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VASARIO 16-JI - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Bernardas BRAZDŽIONIS 

*  *  *

Tavęs, lietuvi, dabarty ieškojau  -  

Tautos, genties ir gyvasties kovoj,

Ir kaip prie tavo žygdarbių sustojau,

Girdžiu tik prieblandoj žalsvoj.

Regiu: nebetiki, kas amžina, kas šventa;

Kas vergija, kas laisvė pančiuos kruvinuos... 

Regiu: ne liepų lapai -  broliai krenta.

O širdys blaškosi voratinkliuos senuos...

O aš maniau, kad  būsim  mes kaip plienas!

O aš maniau, kad bus gana klaidų...

Deja!.. Deja!.. D ar tūkstančiam s blakstienos 

Užspaustos ūkanų, piktų, juodų!..

PAMINĖKIME 77-ĄSIAS LIETUVOS 
VALSTYBĖS ATKŪRIMO METINES!

Gerbiamieji šiauliečiail Kelias į valstybės ir jos piliečio nepriklausomybę - sudėtingas. 
Dar sunkesnis, daug kantrybės bei pasiaukojimo reikalaujantis yra nepriklausomybės 
įtvirtinimas šalyje ir kiekvieno mūsų širdyje. Būkime tvirti ir susitelkę, nes mūsų laisvę 
kėsinasi sutraiškyti Rusijos karinio tranzito tankai, ją gali sušaudyti po Čečėnijos 
sunaikinimo į Baltijos šalis atgręžtos patrankos. Budėkime laisvės sargyboje ir išsaugokime 
istorinę atmintį, dalyvaudami šiuose šventiniuose renginiuose:

Vasario 14 dieną 18 val. 30 min. Šiaulių Inžinierių namuose - dainų ir poezijos vakaras. 
Dalyvauja choras “ Bičiuliai” ir aktorė Olita Dautartaitė;

Vasario 16 dieną 9 valandą - Šv. Mišios Petro ir Povilo bažnyčioje;
10 valandą - iškilmingas vėliavos pakėlimas ir karių bei šaulių paradas centrinėje 

miesto aikštėje;
11 valandą - padedamos gėlės ant savanorių kapų ir Sukilėlių kalnelio;
12 valandą - šventinis koncertas “ Žemei motinėlei”  miesto kultūros centre.

Organizatoriai

MANEVRAI,
arba

KAS VENGIA ŽMONIŲ AKIŲ?
Arvydas SAULĖNAS

Konservatoriai savo rinkiminėje 
programoje j savivaldybes vengia 
abstrakčių tezių, šūkių. Andrius 
Kubilius sakė, 6ad jei Tėvynės 
Sąjunga la im ės rinkimus, tai 
stengsis, kad vietinių tarybų darbe 
dom inuotų  žm ogiškum as, 
padorumas ir sąžiningumas. TS taip 
pat reikalauja, kad būtų išplėstos

savivaldybių teisės. A. Kubiliaus 
manymu, LDDP busimuosiuose 
Seimo nario rinkimuose Kaišiadorių 
rajone stengiasi žaisti partiją, kupiną 
k la id inančių  manevrų. LDDP 
kandidatas nepeiks ir nekritikuos 
Liudviko Sabučio, greičiau toleruos, 
o  juodą šmeižiko darbą atliks kitos 
patriotinės partijos nupirktas ar 
pasamdytas kandidatas (turbūt 
tu rė ta  m in ty A, • Terlecką). 
K a lbėdam as spaudos

konferencijoje, L. Sabutis atmetė 
visus oponentų kaltinimus dėl 
ve ik los prieš Lietuvos
valstybingumą. Jo manymu, buvę ir 
esami KGB-istai bei komunistai 
niekaip negali jam atleisti už tai, kad 
1989 m. LTSR generalinėje 
prokuratūroje jsikūrusi Sąjūdžio 
grupė stengėsi neleisti Respublikoje 
nedemokratinių, neteislnlų procesų.

Nukelta | 2 p.

DIDYSIS KOVOS IR 
VIENYBĖS AKTAS

1 91 8  m. v a s a r io  16 d . 
D id ž io jo je  g a tv ė je  N r. 3 0  
lie tu k o m ite to  p a ta lp o s e  
išk ilm in g o je  r im tie s  p iln o je  
n u o ta iko je , J. B a sanav ič iu i 
p irm in in k a u ja n t,  m es
pasirašėm e nep rik lausom ybės 
ske lb im o aktą, ben drą  v isiem s 
lietuviam s, kok ių  paž iū rų  jie  
bebūtų, je i tik  nenuto lę  nuo  savo 
tėvynės ir b rang ina  tėvų  ir 
p rotėvių pa lik im ą, trokšdam i 
savitos laisvės.

T o  pag rind in io  akto tekstas, 
kurj m es nusta tėm e so lida rum o 
vedam i, skyrėsi nuo visų  lig i to l 
ap linkyb ių  sužalotų pare iškim ų.

J is  buvo trum pas ir griežta i 
p r in c ip in is ,  k ita ip  ta r ia n t,  
amžinas, prieš kurj gali re ikštis 
tik  atviri ar užsim askavę priešai. 
Jo  prasm ė ta ip  pat nesiriša su 
santvarka: jo s  pam ate gali bū ti ir 
kapita lizm as, ir kom unizm as. Ir 
je i kom unizm as prieš jj statytųsi, 
ja u  tu o  p a č iu  fa k tu  jis  
dem askuo tųs i ka ip  ta rnau jąs 
kitos tau tos  im peria lizm ui, kuris 
sm elkiasi vyrauti ir  ste lbti, t. y. 
kitą ta u tą  savo  p lėtrai išnaudoti.

Iš Vasario 16 d.
Akto signataro  

Petro KLIM O  atsiminimų 
(kalba netaisyta)

ISTORIJOS REIKŠME 
IR NAUDA

M es esam  la isv i, 
n e p r ik la u s o m i. Ja u  a š tu n t i 
m eta i kaip vėl, pam in ti ir beveik 
p i lia k a ln iu o s e  p a la id o ti,  
a ts igavom  ir atstatėm  savo 
valstybę. M ūsų priešam s, kurie  
v isom is išga lėm is m us žudė  ir 
m a rin o , d a b a r  k la ik io m is  
šm ė k lo m is  išk ilom  ir  p ik ta  
rakštim i užlūžom  jų širdy. J ie  
nesupran ta  ir užs ispyrę  nenori 
suprasti nei m ūsų a tg im usios 
valstybės, nei sunkių  kryžiaus 
k e lių  k o v o j dė i
neprik lausom ybės.

T ačiau mes, ku rių  tūkstančia i 
tė vų , b ro lių  s u p u v o  ru s ų

kalė jim uose ir S ibire, kurie  patys 
galvas dėjom  dėl tos  la isvės ir 
beveik kiekvieną savo pėdą  
krauju nulaistėm , ir š iand ien da r 
bud im  pasiryžę tą  pa t padaryti. 
Ne tik  tu rim  ta ta i suprasti, be t ir 
m okėti v isus prieka iš tus a trem ti 
ir a išk ia i tie m s  a p a kė lia m s  
p a ro d y t i,  jo g  m es n ie k a d  
n eb uvom e  ne i užm igę , nei 
išm irę, ir nesam  dab a r iš ke lm o 
išsp irti .

Vyr. Itn. BALČIŪNAS  
“ Kareivis - Lietuvos 

gynėjas” . 192 6  m. 
(kalba netaisyta)

VĖL LAISVA!
L ie tu va , s a v o  a m ž ia u s  

aštuntą  š im tm etį beba ig ian ti 
E u ropos valstybė , kurią  jos 
ka im yna i net du  kartus buvo 
išb ra u kę  iš  žem ė la p io , vė l 
pas iro do  ka ip  m itų  paukštis  
Feniksas, da r kartą g im us i iš 
savo pač ios  pelenų.

Bet L ietuva a tg im sta  ne tik  iš 
pasku tin ių jų  A n tro jo  pasau lin io  
karo pelenų, Lietuva a tg im ė iš 
savo žm on ių  kančios ir  kovos, iš 
jų  d a rb o  ir  tikėjim o.

Kuo tikė jo  m ūsų šalis, kai 
b ru ta li p r ie va rta  ir c in iška s  
p ragm atizm as liepė jau n iekuo 
nebetikė ti š iam e pasaulyje.

JI t ik ė jo  p a g r in d in ia is  
da lyka is - t ie sa  ir te is ingum u. Tą  
jausm inį, dvasin į ž ino jim ą aš 
ap ibūd inč ia u  ta ip : yra  nete isybė 
ir skriauda, be t ji la ikina, nes 
neg a li b ū ti, kad n e te isyb ė  
js iv iešpa tau tų  amžinai.

L ie tu vos  žm o n ių  š irdyse , 
n o rs  jo s  re g ė jo , k a ip  y ra  
išs ig im stam a ir nusika lstam a, 
kaip š im tam s tūks tan č ių  gali 
bū ti a tim a m a  g yvyb ė  a rb a  
tėvynė - m ūsų  žm onių  š irdyse  
n e u ž g e s in a m a s  ru s e n o  
tikė jim as ga lu tin iu  te is ingum u.

Vytautas LANDSBERG IS  
1991.09 .17

Kitas "Aušros alėjos” numeris išeis šeštadieni, vasario 18 d.
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KODĖL JIS NORĖJO NUMIRTI
VASARIO 16-ĄJĄ?

Okupantas nuožmus 
I  j |  tiesė nagus -
Ir  tarnaut , ir vergauti sau vertė. 
Atmintis dar gyva:
“Negyvenk kaip šuva, - 
Žmogumi ne gėda ir  m irti”.

J. R. Minajevas

Leonija MALAKAUSKIENĖ
Jis - tai Lietuvos kariuomenės 

kapitonas, teisininkas, literatas, 
Štuthofo kalinys, pokario rezistencijos 
kovų generolas Vėtra - Jonas Noreika

Jó šaknys - mūsų krašte. Gimė 
1910 m. spalio 8 d. Pakruojo valsčiaus 
Šukionių kaime. Tėvas mirė anksti, 
bet jau spėjęs pastatyti namelj 
Šiauliuose, ir Jonukas galėjo lankyti 
berniukų gimnaziją kurią baigęs 1929 
m. jstojo j Kauno karo mokyklą Gavęs 
jaunesniojo leitenanto laipsnj, jis buvo 
paskirtas j 7-jj DLK Butageidžio 
pėstininkų pulką Klaipėdoje. 1934 m. 
buvo perkeltas j 2-jj DLK Algirdo pulką 
Kaune. 1936 m. gavo leitenanto laipsnj 
ir buvo paskirtas Karo mokyklos 
lektoriumi bei "Kariūno" žurnalo 
redaktoriumi. Jstojęs j Vytauto Didžiojo 
universiteto teisių fakultetą per 
ketverius metus jj baigė. Pakeltas 
kapitonu, 1939 m. paskirtas 
kariuom enės te ism o nariu. 
Bendradarbiavo "Kario", “ Kardo" 
žurnaluose, "L ie tu vos  a id o " 
laikraštyje. Yra parašęs novelių ir 
romaną, kur], pradėtą spausdinti, 
bolševikai sunaikino.

Užėjus sovietams, 1940 m. spalio 
28 d. kapitonas Jonas Noreika 
paleistas j atsargą. Prasidėjus karui, 
sukilėlių išvaduotame Kaune sudaryta 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė paskyrė 
jį Šiaulių apskrities viršininku. Nuo 
1943 metų vasario iki 1945 m. gegužės 
mėnesio J. Noreika drauge su kitais 
45 lietuvių inteligentais kalėjo Štuthofo 
koncentracijos stovykloje. Iš jos J. 
Noreika pateko j ligoninę, po to  - į 
rusų kariuomenę. Demobilizuotas 
grjžo į Vilnių, kur nuo 1945 m. lapkričio 
mėnesio pradėjo dirbti juriskonsultu 
Lietuvos mokslų akademijoje. Tuo 
pat metu, susitikdam as su 
bendraminčiais, ėmė organizuoti 
partizaninių Lietuvos ginkluotųjų 
pajėgų vyriausiąją vadovybę. Jis buvo 
paskirtas ginkluoto pasipriešinimo 
vadu, gavo genero lo Vėtros 
slapyvardę. 1946 m. areštuotas, o

lapkričio 20-22 d. Vilniaus 
garnizono karo lauko teismo 
nuteistas. Jam ir jo adjutantui 
Zigmui Šerkšnui-Laukaičiui 
paskirta mirties bausmė. 
1922.03.17 Č ikagoje 
le idžiamame "D ra u g o " 
laikraštyje Pilypas Narutis liudija 
J. Noreikos paskutin j 

pageidavimą: "Aš noriu mirti Vasario 
šešioliktąją".

Jo mirties datą ir aplinkybes gaubia 
paslaptis. Vieni mano, kad J. Noreika 
drauge su Žemaitijos partizanų vadu 
J. Semaška buvo pakartas Telšiuose. 
Kiti - jog mirties bausmė buvo įvykdyta 
1947 metų vasario 16 d. Rygos 
kalėjime. Jo byloje įrašyta, kad 
nuosprendis įvykdytas vasario 26- 
ąją, bet taip pat yra ir 1958 m. liepos 
10 d. rašytas slapias KGB užklausimas 
Lietuvos VRM spec, skyriui apie tai, 
kur atlieka bausmę Jonas Noreika. 
Atradus stalininio teroro kapus 
Tuskulėnuose, "Tremtinyje" (1994 
metų rugsėjo 22 d.) šmėkšteli nedrąsi 
mintis, kad galėtų būti rasti ir kapitono 
Jono Noreikos palaikai.

Tokios šykščios biografinės žinios 
apie paskutinį Šiaulių apskrities 
viršininką kapitoną Joną Noreiką 
surankiotos iš jį pažinojusių, drauge 
su juo dirbusių, kalintų ir teistų žmonių 
atsiminimų. (Už informaciją dėkoju 
P. Višinskio bibliotekos Kraštotyros 
skaityklai.) JAV gyvenanti J. Noreikos 
duktė Dalia ketina išleisti tėvui skirtą 
monografiją (“ Gimtasis kraštas” , 
1989.10.19-25).

Ar mes, praėjus vos ne pusšimčiui 
metų nuo šios legendinės asmenybės 
paslaptimi apgaubtos mirties, galime 
suprasti jo  troškimą mirti Vasario 16- 
ąją? Kad suprastume, privalome dar 
kartą atsigręžti j tą gyvenimą.

V. Veteikis ( Šiaulių naujienos", 
1992.04.14-25) teisus, kad J. Noreiką 
rinkdamasis gyvenimo kelią, buvo 
ištikimas Šiaulių berniukų gimnazijos 
devizui "Res non verba" (lot.) - 
"Darbas, o  ne žodžiai". Toks ir liko iki 
mirties. Ypač įsidėmėtini keli ryžtingo, 
lemtingo apsisprendimo momentai.

Vos tik prasidėjus kami, J. Noreika 
su 12 žemaičių būriu ėmėsi persekioti 
besitraukiančiuosius pasieniečius - 
Rainių miškelio aukų kankintojus: stojo 
j atviras kautynes prieš 4 patrankų 
baterijas, 4 kulkosvaidžius, apie 200 
kareivių. Dvejose kautynėse

neprarado nė vieno žmogaus.
Būdamas apskrities viršininku, 

tiesa, privalėjo pasirašinėti vokiečių 
valdžios direktyvas, bet ieškojo tokių 
vykdytojų, nuo kurių žmonės mažiau 
nukentėtų; ne kartą drauge su kitais 
inteligentais kreipėsi į vokiečių valdžią 
protestuodamas prieš lietuvių ir žydų 
genocidą; "Tėvynės" laikraštyje 
išspausdino straip snį, raginantį 
lietuvius nestoti į SS batalioną. Mūsų 
akimis žiūrint, tiesų kelią j Štuthofą 
pasirinko pats...

Išeidamas iš lagerio, samprotavo:
- Visi nepasitrauks. Didelė dalis 

liks, kentės ir kovos. Kodėl gi mes 
turėtume bėgti? Ne, mes turim būti 
kartu su jais. Kartu kentėt, kovot ir, 
jei reikės, mirt (Kun. S. Ylos liudijimas).

Pasirinko. Grįžo į Lietuvą, nors 
šeima jau buvo Vakaruose.

Partizanų judėjimą Lietuvoje 
būtinai reikėjo koordinuoti. Tarptau
tinės padėties analizė teikė vilties, 
kad Lietuva gali atgauti nepriklauso
mybę, todėl J. Noreika su kitais 
inteligentais kūrė politinę Lietuvių 
Tautos Tarybą iš kurios vėliau turėjo 
išsirutulioti vyriausybė, ir Lietuvos 
ginkluotųjų pajėgų Vyriausiąją 
vadovybę.

Kaip liudija S. Gorodeckis, V. 
Ašmenskas ir kiti, net ir suimtas, 
nuteistas J. Noreika galėjo rinktis. 
Paskutiniame žodyje jis pareiškė:

- Aš, kaip katalikas ir kaip Lietuvos 
karininkas, esu prisiekęs prieš Dievą 
ir prieš Tautą kovoti už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę ir savo priesaiką 
noriu ištesėti iki galo.

Atsisakė rašyti malonės prašymą 
ar kasacinį skundą nes taip būtų 
pripažinęs okupantų valdžią ir 
suteršęs savo, kaip vyriausiojo laisvės 
kovų vado, vardą.

J. Noreika buvo atvežtas į Šiaulius 
liudyti J. Semaškos byloje. Užuot 
pasakęs kaltinamąją kalbą, už kurią 
jam žadėjo la isvę, pasmerkė 
okupantus, vykdom ą Lietuvos 
gyventojų genocidą.

Sąmoningai paskyręs Uetuvai visą 
gyvenimą Jonas Noreika turėjo teisę 
paskirti jai ir savo mirtį Vasario 16-
ąją-

Skaudu, bet verta tą dieną paminėti 
jo vardą.

NUOTRAUKOJE:
Noreika.

Jonas

KELIAUNINKAI. Seimo pirmininko 
Č. Juršėno vadovaujama delegacija 
grįžo iš Kipro. Vizito metu buvo aptartos 
tarpparlamentinio bendradarbiavimo 
galimybės, išžvalgyti stojimo j Europos 
struktūras keliai.

Užsienio reikalų ministerijos vadovo 
Povilo Gylio delegacija vieši Norvegijo
je. Dvi dienas truksiančio vizito metu 
bus aptariamos Baltijos valstybių ben
dradarbiavimo galimybės, Eu/opos 
Sąjungos ir NATO plėtim osi 
perspektyvos.

Rygoje vyksta Baltijos šalių ministrų 
tarybų pasitarimas, kuriame dalyvauja 
prem jero Adolfo Š leževičiaus 
vadovaujama delegacija Čia kalbama 
apie prekybą žemes ūkio produktais,
tariamasi dėl muitų 
autom agistralės VIA BALTIKÁ
perspektyvų, tolesnių vyriausybių 
bendradarbiavimo sąlygų.

KATASTROFA. Pasaulio žydų 
kongreso direktorius E. Steinbergas 
artėjantj Lietuvos Prezidento A. 
Brazausko vizitą į Izraelį pavadino 
diplomatine katastrofa. Tai įvyko dėl 
to, kad Uetuvos archyvuose nerasta 
kaltinamosios medžiagos prieš JAV 
pilietį A  Uleikį, žydų teigimu, dalyvavusį 
šios tautos genocido operacijose. 
Lietuvos atsisakym as pateikti 
archyvinę medžiagą, kurios nėra, 
apsunkino JAV struktūrų darbą, 
atimant pilietybę iš p. A. Lileikio.

Kadangi Izraelio teisininkai atsisakė 
su lietuviais net aptarinėti Rainių žudiko,

buvusio enkavedisto DuŠanskio 
deportavimo iš Izraelio problemą, gal 
būtų galima p. A Brazausko vizitą j 
šią šaij atidėti neribotam laikui, ir tokio 
žingsnio nevadinti "diplomatine 
katastrofa". Ji, matyt, būtų padaryta, 
norint išties tautas paversti 
žydšaudžiais... Kam tai naudinga? y

VIETELĖS. Krašto apsaugos 
eksministro Audriaus Butkevičiaus 
nuomone, dabar vykdoma krašto 
apsaugos reforma tėra tik šiltų 
"vietelių" kūrimas.

VALDŽIA. Net 56 LDDP nariai 
"taiko" (Vilniaus savivaldybę.

GROŽIS. Lietuvos grožio konkur
sus žada organizuoti net dvi firmos: 
tradicinė "Akademia Femina" ir naujai 
susikūrusi "Grožio formulė". Vadinasi, 
Vilnius turės dvi gražiąsias 1995-ųjų 
vilnietes, o Lietuva - porą šiemetinių 
mis? Kuo daugiau skurdo, tuo daugiau 
prabangių šou! Puota maro metu?

ĮTAKINGUMAS. J JAV išvyko 
Seimo narys, opozicijos lyderis V. 
Landsbergis. Jis ketina susitikti su 
JAV kongreso nariais ir aptarti 
klausimus, susijusius su galimu 
Lietuvos išbraukimu iš pretendenčių 
į NATO sąrašo. Tikėkimės, kad, 
panaudojus visą šio politiko įtaką bei 
JAV lietuvių bendruomenės autoritetą, 
bus galima paneigti LDDP suformuotą 
dvigubos Lietuvos užsienio politikos 
jvaizdj bei atitolinti Rusijos karinės 
jtakos sferos grėsmę.

L V.

1TUOSE
SRAŠTUOSE

ČEČĖNIJA Čečėnijos ginkluotųjų 
pajėgų vadas generolas A. Maška- 
dovas Rusijos karinei vadovybei 
pasiūlė sudaryti paliaubas. Čečėnai 
pritarė Ingušijos siūlymui Iki pirma
dienio ryto 8 val. visus dalinius atitraukti 
1 km nuo fronto linijos ir tuomet pradėti 
derybas. Ingušijos vadovai Šį Čečė
nijos siūlymą perduos Rusijos karinei 
vadovybei. Su Čečėnija bendrą sieną 
turinti Ingušija ir anksčiau bandė tar
pininkauti taikos derybose, tačiau ne
sėkmingai. Rusijos vyriausybės prane
šime sakoma, jog nuo šeštadienio 
Čečėnijos sostinėje Grozne palyginus 
ramu. Dabar svarbiausias kareivių 
rūpestis - atkurti normalų miesto gy
venimą. Teigiama, jog dienos metu 
Čečėnijos sostinėje visiškai ramu, tiktai 
kai kuriuose miesto pakraščiuose susi- 
šaudoma su Čečėnijos kariais. Tačiau 
naktį padėtis gerokai pavojingesnė, 
šaudo nemažai snaiperių. Pasak Rusij
os ypatingų įvykių ministro, jo žinybų 
darbuotojai Grozne valo griuvėsius, 
tiekia maistą, taiso geležinkelius.

BOSNIJA JTO atstovai sunerimę 
dėl šiaurės vakarų Bosnijoje prie 
B ihačo m iesto padažnėjusių 
susirėmimų. Baiminamasi, kad čia 
vykstantys mūšiai neturėtų neigiamos

jtakos paliauboms, kurių kitose 
Bosnijos vietose iš esmės laikomasi. 
Per paskutines 24 val. prie Bihačo 
paleista per 1,5 tūkst. sviedinių. Šaudė 
tankai, artilerija ir minsovaidžiai. Būta 
ir nemažai susirėmimų, kuriuose 
dalyvavo pėstininkų daliniai.

RUSIJA. Rusijos kraštutinius 
nacionalistus jungiančios liberalų 
demokratų partijos vadovybė nurodė 
savo nariams per artėjančius rinkimus 
bendradarbiauti su komunistais. 
Pasak " In te rF a kso " naujiem 
agentūros, tokį nurodymą paskelbė 
partijos taryba. Nutarimą pasirašė 
partijos vadovas V. Žirinovskis.

IZRAELIS. Aplinkos apsaugos 
ministras pranešė, jog dar mažiausiai 
savaitę nebus atšauktas dabar 
galiojantis draudimas Gazos ruože 
gyvenantiems palestiniečiams atvykti 
į Izraelį. Tokių priemonių Izraelis ėmėsi 
po sprogimo, užmušusio 21 žydą.

PIETŲ KORĖJA. Vasario mėnesį 
susitikę JAV ir Pietų Korėjos atstovai 
ketina aptarti į aklavietę patekusias 
derybas su Šiaurės Korėja dėl 
aprūpinimo naujais atominių jėgainių 
reaktoriais. Šiaurės Korėja atsisako 
priimti Pietų Korėjos pagamintus 
įrengimus.

MANEVRAI,
arba

KAS VENGIA ŽMONIŲ AKIŲ?
Arvydas SAULĖNAS 

Atkelta iš 1 p.
L  Sabutis nedavė jokių sankcijų, 

kad būtų jėga išvaikyta taiki 
demonstracija Katedros aikštėje. Nuo 
to laiko kandidatui J Seimo nerio pos*ą 
visaip trukdoma. Nepriima net į 
p rokuratūrą , kur ta ip  trūksta  
kvalifikuotų kadrų. L. Sabutis tiki, kad 
15 metų praktika teisėsaugos 
s istem oje ga li būti sėm ingai 
panaudota Seimo darbe. Buvusi 
nomenklatūra susigrobė visų mūsų 
turtą, tačiau dabar pats laikas mąstyti, 
kaip legalizuoti tą turtą ir pajungti jj 
gamybai, verslui, kuris neštų pelną 
visiems žmonėms. Iš pačios LDDP 
nėra ko tikėtis, nes Seimo

dairgumiečiai jau seniai nesidomi savo 
rinkėjų rūpesčiais, vengia žmonių akių 
ir susitikimų. L. Sabutis pasiūlė 
paskaičiuoti, kiek pasivagia valstybė 
vien iš pieno pramonės. Už vieną 
litrą nenugriebto pieno žmogui 
pieninėje sumokama 30 centų, kai 
tuo tarpu už 3,4 proc. riebumo pieną 
pirkėjas moka jau 1,5 lito. Už nugriebtą 
pieną mokame apie 90 centų, o kur 
dar sviestas, grietinė, varškė? 
Susidaro didžiulis skirtumas, kurį į 
k išenę sus iš luo ja  va ldžia  Ir 
monopolijos. Konservatoriai mano, 
kad atėję j valdžią vietinėse tarybose 
negalėtų iš karto visko pakeisti, tačiau 
bandytu t  ukdyti tokioms aukšto lygio 
vagystėms ir melagystėms.

KLAIDOS 
ATITAISYMAS

18-ajame "Aušros alėjos" 
numeryje straispnyje "Moterys 
tvarkingesnės”  įsivėlė apmaudi 
klaida: Lietuvos Moterų partijos 
metinis nario mokestis y ra 10 litų, 
o ne 100, kaip parašyta minėtame 
straispnyje. A tsip rašom e 
skaitytojų.

Kovo mén. 6 d. 11 val. Šiaulių 
m. apylinkės teism e 
organizuojamose varžytinėse bus 
parduodamas dviejų kambarių

53,35 kv. rri bendro naudingojo 
sŠ ii " “  ‘ploto butas Šiauliuose, Radviliškio 

66-8, trečiame aukšte. Pradinė 
pardavimo kaina - 15000 Lt.
Norintieji dalyvauti varžytinėse 

’ ‘ * 'Š iai “registruojasi Šiaulių m. apylinkės 
teismo antstolių kontoroje (Dvaro 
83a, 1 kab.) ir įmoka 10 procentų 
pradinės buto kainos.

Teirautis telefonu 436429.
I. JATAUTIENÉ 

Vyr. teismo antstolė

vieną iš jų rastas dujinis pistoletas.
Tą pačią dieną 17 valandą pilietis 

iš Kuršėnų, būdamas girtas, nugriuvo 
prie “ Rūdės" alaus baro (Rūdės29). 
P risista tė du vyrai, apsimetę 
policininkais, ir nusivedė svečią į 
kiemą. Ten jam ištraukė piniginę su 
116 litų, nuo rankos nusegė laikrodį, 
įtariamieji B. N. (gim. 1954 m.) ir V. A. 
(gim. 1968 m.) sulaikyti.

INFORM UOJA
Siautėja vagys

Nepadėjo nė 
pistoletas

Vasario 12-ąją trys nepažįstami 
piliečiai įsilaužė į pilietės J. D., 
gyvenančios J. Basanavičiaus gatvėje, 
namus. Užpuolikai reikalavo pinigų, 
grasino revoh/eriu. Nieko nepešę, ėmė 
mušti moteris. įtariamieji sulaikyti. Pas

Vasario 11 d. 16 valandą turguje 
prie ūkinių prekių parduotuvės trys 
nepažįstami jaunuoliai priėjo prie 
šiauliečio P. P., gyvenančio Architektų 
gatvėje, ir pareikalavo pinigų. Žmogus 
bandė gintis, bet užpuolikai atėmė iš 
jo dujini pistoletą

AUŠROS ALĖJA
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SIAURĖS LIETUVOJE
NU SIKA LTIM A I

Nuskandinusioji 
vaikus - 

nepakaltinama
JONIŠKIS. Vasario 6 dieną Šiaulių 

apygardos teismas nagrinėjo R. 
Šepetienės bylą. Ji 1994 metų liepas 
29 dieną jmetė j šulinj ir nuskandino 
du savo mažamečius sūnelius, o 
paskui jšoko pati, bet liko gyva At
likus teismo psichiatrinę ekspertizę, 
nustatyta, kad R. Šepetienė nusikal
timo padarymo metu sirgo ir dabar 
tebeserga paranoidine šizofrenijos 
forma. Apygardos teismas nutarė 
perduoti R Sepetienę gydyti, griežtai 
stebint.

PAKRUOJIS. Vasario 5-osios 
popietę j Pakruojo policijos komisa
riatą kreipėsi moteris, nes jos dvejų 
metų dukterį norėjo išžaginti dvide
šimtmetis jaunuolis. Prieš sulaikant 
jaunuolis bandė pasikarti. Iš kilpos 
jj ištraukė giminės.

Kelyje - girtas 
policininkas!

AKMENĖ. Akmenės kelių policijos 
darbuotojai sulaikė savo kolegą kuris 
neblaivus vairavo automobilj. Sulai
kytasis - Akmenės viešosios policijos 
komisaras-inspektorius Rimantas 
Aukštuolis. Jam buvo nustatytas 
lengvas girtumo laipsnis. Kelių 
policija sprendimo dėl nuobaudos 
R Aukštuoliui dar nepriėmė - bus

sprendžiama, ar bausti jj 2tūkst. litų 
bauda, ar dvejiems metams atimti 
teisę vairuoti automobilj.

KITI (VYKIAI

Vyskupas J. E. 
Antanas Vaičius 

Romoje
TELŠIAI. Iš Romos grjžo Telšių 

vyskupas J. E. Antanas Vaičius. 
Kelionės tikslas - dalyvauti dviejų 
žemaičių garbingų kunigų prelatų 
šventėje. Šventojo rašto specialistui 
profesoriui Antanui Rubšiui ir 
monsinjorui lietuvių katalikų Šv. 
Kazimiero kolegijos ekonomui 
Antanui Jonušui Šventasis Tėvas 
suteikė garbingus popiežiaus rūmų 
prelatų titulus. Vatikano radijo 
koplytėlėje tam įvykiui pažymėti buvo 
aukojamos Šv. Mišios, kuriose 
dalyvavo kunigai, Romos lietuviai ir 
ambasadorius prie Šventojo sosto 
ponas Lozoraitis. Vyskupui J. E. 
Antanui Vaičiui teko dalyvauti Marijonų 
metinėje šventėje, melstis j palaimintąjį 
arkivyskupą Jurgj Matulaitį. Beto, Jo 
Eminencija turėjo audienciją pas 
Šventąjį Tėvą. Jonas Paulius Ii šiltai 
atsiliepė apie Uetuvą, Žemaitiją. Sakė, 
kad vėl norėtų čia apsilankyti, pabūti 
Kryžių kalne, pasiekti net Žemaičių 
vyskupystės centrą - Telšius.

Turgaus kainos
KELMĖ.
Veršelis - 120-150 Lt 
Paršelis - 90-120 Lt

Triušis - 8 Lt 
Višta - 14 Lt 
Kviečiai (50 kg) -17 Lt 
Kvietrugiai (50 kg) -16  Lt 
Miežiai (50 kg) 15 Lt 
Rugiai (50 kg) -13 Lt 
Grietinė (1 I) - 5 Lt 
Sūris - 4 Lt
Sviestas (1 kg) -10  Lt 
Medus (1 kg) - 8 Lt 
Svogūnai (1 kg) - 2,40 Lt 
10 kiaušinių - 3 Lt 
Obuoliai (1 kg) - 2-3 Lt 
Apelsinai (1 kg) - 3,60 Lt

SPO R TAS

Badmintonas
KELMĖ. Kelmės badmintono 

sporto klubas "Gintaras" organizavo 
Žemaitijos vaikų turnyrą. Daugiau 
kaip 80 žaidėjų iš Šiaulių, Tauragės, 
Kelmės varžėsi dviejose amžiaus 
grupėse.

Iš jaunesniųjų vaikų, (gimusių 
1983 m. ir jaunesnių) nugalėjo 
kelmiškiai D. Stonaitytė ir R. Bilius, 
iš mergaičių antroji - U. Urbonaitė. 
Vyresniųjų vaikų grupėje (gimusieji 
1981 m. ir jaunesni) dar pakiliau 
startavo kelmiškio trenerio V. 
Parnarausko auklėtiniai. Visas tris 
mergaičių prizines vietas pasidalijo 
kelmiškės: E. Milikauskaitė, Z. 
Žymantaitė ir D. Janavičiūtė.

P aruošė  
Vida S IM O N A IT IE N Ė

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

Prancūzijos archeologai Egipte 
aptiko kelias mumijas, kurių amžius
- daugiau kaip 4000 metų. Viena iš jų
- didysis humanoidas. Mokslininkai 
mano, kad tai ateivis iš kosmoso

Archeologai rastąją mumiją 
charakterizuoja taip: plati burna b-:' 
liežuvio, nėra ausų ir nosies, ūgis 
daugiau kaip aštuonios pėdos. Tuo 
tarpu kitų mumijų ūgis - keturios.

"Šis kūnas balzamuotas ii 
paguldytas į laidojimo kamerą 
maždaug prieš 4000 metų, - tvirtina 
žinomas archeologas iš Paryžiaus 
daktaras Gastonas de Vilardas. -

daktaras G. de Vilardas, - išorinėje 
laidojimo patalpos pusėje marmuro 
sienos idealiai nupoliruotos. Atrodo, 
jog buvo naudojamas lazerinis

PRITRENKIANTIS
ATRADIMAS

Ateivis palaidotas kartu su tarnais. 
Be to, j kapą padėta maisto, meno 
kūrinių, kad jam lengviau būtų keliauti 
į mirusiųjų karalystę.

Rasta taip pat ir daugybė keistų 
daiktų, kokių archeologai anksčiau 
niekada nematė: poliruotas apskritas 
metalinis diskas su nežinomo rašto 
ženklais, surūdiję metaliniai šarvai, 
akmeninės plokštelės, kuriose 
pavaizduotos planetos ir žvaigždės. 
Jose taip pat išgraviruotos nematytos 
mašinos".

Daktaras G. de Vilardas mumijas 
atrado 1991 metų balandžio mėnesj, 
kai ieškojo slaptojo kambario, esančio 
urve netoli nuo Al Characho. Jis rado 
skliautus, o kai praplatino įėjimą prieš 
jj atsivėrė senovinių laidojimų patalpa

"Kokiu būdu įrengtas kambarys 
uoloje - neaišku. Toks procesas 
senovėje nebuvo taikomas, - sako

instrumentas, nes sienų paviršius 
išsilydęs.

Medžiaga, panaši į šviną, įmaišyta 
į auksinius papuošalus. Kol kas mes 
galutinai jos neištyrėme, tačiau moks
lininkams jokie analogai nežinomi".

Daktaras G. de Vilardas ir du jo 
grupės archeologai padarė išvadą, 
jog ta mumija milžinė iš tikrųjų yra 
ateivė iš kitų planetų, mirusi Žemėje. 
Piešiniai sienose, be planetų ir 
žvaigždžių, vaizduoja taip pat ir kažkokj 
skraidymo aparatą.

"Mes bandėme mumiją apšvitinti. 
Artimiausioje ateityje tyrinėsime jos 
odą fizinę sudėtį. Apie tyrimų rezultatus 
pranešime visuomenei. Jeigu pasit
virtins mūsų spėliojimai, tai bus prit
renkiantis atradimas", - pareiškė 
archeologas.

Parengė
Bronius K A SPERA VIČ IUS

A lbertas M A N A VIČ IU S
Mūsų gimtasis kraštas, vos atkūrus 

vlstybingumą, kaip gležnas daigelis, 
ką tik prasimušęs j šviesą, vėl susidūrė 
su rimta kliūtimi, trukdančiajam sėk
mingai žengti j naują, taip visus vilio
jantį, civilizuotą turintį per šimtmečius 
išvystytas tikros demokratijos tradicijas 
pasaulj. Tačiau dabar mums, kaip 
niekada anksčiau, nuo 1990 metų 
gresia ne tik nuolat tykojantis išorinis 
pavojus, bet dar ir vis daugiau kelianč
ios galvą jėgos, kurios iki'šiol slypėjo 
mūsų pačių “ bolševizacija" suluošintų 
sielų gelmėse, ne visada perprastos 
iki galo. Lietuvių sąmonė kol kas dar 
yra pernelyg stipriai užteršta sveti
momis europietiškam mentalitetui 
iaėjomis, pagimdytomis pačių at-

sukurtą nacionalinį produktą. O jeigu 
ael nenumatytų priežasčių to pasiekti 
nepavyktų,- į Maskvą apsiskųsti 
"vyresniajam broliui" ir paprašyti 
Kremliaus karinės paramos, kaip tai 
buvo padaryta 19^0-1945 metais.

Jeigu taip atsitiKtų, Lietuva vienu 
šuoliu būtų atmesta į dar visai netolimą 
ir nė kiek neišblėsusią "auksinio am
žiaus" praeitį, būtų vėl įstumta į tamsią 
nesantaikos, susiskaldymo, susiprie
šinimo, nuskurdimo ir jau pačių 
nekontroliuojamo chaoso prarają.

Toks įvykių "scenarijus" būtų labai 
palankus mūsų išorės priešams.

Išvargintiems sovietmečio tėvy
nainiams tektų vėl betarpiškai susidurti 
ir patirti savo kailiu naują, gal kiek 
perdažytą svetimšalių jungą, niekuo

klestėtų, kad mūsų santykiuose nuolat 
vyrautų santarvė ir stabilumas, mums 
reikia imtis visai kitokių priemonių, 
kurios nereikalautų iš mūsų tokių 
milžiniškų ir dažniausiai beprasmiškų 
kaštų.

Prisiminkime: Jungtinėse Ameri
kos Valstijose neginKluotų gaujų 
kruvini susirėmimai pilietinio karo metu 
tarp "Šiauriečių" ir "pietiečių" nulėmė 
tuometinio prezidento sprendimą 
panaikinti vergvaldystės sistemą savo 
šalyje. Tai padaryti jį privertė maža 
trapi ledi Harieta Bičer Stou, parašiusi 
“ ne šaltu protu, o karšta širdimi" 
nemirtingą romaną "Dėdės Tomo 
trooelė".

Kai mus gniuždė savo “ broliš
kame” giėoyje sovietinė imperija, kny-

“Tremtinio atsiminimai". Vėliau per
dirbau ir paverčiau jj grožinės litera
tūros veikalu, prisilaikydamas visų 
pagrindinių taisyklių ir reikalavimų, 
būoingų istorinio, politinio ir nuotykinio 
romano žanrui.

Esu giliai įsitikinęs, kad mano 
belestristinis kūrinys skinas ne 
patyrusiam literatūros kritikui, linku
siam matyti knygoje pirmiausia stilis
tinius neišbaigtumus, ne išsišokėliui 
kalbininkui, nieko daugiau nematan
čiam, išskyrus gramatines klaidas, 
ne klastingam ir slaptam Lietuvos 
savarankiškumo priešui, kaip ir 
anksčiau skubančiam paskelbti auto
rių silpnapročiu grafomanu (visa tai 
labai lengvai ištaisoma), o plačiajai 
auoitorijai, pirmiausia vyresniųjų klasių

KAS PADĖS ATSISTOTI 
PARKLUPDYTAM TREMTINIUI?

silikusių visuomenės sluoksnių ber
gždžia ir net kenksminga bei pra
gaištinga svajone apie tai, kaip būtų 
galima vienam kilniam genijui, atėju
siam į valdžią kad ir neteisėtu keliu, 
vienu stebuklingos lazdelės moste
lėjimu "padaryti visus vienodai laimin
gus", nepaisant ir neatsižvelgiant j 
kiekvieno visuomenės nario indivi
dualaus darbo indėlį, įdėtą j jų bendrą 
gerbūvį.

Ak! Kaip neįveikiamai dar vis norisi, 
ypač "įžūliai dvarponių išnaudoja
miems kumečiams", išsireiškiant so
vietine terminologija, o tiesiog lietu
viškai tariant - dar vakar "laimingiems 
kolūkiečiams” , bet jau šiandien beda
rbiams, bežemiams, neturintiems nei 
technikos, nei gyvulių ir dažnokai net 
jokių pastatų "ūkininkams", griebti 
nuo žemės plytgalį ar prie ištuštėjusios 
ir sugriautos kiaulidės nomenkla
tūrininkų organizuotos "prichvatiza- 
cijos" metu pamestą surūdijusią šakę 
ir "skusti”  j Vilnių smurtu nuversti nuo 
sosto "negerą” Prezidentą ir į jo  vietą 
pasodinti "gerą", kuris vėl taip pat 
lengvabūdiškai imtųsi iš naujo per
skirstyti "visiems po lygiai" visą kelių 
kanų pasiaukojančio triūso dėka

nepažabotą korumpuotą vietininkų 
savivalę ir kitas “grožybes", glaudžiai 
susijusias su prarasta liaudies teise 
į laisvą apsisprendimą, su rinkėjų 
teisės netekimu nors minimaliai įtakoti 
valdžios veiklą.

Kaip užkirsti šitą niekam daugiau 
neoageidaujamą ir pražūtingą Lietuvai 
kelią į  mūsų visų nelaimę? Didinti 
kariuomenę? Stiprinti kitus represinius 
organus? Dar daugiau "atrišti rankas" 
policijai?

Manau, kad ne! Visa tai jau buvo 
išbandyta ir aprobuota Stalino paka
likų komunistų. Tokiu "politiniu žai
dimu" jie patys sau kasė kapo duobę.

Liaudies įg im to ir natūralaus troš
kimo gyventi, kaip pridera darbščiam 
ir padoriam eiliniam žmogui, pagal 
savo sugebėjimus ir išgales dar nė 
karto nebuvo pavykę numalšinti nė 
vienam uzurpavusiam valdžią Rytų 
despotui, tironui ar diktatoriui. Visi jie 
buvo istorijos pasmerkti ir nušluoti 
nuo žemės paviršiaus, kaip įkyrėjusių 
dulkių apnašos nuo jos išminčių 
auksinėmis raidėmis rašytų puslapių.

Kad Lietuvos neaptrauktų naujos 
tragedijos migla, kad jos ekonomika 
ir kultūra nenukrypstamai vystytųsi ir

ga buvo taip pat komunistų rankose 
veiksmingiausiu ir patikimiausiu ideo
loginiu ginklu, padedančiu jiems laiky
tis valdžioje. Ir valstybė nesigailėjo 
finansinių lėšų nei leidybinei industrijai 
plėtoti, nei paklusniems rašytojams 
pasakiškiems honorarams išmokėti.

O štai dabar visai kas kita. Lietuvai 
atgavus neprikausomybę ir padėjus 
pirmąjį kertinį akmenį į laisvosios 
rinkos ekonomiką, knyga tapo mažai 
kam reikalinga, antraeile preke, jeigu 
ji ne vakarietiška ir neskirta atviro 
sekso bei brutalaus smurto tematikai, 
netraumuoja ir netvirkina dar daugiau 
ir be to jau pakankamai kolonijinio 
režimo sugadintą jaunimą.

Lietuva turi savo gana turtingą ir 
savitą, nors dažnokai ir tragišką istoriją 
papročius, tradicijas. Ir labai norisi, 
kad mūsų jaunoji karta geriau susi
pažintų su savo šlovingosios Tėvynės 
praeitimi, būtent skaitydama lietuvių 
autorių knygas apie Lietuvą.

Atsiliepdamas j visus šiuos aukš
čiau išdėstytus idėjinius teiginius ir 
nuostatas ir pristaiky damas prie visų 
objektyviai susiklosčiusių ir egzis
tuojančių sąlygų, aš dar 1990 metais 
esu parašęs dokumentinį rinkinį

moksleiviams, Lietuvos kariuomenės 
naujokams, aukštųjų mokyklų studen
tams, tiems, kas dar tiktai renkasi 
savo gyvenimo kelią, kas stovi kry
žkelėje, kam reikalinga skubi pagalba, 
ieškant savo gyvenimo prasmės ir 
tikslo, ir ką ne taip lengva ir paprasta 
apsaugoti nuo kritimo klystkeliuose.

Aš Lietuvos nepriklausomybės 
metais nereketavau Gariūnų turga
vietėje, nevogiau vario, draskydamas 
požeminius kabelius, ir negabenau 
šito brangaus metalo j užsienį, bet 
kantriai sėdėjau, "prikaustytas”  prie 
rašomojo stalo, kad nepritekliaus 
kančiose “ pagimdyčiau" kūdikj, 
vardu Knyga. Tad nėra nieko nuos
tabaus, kad dabar aš nebeturiu pinigų 
ne tik šito romano leidybos išlaidoms 
padengti, bet dažnokai ir kasaieninės 
duonos kampeliui nusipirkti.

Mano tėvų nemažas turtas buvo 
dar 1945 metais rusų okupacinės 
kariuomenės išbuožintas, o kiek vėliau 
jau pačių lietuvių melioratorių buldo
zeriais sulygintas su žeme. Ir dabar 
aš, atidavęs visas savo fizines jėgas 
ir sveikatą Vidurinės Azijos plėšiniams 
įsisavinti, nebeturiu jokio nekilno
jamojo turto, kurį galėčiau parduoti
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ar užstatyti bankui kreditui gauti knygos 
leidybai finansuoti.

Kreipiuosi Šiuo atviru laišku į visus, 
kam Iš tikrųjų rūpi šviesesnė Lietuvos 
ateitis, kas neabejingas ir negali ramiai 
žiūrėti, kaip Vakarai demoralizuoja 
mūsų jaunimą, į Jo Ekscelenciją ger
biamąjį Respublikos Prezidentą J Sei
mo narius, į visų politinių partijų lyde
rius, j ūkinių subjektų vadovus su 
dideliu prašymu: padėkite mari surasti 
lėšų ir leidėją kad mano neišgaivotas 
ir ne iš piršto išlaužtas romanas neliktų 
vieno rankraštinio egzemplioriaus 
pavidalu dūlėti dulkėtame stalčiuje, o 
taptų tiražuota priemone lietuvaičiams 
lietuvių tautine dvasia auklėti šeimoje, 
mokykloje, kareivinėse ar studentų 
bendrabutyje.

Aš esu giliai įsitikinęs, kad mano 
beletristinis veikalas, atspindintis tikrąją 
tragišką Tėvynės pareitį, aštraus 
siužeto ir kupinas įvairių nuotykių, 
turės paklausą visuomenėje. Mano 
knyga bus perkama, įgys atitinkamą 
atgarsj skaitytojo savimonėje, padarys 
deramą ir teigiamą poveikį Jaunimui.

Ji atsipirks visai Lietuvai ir konkrečiai 
tam, kas paaukos lėšas knygos 
leidybos išlaidoms padengti.

AUŠRO S ALĖJA



NUSISYPSOK, 
ŽMOGAU

Suvargęs žydelis atėjo pas turtingąjį 
J. Brodskį, tikėdamasis ką nors iš jo 
gauti. J. Brodskis davė vargšui dolerį 
ir parodė duris, kad toks nuskaręs 
nesitrainiotų jo apartamentuose. 
Gatvėje žydelis susitiko kitą tokį pat 
nelaimėlį.

- Ką tau davė J Brodskis? - klausia 
šis.

- Vieną dolerį.
• Tik vieną?
- Na taip. Brodskui dabar irgi 

nelengva: mačiau, įo abi dukros vienu 
rojaliu groja...

©
TAIKINYS

Antradienis, vasario 14 d.
LTV
21.05 val.
“Nekantrūs piršteliai”
Kartą viename Manheteno bute 

gyveno dvi draugės muzikantės - 
Lolly ir Hattie. Hattie draugė Diane 
paprašo pasaugoti jos krepšį. Vieną 
dieną Lolly neatsispyrė pagundai 
pažiūrėti, kas gi jame yra. Pasirodo, 
krepšys prikimštas dolerių! Kai ateina 
laikas merginoms mokėti už kambarį, 
jos “ pasiskolina" šiek tiek iš Diane 
krepšio. Vėliau jos "skolinasi" dar ir 
dar... Tuo metu du buvę Diane 
meilužiai gangsteriai nejuokais 
susirūpino krepšio likimu... Vaidina 
H. Stater, M. Meyron, E. Brennan. 
Rež. C. Adams.

22.35 val.
“Brydė”
Susitikimas su poetu G. Grajausku.
Tai jaunas klaipėdiškis, kuris jau 

yra dvi knygeles išleidęs, trečią 
spaudai parengęs. Tačiau ar maža 
Lietuvoje poetų!.. Dar vienas... Viena 
jo knygelė leidykloje, sako, išgulėjo 
trejus metus - ir nepaseno! Kaip 
žmonės sako, kažkas, matyt, yra... 
Be to, G. Grajauskas "Kontrabandos" 
grupei rašo muziką.

Trečiadienis, vasario 15 d.
8.30 val.
Informacinis videožurnalas 

"Didžiojoje Britanijoje"
Aišku, pažintinis. Šį kartą - apie 

Karalienės apdovanojimą pramonės 
įmonėms už puikius rezultatus 
komercijoje. Filmo autoriai pasirinko 
keturias firmas, ku rios  to k io  
apdovanojimo labai troško...

19.35 val.
“9 amatai”
Amatą mokėsi,
Vargo neturėsi.
Jei labai norėsi -
"Amatus" žiūrėsi -
Neatsižiūrėsi.

Tai iš tautosakos, o laidoje:
*  šviesos spalva. Pažintis su 

dailininke Juzefą Bagdoniene.
*  Geografinė-informacinė sistema 

Vilniuje ir Druskininkuose.
*  Baiso paštas - technikos naujiena 

Lietuvos gyventojams.
*  Studijoje - ryšių ir informatikos 

ministras prof. Gintautas Žintelis.
Tikriausiai jau aišku, kad šios laidos 

nežiūrėti negalima!

Du gurmanai dalijasi patyrimu,
- Koks patiekalas tau labiausiai 

patinka?
- Vakarienė su svetima žmona.

*  *  *

Jei nerimauji dėl savo sveikatos, 
sužinok trijų daktarų nuomonę.

*  •  *

Jei dalyvauji susirinkime, sėdėk 
pirmosiose eilėse.

* * *

Jeigu gegutė savame lizde vaikelius 
perėtų, kas tuomet svetimus vargelius 
rokuotų?

*  *  *

Jeigu jau išeiti, tai išeiti tuščiomis. 
Tik toks poelgis bus doras.

Jeigu nori, kad tau pasisektų - 
nesnausk. Bendrauk arba bent 
vaizduok, kad bendrauji su žmonėmis, 
stovinčiais pirmosiose gretose tame 
pasaulyje, kur visų svarbiausia - išorė

Jeigu žmonių kalbą būtų galima 
paversti elektros energija, tai penkios 
moterys pajėgtų apšviesti didelį miestą 

* * *

Jeigu mes nebūtume išdidūs, mums 
netektų skųstis kitų išdidumu.

*  *  *

Moterys nežino, ko nori, bet žino 
kaip tai pasiekti.

Parinko 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

IP®

KARPIS SU 
OBUOLIAIS
1 didelis karpis, 2 dideli rūgštūs 

obuoliai, šaukštas majonezo, 
šaukštas aliejaus, druskos, pipirų, 
mairūno ir kitų prieskonių pagal 
skonj.

Nuvalytą nesupjaustytą karpį (jei 
nenupjauname galvos, reikia išimti 
žiaunas) ištriname druskos ir 
prieskonių mišiniu. Karpio vidų 
prikemšame supjaustytų obuolių 
skiltelėmis. Užsiuvame baltu siūlu

TELEVIZIJOS

Antradienis, vasario 14 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas. 

8.30 Sveika, Prancūzija. 16.50 
Programa. 16.55 Kalbos viktorina 
"Moki žodį - žinai kelią". 18.00 Žinios. 
18.10 Programa vaikams. 18.50 Žinios. 
19.00 TV anonsas. 19.05 Laida lenkų 
k. 19.35 Nėra to blogo, kas neišeitų j 
gera. 19.45 Valstybė ir pilietis. 20.30 
Panorama. 21.05 F. "Nekantrūs 
piršteliai". 22.30 TV anonsas. 22.35 
Brydė. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 Šv. 
Valentino dienai. "Tu man buvai, tu 
man esi".

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas. 

8.30TV serialas "Santa Barbara". 641 
d. 9.30 TV serialas "Džonas Rosas". 
4 d. 10.00 Muzika. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Kaskadininkė". 12.05 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.10 Vaidybinis 
filmas "Ruslanas ir Liudmila". 1 d. 
13.25 Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Pasaulio sportas. 16.30 
Muzika. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Ruslanas ir Liudmila". 2 d. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara” . 642 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė. 
21.00 Žinios. 21.30 Vaidybinis filmas. 
23.05 Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Trečiadienis, vasario 15 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas. 

8.30 Informącinis videožurnalas 
"D id ž io jo je  B ritan ijo je ". 17.00 
Programa. 17.05 Dailininkas A. 
Kmieliauskas. 17.45 Dok. f. "Nojaus 
laivas". 17.55 TV anonsas. 18.00 
Iškilmingas Vasario 16-osios - Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos - minėjimas 
ir koncertas Lietuvos operos Ir baleto 
teatre. Pertraukoje - Žinios. 19.35 9 
amatai. 20.30 Panorama. 21.05 Kino 
m eno šim tm ečiui. F. "M ūsų

PROGRAMA
svetingumas". 22.35 Country 
vakarėlis. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 
Beprotiškoji loterija.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas “ Santa 
Barbara" 642 d. 9.30 TV serialas 
"Westgate" III, 1 d. (T), 10.30 
Vaidybinis filmas. 12.05 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.10 Vaidybinis filmas 
"Ruslanas ir Liudmila". 2 d .  13.15 
Muzika. 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 DEUTSCHE 
WELLE. 16.30 įdomūs žmones. 17.00 
Vaidybinis filmas "Spartakas ir dešimt 
gladiatorių". 18.30 Animacinis filmas. 
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20Muzika. 19.30 
TV serialas “ Santa Barbara” . 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų kabos 
pamokėlė, 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Išpardavimas". 23.00 Žinios. 23.30 
Muzika. 24.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT

Antradienis, vasario 14 d.
7.30Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis” . 8.30;
20.30 “ Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda 9.55 TV žurnalas "Contact". 
19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 "Sodžius". 20.00 
"Prospektas". 20.20 Tautininkų 
žinios. 21.00 Baltijos naujienos. 2230 
Kelių policija informuoja. 22.40 F. 
“ Pelenė". 5,6 d.

Trečiadienis, vasario 15 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 “ Nakties riba". 9.00 CNN* 
valanda. 9.55 "Juoda-balta". 19.00;
22.00 "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga. 
19.35 Būkite sveiki. 20.00 Dok. filmas.
21.00 Baltijos naujienos. 22.30 F. 
"Pelenė" 7,8 d.

arba persm eigiam e m edin iais 
i  smeigtukais (tik ne degtukais), kad 
I  obuoliai neiškristų.

įdarytą karpj dedame į aliejumi 
I išteptą skardą, aptepame majonezu 

i ; ir kepame, kol gražiai parausta Kartu 
galime kepti ir bulves - nedidelės 
nuskustos bulvės apd8damos aplink 
karpj.

Valgome karštą (tinka ir šaltam 
užkandžiui).

LIETUVIŠKI 
ČEBUREKAI
200 g varškės, kiaušinis, stiklinė 

kefyro, nubrauktas šaukštelis 
sodos arba kepimo miltelių, 2-3 
stiklinės miltų, stiklinė aliejaus, 100 
g kiaulinių taukų.

įdarui: 0,5 kg kiaulienos faršo, 
100 g sviesto, 0,5 stiklinės grietinės, 
druskos, prieskonių pagal skonį.

Pirmiausia suminkome tešlą. 
Varškę ištriname su kefyru, kiaušiniu, 
įdedame sodos, gerai išmaišome, 
kad ji neutralizuotųsi. Pasūdome pagal 
skonį. Suberiame persijotus miltus ir 
gerai tešlą išminkome. Pastatome 
šaltai.

Ruošiame įdarą. Mėsą du kartus 
sumalame (parduotuvėje pirktą faršą 
irgi reikėtų permalti). Svogūnus, 
pakepintus svieste iki pageltimo, 
prieskonius sudedame j faršą. Pagal 
skonj jberiame druskos. J faršą jpilame 
0,5 stiklinės grietinės, kad įdaras būtų 
minkštas.

Kai viskas paruošta, formuojame 
čeburekus. Tešlą padalijame, 
iškočiojame nedideliais plonais 
lakštais. į lakšto vidurį dedame po 
šaukštelj faršo, j faršą įspaudžiame 
po mažą gabalėlį sviesto (riešuto 
dydžio). Užlenkiame lakšto 
kraštus,apspaudome ir tešlos pjovimo 
voleliu apipjauname.

Čeburekus verdame aliejuje. 
Galima virti aliejaus ir kiaulinių riebalų 
mišinyje (1 stiklinė aliejaus, 100 g 
riebalų). Verdame ant silpnos ugnies, 
kad neperkaistų riebalai.

KASTINYS 
(ŠIUOLAIKINIS)

200 g sviesto, butelis kefyro, 
skiltelė česnako, druskos, pipirų, 
kmynų.

J gerai išsuktą sviestą po truputį 
pilame kefyrą ir vėl sukame, kol 
supilame visą Jei nesusidaro vientisa 
masė, dubenj su mase palaikykime 
ant karštų vandens garų. Tik nereikia 
perkaitinti, kad sviestas visai neištirptų.

Gautas kastinys - puri vientisa 
masė. Lieka tik paskaninti: j vieną 
dalj galima jberti česnako (sutarkuoto), 
pipirų, druskos, j kitą - pipirų, kmynų, 
druskos. Kastinj išdėlojamej molinius 
indelius, jdedame j šaldytuvą, kad 
sustingtų.

Kastinys valgomas su karštomis 
bulvėmis. Jos gali būti išvirtos su 
lupenomis.

ponia JADVYGA

IS DIDŽIŲJŲ GYVENIMO

K. BOŠO FRAKAS
Vokiečių chemikas technologas 

Karolis Bošas (1874-1940) visai 
nesirūpino elegancija. Kartą jis 
atvažiavo atostogų j tėviškę. Motina, 
dėliodama jo drabužius, pastebėjo, 
kad lagamine nėra vertingiausio 
garderobo daikto - sūnaus frako.

- Frako? - j motinos klausimą 
atsiliepė K. Bošas. Ir prisiminė: - Ateis 
paštu.

Iš tikrųjų po kelių dienų atėjo didelis 
paketas. Tai buvo laboratorinis 
siurblys, labai tvarkingai ir rūpestingai 
suvyniotas j neseniai nupirktą fraką

NE DRABUŽIAI PUOŠIA 
ŽMOGŲ

Legendinis viduramžių gydytojas, 
filosofas, alchemikas Paracelsas 
rengdavosi labai kukliai. Kartą jj 
pakvietė pas sergantį imperatorių. 
Dvariškiai nutarė, kad Paracelsas 
negali pasirodyti jo šviesybei savo 
įprastais drabužiais ir privertė jį 
apsirengti raudona aksomine toga.

Taip pasipuošęs Paracelsas įėjo j 
imperatoriaus miegamąjį ir be žado 
sustojo prie jo lovos.

- Kodėl nieko nesakai? - sunerimo 
imperatorius.

- Aš? - apsimetė nustebęs 
gydytojas. - Ką aš turiu sakyti? Maniau, 
turėjo kalbėti drabužiai.

KAS? KUR? KADA?
Dailės galerija (Vilniaus g. 245). 

Laima Kuzmienė. Dizainas. Šiaulių 
pedagoginio instituto magistrantų 
kūrybos paroda.

Aušros” muziejus, I rūmai 
(Aušros ai. 47). Šiaulių pedagoginio 
instituto dailės ir pedagogikos fakulteto 
studenčių rankdarbių paroda 

II rūmai (Vytauto g. 89). "Pietos ir 
skaros". Iš muziejaus fondu.

Fotografijos muziejus (Vilniaus 
g , 140). Tarptautinės meninės

fotografijos federacijos (FIAP) 
fotografų darbų paroda, skirta Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos 25-mečiui.

P. Višinskio viešoji biblioteka. 
Vasario 13-15 d. nuo 11 iki 19 val. 
muzikos svetainėje veiks spaudinių 
paroda "Lietuva, žemės žodis 
švenčiausias", skirta Vasario 16-osios 
akto signatarams.
"Laiptų” galerija (Žemaitės g. 83). 
Ričardas Garbačiauskas. Tapyba ir 
pastelės.

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 
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