys nuo jokio "Lukoilo". 
Bet štai autorius pergyvena, kad tuo 
pačiu “ mėginama išaukštinti 
Vakarus ir suniekinti Rytus". Štai kur 
pergyvenimo priežastis. Jei taip, tai 
norėtųsi autoriui priminti, kad katilą 
molėtiškiams dovanojo ne Rytai, o

kaip tik Vakarai. Taigi, kaip sakoma, 
ir padėka tam, kas to nusipelnė.

O jau dėl katilo ekonomiškumotai 
tikrai nederėtų pergyventi. Danijoje 
tokie katilai naudojami jau ne pirmi 
metai, ir jei kūrenimas medžio atlie
komis būtų nuostolingas, danai se
niai būtų atsisakę tokio tipo katilų ir 
perėję prie "pigesnio" mazuto. Ta
čiau jie to nepadarė, nes kūrenimas 
medžio atliekomis pasiteisino. Tai 
kodėl jis turėtų netikti Molėtuose? 
Gal mūsų medžio atliekos bloges
nės?

Keista, kad informacijos autorius 
nė kiek nepergyveno ir nekritikavo 
tarybų valdžios, kai "senais gerais" 
laikais apleistuose ir netvarkomuose 
Lietuvos miškuose buvo be naudos

pūdoma tūkstančiai kubinių metrų 
medienos, užuot ją panaudojus ūkio 
reikalams, kaip tai buvo daroma 
tarpukario Lietuvoje.

Suprantu autoriaus širdies 
skausmą dėl to, kad parama Lietuvai 
eina ne iš Rytų, o iš Vakarų. Ką 
padarysi, tokia realybė: Vakarai 
visais laikais mokėjo gerai tvarkyti 
savo ūkj, gyvena pasiturinčiai, užtat 
pajėgūs ir kaimynus sušelpti. O 
Rytai, per "komunizmo statybų” 
dešimtmečius iki paskutinio siūlo 
nualinę savo ūkj, apie pagalbą 
kaimynams negali net pagalvoti, nes 
patys, ištiesę ranką, prašo išmaldos 
iš Vakarų. Tokia realybė - ir nuo jos 
nepabėgsi.

Bronius KASPERAVIČIUS

sumos beužtektų. Kad nebuve 
remontuota nei šildymo sistemai 
vandentiekio vamzdynai, ?>andief 
visiškai aišku. O kur dingo remonto 
skirti pinigai? Nežinia.

Turime dvi automašinas. Jom: 
taip pat reikia kapitalinio remonto 
Štai labai labai reikalinaai 
mikroautobusas "Latvija” jau seš 
mėnesiai - nė iš vietos. Jo kapitaliniai 
remontui mažiausiai trijų tūkstanču
fitų reikėtų. Dar daugiau pinigų -autotus
"Laz” 'remontui. llS kurjuospaim ti.Į
gaunamų iš švietimo ir kultūroj 
ministerijos vaikų maitinimui ir kukliemj 
darbuotojų atlyginimams ir taip va 
pakanka Neturėdami transporto, esame 
priversti naudotis kitų orgamzac'j 
paslaugomis, o už į vietą pristatytus 
maisto produktus didelius pinigus 
mokėti. »

Kukli vos galą su galu besuduria 
miesto įmonių labdara padėties rida*» 
O su ta labdara taip pat visko bu, 

Taigi mūsų padėtis nedži 
slenkama bedugnės Rnk, kurps v 
traukia ir Čia dlrbanCių d a rb i«  
mikroklimatas. Nors g|obo|  na^ L r0
dirbu dar n e p i ln i  mS la M u r ^
akyse jau;
be laikinai į m o  reikalams,

finansininkai. Beveik iŠ 
pakeistas ir auklėtojų Pr.:minai|  
Atleidinėjami seni ir priėmėjam 
ūkio darbuotojai. ^
mainyme blogesnį darbuotoją p* n  
geresnis. O jeigu atvi 

Petras

AUŠROS ALEIA
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nežinomybės
labirintuose

KAS GI NUTIKO 
KALAHARYJE?

Mes taip ilgai ir nekantriai laukiame proto brolių. 
Tačiau, pasirodo, juos jau pasitinka Žemėje... lazerinės 
patrankos spinduliais.

Viename laikraštyje buvo įdėta 
IKUFON (Tarpkontinentinio NSO 
tyrimų tinklo) biuletenio kopija. Šj 
dokumentą pasirašė prezidentas - 
JAV aeronautikos ir kosmonautikos 
instituto narys Kolmanas fbn Kevickis. 
Biuletenis sudarytas iš trijų dalių:

1. Pagrindinis memorandumas, 
adresuotas JAV prezidentui Džordžui 
Bušui ir SSRS prezidentui Michailui 
Gorbačiovui.

2. Oficialus pranešimas apie PAR 
karinių oro  pajėgų ataką 
ir NSO pilotų paėmimą j nelaisvę.

3. Priminimas apie atsitikimą su 
kosminio laivo Apolonas-11 ’’ ekipažu

'  Mėnulio paviršiuje ryšium su NSO.
"Pagrindinis memorandumas", 

pavadintas “ Laikas tiesai’’, paskelbtas 
1990 metų sausj. Šis dokumentas 
itin platus ir pateikti jj ištisai nėra 
galimybės, todėl pagrindinis dėmesys 
sutelktas PAR įvykio danguje ir žemėje 
smulkmenoms.

1989 metų gegužės 7, 13.45 val. 
pagal Grinvičių, karinio jūrų laivyno 
fregata per radiją j štabą Keiptaune 
perdavė pranešimą apie neatpažintą 
skraidanti objektą, kuris atsirado 
radiolokacinės stoties ekranuose ir 
skrenda Afrikos kontinento link, 
laikydamasis šiaurės vakarų krypties; 
greitis 10.630 km per valandą.

..j Pietų Afrikos Respublikos oro 
erdvę objektas įskrido 13.52 val. 
Bandyta nustatyti kontaktą per radiją 
račiau iš to  nieko neišėjo. Iš karinių 
oro pajėgų Valchalos bazės pakilo 
du naikintuvai “ M iraž” . Objektas 
netikėtai pakeitė kursą. Kariškiai 
pakartoti viražo nepajėgė.

13.59 val. vedantysis pilotas 
pranešė, jo g  o b je k tą  m ato  
radiolokatoriaus ekrane. Buvo jsakyta 
atidengti ugnj iŠ lėktuve įrengto 
eksperimentinio lazerinio ginklo “TOR- 
2” j NSO. Įsakymas įvykdytas.

Lakūnas pranešė apie kelis 
akinančius žybsnius objekto korpuse. 
NSO ėmė siūbuoti, toliau skrisdamas 
šiaurės kryptimi. 14.02 val. objektas 
ėmė leistis 914 m per minutę greičiu. 
Po to, nemažindamas greičio, padarė 
manevrą ir 25 laipsnių kampu trenkėsi 
i žemę Kalahario dykum oje vos už 
80 km nuo sienos su Botsvana.

J NSO avarijos vietą netrukus atvyko 
operatyvinė žvalgybos karininkų 
grupė. Štai kas buvo rasta avarijos 
vietoje: 150 m. skersmens ir 12 m. 
gylio krateris ir sidabrinės spalvos 
disko formos objektas, 45 laispnių 
kampu įsirausęs j žemę. Aplink objektą 
smėlis ir uoliena buvo sukepę nuo 
aukštos temperatūros.

Objektas buvo pristatytas J slaptą 
karinių oro pajėgų bazę tolimesniems 
tyrimams, okritimo vieta maskavimo 
’ slais buvo užpilta sm ėliu ir 
Omenimis.

Karinių oro pajėgų bazėje buvo 
Padarytos išankstinės išvados: laivo 
ipas- tikriausiai ne žemiškos kilmės.

pažinimo ženklų nėra, išskyrus 
Kryžiaus formos ženklą, kuris 
l Paustas vienoje korpuso pusėje.

(1964 metų balandyje amerikiečių 
policininkas Loni Zamora stebėjo 
nusileidus] NSO, ant kurio jis  matė 
panašų atpažinimo ženklą - strėlę 
rate.) Išmatavimai: ilgis - 18,2 m, 
aukštis - 8,64 m, svoris - 50 tonų. 
Išorinis paviršius lygus, poliruotas, 
m atinės  s id a b rin ė s  spa lvos . 
Hidraulinio tipo nusileidimo jrenginys 
buvo visiškai išleistas. Tai galėjo 
atsitikti ryšium  su e lektronikos 
gedim ais po  to, kai pataikė šūviai iš 
lazerinės patrankos “TOR-2’’.

Kai grupė specialistų apžiūrėjo 
ob jektą karin ių pajėgų bazėje, 
pasigirdo garsus beldimas, ir vienoje 
laivo pusėje prasivėrė anga, kurioje 
pasirodė dvi j žmogų panašios 
būtybės, apsirengusios tampriai prie 
kūno prigludusiais pilkais kostiumais. 
Jos abi tuojau buvo atvežtos j 
m edicinos centrą.

Štai ką pranešė medicininė tarnyba 
apie NSO pilotus. Ūgis 1,22 ir 1,37 m, 
ve ido spalva pilkai žydra, oda lygi ir 
labai standi, kūnai visiškai be plaukų. 
Galva, lyginant su žmogaus, labai 
didelė. Išsišovę j priekį veidai dideli. 
Akys šiek tiek patrauktos j šonus. 
Vyzdžių nesimato. Nosis iš dviejų 
šnervių. Burna maža. Ausų nėra Labai 
plonas kaklas, ilgos ir plonos rankos 
siekia kelius, plaštakos iš trijų pirštų 
su odos plėvele tarp jų, yra nagai. 
Krūtinės ir p ilvo oda raukšlėta. Siauri 
klubai ir p lonos kojos. Išorinių lyties 
organų nerasta. Pėdos su trimis 
pirštais be nagų, su odos plėvele.

Bandant paimti kraujo ir audinių 
pavyzdžius, vienas iŠ humanoidų 
puolė gydytoją. Nelaisvėn paimti NSO 
pilotai atsisako bet kokio maisto.

1989 metų birželio 13 humanoidai 
buvo perkelti j JAV karinių oro pajėgų 
Rait Patersono bazę.

jvykis Kalahario dykumoje buvo 
laikomas didžiausioje paslaptyje, 
tačiau vienas PAR karinių oro pajėgų 
žvalgybos karininkas, suprasdamas, 
jo g  neleistina nuslėpti informaciją, 
ku rios  vertė žm onėm s tiesiog 
nejkainojama, atliko kilnų pilietinį 
poelgį.

"A š ... esu P ietų A frikos  
Respublikos karinių oro pajėgų 
žvalgybos specialiųjų tyrimų depar
tam ento narys... Aš prisiekiu, jog 
dokumente, kurio kodo pavadinimas 
"Juodasis arklys” , yra informacija, 
kurią aš pateikiu gera valia ir be 
prievartos. Nors aš jau pasirašiau 5 
o ficia lio jo akto apie paslaptis PAR 
1989 metų gegužės 7 ir 1989 liepos 
19 d dokumentus, kuriais aš buvau 
aiškiai jspėtas dėl pasekmių už 
išdavim ą paslapties, turinčios ryšj 
su šia labai slapta informacija, ir kad 
be t koks  š io s  in fo rm ac ijos  
pagarsinimas bus įvertintas kaip 
išdavystės aktas prieš PAR. Aš 
nutariau atskleisti šią informaciją 
visuomenei, būdamas tvirtai Įsitikinęs, 
jog laikyti ją paslaptyje būtų išdavystė 
prieš v isą žmoniją", - pareiškė jis.

P arengė
Bronius KASPERAVIČIUS

TAIP
TĖVELIS

DARO
Neseniai j Stulgių kaimo 9*metę 

mokyklą atėjo paauglys,
dar taip neseniai buvęs tos mokyklos 
"diplomantas". Atėjo ne aplankyti 
savo buvusių mokytojų, buvusių 
draugų, o ieškodamas sau tinkamos 
"dam os". Kad "p irš lybos”  būtų 
sėkmingesnės, tai ir "p lėčkelę" ne 
vieną išraitė. Neradęs to, ko jam 
reikią šiam reidui “jamžinti" suspardė 
ir išpurvino savo buvusios klasės 
duris, sudaužė ir išlaužė jų  užraktus. 
Mokyklos direktorei, bandžiusiai 
sutramdyti nedorėlj, buvo šlykščiai 
atsakyta, netgi užsimota prieš ją. 
Kai dėl š io įvykio buvo kreiptasi j 
tėvus, tai išryškėjo, jog jaunojo

Kas svarbiausia žmoguje? Tai jo 
dorovė, jo  v id in is  tv irtum as, 
padedan tis  įve ik ti gyven im o  
sunkumus. Gėrimės nepriklausomos 
Lietuvos m okyklos paruoštais 
inteligentais, kuriems nežmoniškose 
situacijose buvo lemta išlaikyti 
dvasios stiprybę. Neblogų laimėjimų 
turime pasiekę matematikos, fizikos 
ir kitų mokslų srityse. Ir toliau 
tobuliname šj procesą nes manome, 
kad kraštui reikia šių darbštuolių. 
Kiekviename žingsnyje vis skamba 
žod is  "e k o n o m ik a ", be jo s  
vartotojiškos savybės vis labiau 
užgožia bendražmogiškąsias. Kad 
ir kaip keista - mūsų gabieji neatsilaiko 
užsienio firmų vilionėms (Žinoma, 
su daug pranašesniais pasiūlymais 
nei mūsiškių) ir palieka Lietuvą. Protų 
nutekėjimų problema iškyla visu 
aktua lum u. Skaudu  g irdė ti
geografijos m okytojos (beje, jau 
atestuotos prioritetine eile) šneką 
savo žentams ir dukroms, kad tik 
nedirbtų mūsų varganoje Lietuvoje,

43-am e "A ušros  a lė jo s ’’ 
numeryje rašyta apie partizaną 
Patašoną. Man teko skaityti 1949 
metais parašytus eilėraščius, 
spausdintus ant bloknoto lapelių 
Patašono Ir k itokia is  
slapyvardžiais.

Minėti eilėraščiai buvo palikti 
pas Juozą Jokšą Gerkemiškių 
kaime, Šaukėnų valsčiuje. Tas 
žmogus vėliau buvo užverbuotas 
NKVD. Anot Išdaviko, netoli jo  
namų buvo paslėpti dokumentai, 
dvi rusiškos zenitinės patrankos, 
šovinio gilzės. Kiek girdėjau, su
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banditėlio "stažuotė pravedama" 
namuose, nes tėvelis nuo mažens 
savo "ąžuo liuką" palaisto arieikėle, 
šeimyniškai su ju o  "pasiūturiuoja". 
Vertinant jvykusį faktą, susidaro realus 
vaizdas: mūsų pusiau tarybų Lietuvos 
pilietis yra nebesaugus netik gatvėje, 
bet ir tarnybos vietoje, namuose. Tad 
ir aš nuo šiol nebemanau, kad tie 
visokie šių dienų chuliganai, plėšikai, 
banditai gyvena kažkur kitur, toli nuo 
mūsų. Ne. Jie gyvena šalia mūsų ir 
tarp mūsų. Būkime apdairūs.

Stasys RŪKAS 
Kelmė

vyktų iš jos. Didžiulės lėšos buvo 
leidžiamos, kad tik mokinys nebūtų 
dvasiškai stiprus, kad jis labiau mylėtų 
daiktą, o ne idėją Tokiai politikai buvo 
reikalingi vykdytoja i ir atlikėjai, kas, 
savaime aišku, ir buvo surasta. Su 
tokiais veikėjais(kaip dvasios luošiais) 
reikėtų atsisveikinti, bet taip nebus. 
Jie patyliukais gauna priedus, renka 
atestacijos balus. Daugelyje mokyklų 
vyrauja slaptumo, įtarumo atmosferą 
net klesti "diedovščina", sauganti bu
vusiųjų (ir esamų) vykdytojų garbę 
bei orumą. Laukia ilgas ir skausmingas 
atsinaujinimo kelias, nes trukdytojų 
daug. Ne be reikalo manoma, kad 
nauja yra tai, kai grjžtama prie amžinųjų 
vertybių, kurios yra senos kaip ir pats 
gyvenimas, pažinimo. Reformuojant 
mokyklą, vertėtų nepamiršti antikos 
laikų pedagogų nuostatų, kai vaikas, 
vos pramokęs skaityti bei rašyti, buvo 
mokomas tų amžinųjų tiesų, tų tikrųjų 
gyvenimo vertybių, kurias šiuolaikinia
me etape įsivaizduojame kaip naujas.

S. MEŠKAUSKAS

partizanais vaikščiojęs Kužių stribas 
(slapyvardis "G aubica”) atvedė 
čekistus, ir dokumentai pateko j 
anų nagus. Gal ir eilėraščiai kartu? 
Kada grjžau iš "rojaus”, sužinojau, 
kad JokŠas išdavė partizaną, 
atsiskyrus) nuo grupės. Gal pateko 
jis \ Užvenčio "stribyną"? O gal Ir 1 
šulinj? Po išdavysčių šnipą Jokšą 
su stribų pagalba iškėlė j Pamūš|. 
Tai tiek žinau apie partizaną 
Patašoną.

Jis dar negrįžo 
iš karo

Klek NVS piliečių yra dingusiųjų be 
ž in ios  sąrašuo se arba tebėra  
nelaisvėje Afganistane? Kas daroma, 
kad jie būtų surasti ir sugrjžtų?

Per 1979-1989 metus pateko j 
nelaisvę ir d ingo be žinios 417 kariškių. 
K e ič ian tis  b e la isv ia is  arba juos 
išperksnt, išla isvin ti 58. Padedant 
Raudonojo Kryžiaus tarptautin iam  
komitetui ir diplomatiniais kanalais 
sugrąžinta 30 žmonių. Iki 1985 metų 
Šveicarijos mieste Pugerberge buvo 
specialus tarybinių kariškių keitimo 
punktas. Jam padedant, į buvusią TSRS 
persiųsti 8 žmonės. Deja, 1985 metais šis 
punktas buvo panaikintas. Dabar 
ieškoma 298 kareivių. Iš dingusiųjų be 
žinios apytikriai apie 90 žmonių yra 
lauko vadų rankose. Iš 19 buvusių 
tarybinės armijos riboto kontingento 
Afganistane kariškių šiuo metu JAV 
gyvena -12, Kanadoje - 4, šveicarijoje-2. 
VFR-1. Jie visi palaiko ryšius su savo 
giminaičiais NVS. Kitų karininkų ir 
kareivių lik im as ka ip  ir anksčiau 
nežinomas. Tarp jų, pavyzdžiui, per 10 
Baltarusijos piliečių.

Baltarusija pasiryžusi už karo 
belaisvius mokėti valiuta arba savo 
jmonių produkcija. Ji sutinka su visomis 
sąlygomis ir pasiūlymais, kad tik jos 
vaikai sugrjžtų.

O Lietuvos sūnūs ar visi sugrįžo 
namo iš Afganistano, iš Rusijos...ir iš 
Lietuvos?

Parengė Daina ŽUKAITĖ

KAI VANDUO 
KENKIA

Vanduo, kurį geriame, neretai 
pavojingas epideminiu atžvilgiu, 
neatitinka sanitarinių reikalavimų dėl 
ch e m in ių  p riem a išų . Je igu  
nepakankamai gerai dirba valymo 
įrenginiai, vanduo užsiteršia fenolais, 
naftos produktais, sunkiųjų metalų 
druskom is ir t.t.

Kaip Šeimininkė gali pagerinti 
geriamo vandens kokybę?

*  Jeigu stipriai jaučiamas chloro 
kvapas, reiškia, vanduo chloruotas 
ir jame yra dioksino. Tai žm ogaus 
rankomis sukurtas labai stiprus nuodas. 
Paprastai jo ten nedaug, tik mikrodozės. 
Bet dioksinas žmogaus organizme 
kaupiasi metais, o iš jo  išsiskiria tik 
po 5-6 metų ir tik pusė kiekio. Todėl 
geriamą vandenj būtina valyti aktyviąja 
anglimi. Beje, uostyti chloruojamą 
vandenj tam, kad nustatytume, ar 
yra jame dioksino, nevertą nes pavirtę 
j d ioksiną ch loro ir fenolo junginiai 
kvapo nebeturi. Jo  kiekj gali nustatyti 
tik specialus prietaisai.

Kad kvapas dingtų, pakanka leisti 
vandeniui truput] nusistovėti. O jeigu 
namuose yra fotografas, paimkite ant 
peilio galo truput] natrio hiposulfito 
(fiksažo) r įdėkite j vandenj. Nemalonaus 
kvapo iš karto neliks.

* Jeigu jums atrodo, kad vanduo 
nepakankamai dezinfekuotas, jį reikia 
virinti arba jdėti kalio permanganato, 
suteikiant vandeniui vos vos įžiūrimą 
rausvą atspafvj, arba jlašinti keletą 
lašelių vandenilio peroksido.

*Tiems, kas nori apsisaugoti nuo 
įvairių kenksmingų priemaišų, pramonė 
gamina filtrus. Bet jeigu filtro neįsigijote, 
jj paprastai galima pasidaryti patiems. 
NespygliuoČių medžių gabalėlius 
sudeginkite uždarame inde stipria 
ugnimi. Gautą medžio anglį perklokite 
keliais marlės sluoksniais - ir filtras . 
paruoštas. “ Dirbti" jis gali kelias dienas.

*  Ir dar senoviškas senelės receptas 
-  neblogai, je igu geriamas vanduo 
pastovės inde, kur bus jmerktas 
sidabrinis daiktas (moneta, šaukštelis). 
Sidabro jonai - puiki dezinfekcija Visai 
neatsitiktinai pravoslavai vaikus krikštija 
sidabrinėse krikštytuvėse arba j vandenj 
jmerkia sidabrinį kryžių. Mokslas išsamiai 
paaiškina šią seną tradiciją.

Jonas VAINORIUS  
Šiaulių rajonas

KAD TIK  NEDIRBTŲ  
LIETUVOJE...

TIEK ŽINAU
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faksu iš Vilniaus
Opozicijos lyderis V. Landsbergis apie 

paskutiniuosius praėjusių metų jvykius
Atkelta Iš 1 p.
Susidaro įspūdis, kad valdžia 

kenčia iki sausio dešimtos, kad 
tiktai nereikėtų nieko daugiau sakyti 
ir kad Seimo balsas liktų neišgirstas. 
Kaip situacijos fonas yra Rusijos 
spaudfmas NATO organizacijai ir 
Vakarų Europos sostinėms su 
aiškiu interesu, kad stabilizacija ir 
saugumas nesipiėstų { Vidurio 
Europos regioną. P. Kozyrevas 
vartoja tam tikrą naują šantažo 
būdą: “Rusija esą būtų pažeminta, 
jeigu Europa įgytų daugiau stabi
lumo”. Charakteringi yra Bulgarijos 
užtikrinimai, kad jos jungimasis į 
NATO nebūtų prieš Rusiją. Tuo 
tarpu Lenkijos užsienio reikalų 
ministras labai aiškiai atskiria 
Lenkijos norą būti Vaka r uose nuo 
Rusijos demokratinių interesų, -

jeigu Rusijos interesai yra prieš 
Vidurio Europos stabilumą, tai 
Rusija jau ne demokratinė. Prezi
dentas B. Jelcinas naujametiniame 
sveikinime išreiškė susirūpinimą, 
kad išsaugoti taiką Rusijoje rusams 
būtų neapsakomai sunku. Be to, 
tame pareiškime buvo pažadai 
kitose valstybėse gyvenantiems 
rusams, kad Rusija gins savo ir jų 
bendrus interesus. Dėl to  
protestavo Estijos prezidentas. 
Paskutinėmis 1993 m. dienomis 
kitose valstybėse jautėsi šiuo 
klausimu didelis aktyvumas, o 
Lietuvos valdžia tuo tarpu 
atostogavo.

Kitas momentas - tai kalėdinis 
LDDP puolimas prieš opoziciją, 
darant tai labai sutelktai ir iki visiško 
nepadorumo. LDDP autoritetas nuo

to nekyla. Tikriausia i ta i reikalinga 
tam, kad tik nebūtų metų pabaigoje 
sumuojamas ir pateikiamas 1993 
m. politikos įvertinimas. LDDP 
nesutaria ir kaip įvertinti padėtį. 
Socialinės apsaugos ministras 
sako, kad pavyko sustabdyti gyven
to jų realių pajamų kritimą, bet 
premjeras pripažįsta, jo g  3 kartus 
sumažėjo gyventojų realiosios 
pajamos.

Tebelieka aktualus naftos 
term inalo statybos klausimas. 
Pavyzdžiui, Estijoje degalų kainos 
mažėja, nes jie  įvežami iš Vakarų. 
Degalų kainos auga vien tik  NVS. 
Greičiausiai LUCOIL mitas ir yra 
būdas kelti kainas Lietuvoje bei 
plėšti žmones be konkurencijos.

Rasa RASTAUSKIENE

Su Naujaisiais metais 
Jus nuoširdžiai sveikina

firma “Gailė”

ir kviečia apsilankyti mūsų parduotuvėse: 
Vilniaus 134, Šiauliai,

Aido 10c, Šiauliai 
Čia Jūs galite įsigyti lietuviškų dovanų ir suvenyrų, 
kuriais nudžiuginsite savo brangiausius 
žmones -

vaikus, tėvus, sesę, brolį, 
o ir kaimyną, bičiulį.
Užsukite pas mus - ir visi 
liksite patenkinti!

O  paskam bin ti m uins galima telefonais 
34473, 34803, 54574, 35882.

Mes Jūsų laukiame!
RADIJO

PROGRAMA
Antradienis, sausio 4 d. 

LIETUVOS RADIJAS 
pirmoji programa

7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 "Sveiki 
gyvi". 8.00 Žinios. Laikraščių apžvalga. 
9.30-13.00 Aktualijų studija (tel. 66 22 
87). 11.30 Informuoja VRM tarnybos. 
13.10-15.00 Vidudienio kon-certas.
16.00-18.00 “ Dienos signalai” . 18.30 
Muzikiniai sveikinimai. 19.15 Kultūra 
ir religija. 23.48Vidurnakčio lyrika. O. 
Milašius. Skaito P. Venslovas.

Trečiadienis, sausio 5 d. 
LIETUVOS RADIJAS 

pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 “Sveiki 

gyvi” . 9.30-13.00 Aktualijų studija (tel. 
66 22 87). 10.30 Premjero priimamasis. 
11.30 Informuoja VRM tarnybos. 13.00 
Planetos pulsas. 16.00-18.00 "Dienos 
signalai” . 18.30 Muzikiniai sveikinimai. 
19.15 Sutik mane. 21.12 “Pagal Vvaldžio 
muziką” . Groja P. Moria orkestras,

antroji programa
11.00 Radijo gama. 12.05 Muzikos 

mozaika 15.05 Pasaulio meno meistrai.
16.05 Po lyros ženklu. A. Baranausko 
"Anykščių šilelj”  skaito A. Masiulis.
17.05 Dainuoja Nidos vidurinės 
mokyklos mergaičių folkloro ansamblis 
17.30 Paskutinis suolas. 18.30 
Detektyvas. E. S. Gardnerio "Už tankios 
užuolaidos” . Tęsinys. 19.30 Koncertų 
salėse. 22.05 Lietuvių kamerinė muzika 
K Kaveckas. 22,30 Vakaras su knyga.

antroji programa
8.00 Žinios. Radijo programa 10.05 

Programa PIK. Red. R. Baltrušaitytė. 
13.00 Šiandien laikraščiuose. 16.05 
Skaityti ar neskaityti? Laidoje dalyvauja 
"Vyturio” leidyklos generalinis direktorius 
J. Vaitkus, vyr. redaktorius S. 
Kavaliauskas ir ''Vyturio" knygyno 
vedėja A  Stanaitienė. 17.05 Koncertuoja 
Vilniaus dailės kombinato folkloro 
ansamblis. 18.30 Detektyvas. E. S. 
Gardnerio "Už tankios užuolaidos” . 
Tęsinys. 19.30 Koncertų salėse. 22.05 
Lietuvių kamerinė muzika. J. Naujalio 
dainos ir romansai. 22.30 Vakaras 
su knyga. M. Frišo "Homo Faber". 
Tęsinys. 23.00 Žinios.

Ketvirtadienis, sausio 6 d. 
LIETUVOS RADIJAS 

pirm oji programa
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 “Sveiki 

gyvi". 9.30-13.00 Aktualijų studija (tel. 
66 22 87). 11.30 Informuoja VRM 
tarnybos. 13.00 Planetos pulsas. 13.10-
15.00 Vidudienio koncertas. 16.00-
18.00 “ Dienos signalai” . 16.50 Taisyk 
žodžiui kelią 18.30 Muzikiniai sveikinimą.
19.15 Kultūros puslapiai. Klausytojams 
pageidaujant, kartojame laidą iš ciklo 
“ Paryžiaus veidas” . Luvras. 21.12 
M, Sardu "20 auksinių dainų".

antroji programa
10.05 Salonas. Vedėja J. Jur-ūnienė.

13.00 Šiandien laikraščiuose. 14.00 
“ Mažosios studijos" programa. 
“Poetiniai skaitymai'’. “Muzikos menas". 
15.05 Pasaulio meno meistrai. 16.05 
Terra phantasia. R. Bredberio "Ilgieji 
metai” . Skaito A. Sadukas. 17.30 Tu 
r  aš. 18.X Detektyvas. E. S. Gardnerio 
"Už tankios užuolaidos” . Tęsinys.
19.30 Koncertų salėse. Švedų bažnytinę 
muziką gieda Šiaulių valstybinis 
kamerinis choras "Polifonija” (dirigentas 
S. Vaičiulionis). 22.05 Lietuvių kamerinė 
muzika. V. Jurgutis.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Antradienis, sausio 4 d. 
LIETUVOS TV
7.30,Programa 7.35 LTV informacinė 

laida, 8.00; 8.20 Žinios. 8.45 Sveika, 
Prancūzija. 9.15-9.40 Animac. filmas.
18.00 Žinios. 18.10 Bi Bi Si žinios. 
18.40 Žinios. 18.50 Animac. filmas. 
19.30 Iš kino klasikų archyvų. "Didysis 
ūžimas” . 20.00 TV anonsas. 20.05 
Valstybė ir pilietis. 21.00 Panorama. 
21.35 TV videofilmo premjera. J. Grušo 
“ Laimingasis - tai aš” . 22.10 "Auksinė 
žemė”. Men. f. 22.55 Jaunystės tango.
23.15 Vakaro žinios. 23.35 Jazz session.

TELE-3
8.00 Animac. filmai. 9.30 Aerobika.

10.00 Dok. filmas. 11.00 Filmas “Kelionių 
pasaka” . 12,40; 14.57; 19.20; 21.30; 
23.40Anglų k. pamokėlės 15.00 Animac. 
filmai. 16.00 Muzika. 17.00 Sportas.
18.00 Kultūros veidai. 19.00 Naujausios 
žinios. 19.25 Filmas “ Santa Barbara".
20.20 "Vitrina". 20.25 Jdomūs žmonės. 
20.55 Tele-3 žinios. 21.05 CNN naujienos 
21.33 Dok. filmas. 22.10 Filmas. 23.45 
Muzika.

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

Marija". 10.20 Men. _ f. vaikams
Kapitonas". 10.55 Animac, filmas.

11.20 S. Prokofjevo baletas “Krištolinė 
kurpaitė". 13.20 Animac. filmas. 13.40 
Dok. filmas. 14.00 Naujienos. 14.25 
Verslininkas. 15.15 Animac. filmas. 
16.10 Spektaklis “ Iš amžių glūdumos". 
16.50 Privatininko abėcėlė. 17.00 
Naujienos. 17.25 J tolimą kelią ilgam 
laikui. 17.55 Dokumentai ir likimai.
18.00 Men. f. "Tiesiog Marija". 18,50 
Tema. 19.35 Gėris. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.35 Apie orus. 20.45 
Miniatiūra. 21.X  Laida "Šaunu” . 22.15 
Poetinis albumas. 22.35 Men. f. 
Kalifornijos Kazanova" (JAV). 23.50 
Naujienos.

Trečiadienis, sausio 5 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida 8.00; 8.20 Žinios. 8.45 Kompiuterių 
kronikos. 9.10 Šeimos albumas. 9.35 
TV serialas “ Senis" - "Beveik miręs". 
10.35-11.00 Animac. filmas. 18.00 
Žinios. 18.10 Bi Bi Si žinios. 18.40 
Žinios. 18.50 Animac. filmas. 19.30 
Krikščionio žodis. 19.50 TV anonsas.
19.55 TV forumas. 21 . X  Panorama.
21.35 E. fon Chorvatas. "Venos miško 
pasakos". 23.15 Vakaro žinios. 23.35 
Spektaklio tęsinys. 0.25 Roko žvaigždės. 

TELE-3
8 X  Animac. filmai. 9 X  Aerobika. 

10.X Muzika 10.30 Rusijos TV teatras. 
12.30; 14.57 Anglų k. pamokėlės.
15.00 Animac. filmai. 16 .X  Muzika.
17.X  Sportas. 18 ,X  Kultūros veidai.
18.30 Jurbarko TV programa. 19.X 
Naujausios žinios. 19.20; 21.X ;  23.40 
Anglų k. ‘ pamokėlės. 19.25 Filmas 
"Santa Barbara". 20.15 Klubas L.
21.00 TELE-3 žinios. 21.05 CNN 
žinios. 21.33 "Laisvas žodis". 22 .X  
Filmas. 23.45 Krepšinis.

OSTANKINO TV
3.00 Naujienos. 8.20 "Šarka". 8.40 

Men. f. 'Tiesiog Marija", 9.30 Keliautojų 
klubas. 11.00 Naujienos. 11.20 Filmas 
vaikams "Piteris Penas” . 1 s. 1 2 X  
Žvėrių cirkas. 13.15 Animac. filmas.
13.25 Breinringas. 1 4 .X  Naujienos.
14.25 Verslininkas. 15.15 16-asis 
tarptautinis vaikų kino festivalis. 15.35 
Žvaigždžių valanda. 16.20 Animac. 
filmas. 16.50 Technodromas. 17.00 
Naujienos. 17.25 Eteryje "Mir". 17.50 
Dokumentai ir likimai. 17.55 Apie orus.
18 .X  Men. f. "Tiesiog Marija". 18.50 
Už Kremliaus sienos, 19.30 Gėris. 
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama 20.X  Naujienos. 20,35 Apie 
orus. 20.45 Men. f. "Tvin Pyksas” . 19 
s. 21.401993 metų videoklipų festivalis.

2240IV tarptautinis populiarios muzik 
ir dainų konkursas. 23.50 Autore 
“ Paryžius-Dakaras-Paryžius". 24. 
Naujienos. 0.20 MTV.

Ketvirtadienis, sausio 6 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa 7.35 LTV infcrmadi 

laida 8.00; 8.20 Žinios 8.45-9.10Anim-: 
filmas. 18 .X  Žinios. 18.10 Bi Bi 
žinios. 18.40 Žinios. 18.50 Anims 
filmas. 1 9 X  “ Ponas Bynas” . 2
19.55 TV anonsas. 20.00 Kataliku 1 
studija. 20.30 "22". 21 .X  Panoram
21.35 Konkursas “Šiltas namas". 22 
Anglų TV serialas “Nerami tarnyb; 
- “Žaidimas su ugnimi” . 23.15 Vaka 
žinios. 23.35 Bliuzas ir jam artiir, 
muzika.

TELE-3
8 .X  Animac. filmai. 9 .X  Aerobikr 

10 .X  Muzika. 10.15 Kalėdų šventė; 
11 .X  Filmas “Santa Barbara". 12.4C 
14.57 Anglų k. pamokėlės. 15XAnima 
filmai. 16.00 Muzika. 17 .X  Sportas
18.X Kultūros veidai. 18.X Panevėž į 
TV programa. 19.X Naujausios žinios 
19.20; 21X ;  24.X Anglų k. pamokėlės
19.25 Filmas “ Santa Barbara". 20.2! 
“Vitrina". 20 .X  Langas j gamtą. 20.4( 
Apie “ Hervalife". 20.55 TELE-! 
žinios.21.00 CNN naujienos. 21,33 
911. 2 2 X  Muzika. 22.15 Filmas 

OSTANKINO TV 
8 X  Naujienos. 8.20 Animac. filmas.

8.45 Men. f. “ Tiesiog Marija". 10.20 
Kalėdų pasaka vaikams irsuaugusien 
“ Alisa” . 11.00 Naujienos. 11.20: 
vaikams “ Piteris Penas". 2 s, 13.0i 
Animac. filmas. 13.25 Breinringas. 
14 .X  Naujienos. 14.25 Verslininkas.
15.15 Nauji vardai. 16.15 TV men.
f. “ Keška ir biznis". 16.X  Privatininko 
abėcėlė. 16.40 ...Iki 16-os ir vyresniems
17 .X  Dokumentai ir likimai. 17.55Į 
Apie orus. 1 8 X  Men. f. “Tiesiog! 
Marija” . 18.45 Kino panorama. 19.40 

Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama.
2 0 ,X  Naujienos. 20.35 Apie orus.
20.45 Loto “ Milijonas” . 20.55 Gėr
2 1 .X  Šv. Kalėdos.

SAT 1
Antradienis, sausio 4 d.
18 .X  Regioninė programa. 190| 

“ Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.11 
Sporto naujienos. 20 .X  “ Laimės 
ratas". 21.15 Liaudies muziko} 
auksinis hitparadas. 22.10 Nusikalta 
tyrimas. Kriminalistikos žurnalas. 23.(X 
U. Mejeris; "Nesutinku!" 24.00 "T\ 
veidrodis". Reportažai. 0.35 "Atsargiai 
kamera!”  Pabaigoje - žinios. 1.0! 
"...Džoni!" Vokietijos komedija. 2.4! 
“ Iliuzija artikrovė” . Iš JAV fantas 
serijos “ Erdvėlaivis “Enterprise" 3.3! 
U. Mejeris: “ Nesutinku!". Kartojai
4.30 “ Kančios šešėliai". JA' 
pramoginis serialas.

Trečiadienis, sausio 5 d.
18.30 Regioninė programa. 19. 

"Lošk va bank!". 2 0 .X  Žinios. 20.1 
Sporto naujienos. 20.30 “ Laimėj 
ratas". Didysis šou. 21.15 "Hanten 
Gražuolė ir mirtis". JAV seriaia 
Pabaigoje - žinios. 22.5' 
"Sąmokslininkai” . JAV kriminalini! 
serialas. 23.55 “ Profesionalai". JA] 
vesternas. 1.55 “ Klonų planeta". 
JAV fantastikos serijos.

Ketvirtadienis, sausio 6 d.
18.30 Regioninė programa. 19.00|

"Lošk va bank!”  20X  Žinios. 20.i: 
Sporto naujienos. 20.30 “ Laimi 
ratas” . Didysis šou. 21.15 Vo 
polic ijos nuovada". Vokietija 
kriminalinis serialas. 22.15 Tiesiogin« 
laida su M Šreinemakers. Pabaigei 
- žinios. 0.15 “ Maiko nužudymas 
JAV kriminalinis f.
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