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PAGARBA ŽEMEI
Kiekvieną pavasarį, kai atbunda žemė, sugrįžta 

paukščiai ir  iš  ledų nelaisvės išsivaduoja upės bei 
ežerai, Lietuvoje Švenčiama Žemės diena, šiemetiniai 

i  renginiai prasidės kovo 20 dieną ir  tęsis ik i balandžio
22-osios.

j Šiaulių valdyba aptarė renginių planą mūsų mieste. 
i  Kovo 20 d. 12 val. m iesto aikštėje bus iškilm ingai 
pakelta Žemės vėliava. Prasidės pavasario šventė 

|  “Girdėjau, paukščia i grįžta” . Žemės dienos renginių  
ar,darymą mieste organizuoja ekologinių problemų  
ir gamtinių išteklių naudojimo skyrius be i Jaunųjų 
gamtininkų stotis. Vaikai žada gerą, naudingą darbą 
bei įspūdingą žygį su  inkilėliais, kurie vėliau bus 

j  pritvirtinti tam skirtose vietose. Juose ras prieglobstį 
sugrįžę paukščiai.

Balandis pačiam e sovietmečio įkarštyje buvo 
, vadinamės švaros mėnesiu. Jo metu savo noru bei 
privalomų talkų metu apsikuopdavo ir senas, ir jaunas. 

i  Urmu atsisakę prievartinių sovietmečio tradicijų, 
pamiršome ir  pavasario švaros mėnesį. Jokiu būdu 
neagituoju grįžti/ ‘‘komunistinių subotnikų" erą, tačiau 
balandį būtina susitvarkyti namus, laiptines, rūsius...

Tačiau tai ir  dar daug kas Žemės dienos renginiuose 
nenumatyta. Konkrečius darbus organizuos Valdybos 
komunalinio ūkio ir švietimo skyriai, Jaunųjų gamtininkų 

■ stotis, spec. ATI, Valstybinė įm onė “ Kelias''; gal 
nesnaus ir nekilnojamojo turto eksploatavimo skydus 

i  bei jo tarnybos. Numatyta pasodinti medelių, sutvarkyti 
miesto kapines be i jų  aplinką. Turėtų pašvarėti parkai, 
pliažai, vandens telk in ių pakrantės. Ketinama išvalyti 
savavališkai įrengtus sąvartynus. Gal bus nubausti ir  
tų šiukšlynų "autoriai", apsileidėliai, savo šiukšles 
Pylę slapčia tiesiog p rie  kaimyno tvoros. Atsinaujins 
^želdinių plotai, gėlynai, žaliosios vejos. Moksleiviai

sugalvojo įdomią akciją. Žemės dienos renginių metu 
bus nubausti vairuotojai, savo automobilius laiką tam 
nepritaikytose vietose. Pavyzdžiui, ant žolytės. Netikėlių 
automėgėjų mašinos bus "papuoštos" specialiais 
ženklais. M iesto meras A. Saida pasiūlė naudoti tokius 
klijus, kad pažeidėjas lengvai savo "gėdos ženklo" nuo 
automobilio nenuluptų. Taigi teks būti tvarkingesniems, 
kad nenukentėtų limuzinų kėbulai.

Vicemeras K. Šavinis valdybai pasiūlė sutvarkyti 
saulės laikrodžio aikštę bei Sukilėlių kalnelį. Šios vietos 
dažnai lankomos turistų, valstybinių švenčių metu 
ateiname čia patys, tad turėtų būti jauku brangiose 
visiems miesto vietose.

Meras A. Saida mano, kad švara reikia rūpintis kasdien. 
Jis paminėjo net kuriozišką atvejį. Spec. ATI šiukšliavežės 
daugiabučių namų kiemuose surenka šiukšles, tačiau 
m ašinoms iš  kiem ų išvairavus, vėjas blaško  

•besikaupiančio buitinio šlamšto kalnus. Anksčiau 
šiukšliavežių vairuotojai susemdavo gyventojų išbarstytas 
Šiukšles, o dabar jie  skuba išvairuoti iš  kiemo. Meras 
siūlo vėl grįžti prie  elementarios tvarkos kiekvienoje 
darbo vietoje.

Daug darbo ir švenčių laukia šiauliečių Žemės dienos 
renginių metu.

Jeigu turite pasiūlymų, galite skambinti j  Valdybos 
ekologinių problemų Ir gamtinių Išteklių naudojimo 
skyrių poniai A. Jaugelavlčlenel telef. 21722. Gal 
konkrečiais darbais sugebėsite paįvairinti Žemės dienos 
renginius ir  Jūs.

...O balandžio 22 d. miesto centre bus nuleista 
Žemės dienos vėliava. Tačiau geriems darbams ir tvarkai 
pakeltos rankos neturėtų nusileisti.

Irena  K O N Č IU V IE N Ė

PREZIDENTAS APLANKYS

o Seimo nario V. Juškaus, 
arybos pirmininko A. Lankausko 
e mero A. Saldos vizito pas 

n^zidentą A. Brazauską buvo 
§i a,’ja' kad pastarasis aplankys 

«dilus ir susipažins su Zoknių 
er°dromu.

Va|dybo8 Informaciniame

ŠIAULIUS
pasitarim e dalyvaujančiuosius 
Tarybos pirmininkas A  Lankauskas 
patikino, kad kariškiams iš Šiaulių 
aerouosto teritorijos nebebus skirta 
nė pėdos dauglau.Yj "Aerouostas” 
d irek to riu s  Z. Zdzichauskas 
pranešė, kad Šiauliuose Jau 
balandžio viduryje galės nusileisti

net... Prezidento lėktuvas. 
Kadangi A  Brazauskas j Šiaulius 
ketina atvykti kovo 18 dieną 
(penktad ien i), tai teks  
pasitenkinti... Šarvuotuoju 
limuzinu.

"Aušros alėjos” Int.

RIMTAS IR DALYKIŠKAS
Jau daugiau kaip mėnuo, kai Šiaulių 

m iesto va ld yb o s  eko n o m in io - 
so c ia lin io  vys tym o  ir  ūk inės- 
kom ercinės veik los skyria i bei 
informacijos sektorius pertvarkyti j 
du  skyrius: in fo rm a tiko s  ir
ekonomikos. Pastarojo skyriaus 
vadovas Arūnas Rupšys sulaukė 
Tarybos deputatų pasitikėjimo ir tapo 
septintuoju valdybos nariu. Su A. 
Rupšiu kalbėjosi "Aušros alėjos” 
bendraautorė Irena KONČIUVIENĖ.

Koresp. Kaip prisistaiytumėte 
tiems, kurie Jūsų visai nepažįsta?

A. Rupšys: Chm... Sakyčiau, kad 
esu labai užimtas, rimtas ir dalykiškas 
žmogus, jspėčiau, kad asmeniniai 
interesai ne patys svarbiausi. 
Prisipažinčiau, kad su protingu 
žm ogum i v isa da  m alonu 
b endradarb iau ti " js ta tym o  
numatytose ribose” .

Koresp. Juoking iausia Ir 
sudėtingiausia situacija Jūsų darbe 
(miesto valdyboje!), kai galbūt teko 
nusižengti asm eniniam s
principams?

A. Rupšys. Pasikartosiu. Esu 
rimtas ir užimtas žmogus. Nejuokauju. 
O “ sudėtingumų" būna visuose 
darbuose. Man asmeniškai labai 
sudė tinga  b en d ra da rb iau ti su 
nemokšiškai užsispyrusiu žmogumi. 
Gaila gaišti laiką tuomet, kai reikia 
jrodinėti, jog  oponentas, švelniai 
tariant, neteisus.

Koresp. Turbūt ne šiaip sau 
pas ike itė  Jūsų skyriaus  
pavadinimas. Kitos, ko gero Ir 
funkcijos, planai?

A. Rupšys. Taip, gyvename labai 
atsakingu momentu, kai keičiasi 
nuosavybės fo rm o s , ba ig ias i 
privatizacijos etapas, vadinamasis 
turto išvalstybinimo periodas, š is  
pereinamasis laikotarpis - pažintinis, 
nes labai sunku  p rog n o zu o ti

visuomenės gyvenimą, privatizavimui 
pasibaigus. Neaišku, kokios jmonės 
ir ką dirbs; kur ir kokią paklausąturės 
jų produkcija, pagaliau, kur dėsime 
būsimus bedarbius, ką pasiūlysime 
potencialiems investitoriams ir t. t. 
Dabar labai svarbu analitinis darbas 
bei socialinės-ekonominės raidos 
kryptys. Dalis mūsų miesto valdybos 
ekonomikos skyriaus funkcijų turėtų 
būti panašios j uostamiestyje įkurto 
ir panašiai veikiančio ekonominio- 
socialinio vystymo skyriaus.

Koresp. Klek Jūsų reformuotame 
ekonomikos skyriuje dirba žmonių?

A. Rupšys. Dvylika.
Koresp. Tai nėra daug, suvokiant 

Jūsų vadovaujamojo skyriaus darbo 
krūvius.

A  Rupšys. Ne visi taip mano...
Koresp. Kadangi nuo mudviejų 

aptarlnėjlm ų kadrų kiekybės 
klausim u niekas nepasikels, 
pasakysiu svarbiausiąją savo 
apsilankymo pas Jus priežastį. 
"Aušros alėja" gauna labai daug 
laiškų, sulaukia nemažai telefonų 
skam bučių, dėm esio d ė l 
turgaviečių. Iki šiol aptarinėjama 
Jų geografinė padėtis, lyginami 
privalumai bei keikiami trūkumai. 
Vicemerė V. Stasiūnaitė Jus 
rekomendavo kaip svarbiausiąjį 
m iesto  turgų spec ia lis tą  Ir  
projektuotoją. Gal galėtumėte 
nuraminti prekiautojų Ir pirkėjų 
sm alsum ą, Įs iklausyti f Jų 
pageidavimus?

A. Rupšys. Pas mane buvo daug 
delegacijų sy įvairiais prašymais bei 
įtikinėjimais. Per 300 miesto pensi
ninkų, socialiai remtinų asmenų parei
kalavo leisti jiems prekiauti (išimties 
tvarka) pramoninėmis prekėmis 
centrinėje m iesto turgavietėje. 
Motyvai? Nepatogus susisiekimas.

Malonėkite atsiversti 4p.

“Pravalgytas daiktas 
virsta trąša arba, 

liaudiškai tariant...”

yj

Taip Kovo 11-osios šventės 
išvakarėse apibūdino užsienio kreditų 
panaudojim o po litiką  Lietuvoje 
dem okratų  p a rtijo s  ta ryb os 
prezidiumo narys V. Kulys. "Laiko” 
kino teatre įvykusiame demokratų 
susitikime su šiauliečiais šia tema 
buvo daug kalbėta.

Seimo narys Valdas Petrauskas 
teigė, kad tik 5 proc. visų gaunamų 
kreditų panaudojami pagal paskirtį, 
t. y. gamybos modernizavimui, 
pažangių technologijų įsigijimui, 
energetikai. Visa kita suvalgoma, 
neslėpė Seimo narys, o kas iš to 
lieka, vaizdžiai paaiškino p. V. Kulys. 
Pastarasis mano, kad užsieniečiai 
kredito trąšomis tikrai neatsiiminės, 
o jau šiemet reikia atiduoti apie 17 
proc. palūkanų (nuo maždaug 0,5 
mln. JAV dolerių skolos). Kas tuos 
kreditus atiduos? Mūsų vaikai? 
Anūka i?  'A r  m ūsų  laukia 
prasiskolinusios Lenkijos dalia?

- Kai išėjo G. Vagnorius, skolų

nepaliko, - prisiminė p. V. Kulys.
Svečiai apgailestavo, kad salėje 

labai nedaug jaunimo. Pastariesiems 
būtina žinoti visą tiesą apie šiandieninę 
ekonominę politinę situaciją Lietuvoje.

- Dabar mūsų klausosi tie, kurie 
1918 metais balnojo savo tėvų žirgus 
ir jojo [savanorius. O kur Jūsų vaikai? 
"Sukrito" j Jūsų "Žigulius” ir išvažiavo 
į Gariūnus? - priekaištavo V. Kulys.

Vienas iš Lietuvos demokratų 
partijos atkūrėjų Seimo nario Sauliaus 
Pečeliūno tėvas Petras Pečeliūnas 
kalbėjo apie daugpartinės sistemos 
įtv ir t in im ą  L ie tuvo je . Žm onės 
sprendžia apie partijas iš darbų, nes 
žodžiais jau nusivylė. Ponas P. 
Pečeliūnas susirinkusiųjų klausė, ar 
užtenka Lietuvai dviejų stiprių dešiniųjų 
partijų - konservatorių bei krikdemų? 
Ar turi savo vietą partijų spektre rasti 
ir demokratai? O salėje sėdintys choru 
ir  p a v ien iu i p rašė  d e š in ių jų  
nesiskaldyti, nepuldinėti vienam kito.

Malonėkite atsiversti 2 p.
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KORUPCIJA 
ENERGETIKOS 
MINISTERIJOJE

Vasario25dieną “ Laisvosios Europos" radijas pranešė apie darbo grupės 
energetikos kainų pagrjstumui nustatyti veiklos rezultatus. Grupės vadovas 
Seimo narys V. Šumakaris dar negalėjo pateikti sm ulkesnių detalių, tačiau 
nurodė, jog naudojamoje energetikos tarifų skaičiavimo metodikoje esama 
didžiulių trūkumų. Pasak jo, Energetikos ministerijoje naudojami šilumos 
energijos tarifai padidinti net 48 proc. ir šie energijos jkalniai netgi aukštesni 
už atitinkamus Vakarų Europos šilum os energijos tarifus. Darbo grupės 
surinkta medžiaga rodo, kad Energetikos ministerijoje šiuo metu ieškoma 
būdų, kaip šiuos tarifus dar labiau padidinti, vietoj to, kad juos sumažinus. Šis 
dirbtinas energetikos kainų didinimas uždedamas ant vartotojų pečių.

Kalbėdamas apie kuro pirkimą, V. Šumakaris pastebėjo, kad jis perkamas 
tarpininkaujant įvairioms kom ercinėm s struktūroms. Pernai valstybinė jmonė 
"Lietuvos kuras" tiesiogiai iš Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos “ Nafta" 
pirko tik 1000tonų kuro, Per 1993 metus "Nafta" perdirbo daugiau kaip 3 mln. 
tonų "Luco il” naftos. Iš Įvairių šios naftos perdirbimo produktų, anot V. 
Šumakario, apie 20 proc. per Įvairius tarpininkus netiesiogiai pateko "Lietuvos 
kurui". V. Šumakario nuomone, tokj reiškinį galima paaiškinti tiktai siekimu 
pralobti, kadangi tarpininkai kuro kainą padidina apie 10 proc.

Kiek anksčiau kalbėdamas Spaudos konferencijoje Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konseoratorių) frakcijos seniūnas A. Kubilius pateikė duomenis, jog 
vien tiktai firma "K lions” , pigiau p irkdam a benziną iš Mažeikių “ Naftos" ir po 
to  brangiau parduodama “ Lietuvos kurui", uždirbo daugiau kaip 800 tūkst. 
litų. Tokiu būdu kiekvienas litras benzino vartotojams pabrango vidutiniškai 
po 10 centų.

2,7 mlrd. finansinė 
B. Lubio Vyriausybės afera

Viešumon iškilo finansinis skandalas, susijęs su S. Lubio Vyriausybės 
skirtu 2,7 mlrd. kreditu privačiai firmai "Lavera" grūdams pirkti.

1992 metų lapkričio pabaigoje tuom etinis pramonės ir prekybos ministro 
pavaduotojas, šiuo metu einantis ambasadoriaus, pareigas Ukrainoje, R. 
Ramoška parašė Vyriausybei raštą. Jame sakoma, kad Pramonės ir prekybos 
ministerija yra sudariusi sutartį su firm a “ Lavera" dėl 400 tūkst. tonų grūdų 
pirkimo iš užsienio. Todėl Vyriausybės prašoma suteikti šiai firmai 2 mlrd. 
talonų lengvatinj kreditą. Už šiuos p inigus būtų jsigyjami metalai Rusijoje, o 
juos pardavus, už gautą valiutą ir būtų perkami grūdai. Ant šio rašto B. Lubys 
užrašė rezoliuciją, jpareigojančią Žemės ūkio banką skirti lengvatinj 2,7 mlrd. 
kreditą. Žemės ūkio banko valdytojas P. Viliūnas, sutinkamai su rezoliucija, 
gruodžio dvyliktąją paskiria pinigus, nors jokio Vyriausybės potvarkio šiuo 
klausimu niekada nebuvo priimta. Taigi pats kredito suteikimas yra visiškai 
neteisėtas. Šis kreditas turė jo būti grąžintas iki 1993 metų kovo 31 d „  tačiau 
jis  negrąžintas iki šiol. Priskaičiavus palūkanas, "Laveros" skola žemės ūkio 
bankui šiuo metu išaugo iki 51 mln. litų. Už nedidelę kredito dalj "Lavera" 
gegužės mėnesj nupirko 15 tūkst. tonų miežių.

| šią istoriją yra įsipainiojęs ir žemės ūkio m inistras R. Karazija. Grūdu, 
perdirbim o kombinatams atsisakius pirkti “ Laveros” atvežtus grūdus, tai 
padarė R. Karazija, pasirašydamas sutartį pirkti šiuos grūdus po 65 tūkst. 
talonų už toną. (Vėliau Lietuvos žemdirbiams už pateiktus grūdus tebuvo 
m okam a po 300 irtų už toną.)

Niekam nereikalingi "Laveros" atvežti grūdai ir po šiai dienai tebestirkso 
Kretingos ir Jonavos valstybinėse jmonėse.

Pastarosios jau patyrė 370 tūkst. litų nuostoli, m okėdam os už grūdų 
atvežimą iš  Klaipėdos uosto bei už jų  saugojimą.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) spaudos biuras

LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENINIO 
TEISMO, ĮVYKUSIO KAUNE, 

SPRENDIMAS
Visuomeninio teismo teisėjai 

Narcizas RASIMAVIČIUS Ir Petras 
GRĖBLIAUSKAS, 

dalyvaujant:
Kauno krašto invalidų Ir pensininkų 

socialinės apsaugos ir gynimo 
są jungos a ts to va m s V ytau tu i 
Andrijauskui, Edmundui Kazarinui, 
Stanislovui Maleckui Ir Antanui 
Dirveliui,

visuomeninio teismo ekspertams 
e ko n o m is tu i S ta n is lo vu i 

Abromavičiui, Lietuvos Jungtinių 
Tautų asociacijos žm ogaus teisių 
g yn im o  skyriaus  p irm in in ku i 
habilituotam m edicinos mokslų
daktarui prof. Arimantui Dumčiui,
ekonom istu i soc ia lin ių  m okslų
dakta ru i Jonu i M u g ev ič lu i, 
habilituotam  techn ikos  m okslų
daktarui Vytautui Nezgadai, Uetuvos 
p ro fe s in ių  są ju n g ų  b e n d rijo s  
pirmininkei Gražinai Paliokienei, 
inžinieriui Edmundui Simanaičiui, 
Lietuvos doros - kultūros są'ungos 
pirmininkui gyd. Algirdui Statkevičiui, 
Kauno m edic inos akadem ijos 
profesoriui hab. medicinos mokslų 
daktarui kardiologui Petrui Stirbiui, 
Kardiologijos instituto profesoriui 
politologui Alfredui Smailiui, hab. 
technikos mokslų daktarui prof.

Antanui Stasiūnui, sociologei Irenai 
Š u tin iene i, L ie tuvos
Nepriklausomybės Akto signatarui 
technikos mokslų daktarui Povilui 
Varanauskui, Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos docentui mokslų daktarui 
Vladui Vilimui,

visuomeninio teismo kaltintojams 
- Adomui Lukoševičiui, Pranui 
Kavaliauskui, Kęstučiui Jočiūnul, 
Romualdui Vasiliauskui, Mykolui 
Vitkauskui, Jonui Daukšai,

v isu om e n in io  te ism o
pris iekus ie s iem s  - . M ilda i 
K u likausk iene i, A lg ird u i
Marcinkevičiui, Elvyrai Pliupelytei, 
Kazim ieru i P au liuku i, E lvyra i 
Valiukaitei, Marijai Garšvienei, 
sekretoriaujant Laimai Užkurnienei 
ir Danutei Baginskienei,

VIEŠAME TEISMO POSĖDYJE 
išnagrinėję Kauno krašto invalidų ir 
pensininkų socialinės apsaugos ir 
teisių gynimo sąjungos ir kitų miestų 
ir rajonų pensininkų ir invalidų atstovų 
ieškininj pareiškimą dėl socialinių 
te is ių  ir p ap ild om ą  ie šk in in j 
pareiškimą dėl negrąžinto turto, 
išklausę liudyto jų parodym us, 
ekspertų Ir kaltin to jų išvadas, 
prisiekusiųjų verdiktą, nusprendė: 

pagrindinj Ir papildomą ieškinius

pripažinti pagrįstais.
Teismas konstatuoja:
1. Vyriausybės socialinė politika 

pensininkų Ir Invalidų atžvilgiu yrE 
neteisinga;

2. Pensininkai ir invalidai nega| 
išgyventi Iš gaunamos pensijos;

3. Maisto Ir kitų prekių be 
paslaugų kainos didinamos sparčiau 
nei pensijos;

4. N e ind eksuo jan t indėlių 
labiausiai nukentėjo pensininkai ii 
Invalidai;

5. Iš pensininkų ir invalidų bei 
kitų savininkų okupacinėsvaldžios 
atimta žemė ir kitas turtas turi būti 
jiems grąžintas prioritetine teise.

Visuomeninis teismas siūlo:
L ietuvos Respublikos

Konstitucinio teismo Pirmininkui 
Imtis iniciatyvos Konstituciniame 
teisme Ir iškelti bylą, siekiant 
nustatyti, ar (statymai ir Vyriausi 
norminiai aktai, reguliuojantys 
invalidų ir pensininkų socialiu; 
pad ėtj, a titin ka  Lietuvos 
R espub likos  K onstituciją  |r 
tarptautinės teisės normas.

Visuomeninio teismo teisėjai
N. RASIMAVIČ IIS 

P. GRĖBLIAUSK AS
(perspausdinta iš "Kauno aido”)

“Pravalgytas daiktas virsta 
trąša arba, liaudiškai tariant...”

Atkelta Iš 1 p.
- Kas su k lija vo  dabartinę  

valdančiosios partijos piramidę? • 
retoriškai klausė p. P.Pečeliūnas.

Ir čia pat atsakė, kad tai padarėme 
mes patys, mūsų apatija, pilietinio 
aktyvumo stoka.

Svėčial išsakė LDP poziciją 
Lietuvos-Lenkijos sutarties atžvilgiu. 
Jie nepritaria šiam tarpvalstybiniam 
dokumentui, kurio net teksto nežino.

Seimo narys V. Petrauskas, 
atsakinėdamas j klausimus, pagristai 
ba im inos i, jo g  p ra s isko lin u s i 
Vakarams ir strateginius objektus 
pardavusi Rytams Lietuva pati jstos 
j NVS. Nebereikės nė Seimo 
sprendimų.

Dar ir dar kartą žm onės klausė 
apie Lietuvos skolas, labdarą.

- Kaip medikas, galiu pasakyti, 
kad dėl mūsų nesaikingo požiūrio 
(kaip j kiaurą maišąl) sumažėjo net 
vaistų siuntos j Lietuvą. Praradome 
Vakarų pasitikėjimą, - pasakė p. V.

Petrauskas.
Susitikimas užsitęsė. Demokratai 

pranešė Šiaulių visuomenei, kad 
mieste atkurtas šios partijos skyrius, 
o informacija teikiama telefonu - 5- 
65-65. Svečiai siūlė rimtai pasiruošti 
sa v iva ld yb ių  r in k im a m s bei 
kooperuotis v isom s dešiniosioms 
partijoms j vieną sąrašą. Seimo narys 
V. Pe trauskas pasve ik in o  
susirinkusiuosius Nepriklausomybės 
atkūrim o 4-ų jų m etin ių proga, 
palinkėjo atskirti tikrąsias vertybes 
nuo tariamųjų.

... O salės kampe, antroje eilėje 
nuo galo, ties durimis, kukliai sėdėjo 
Kovo 11-osios AKTO signataras 
Algimantas Sėjūnas ir tyliai klausėsi... 
kritikos AT adresu, retsykiais protesto 
žanklan papurtydam as galvą, 
retsykiais pritariamai linktelėdamas...

Susrtikimui pasibaigus, renginio 
dalyviai žiūrėjo Algirdo Kulikausko 
videofilmu m ozaiką apie trispalvės 
pakėlimą Šiauliuose 1990 m. vasario

16-ąją bei prof. Vytauto Landsberg.o 
viešnages pas Šiaulių kons* vatoiius. 
Prisiminėme pirmąjį Tėvynes Jąungos 
(Lietuvos konservatorių) «įvažiavimą 

Taip Šiauliuose prasidėjo renginiai 
skirti istorinei kovo 11-osios dalai 
pažymėti.

Irena VASINAUSKAITĖ 
P. S. Jau pasibaigus susitikimui, 

šių eilučių autorė priėjo prie Seimo 
nario V. Petrausko Ir paprašė 
perduoti ko legai Vyt. Juškui 
pasiūlymą. Kadangi jo vadovaujama 
ekonominių nusikaltimų komisija 
Išaiškino, kad G. Vagnoriaus 
Vyriausybė “ nusikalto", skirdama 
pinigų Lietuvos bažnyčiai (apie lai 
susitikime buvo kalbėta), ta! gal 
gali komisija Ištirti LKP vyriausybių 
"nuopelnus” atlmlnėjant bažnyčių 
turtą, represuojant kunigus 
tikinčiuosius. Tarpininkas buvo 
pasirinktas neatsitiktinai. Ponui V, 
Juškui Šiaulių aud itorijose ne 
visuomet rinkėjai leidžia kalbėti

Nijolė GAŠKAITĖ

NKVD METODAI, SLOPINANT PARTIZANINĮ 
JUDĖJIMĄ:

MAJORO SOKOLOVO AGENTAI -

1947.08.09 Vilkaviškio specgrupė 
ta rd o  te ik ian ti pa rtizana m s 
žvalgybines žinias m okytoją Bronių 
Ripkevičių-Spindulj. NGB tardytojams 
m o ky to ja s  nesu te ik ia  jo k io s  
in form acijos ir nieko neišduoda. 
Tačiau pakliuvęs j specgrupę, 
nesuvokia, kad tai yra persirengę 
tokie pat enkavedistai. Atskleidęs jiems 
visus ryšius ir vėl “ atmuštas" kareivių, 
supratęs, kad per klastą tapo išdaviku, 
puola tardytoją, bando atimti pistoletą 
ir žūsta.

Ypatingai tragiškas (vykis (vyksta 
1950 m. Pakruojo raj. Šešiolikmetis 
berniukas Vacys Dveilys vakare palydi 
j nam us užėjusią kaimynę. Pakeliui 
pasigiria, kad gali drąsiai naktimis 
vaikščioti, nes jo  motina augina 
partizano vaiką. Kaimynei-agentei 
paskundus, berniuką paima tardyti 
specgrupės smogikai. Visą naktj 
kankinamas, berniukas išprotėja 
Sm ogikai jj nušauna ir ten pat miške 
užkasa. Motinai pranešama, kad jos 
sūnų nužudė partizanai Vacys Dveilys

SMOGIKAI
KGB archyve jtrauktas j partizanų 
nužudytųjų asmenų kartoteką. Tai 
rodo, kad MGB falsifikavo duomenis 
ir tam tikrus savo nusikaltimus 
priskirdavo partizanams, tuo  labiau 
kad ve ikė  p r is id e n g ę  rea lia i 
egzistuojančių partizanų būrių vardais. 
Galima manyti, kad išžudydavo Ir 
partizanų ryšininkų bei rėmėjų šeimas 
- ta ip  pasiekdavo dvigubą “ efektą” : 
susidorodavo su partizanų rėmėjais 
ir pakirsdavo pasitikėjimą partizanais 
bei kom prom ituodavo jų vardą. Apie 
tai, kad smogikai žudė sovietinius 
aktyvistus, liudija partizanų spauda. 
Jung tinės  Kęstučio  apygardos 
la ik ra š ty je  “ La isvės va rp a s"
1947.10.10 rašoma apie Sokolovo 
sm ogikus: “ Nuėję pas gyventoją, 
vaizduoja partizanus iš Latvijos, 
atvykusius iš toliau, išblaškytus po 
kautynių ir t.t. Jie teiraujasi apie vietinius 
partizanus, pasakoja jų slapyvardžius 
ir kt. Kad jtikintų gyventojus nesą 
provokatoriai, jie sunaikina vieną kitą 
tarybinj pareigūną, dešimtkiemlo

jgalio tin j, apylinkės pirm ininką, 
sekretorių ir pan."

Kokiu būdu specgrupės smogikai 
ta rd yd a vo  “ ope ra tyv in ė s  
kom binacijos" metu suimtuosius, 
matyti iš leitenanto Rimkievič raporto 
MGB m in is tro  p a va d u o to ju i 
Kapralovui:

" ( .. .)  Kartu su ko v in ė m is  
savybėmis drg. Sokolov auklėjo 
smogikuose per didelį žiaurumą. 
Kalba, kad  "la ikai jvairūs Ir metodai 
jvairūs". Taip, bet šaudyti senukus, 
m oteris, kankinti ta rdom uosius 
jkaitinta geležimi - nereikėjo, o jei ir 
buvo būtina, sm ogikams reikėjo 
paaiškinti, kad tai tik ypatingas atvejis. 
M a jo ro  S o ko lo v  a tkak lia i
kultivuojamas per didelis žiaurumas 
giliai įsirėžė j sm ogikų sąmonę.

1951 m. pavasarj man teko dirbti 
su specgrupe Nr. 1, likviduojant 
balandžiodesarrtą. (...) Buvo suimtas 
banditas Žilvytis. Pulkininko Burdino 
nurodymu Žilvytį perdavė grupei, nes 
ta rdant jis  apie desantin inkus

neprasitarė. Smogikai nuvežė Žilvytį 
j tankų eglyną paguldė, užkūrė laužą 
ir pradėjo kaitinti geležinj laužtuvą. 
Kai paklausiau, kam to  reikia, 
smogikai atsakė, kad jie "kepins”  
banditą. Čia pat sm ogikas Liūtas 
papasakojo, kad 1950 m. pavasarj jj 
ta rdė  irgi "pake p ind am i". Aš 
uždraudžiau tai daryti (...) Posk. 
viršininkas drg. Sokolov dalyvavo 
“ ke p in a n t"  Liūtą ir to le ra vo  
inkvizitoriškus polinkius, (...) skatino 
plėšikavimą ir grobim ą".

Tai le itenantas rašė ne iš 
humanizmo, o  teisindamasis, nes 
už besaikj žiaurumą net MGB norėjo 
jj perkelti j žemesnes pareigas.

Praėjus penkeriems metams nuo 
sp e c g ru p ių  ve ik lo s  p ra d ž io s  
Liauvoje, Rimkievič rašo: “Aš manau, 
kad kartą reikia nuspręsti, kada, 
kokios ir kokiais atvejais taikytinos 
fizin io poveikio priemonės, kada ir 
kuriuos banditų rėmėjus reikia suimti, 
ar reikia sušaudyti nereikalingus 
liudininkus, ar galima šauti j banditą 
jo  neperspėjus, kada šauti j bėgantj 
areštuotą jį (juk jis  bėga nuo 
"band itu "? !)“  Tik po Stalino mirties,
1954.01 16, MVD uždraudė tardyti 
specgrupėse žm ones, taikant 
įstatymu nenumatytas priemones.

"Operatyvinę kom binaciją" vien 
per 1951 m etų 6 m ėnesius 
specgrupės pritaikė daugiau negu 
šimtui suimtųjų. Kartais ta pati 
specgrupė per dieną “apdorodavo"

du "o b je k tu s ” . Remiantis šia is 
išlikusiais duomenimis, manytume <ad 
toks tardymo būdas buvo praktikuotas 
ne mažiau kaip tūkstančiui Lietuvos 
gyventojų.

"O p e ra ty v in ė  kombinacija'
dažniausiai buvo taikom a žmonėms, 
gerai žinantiems partizanų bunkerius 
ir turintiems su ja is ryšių, tačiau to 
n e p asak ius iem s enkavedistu
tardytojams. Tad svarbiausia buvo 
taip suvaidinti v isą  scenarijų, kart 
suimtasis nesuprastų esąs tų . 
enkavedistų "ta rd om a s". Todė 
smogikai turėjo gerai mokėti partizanu 
dainas, eilėraščius, žinoti jpročius. turės 
sufalsifikuotų partizanų štabų įsakymu 
tik ros  ar fa ls ifikuotos spaudos 
Sokolovas net planavo sudaryt; tris 
grupes: aukšta ič ių , žemaičių jj 
suvalkiečių, kad smogikų tarme 
nesiskirtų nuo vietinės. Smogikus 
aprengdavo žuvusių jų partizanų 
uniformomis. Tačiau kartais suimt« 
iš paprastų detalių suprasdavo, kao 
tai smogikai: pastarieji numesdav 
cigaretes, ne visiškai jas surūkę, karta» 
pasišviesdavo žibintuvėliu, dėvedav 
naujais batais ir pan. Tiesą Sokolov 
teigdavo, jog tai, kad smogikus Kari 
atpažįsta, MGB gali būti naudinga 
juos luojau reikia perrengti ka,e,v' 
uniforma ir paskelbti, kad partizan 
perėjo j valdžios pusę - lokiu u 
žmonės nustotų pasitikėti ir r ■
tikruosius partizanus. _
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Netrukus sugrįš gandrai... Algim anto P U O D ŽIŪ N O  nuotr.

iš teismo salės

Susirenka pinigus ir sprunka
Tomui Kazlauskui balandį sukaks 

dar tik aštuoniolika. Dažnas pasakys, 
kad patys gražiausi žm ogaus 
gyvenim o metai. Jis dar tik vienuoliktos 
klasės moksleivis. Gyvena Pakruojo 
ra jone. Virginijui Mikalauskui - jau 
tr sdešimt dveji. Taip pat pakruojietis. 
P raė jus ių  liepą abu atbildėjo j Šiaulių 
ra jono Tautinių kaimą. Su gražiais 
ke tin im a is?  Deja, ne...

Planas užgimė septyniolikmečio 
galve lė je . Tomas nusprendė pavogti 
automobilj! Todėl dar prieš kelias 
dienas iki tos nelemtos liepos 
tre č io s io s  piliečiui S. Rupšlaukiui jis 
siūlė pirkti automobilj. Ir tik už 500 
JAV dolerių! Žmogų Tomas jkalbinėjo 
bent porą kartų, tačiau mašinos 
m arkės ar spalvos nenurodė. Ar 
m in ė ta s is  S. R u pšlaukis  iš 
nepilnamečio būtų pirkęs automobilj? 
Neaišku. Tačiau T. Kazlauskas prekę 
ryžosi atgabenti. Bet ją dar reikėjo 
turėti. Todėl ir atsibastė su draugeliu 
i Š iau lius. Netrukus'pasisamdė taksi 
ir vyko Ginkūnų link. Su savimi vyrukai 
turėjo dujų balionėlį "Defonol", guminę 
lazdelę, peilj.

Automobilis sustojo. T. Kazlauskas

išsigandęs dujų balionėlį paduoda 
V. Mikalauskui, kuris juo taksistui 
purškia j veidą, griebia už peties, 
suplėšo marškinius. Automobilio 
va iruo to jas  V ac lovas Kabaila 
nepasimeta: traukia mašinos raktelius. 
Tuomet T. Kazlauskas sugriebia V. 
Kabailai už rankos. Bet taksistas 
suduoda ranka V. Mikalauskui, ir 
balionėiis iškrenta. V. Kabaila iš 
automobilio pabėga, išsinešdamas 
ir užvedimo raktelius. Vaikinai dar 
apie ke tu rias  m inutes sėdi 
automobilyje. Bando j j  užvesti. 
Nepavyksta. Todėl susirenka pinigus 
ir sprunka.

R. Grikas Ir I. Grikienė V. Kabailą 
rado ant kelio suplėšytais marškiniais, 
raudonu nudegusiu veidu. Beje, jie 
matė du vaikinus. Šie kažką mašinoje 
darė. Tačiau netrukus pabėgo. T. 
KazlauskąirV. Mikalauską sulaikė A. 
Taujanskas. Dujų balionėlis rastas 
pas T. Kazlauską, o V. Mikalausko 
krepšyje gulėjo peilis ir guminė lazdelė.

Nustatyta, kad T. Kazlauskas, iš 
anksto susitaręs ir bendrai veikdamas 
su V. Mikalausku, turėjo tikslą užvaldyti 
arba tiesiog pavogti V. Kabailos

asmeninį turtą - automobilj. Jauni 
žmonės pavartojo smurtą, pavojingą 
nukentėjusio gyvybei ir sveikatai, ir - 
užgrobė V. Kabailos automobilj VAZ 
2109.

Padarytos ps ich ia trinės 
ekspertizės. Medikai nustatė, kad V. 
Mikalauskas serga šizofrenija. Todėl 
nusikaltimo metu nesuprato savo 
veiksmų. Jam reikalingas priverstinis 
gydymas bendrojo tipo psichiatrinėje 
ligoninėje. Todėl atleistas nuo 
baudžiamosios atsakomybės. Tomas 
Kazlauskas pripažintas kaltu. Šiaulių 
rajono apylinkės teismo teisėja R. 
Bartašienė nusprendžia T. Kazlauską 
nuteisti trejiems metams laisvės 
atėmimo. Tačiau nuosprendžio 
vykdymas atidedamas dvejiems 
metams. Jaunuolis įpareigotas 
mokytis ar dirbti ir be policininkų žinios 
nekeisti gyvenam osios vietos. 
Nuosprendj teisėja paskelbė vasario 
dvidešimt pirmąją, o aštuoniolika 
Tomui sukaks balandžio tryliktąją. 
Savo gimtadienj vaikinas sutiks ne 
už grotų. O gal ir visus kitus?

Eglė JO N U Š A ITĖ

TAS PRAKEIKTAS VIRSSVO RIS
Pagal A. Brėjaus paskaičiavimo sistem ą

170 cm ūgio ir 80 kg svorio 
žm ogus jau yra nutukęs ir jam gresia 
v a in ik in ė s  arterijos susirgimai, 
hipertonija, cukrinis diabetas, tulžies 
oūslės akmenligė, pakitimai širdyje, 
osteoartritas, tro m b o fle b ita s , 
kepenų funkcijos sutrikimas ir kitos 
kgos su  ne mažiau gąsdinančiais 
pavadinimais.

Daugelio įžymių endokrinologų 
nu o m o n e , dažniausiai žm onės 
ateina pasikonsultuoti, norėdami 
num esti nereikalingus kilogramus 
ne tik todėl, kad jiems neramu dėl 
savo išvaizdos; jie išsigąsta vis 
naujų ligų, kuriomis suserga kaip tik 
dėl per didelio svorio. Tai, kad mes 
nutunkame ir augame aukštesni - 
p a g r in d in ė s  e ko n o m in io
išsivystymo pasekmės.

pav., JAV priskaičiuota apie 12,4 
mln labai nutukusių žm onių; 
daugiausia ta i m ote rys, 
Priklausančios žem esn iem s 
9yventojų sluoksniams.

Liūdnai pagarsė jęs
Prievartautojas iš Trentono" (Nju 

ersi valstija), būdamas 33 metų, 
l verė 240 kg. Taksistas Džonas

Broveris Minokas 28 metų svėrė 289 
kg. D. Minokui buvo sutrikusi kraujo 
apykaita, pažeistos kvėpavimo ir 
širdies bei kraujagyslių sistemos; jis 
netilpo per ligoninės duris, ir teko jį 
įnešti per langą, kuriame gąisrininkai 
turėjo išlaužti rėmą. Laikydamasis 
dietos ir prarydamas tik 1200 kalorijų 
per dieną, D. Minokas per 15 
mėnesių sublogo 186 kg.

Rūpesčiai, nerimas, nusivylimas, 
ilgesys ir vienatvė verčia žmogų 
valgyti be jokio saiko, siekiant save 
nuraminti ir rasti stimulą gyvenimui.

Nutukęs žmogus - tai kiekvienu 
atve ju  ind iv idas, praradęs 
psichologinę pusiausvyrą.

Ku ltū ros išs ivys tym o  lyg is 
diktuoja būtinybę išsaugoti figūrą ir 
likti jaunu. ("Lieknum as - tai 
jaunystės kaukė” , - rašė Maranjonas 
savo apybraižoje "S torulia i ir 
liesieji” .)

Nėra efektingesnio būdo numesti 
svoriui, kaip pabadauti arba keletą 
savaičių maitintis, suvalgant tik 
minimalų maisto kiekį; be to, reikia 
keisti mitybos įpročius. Gydytojų 
nuomone, labai maža žmonių, kurie

nutuko dėl medžiagų apykaitos 
sutrikimų arba hormonų kiekio 
pasikeitimo organizme. Pagrindinė 
problema - tai persivalgymas ir 
nenoras suprasti, kad tikrai reikia 
ke isti savo gyven im o būdą. 
Nenorėdam i keisti įp roč ių , 
neturėdami valios įveikti sunkumus, 
susijusius su jų išgyvendinimu, 
žmonės yra linkę geriau mokėti už 
medicinos pagalbą. Vieno svorio 
kilogramo, kurį žmogus praranda, 
kaina tampa ekvivalentu, "perkant" 
gerą figūrą. Tai tarsi tarpusavio 
mainai besiplečiančioje "žmogaus 
mėsos" rinkoje.

Artėjantis pavasaris ir vasara, 
noras užsidėti jaunystės kaukę, 
troškimas tobulinti savo kūną ir 
pagerinti psichiką - tai argumentai 
kovoje prieš nutukimą. Visas 
išs ivystęs pasaulis š iandieną 
dalyvauja šitoje kovoje; svoriui 
sumažinti yra išleidžiama gerokai 
daugiau pinigų negu jų skiriama 
tam, kad kita žmonijos dalis galėtų 
nors retkarčiais sočiai pavalgyti.

parengė  
Pranutė ŽU KA ITYTĖ

Šiaulių m. tuberkuliozės 
dispanserio teikiamų papildomų 

mokamų medicinos paslaugų įkainiai
1. Injekcijos:
1.1.) raumenis (be vienkartinio šv.) 1 proc. 0,30 Lt
1-2. J veną 1 proc. 0,60 Lt
2. Krūtinės ląstos organų 1 proc. 2,40 Lt
3. Krūtinės ląstos rentgenograma 2 nuotraukos 8,40 Lt
4. Stemplės (rentgenoskopija ir rentgenografija)

1 tyrimas ir 2 nuotraukos 1,80 Lt
5. Krūtinės ląstos tomografija 2tom ogram os 12,0 Lt
6. Skrandžio (rentgenoskopija ir rentgenografija)

1 tyrimas ir 2 nuotraukos 6,60 Lt
7. įvairių pažymų išrašymas asmeniškai prašant:
7.1. Gydytojo 1,20 Lt
7.2. Med. sesers 0,60 Lt
8. Pakartotinis išrašas iš ligos istorijos
(ligoniui pageidaujant) 0,30 Lt^

Šiaulių miesto stomatologijos 
poliklinikos teikiamų papildomų 

medicinos paslaugų įkainiai
1. Intraoralinė rentgenograma 1,80 Lt
2. Panoraminė rentgenograma 15,00 Lt
3. Fizioterapinės procedūros:
3.1. UAD 1 proc. 1,20 Lt
3.2. Elektroforezė
3.2.1. Burnos gleivinės 1 proc. 1,80 Lt
3.2.2. Danties šaknies 1 proc. 1,20 Lt
3.3. Kvarcas 1 proc, 0,90 Lt
3.4. Darsonvalizacija
3.4.1. Kibirkštinė 1 proc. 1,20 Lt
3.4.2. Masažas 1 proc. 1,80 Lt
3.5. FHutuarizacija 1 proc. 1,80 Lt
3.6. Ultragarsinė terapija 1 proc. 1,80 Lt
3.7. Vakuumo terapija 1 proc. 1,20 Lt
4. Plombavimas helio medžiagomis:
4.1. Helio plomba (viename paviršiuje) 42,00 Lt
4.2. Helio plomba vaikams 20,00 Lt
5. Dantų rovimas, taikant intraveninę narkozę:
5.1. Intraveninė narkozė 33,00 Lt
5.2. Vieno danties (šaknies) rovimas 4,80 Lt
5.3. Siūlės uždėjimas 0,90 Lt.

Šiaulių miesto valdybos posėdyje buvo 
svarstoma gyventojų aprūpinimo vaistais 

nakties metu problema
NUSPRĘSTA:

1. Prailginti centrinės vaistinės (Varpo g. 27) Ir vaistinės "Notera” 
(Tilžės g. 36) darbo laiką iki 22 val. 2 savaičių laikotarpiui poreikio 
nustatymui.

2. Nustatyti, kad centrinė vaistinė (Varpo g. 27) šeštadien) dirba nuo 
9 iki 16 val., sekmadienį - nuo 10 Iki 17 val. Vaistinė “Notera” (Tilžės g. 
36) šeštadien) dirba nuo 9 iki 16 vai.

3. Rekomenduoti dirbti šeštadieniais:
vaistinei Nr. 654 (Aušros ai. 66) 9-20 val.,
"Žemynos" vaistinei (Sevastopolio g. 17) 9-16 val.
4. Rekomenduoti dirbti švenčių dienomis 10-17 val.:
1994.04.04 - “Valerijono” vaistinei (Vilniaus 173);
1994.07.06 - vaistinei Nr. 654 (Aušros ai. 66);
1994.11.01 - vaistinei Nr. 660 (Lyros 13);
1994.12.26 - “Diemedžio” vaistinei (Vilniaus 174).

Replika

Ne tau, Martynai, 
mėlynas dangus

Šiaulių  va ls tyb in ė  vandens 
tiekimo jmonė konkurso tvarka 
parduoda du lengvuosius GAZ-24 
markės autom obilius. Prašant 
valdybos leidimo konkurso tvarka 
parduoti autom obilį GAZ-24-01 
valst. Nr. ASE 009,1981 metų laidos, 
pravažiavusį 409000 km, nurodyta 
likutinė vertė 61,80 Lt. Senesnės, 
1969 metų laidos tos pačios markės 
mašinos (valst. Nr. ASE 011), 
pravažiavusios 436000 km, likutinė 
vertė... 12,66 Lt.

Norisi tikėti, kad įsižiūrėję į šių 
automobilių likutinę vertę, skaitytojai 
nusijuoks pro ašaras ir supras, kodėl 
ekspremjeras G. Vagnorius taip 
tvirtai reikalauja turto indeksavimo. 
Būtų, žinoma, galima ramiai sau 
niūniuoti populiarios dainelės "Ne 
tau, Martynai..." motyvą, jei turėtume 
garantijų, kad vieną rytą atsibudę 
neišgirsime: parduodama teritorija, 
vardu Lietuva, o likutinė vertė? Na, 
koks milijonas... litų...

Irena VASINAUSKAITĖ

AUSROS ALĖJĄ
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RIMTAS IR DALYKIŠKAS
Atkelta Iš 1 p.

Prastai jrengtos prekyvietės, daug 
asmeniškumu bei įpročių inercijos. 
Tačiau tvarka yra tvarka. Centrinė 
turgavietė per maža, kad leistume 
joje spūstį, kurioje neįmanoma 
nusipirkti maisto produktų. Taigi 
prekijai su pramoninėmis prekėmis į 
centrą nebegrįš. Jiems įrengta Pabalių 
turgavietė. Ten erdvūs didžiuliai 
paviljonai. Gal kiek trūksta autobusų, 
bėtta i laikinas reiškinys, nes įvairios 
firmos jau siūlo savo paslaugas. Jos 
nuties specialius maršrutus į Pabalių 
turgų. Be to, dideli pramoninių prekių 
turgūs užsienyje jau atgyveno savo, 
nebe už kalnų tokia diena ir Lietuvoje.

Centrinėjeturgavietėje bus atlikta 
rekonstrukcija, nebeliks gėlininkų 
bakūžių chaoso. Kas norės prekiauti 
centrinėjeturgavietėje, turės tai daryti 
tvarkingai ir kultūringai. Niekam jokios 
išimtys nebebus daromos. Tiesa, iš

pradžių buvo leista pensininkams ir 
socialiai remtiniems asmenims greta 
maisto prekių, sodinukų prekiauti ir 
kitkuo. Tai buvo taip: pirmą dieną 
greta, tarkime, pensininko stovėjo 
sūnėnas iš Gariūnų, antrą dieną 
pensininko jau nebebuvo. Jo prekių 
- taip pat, Na, o prekiaujančių 
šluotomis, mediniais šaukštais ar 
panašiais rankdarbiais niekas iš 
centrinės turgavietės dar neišvarė ir 
neketina to daryti.

Be to, m ieste yra bent keturios 
vietos, kuriose galima prekiauti vai
siais, uogomis, daržovėmis, gėlėmis. 
Bus stiprinama kontrolė, kad šiose 
turgavietėse nebūtų prekiaujama tais 
maisto produktais, kuriems reikalingas 
kokybės patikrinimas. Kai kyla epide
mija, masiškai apsinuodijama - 
kaltinama valdžia ieškoma atsakingų. 
Todėl būsime reiklūs ir griežti.

Koresp. Ką norėtumėte pasakyti 
ar palinkėti "Aušros a lėjos"

skaitytojams?
A. Rupšys. Dažnai žmonės 

virkauja, kad jiems niekas nepadeda, 
palieka vienus kapstytis audringame 
gyvenimo okeane. Aš manau, kad 
nereikia susikurti kliūčių savo veiklai. 
Neverta laukti, kol kas nors ką nors 
atneš ant lėkštutės padėjęs. Veiklos 
reikia im tis pačiam, nes savo idėjas 
patikimiausia realizuoti asmeniškai 
arba su grupe bendraminčių. Ką ir 
linkiu "Aušros alėjai".

Koresp. Dėkoju u i  pokalbj. 
Sveikinu su Kovo 11-oslos švente. 
Tiesa, ja u  praskrldusla pro šalį...

Šio Interviu su Arūnu Rupšiu 
Ilgokai laukiau Interesantų eilėje 
prie jo  kabineto durų. Ekonomikos 
skyriaus viršininkas neturėjo  nė 
sekundės laisvo laiko. Mūsų neilgą, 
bet gana dalykišką pokalbi jau 
kabinete daug kartų nutraukė 
telefono skambučiai. Taip /sltiklhau, 
kad Arūnas Rupšys ■ naujasis miesto 
valdybos narys - labai rimtas Ir 
dalykiškas žmogus.

PRISIMINIMŲ VAKARAS
Ankstų kovo 11-osios rytą ir 

Sąjūdžio būstinėje, ir "Aušioę alėjos" 
redakcijoje netilo telefonai. Žmonės 
m um s p rieka iš tavo , kad 
nepaskelbėme, kelintą valandą 
miesto aikštėje bus keliama trispalvė 
(todėl atėjo tikšeši šiauliečiai), kodėl 
niekas iš dešiniųjų organizacijų 
neparašė skelbimo, kviečiančio j 
vakarą Dramos teatre.

- Kviečia tik kultūros skyrius, tai ir 
renginys bus valdiškas. Jeigu 
pasiruošėte, tai reikėjo ir žmones 
pakviesti, - draugiškai mokė gyventi 
viena dora ir rūpestinga Sąjūdžio 
veikėja.

Priekaištai irnuogąstavim ai buvo 
visai be reikalo. | valstybinės vėliavos 
pakėlimą rytą miestiečiai tradiciškai 
kviečiami tik Vasario 16-osios proga 
Ną o jeigu "Aušros alėja" reklamuoja 
kokj nors renginį, tai aišku, kad 
dešiniosios organizacijos iš širdies j

jj kviečia,
Gal todėl kovo 11-osios vakarą 

Šiaulių dramos teatro salė buvo 
pilnutėlė. Susirinkusieji sveikino vienas 
kitą, apžiūrinėjo teatro fojė ekspo
zicijas, pirko Atgim im o laikotarpio 
karikatūras, bufete gurkšnojo kavą 
arba salėje dainavo kartu su tremtinių 
k lu b o  c h o ris ta is  (vad. Rasa 
Gasiūnienė).

Ke tvirtų jų  Nepriklausom ybės 
atkūrimo metinių minėjimas prasidėjo 
Tėvynės S ą ju n g o s  (L ie tuvos 
konservatorių) himnu. Grojo miesto 
kam erin is  o rke s tra s  (vad. P. 
Stepanovas), Pedagoginio instituto 
kapela (vad. B. Savickaitė), pučiamLių 
orkestras (vad. V. Stankus), šoko A. 
M asėn ienės _ vadovau jam i 
nenuilstamieji "Želmenėliai” .

Nuostabiai jautriai eilėmis sušildė 
vakarą renginio režisierė irvedančioji 
aktorė Olita Dautartaitė. Trumpą

Malonūs mūsų laikraščio 
skaitytojai,

“Aušros alėįa” - pigiausias laikraštis 
Šiaulių krašte!

“Aušros alėjos” prenumeratą 
priima įmonė 
“TVARKA”.

Kaina antrajam šių metų. ketvirčiui (su 
pristatymu) - 3 litai 70 centų.

O tiems, kurie mūsų laikraštį norės 
užsiprenumeruoti Šiaulių miesto ir rajonų 

paštuose - 4 litai.
Mūsų laikraščio prenumeratą jau priima ne tik 
Šiaulių, bet ir Kelmės, Joniškio, Pakruojo, 

Akmenės, Radviliškio rajonų paštai. Mūsų 
laikraštį galės užsiprenumeruoti bei skaityti ir 

minėtų rajonų kaimo žmonės. Laikraščio 
prenumeratą priims ne tik “TVARKOS” 

darbuotojai, bet ir rajonų paštų laiškanešiai. 
“ Aušros alėją’’ galima užsiprenumeruoti ir mūsų 

laikraščio redakcijoje adresu:

Vilniaus 153, 
Šiauliai. 

Užsisakykite 
“Aušros alėją” .

N enusivilsite!

sveik in im o kalbą tarė Tarybos 
pirmininkas Alfredas Lankauskas,

Kovo 11-osios Aklo Signataras 
A lgim antas Sėjūnas pasidalijo 
prisiminimais Ir vertinimais apie 
Lietuvos nueitą kelią nuo 1990-ųjų 
metų iki šių dienų. Už padarytą ir 
toliau tęsiamą dorą darbą šiam 
visuomenės ir politikos veikėjui 
nuoširdžiai dėkojo šiauliečiai, įteikdami 
jam daug gėlių.

Šventiniame vakare taip pat 
dalyvavo m iesto meras A. Saida su 
žmona, vicemeras K. Savinis, keletas 
Tarybos deputatų. "Tėvyne, tu  mano 
Tėvyne, už kąTu mus šitaip baudi” , 
- skambant šiai melodijai, jspūdinga 
šok io  su tau tinėm is juostom is 
kompozicija baigė renginį teatre 
“ Želmenėliai".

Pastarąjį retorinį šventės akcentą 
reportažo iš Dramos teatro autorė 
d e d iku o ja  š ia u lišk ia m s Seim o 
nariams, neatvykusiems j minėjimą 
savo mieste. Tik jįęms, ko gero, aišku, 
kad m ūsų "Ž e lm e n ė lia m s " ir 
"Želmenėlių”  želmenėliams teks 
atiduoti dabartinės valdančiosios 
išparceliuotus kreditus. Tokia štai 
bausmė už pasitikėjimą?

Kovo - 11-ajai skirti renginiai 
Šiauliuose baigėsi vėliavos nuleidimu 
Pergalės aikštėje bei valstybės himnų 

Petronėlė MORKUNAITE

PADĖKA
Nuoširdžiai ačiū Šiaulių val

dybos kultūros skyriui, kameriniam 
(vad. P. Stepanovas) ir pučiamųjų 
(vad. V. Stonkus) orkestrams, 
“Želmenėlių” (vad. A. Masėnienė) 
šokėjams, Pedagoginio instituto 
(vad. B. Savickaitė) dainorėllams ir 
muzikantams, nepakartojamajai 
Atgimimo renginių sielai aktorei 
OIHal Dautartaitei už šventini kovo
11 -osios vakarą Šiaulių dramos 
teatre.

Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių 
miesto taryba 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) Šiaulių skyrius

: ANONSAS:
■ A u k šte lk ė s  p e n s io n a to  *
* g lo b o tin is  II g ru p ės  in v a lid a s *
■ su  p s ich ik o s  su tr ik im a is  ■
■ u ž p u o lė  ir  su m u šė  *
J d irek to r ia u s  pavad u otoją . a
.  K aip  p avad in ti žm ogų , k u ris  .  
1  sp ir ia  j veid ą p a rg r ia u ta i a n t  a
,  že m ė s  m o ter ia i?  O  g a l ja u  ,
.  la ik a s kurti so c ia lin ė s  .
* a p sa u g o s  d a rb u o to jų  J
,  gyn yb os k o m ite tu s?  m
.  (A pie ta i sk a ity k ite  •
J a r tim ia u s iu o se  m ū sų  ĮĮ
a la ik r a šč io  n u m e r iu o se ) . .

TELEVIZIJOS PROGRAMA

Antradienis, kovo 15 d.
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25; Žinios. 8.50 Sveika, 
Prancūzija. 9.20-11.20 Konkursas 
"Dainų dainelė-94” , 18.00; 18.10; 18.40 
Žinios. 18,50 Programa vaikams. 19.30 
F. "Orchidėjų dama". 19.55 TV anonsas.
20.00 Viso geriausio. 20.15 TV forumas.
21.00 Panorama. 21.35 Brydė. 21.55 F. 
“ Žaiskime nuodus", "Berniukai, 
auginkite didžiuosius grybus savo 
rūsyje". 22.45 Griežia Vilniaus kvartetas. 
23.15 Vakaro žinios. 23.35 Muzikinis 
viešbutis.

TELE-3
8.00 Aerobika ir sportas. 8.30 

Animacija. 10.00 “Budinti vaistinė".
10.30; 14.57; 19.00; 21.30; 23.40Anglų k. 
pamokėlės. 15.00 Animacija. 16.00 
Muzika. 17.00 DSF sportas. 18.00 Aplink 
Europą. 18.30 "Budinti vaistinė” . 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 F. “ Santa 
Barbara". 20.25 Vitrina. 20.35 Žinios.
20.40 CNN naujienos. 21.10 Muzika. 
21.33 Dok. f. 22.00 Filmas. 23.45 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00; 11.00; 14.00; 17.00 Naujienos.

8.40 F. "Tiesiog Marija". 9.30 Žmogus ir 
jstatyma9. 11.20 F. “ Georgijus 
Sviridovas". 15.05 Veikla. 15.15Animac. 
f. "Tomas Sojeris". 15,40 Talentai ir 
gerbėjai. 16.30 Susitikimas su rašytoju J. 
Bondarevu, 17,25 Už kulisų. 17.55 F. 
"Tiesiog Marija", 18.45 Už protokolo 
eilutės. 18.55 Tema. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20,00 Naujienos. 20.45 
Bomond. 21.00 Rež. L. Pčiolkino filmų 
retrospektyva. 22.15 Spaudos 
ekspresas. 22.25 Daina-94. 23.20 
Futbolas.

Trečiadienis, kovo 16 d.
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25-8.50; 18.00; 18.10; 18.40 
Žinios. 18.50 Programa vaikams. 19.30 
Krikščionio žodis, 19.45 Kelias. 20.05 TV 
anonsas, 20.10 Dok f. "Nacionaliniai 
Japonijos lobiai” . 20.30 F. "Šuns 
namas” . 3 s. 21.00 Panorama. 21.35 
Žaidimas "Paskutinis šansas". 22.00 Kas 
išgelbės Sarajevą? 23.15 Vakaro žinios.
23.35 Kas išgelbės Sarajevą? (tęsinys). 

TELE-3
8.00 Aerobika ir sportas. 8.30 

Animacija. 10.00 Muzika. 10.30; 14.57; 
19.20; 21.30; 23.40 Anglų k. pamokėlės.
10.45 F. "Mirties skrydis". 13.00 F. 
"Santa Barbara". 14.30 Atostogos rojuje.
15.00 Animacija. 16.00 Muzika. 17.00 
Kelionių žurnalas. 17.30 Geriausi 
Europoje. 18.00 Aplink Europą. 18.30 
JurbarkoTV programa. 19.00 Naujausios 
žinios. 19.25 Su visomis smulkmenomis.
19.35 F, "Santa Barbara". 20.25 TELE-3 
informacija. 20.40 Žinios. 20.45 CNN 
žinios. 21.15 Muzika. 21.33 Laisvas 
žodis. 22.00 Filmas. 23.45 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00; 11.00; 14.00; 17,00; 19.0020.00;

23.20 Naujienos. 8.40 F. "Tiesiog 
Marija” . 9.30 Keliautojų klubas. 11.20 F. 
"Goriačevas ir kiti". 15.20 Animac. f. 
“ Tomas Sojeris". 15.50 Muzikinė 
karuselė. 16.20 Animac. f. 16.50 Mjslė.
17.25 Eteryje "Mir". 17.50 Dokumentai ir 
likimai. 18.05 F. "Tiesiog Marija". 18.55 
Lyderis. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.45 
Svečiuose pas M. Mahomajevą. 21.20 
Futbolas. 23.30 Futbolas.

Ketvirtadienis, kovo 17 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; B.25 Žinios. 8.50-9.05 Viso 
geriausio. 18.00; 18.10; 18.40 Žinios. 
18,50 Progrąma vaikams. 19.30 Šeši 
kontinentai. 20.00 TV anonsas. 20.05 
Katalikų TV studija. 20.35 "22". 21.00 
Panorama. 21.35 F. "Anglosaksiškas 
požiūris". 2 s. 23.15 Vakaro žinios. 23.35 
Tarptautinis teniso turnyras.

TELE-3
8.00 Aerobika ir sportas. 8.30 

Animacija. 10.40; 14.57; 19.20; 21.30; 
0.15 Anglų k. pamokėlės. 11,45 F, "| rytus 
nuo Elephant Rock". 12.30 Muzika.
12.40 Valstiečių klausimas. 13.25 F. 
"Santa Barbara". 14.15 Entree. 14.30 
Atostogos rojuje. 15.00 Animacija. 17.00 
Kelionių žurnalas. 18.00 Animac. f. 18.45 
Muzika. 18.30 Panevėžio TV programa.
19.00 Naujausios žinios. 19.25 Su 
visomis smulkmenomis. 19.35 F. "Santa 
Barbara". 20.30 Žinios. 20.40 CNN

žinios. 21.05 Muzika. 21.33 f 
“ Kvailumui ribų nėra". 22.15 F. "Juliąn 
H".

OSTANKINO TV
8.00; 11.00; 14.00; 17.00 20.00 

Naujienos. 8.40 F. "Tiesiog Marija
9.30 Gyvūnijos pasaulyje. 10.10 ik j 
16-os ir vyresniems” . 15.05 Animac. f.
15.30 Mums ir palikuonims, l e . o o  
Animac, f. 16.10 “ ...Iki 16-os jr 
vyresniems". 17.25 Labirintas. 17.50 
Dokumentai ir likimai. 18.05 F. 'Tiesiog 
Marija". 18.55 V. Molčanovo autorinė 
programa. 19.40 Labanakt, vaikučiai.
20.45 "Loto '‘Milijonas". 21.15 F. "Kalės 
vaikai". 23.10 Spaudos ekspresas.
23.20 MTV.

SAT1
Antradienis, kovo 15 d.
15.00 F. "Kaimynai". 15.30 F. “Alfas" 

16.05F. "Bonanza". 17.00 F. “Kelionėj 
nežinomybę". 18.00 "5X5". 18.30 
Regioninė programa. 19.00 "Lošk va 
bank!" 21.00 Futbolas. 23,15 
"Nesutinku!” 0.15 "TV veidrodis 
Reportažai.

Trečiadienis, kovo 16 d.
15.00 F. "Kaimynai". 15.30 F. "Alfas '.

16.05 F. ‘Bonazana’’. 17.00"Kupidas ,
18.05 "5X5". 18.30 Regioninė 
programa. 19.00 "Lošk va bank!" 20.00 
Žinios. 20.19 Sporto naujienos, 20.30 
"Laimės ratas". 21.15 F. "Kalnų 
gydytojas". 23.05 F. "Sąmokslininką" 
0.05 F. "Asmens ženklai".

BALTIJOS TV 
Antadienis, kovo 15 d.
18.00-2.35 Lenkijos TV I programa. , 
Trečiadienis, kovo 16 d. I
18.00 Lenkijos TV I programa, 20.30 

Žinios. 20.35 Molbertas. Parodo» 
parodos... 20.50 Griežia, šoka ir 
dainuoja "Jorė". 21.00 Susitikimai.
21,25 Futbolas. 23.10 F. "Trečiasis 
žmogus”. 1.00-3.15 Lenkijos TV I 
programa.

Ketvirtadienis, kovo 17 d.
18.00 Lenkijos TV I programa. 20.30 

Žinios. 20.35 Problemos. Požiūriai. 
Perspektyvos. 21.00 Kelionė j gamtą.
21.30 Susitikimai. 22.00 Mano kraštas.
22.30 Baltijos naujienos. 22.45 Kablys.
23.00 F. "Peilis vandenyje".

ŠIAULIŲ VT IR PALYDOVINĖ 
PROGRAMA 

Antradienis, kovo 15 d.
19.00 Pirk, parduok, Informuok.

19.10 Žinios. 19.30 Sodžius. 19.50 Kalių 
policija informuoja. 20.00 Anglų kalbos 
pamoka. 20.05 Trečioji alternatyvaus 
meno studijos laida. 20.35 Fanatastiris 
filmas "Arkada". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok” . Žinios.

Trečiadienis, kovo 16 d.
19.00 Pirk, parduok, informuok.

19.10 Žinios. 19.30 Studijoje krikščionių 
demoktarų partijos atstovai. 19.40 Laida 
"Provincija” . 20.10 Fragmentas iš "En 
den du - Vaivorykštė" 5 metų jubiliejaus 
koncerto. 20.30-1.00 Baltojos TV 
programa. Žinios. 20.35 Molbertas 
Parodos. Parodos... 20.50 Griežia, šoka 
ir dainuoja "Jorė". 21.00 Susitikimai. 
Poetas V. Asovskij. 21.25 Europos 
futbolo čempionų lyga. Bremeno 
"Verderis" - Milano. "AC". Pertraukoje- 
“ Baltijos naujienos". 23.10 Kinas ■ mano 
meilė. "Trečiasis žmogus".

Ketvirtadienis, kovo 17 d.
19.00 Pirk, parduok, informuok,

19.10 Žinios. 19.30 "ARGOS TV" 
programa. 21.00 Kartojama "Pirk- 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Anglų kalbos pamokėlė. 22.35-0.00 
Baltijos TV programa. 22.45 Kablys.
23.00 Kinas • mano meilė, 
vandenyje" (rež. R. Polanskis),

KABELINĖS TV PROGRAMA 
Antradienis, kovo 15 d.
19.00 Men. f. "Žmonės su ginklai*

20.40 Men. f. “ Projektas Genezis" 22.00 
Men. f. "Baisus radinys". 

Trečiadienis, kovo 16 d,
19.00 Men. f. "Nenugalima’. 20,35

Men. f. "Vyriškumo kalnas". 22.15 Men 
f. "Klubas".

Ketvirtadienis, kovo 17 d.
19.00 Men. f. "Staigūs P°tf ^ a!5

20.40 Men. f. "Žudymo ginklas" 22 ^ 
Men. f. "Prisim inimas ®P‘ 
žmogžudystę".

Už redaktorių 
Algimantas Sėjūnas

Laikraštis platinamas Akme
nėje, Joniškyje, Kelmėje, 
Pakruojyje, Radviliškyje, Šiau
lių mieste i r  rajone. Išeina 
antradieniais ir ketvirtadieniais

Reporteriai: S tilis tė-korektort
Vidas Aksomaitis

Mūsų adresas: 5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telef. 22590, № 
29813. LS Šiaulių m. tarybos sąskaita Nr, 700136 Lietu’.'0

Algimantas Puodžiūnas
Aristidą Rusaitė - 29813 banko Šiaulių sk. SL 520. Spaudė '‘Titnago" spau stuvė  Š i a u 

liuose, Vasario 16-osios g. 52.1 sp. lankas. Užs. Nr. 941


