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SEIMO UŽKULISIAI
Arvydas SAULĖNAS

"Lietuvos širdis, valstybės 
nepriklausomybės aukuras, politikos 
šventovė, šalies patriotų namai" - 
tokiais ir panašiais epitetais 
"puošėme" dabartinius Seimo rūmus 
ir jo "gyventojus”  prieš keletą metų. 
Deja, labai neilgą laiką. Dabar šiame 
pastate dirbančius žmones vadiname 
vagimis, banditais, mafijoziais ir dar 
negražesniais žodžiais. O kokia gi 
dvasia Seime iš tikrųjų? Per nemažą 
buvimo ir aplinkos stebėjimo laiką 
galima nupiešti bent apytikslį Seimo 

> vidaus gyvenimo pulsavimą.
Tai, kas vyksta posėdžių salėje ir 

spaudos konferencijų metu, daugiau 
ar mažiau objektyviai nušviečia LTV 
bei spauda. Tačiau kaip ir senais 
tarybiniais laikais pagrindinės politinės 
veiklos kryptys bei veiksmų strategija 
dažniausiai aptariami prie kavos 
puodeliq ar stikliuko konjako, t. y. 
keturiuose Seimo baruose, restorane 
ir valgykloje, šiose valstybinėse 
"užeigose" maistas bemaž dvigubai 
pigesnis nei miesto valgyklose ar 
restoranuose. Turint 3 litus kišenėje, 
galima visai padoriai papietauti. Seimo 
narių algoms nesiekiant 800 litų, ši 
suma valdžios pareigūnams tikrai ne 
per didelė. Aukštesnieji valdžios 
pareigūnai: generolai, ministrai, kai 
kurie su didžialsi ais kapitalo srautais 
ryšius palaikantys deputatai didžiąją

"darbo" dalj praleidžia mėgaudamiesi 
bufetų paslaugomis. Ilgiau pabuvus 
Seime, galima pastebėti rūmų 
koridoriais lyg meškinus šlepsinčius 
tuos pačius asmenis. Kai kurie lyg 
vabalai ropoja laiptais, statydami kojas 
j šonus, kad užpakaliai "nesuvalgytų” 
iki blizgesio nuzulintų kelnių. Gerai, 
kai tavęs nepažįsta. Kartais pavyksta 
prisėsti prie žinomų politikų pietų stalo 
ir netyčia nugirsti jvairių pokalbių. 
Pavardžių minėjimas būtų 
pražūtingas, nes vien už pasikėsinimo 
į valdžios žmogaus orumą prielaidą 
gali tekti bylinėtis teismuose. Štai viena 
ponia pietaudama pasiguodžia 
"užsienio reikalų viršininkui", kad 
seniai buvusi Paryžiuje, o šis pasiūlo 
užeiti pas jj ir apiforminti kelionę. 
Šluodami maisto likučius ponai ilgai 
ir nostalgiškai dalijasi jspūdžiais iš 
kelionių po gražiausius Europos 
miestus. Bebarzdžiai Ir barzdoti 
socialdemokratai džiaugiasi susiradę 
savo politikos vykdymo sraigtelį - A. 
Terlecką. Pažvairavę akimis j mane, 
vyrai samprotauja, kaip netiesiogiai 
perimti LSDP kandidatą Kaišiadorių 
rajono Seimo nario rinkimuose. Puikiai 
suvokdami, kad politinėje kovoje 
šansų neturi, sugalvoja masalo A. 
Terleckui ir jau skina broliškosios 
partijos pergalės vaisius. Net liūdna 
pasidaro... Rodos, žmogus jau galvo|, 
kad opozicija vieninga, kad visi -

prieš tranzitą, neteisėtą privatizaciją, 
nomenklatūros savivalę ir 1.1. Tačiau, 
pasiklausius tokių kalbų, pasidaro 
aišku, kad "patriotinės" kai kurių partijų 
nuostatos yra vien deklaratyvaus 
pobūdžio, o reali politika vykdoma 
už kulisų, kur dalinamasi jtakos 
zonomis, postais. Labai sunku iš 
šalies pastebėti, kada kalba tikroji 
opozicija, o kada ja žaidžiama ar 
vaidinama. O kai išgirsti tokią 
jsisąmonintą demagogiją, kada 
tariamasi dėl būsimų rinkimų teiginio: 
"Jei balsuosite už V. Landsbergį - iš 
jūsų atims ir likusj turtą", darosi visai 
nejuokinga Liūdniausia matyti Seimo 
narj, kuris vos paeidamas, bevelk 
nematydamas sunkiai lipa laiptais Iš 
posėdžių salės. Tokių, galinčių tik 
kilnoti rankas, Seime nemažai. Nėra 
šiame rūme akinančio blizgesio, 
kvepalų jūrų, kataloginių rūbų parado. 
Greičiau atvirkščiai. Nes Seime dirba 
draugų draugai, giminės, pažjstami, 
nesuradę pelningesnio darbo. Retai 
kurj sutiksi teatre, kine, parodoje... 
Nieko nuostabaus - nevėdintas vynas, 
rauginti kopūstai dažnai įgauna 
pelėsių prieskonj. Tad ir Seime tvyro 
įsisenėjusių santykių ir ryšių atmosfera 
- Seimo tarpininko, Seimo įrankio, 
didelio stipraus kumščio krumplio, 
kurj valdo nežinia kokios šešėlinės 
jėgos.

SIAULIETIS NERIJUS  
KUNDROTAS GRĮŽO IŠ 

TAIKOS PALAIKYMO M ISIJOS
Petras KUDRICKIS

Antradienj Karmėlavos aerouoste 
nusileido lėktuvas, parskraidinęs 
pirmąjį taikos palaikymo Kroatijoje 
būrį. Su juo kartu grjžo ir j jo gretas 
griežtos atrankos būdu patekęs Šiaulių 
motodesantinio bataliono "Geležinis 
vilkas" jaunesnysis leitenantas Nerijus 
Kundrotas. Prieš pusę metų, 
išvykdamas į Jugoslaviją Nerijus savo

sūnui pasakė: "Grjšiu tada, kai tau 
bus lygiai keturi metai". Taip ir atsitiko. 
Atšventęs sūnaus gimtadienį ir 
pabuvojęs su šeima, vakar Nerijus 
išvažiavo j Gruzdžius savo tėvų 
aplankyti. Apie pirmąjį taikos 
palaikymo būrj, jo misiją, gydant 
labiausiai kraujuojančias Europos 
žaizdas, - kituose "Aušros alėjos" 
numeriuose.

RAŠYMAS - NE 
PRIEVOLĖ, O POREIKIS

Petras KUDRICKIS

Trečladienj Šiaulių miesto centrinės 
bibliotekos suaugusiųjų aptarnavimo

rašytoją joniškletę Jolitą 
Skablauskaitę, apie Ją pasakė: "Tai 
žmogus, turintis tvarkingą požiūrj į 
darbą". Jos kūrybą puošia tokios

literatūros kritikė ir Rašytojų 
leidyklos redaktorė R. BaltruiIdyk

Pasak Rašytojų sąjungos leidyklos 
redaktoriaus V. Girdzijausko, leidykla 
per ketverius metus išleido per 80 
knygų. Daugiausia išleista lietuvių 
rašytoju knygų. Leidykla šiuo metu 
nuostolinga. Tik gal trys leidyklos 
knygos buvo pelningos. Visos kitos 
leidžiamos padedant rėmėjams. 
Leidykla turi daug skolų, todėl 
užsigulėjusias knygynuose knygas 
galėtų papiginta kaina parduoti 
bibliotekoms.

Literatūros kritikė, pristatydama

_ j  kaip "Žolių kartumas", "Tik 
šviesūs paukščiai naktyje” , 
"Uūnsarglų moteris" ir kt. Paskutiniąją
1л е  IsrM jrta ' 11 In n c o r n i i  i m n ł o r i c 11jos knygą "Liūnsargių moteris" 
neseniai Išleido Rašytojų sąjungos 
leidykla. J. Skablauskaltės kūryboje 
vyrauja realizmas, tačiau jos knygų 
herojai saviti, originalūs, kūriniuose 
daug metaforų, gal todėl, kad Jolita 
dar Ir dailininke.

- Mano gyvenimą maitina dailė, - 
sako Jolita Skablauskaitė. - Tačiau 
mano kūrybos pagrindas - realizmas, 
nes gyvenime tiek painių dalykų, 
kuriuos kūryboje ne visada įmanoma 
atspindėti. Menininkas visada jaučiasi 
silpnas prieš gyvenimo realybę.

Nukelta j 2 p.

□  MUSŲ ŠALYJE
PAŽADAI, j Lietuvos Respublikos 

Prezidentą kreipėsi Sausio 13-osios 
draugijos atstovai. Jie prašė padidinti 
pensijas laisvės gynėjams bei 
nukentėjusiems 1991 m. sausio 
agresijos metu. Prezidentas šio 
prašymo išpildyti nepažadėjo, nes 
biudžetas yra deficitinis.

Draugijos vadovas A. Barysas 
priminė Prezidentui, kad 1991-aisiais 
buvo pažadėta Vyčio kryžiaus ordinu 
apdovanoti visus, sausio 13-ąją 
tapusius invalidais. Šiuos apdo
vanojimus gavo tik keliolika 
nukentėjusiųjų.

Savo pažadus vykdė V. Lan
dsbergis. Kol buvo AT pirmininku, 
nukentėjusiesiems ir žuvusiųjų 
šeimoms buvo taikomos 50 proc. 
nuolaidos už komunalinius patarna
vimus. Dabar šalies vadovai sprendžia 
žydų tarptautinių organizacijų 
problemas, mąsto, kaip įkurti Lenkų 
Armija Krajova veteranų organizacijos 
pakaitalą ar ruošiasi švęsti Lietuvos 
okupacijos 50-metj gegužės 9-ąją, o 
sausio 13-osios agresijos aukos 
tebelaukia valstybės vadovų dėmesio, 
supratimo ir paramos.

ŽONGLIRAVIMAS. Ketvirtadieni 
pasibaigė Seimo rudens sesija Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas ir vėl 
pasidžiaugė, kad sesijos metu gerai 
padirbėta, tik gaila, kad "ginčytis 
pradėjo ir kairieji”. Seimo pirmininkas, 
matyt, turėjo galvoje savo kolegų V. 
Zimnicko ir A. Albertyno "dvikovą" 
prie mikrofono, nagrinėjant Kėdainių 
chemijos fabriko privatizavimo 
problemas. Daug aistrų sukėlė 
bažnyčios turto grąžinimo jstatymas, 
kuris pirmą kartą balsuojant nebuvo 
priimtas. Tuomet p. Česlovas 
Juršėnas pasitelkė “žongllravimo" 
techniką ir, dar kartą pažeidęs Seimo 
Statutą, pasiūlė bendraminčiams 
perbalsuoti už asmeniškai paruoštąjį 
įstatymo variantą. Antrasis kartas 
nemelavo, nugalėjo didžiosios 
frakcijos susitelkimas bei nenoras 
dalykiškai tartis su bažnyčia.

PARTIJOS. Kaune jvyko 
besikuriančios Lietuvos moterų 
partijos Kauno skyriaus konferenciją 
kurios metu buvo aptarti partijos įstatai, 
programa bei paruošti pasiūlymai 
steigiamajam suvažiavimui, šiandien

vykstančiam Vilniuje, "Pergalės" kino 
teatre.

Vakar analogiškame renginyje 
dalyvavo Šiaulių miesto moterys.

VIZITAI. Kelionės j Izraelį 
išvakarėse A. Brazauskas susitiko 
su Lietuvos žydų religinės 
bendruomenės "Chabad Lubavitch" 
atstovais.

Vakar vizitą Maskvoje pradėjo 
premjeras A. Šleževičius. Susitikime 
su Rusijos vyriausybės vadovu V.

KALENDORIUS*
ŠIANDIEN 56-OJI 

METŲ DIENA

SAULE
Teka 7.20. Leidžiasi 17.44 
Dienos ilgumas 10.24

MĖNULIS
Delčia nuo vasario 22 d.

VARDADIENIS:
Viktoras, Regimantas, Rasą Margiris 

RYTOJ 57^1 MCTŲ Ь Ш К Щ

SAULE
Teka 7.18. Leidžiasi 17.46 
Dienos ilgumas 10.28

Černomyrdinu numatoma aptarti 
ekonominio bendradarbiavimo 
komisijos jkūrimo galimybes, kalbėtis 
dėl Lietuvos ambasadų Paryžiuje ir 
Romoje likimo.

Susitikime bus bandoma aptarti 
sąlygas pasirašant dujų ir naftos 
ilgalaikio tiekimo tarpvalstybinę sutartį.

NUOMONĖ 'Tautininkai kritikuoja 
valstybės vadovų nuolaidas žydų 
fundamentalistams",- rašo "Lietuvos 
aidas". Lietuvių tautininkų sąjungos 
pirmininkas Rimantas Smetona mano, 
kad Lietuvos vadovai menkina 
valstybės prestižą ir ketina peržiūrėti 
JAV gyvenančio 87 metų A. Lileikio 
bylą Priminsime, kad jis yra vadovavęs 
Saugumo policijai Lietuvoje, kai šalis 
buvo vokiečių okupuota, tačiau 
archyvuose nėra jokių įrodymų, kad 
A  Lileikis būtų dalyvavęs žydų tautos 
persekiojime ar naikinimo akcijose.

Vadovaujantis to paties "Lietuvos 
aido" informaciją yra pagrindo manyti,

kad "kai kurie žydai kaltina genocide 
dalyvavus ir Seimo LDDP frakcijos 
narj Aleksandrą Bendinską, tačiau 
prokuratūra šiuo reikalu nėra 
susidomėjusi” .

PARCELIAVIMAS. LDDP ir 
Socialdemokratų frakcijų iniciatyva 
Seimui pateiktas Lietuvos konstitucijos 
47 straipsnio pakeitimo projektas. 
Juo siūloma įteisinti žemės nuosavybę 
“ laisvanoriškiems ūkiniams žemdirbių 
susivienijimams ("kolchozams”?) ir 
nustatyti, kad "Lietuvos bei užsienio 
juridiniams asmenims ir užsieniečiams 
jstaty.no nustatytomis sąlygomis Ir 
tvarka nuosavybės teise gaū priklausyti 
ne žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai, užimti gamybiniais ir kitokiais 
pastatais ir būtini jiems eksploatuoti".

Vadinasi, nepriklausomos Lietuvos 
žemę su visais statiniais galės įsigyti 
bet koks buvęs mūsų valstybės 
okupantas, spec, tarnybų vyrukai ar 
jų susivienijimai?

MENULIS
Delčia nuo vasario 22 d. 
Teka 5.17. Leidžiasi 14.27

VARDADIENIS:
Aleksandras, Izabelė, Jogintas, Aurime 

i PORYT58-ji METŲ D IE N A r

SAULE
Teka 7.15. Leidžiasi 17.48 

. Dienos ilgumas 10.33

MENULIS
Delčia nuo vasario 22 d. 
Teka 5.50. Leidžiasi 15.43

VARDADIENIS:
Gabrielius, Leonardas, Skirmantė, 
Gabija



RAŠYMAS - NE PRIEVOLĖ, O POREIKIS
Atkelta Iš 1 p.

V. Girdzijauskas, pristatydamas
H. Čigriejų, pasakė, jog tai tradicinės 
manieros poetas. Jo eilėraščiuose 
daug kalbama apie paukščius, 
kalbamasi su jau iš gyvenimo išėjusiais 
žmonėmis, jaučiama kartas nuo karto 
atklystanti Antano Baranausko dvasia.

Paskutinioji po poezijos knyga "Po 
laiko juoko - vėlyva metūgė" praėju
siais metais apdovanota Rašytojų 
sąjungos premija. Nežiūrint tokio 
jvertinimo, H. Čigriejus dievagojasi

daugiau eilėraščių neberašysiąs, likusj 
gyvenimą paskirsiąs prozai.

Kalbėdami apie kūrybą, visi raš
ytojai buvo beveik vienos nuomonės. 
Anot jų, rašymas - tai ne kokia prievolė, 
o tiesiog poreikis, nežiūrint to, arkas 
kūrybą skaitys, ar ne. Palyginimui H. 
Čigriejus papasakojo apie vieną jo 
pažjstamą vienišą senutę, gyvenusią 
atokiame Dzūkijos vienkiemyje. Ji 
turėjusi net spetynis storus dainų 
sąsiuvinius. Vakare, kai apsidirbdavo 
visus darbus, sėsdavo j lovą, ir,

susikėlusi ten kojas, dainuodavo, 
kol išdainuodavo visus septynis sąsi
uvinius. Jai visiškai būdavo nesvarbu, 
ar kas jos dainavimo klausosi, ar ne. 
Ta pati senutė dar armonika mėgdavo 
groti. Būdavo, valtimi nuplaukia j vidur] 
ežero ir groja. Groja tik pačiai sau, ir 
tol, kol atsibosta.

Na, o pasak V. Girdzijausko, jei 
man kas pasakytų, kad už tai, jei 
toliau rašysiu, būsiu sušaudytas, gal 
ir iškentėčiau kokią savaitę. O toliau 
- dievai žino?

NEIŠEIK  TU IS SODŽIAUS”
Seime priiminėjant Alkoholio kon

trolės jstatymą, tribūnoje rusiškai 
keikėsi jstatymo pranešėjas Leonas 
Alesionką o jo kolegos dana "Neišeik 
neišeik tu iš sodžiaus" palydėjo posė
džių salę po konflikto su pirmininkau
jančiuoju A. Sakalu paliekantj Julių 
Veselką. Kad suprastume, kodėl kilo 
tokios aistros Seime, derėtų pacituoti 
Lietuvos Respublikos Alkoholio kont
rolės jstatymo projekto I skyriaus 
pirmąjj straipsnj: "Alkoholiniai gėrimai 
- tie, kuriuose tūrinė etilo alkoholio 
koncentracija sudaro nuo 1 iki 50 
procentų.

Alkoholio reklama - tai alkoholinius 
gėrimus pristatančios, jų gamybą, 
prekybą, importą aptarnavimo būdus 
ar vartojimą remiančios garsinės arba 
vizualinės informacijos neasmeniškas 
perdavimas jvairiais būdais ir priemo
nėmis, įskaitant netiesioginę alkoholio 
reklamą, siekiant gauti tiesioginį ar 
netiesioginj alkoholinių gėrimų rėmimo 
efektą.

Netiesioginė alkoholio reklama - 
tai alkoholinių gėrimų realizavimo ir 
vartojimo rėmimas, naudojant alkoho
linius gėrimus gaminančių, importuo
jančių ir realizuojančių jmonių pava

dinimų populiarinimą prekės ženklus, 
simbolius, kitus charakteringus alko
holinių gėrimų požymius, taip pat 
Lietuvos Respublikos realizuojamas 
prekes, gaminius, kitas materialines 
informacijos laikmenas, paslaugas, 
tiesiogiai nesusietas su alkoholiniais 
gėrimais ir jų vartojimu". Šios citatos 
pabaigoje galima pagalvoti, kad tokį 
jstatymo projektą rašė tikrai 

iki sąmonės netekimo 
degtine "nusireklamavęs" žmogus...

I. V.

PASTATAS MICKEVIČIAUS GATVĖJE PERDUOTAS 
ŠIAULIŲ MIESTO VYRIAUSIAJM KOMISARIATUI

Šių metų vasario 23 dieną Šiaulių 
miesto tarybos deputatai balsų 
dauguma nusprendė iš miesto 
valdybos komunalinio ūkio skyriaus 
balanso j Šiaulių miesto vyriausiojo 
policijos komisariato balansą perduoti 
pastatą Mickevičiaus gatvėje Nr. 11.

Šiaulių miesto policijos vyriausiasis 
komisaras A. Songaila tvirtino, kad 
pastatas Mickevičiaus gatvėje yra 
reikalingas pirmajam komisariatui

jkurdinti. Šiam sprendimui prieštaravo 
miesto tarybos Socialinių reikalų 
komisijos nariai. Deputatas J. Zolubas 
išsakė nuomonę, kad policija ir taip 
pernelyg dosniai buvo apdovanota 
pastatais. V. Ladietienė minėjo, kad 
miesto centre turėtų būti reprezen
tacijai skirtas pastatas, kuriame būtų 
ir nedidelis viešbutis garbingiems 
miesto svečiams, o pastatas 
Mickevičiaus gatvėje labai tiktų šiam

reikalui. Deputatė taip pat priminė, 
kad savivaldybei priklausančių 
pastatų miesto centre liko nedaug.

Meras A. Saida teigė, kad šio 
pastato rekonstrukcijai reikalingų lėšų 
miesto savivaldybė neturi, tad 
pastatas Mickevičiaus gatvėje atiteko 
Šiaulių miesto vyriausiajam policijos 
komisariatui.

užėjo Lina Niprlkleriė, gim. 1975 m., 
ir prisistatė kaip laikraščio "Ekspress 
kontaktas”  reklamos agentė, 
Apgaulės būdu ji iš "Braimos" 
savininko išviliojo 220 litų. Apgavikė 
buvo sulaikyta kavinėje "Talša'

Rasta

INFORMCIOJfl

Vagiamos
masinos

Vasario 21 dieną iš Švedijos piliečio 
K. Sieverso apie 18.20 val. kažkas 
pavogė jo automobil] "Mercedes 
Benz-200", kuris stovėjo Aido gatvėje. 
Nuostoliai - 48000 litų.

Vasario 21 dieną buvo pagrobtas 
A. J. sunkvežimis "Kamaz-5320" su 
priekaba Policijos darbuotojai sulaikė 
du jaunus įtariamuosius. Jie sakė 
norėję tik pasivažinėti.

Apsimetė 
reklamos agente
I Individualiąją "Braimos" jmonę

vienuolika tonų 
spirito!

šiauliečiai jau seniai girdomi 
visokiausiais surogatais. Netikri 
"Gorbačiovai", "Fiodorai” , “ Raspu- 
tinai” dažniausiai atkeliauja ne iš 
Vakarų, o iš kaimyninės Lenkijos. 
Šiaulių miesto ekonominė policija 
sulaikė Gudenj H., gim. 1969 m. 
jtariamą netikros degtinės gaminimu 
ir realžavimu. Aptiktas visas fabrikas, 
rastos net 56 metalinės statinės su 
spiritu, kuris yra naudojamas degtinei 
gaminti. Tose statinėse daugiau kaip 
11 tonų spirito, kuris buvo laikomas 
krovininio automobilio MAZ prieka
boje. Buvo sulaikyti ir trys vyrai, kurie 
jtariami surogato gamyba, laikymu ir 
jo realizavimu. Surogato gamintojai 
turėjo beveik visus jrankius. Skystį 
filtruodavo buitiniu vandens filtru. Buvo 
rastas ir originalus metalinis prietaisas, 
kuriuo užsukinėdavo butelių 
kamščius.

KVIEČIAME
Politinius kalinius, tremtinius, Šiaulių miesto visuomenę su savo 

Užgavėnių blynais ir kitais skanėstais bei sąmojingu liaudies humoru

TRADICINĘ UŽGAVĖNIŲ 
VAKARONĘ,

kuri vyks vasario 28 d. t7  val. KuMros centre III aukšte. Kartu 
užsigavėsime prie bendrojo stalo su "Gubernijos" alučiu, nenuitetamais 
"Sidabrinės gijos" muzikantais Tomu ir Stefa, "Tremtinio" choru,

Lietuvos politinių kalinių Ir tremtinių 
Sąjungos Ir Kultūros skyriaus 

organizatoriai

MIESTO 
VALDYBOJE
Patvirtintas Šiaulių miesto gatvių 

sąrašas ir kodai, kuriais galės naudotis 
visos mesto jstaigos ir organizacijos. 
Sąraše - 325 gatvės. Betvarkant gatvių 
sąrašą paaiškėjo, kad dviejose 
gatvėseyratik po vieną namą. Todėl 
jos panaikintos, o namams suteikti 
kiti adresai: Gubernijosg. 133 dabar 
bus Pataičių g. 3, o Sartų g. 10 - 
Margių g. 29.

V 'S
ŠIAULIŲ KRAŠTO ŽMONES,
“Lietuvos aidą” nuo bet kurios dienos galite 

užsisakyti šiose platinimo agentūrose:

ŠIAULIUOSE -Tilžės g. 170, tel. 45 67 84 ,- 
Vilniaus g. 153 (II a.), “Aušros alėjos" 
redakcijoje, tel. 42 98 13,
Taupomojo banko skyriuose; 

RADVILIŠKYJE - Dariaus ir Girėno g.9,
Povyliaus g. 2.

Prenumeratos kaina su pristatymu

Prenumeralos
laikotarpis visa

i gr
invalidams

H gr.
invalidams ir 
pensininkams

1 mėn. 15,56 9,91 13,30
3 mėn. 46,68 29,73 39,90
6 mėn. 93,36 59,46 79,80

BŪKITE GERESNI
Vasario 19 dieną Sveikatos ap

saugos ministerijoje buvo surengta 
spaudos konferencija, kurioje daly
vavo sveikatos apsaugos ministras 
A. Vinkus, ministerijos visuomenės 
sveikatos ir savivaldybių sveikatos 
skyriaus viršininkas E. Razgauskas 
bei stomatologė konsultantė I. Šližienė.

Kaip teigė A Vinkus, dabar daugelis 
medikų nepagaibiai elgiasi su ligoniais, 
o tokio elgesio negalima pateisinti 
nepakankamu gydymo jstaigų 
finansavimu.

Pasak A. Vinkaus, Sveikatos 
apsaugos ministerijos atstovai kartu 
su Kauno mėdteihoė akademijos Ir 
Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto dėstytojais parengs studentų 
atrankos principus.

Manoma, kad būsimieji studentai 
privalės išlaikyti specialų psichologinj 
testą.

Dirbančių gydytojų moralinis 
tinkamumas bus vertinamas akredi
tuojant gydymo įstaigas. E. Razgausko 
teigimu, iki šiol nėra jokio juridinio 
dokumento, kuriuo gdytojas būtų 
įpareigojamas atsakyti už klaidas, bet 
jau parengti du juridinę medikų 
atsakomybę numatantys įstatymų

projektai.

Vilniaus universiteto senatas 
rektoriaus R. Povilionio iniciatyva 
svarstė žurnalistų rengimo šioje 
aukštojoje mokykloje problemą.

Rektorius R. Povilionis aiškino, į) 
kad Lietuvos žurnalistikos būklė 
patvirtina - žurnalistai, studijuodami 
universitete, labai menkai išsimoks
lina. Dienraščiai labai pastorėjo, bet, 
kaip sakė R. Povilionis, juos atsivertus, . ( 
beveik nėra ką skaityti, nors puslapių 
daugybė. Rektorius pirmiausia pasi
genda to, kas "žmogų kilstelėtų aukš
tyn". Laikraščio pirmajame puslapyje,
R. Povilionio nuomone, nėra "nieko, 
Išskyrus kókj nudobimą ar prikėlimą 
iš numirusiųjų". Tai esą labai baisu, 
nes "jauni žmonės yra veikiami šios 
produkcijos, formuojami atitinkami 
poreikiai, nes pasiūla kuria paklausą” .

Vilniaus universiteto rektorius 
papasakojo, kad Prancūzijoje valstybė 
imasi kultūros politikos, kurią diktuoja 
universitetai.

O juk kultūra-visų pirmiausia yra 
gerumas. I

Parengė 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

1TUOSE
NRAŠTUOSE

RUSUOS 
KARIUOMENEI REIKIA 

TRIGUBAI DAUGIAU 
LĖŠŲ

RUSIJA. Prezidentas B. Jelcinas 
ketvirtadienj pareiškė, kad šiemet 
bus skiriama lėšų karinėmspajėgoms 
pertvarkyti ir per kovas Čečėnijoje 
išaiškėjusiems trūkumams šalinti.

Keli tūkstančiai rusų nacionalistų 
ir komunistų surengė Maskvoje mit
ingą, kuriame smerkė prezidentą B. 
Jelciną. Gynybos ministras P. Gra
čiovas teigė, kad kariuomenei reikia

skiria vyriausybė, šiemet kariuo
menės Diudžetas siekia maždaug 
15 mlrd. dolerių. Rusijos sausumos 
kariuo; neneš vadas generolas V. 
Semionovas pareiškė, kad šiemet 
reikia sustiprinti kariuomenės pajėgas 
Užkaukazėje.

Rusijos ministras pirmininkas V. 
Černomyrdinas ministrų posėdyje 
pareiškė, kad kovo mėnesio pabai
goje vyriausybė priims planą, kuris

padės jgyvendinti prezidento B. 
Jelcino siūlomas reformas.

KOVOS TEBEVYKSTA
ČEČĖNIJA. Pranešama, kad 

Rusijos pajėgos apšaudė Arguno 
miestą, bet kitose vietovėse buvo 
gana ramu.

MAISTAS ČEČĖNUOS 
PABĖGĖLIAMS

OLANDIJA JTO paskelbė, kad 
ketvirtadienj iš Olandijos Machstrichto 
miesto pakilo pirmieji lėktuvai, 
gabenantys maistą Čečėnijos 
pabėgėliams. Lėktuvai skrido j Š. 
Osetijos miestą Vladikaukazą.

RUSIJA NEGALES 
DIKTUOTI NATO

VENGRIJA JAV užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas ketvirtadienį 
Budapešte pareiškė, kad siūlomas 
naujas NATO Ir Rusijos planas neleis 
Maskvai vetuoti nutarimų priimti j NATO 
Rytų Europos valstybes. Pasak 
pavaduotojo, dar per anksti spėlioti, 
kokj susitarimą sudarys NATO su 
Rusija ir kurios Rytų Europos šalys

galės pirmosios stoti j ją. Rusijos 
užsienio reikalų ministras A  Kozyrevas /  
ketvirtadienj sakė, kad Maskva sieks 
lygiomis teisėmis bendradarbiauti su 
NATO ir nepasitenkins mažesniu 
vaidmeniu.

APŠAUDYTI RUSAI
TADŽIKIJA. Ketvirtadienį Dušam- 

bėje užpuKas autobusas, gabenęs 
Rusijos vadovaujamų taikos pajėgų 
atstovus. Per antpuolj žuvo viena 
medicinos sesuo, šeši žmonės 
sužeisti. Rusijos kariuomenės vadas 
Tadžikijoje spaudos konferencijoje 
sakė, kad j autobusą pataikė prieš
tankinė granata.

PRANCŪZAI KALTINA 
AMERIKIEČIUS

PRANCŪZIJA. Biudžeto ir ryšių 
ministras paskelbė, kad pradėta tirti, 
kas perdavė spaudai informaciją apie 
Vidaus reikalų ministerijos doku
mentus, reikalavusius, kad Vašingto
nas atšauktų Iš Prancūzijos šnipinė
jimu įtariamus penkis amerikiečius. 
Dienraštis "LE MOND" trečiadienį 
paskelbė Prancūzijos žvalgybos j 
pranešimą, teigiant), kad keturi JAV 
diplomatai ir dar vienas asmuo rinko 
politikos bei ekonomikos duomenis.
JAV užsienio reikalų ministerijoje 
atmetė kaltinimus ir teigė, kad nėra 
priežasties penkis amerikiečius 
ištremti iš Prancūzijos. Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras Žiupe 
pareiškė nuomonę, kad dėl šio jvykta 
nenukentės dviejų valstybių santykiai.

AUŠROS ALĖJA



RYTOJ ANTRAJAM LIETUVOS
PREZIDENTUI 

ALEKSANDRUI 
STULGINSKIUI - 110  

METŲ

1885 metų vasario 26 d. Tauragės 
apskrities Kaltinėnų valsčiaus Kutalių 
kaime, gausioje kaimo nuomininkų 
šeimoje, gimė antrasis Lietuvos prezi
dentas. Ūgtelėjęs mokėsi Kaltinėnų 
pradžios mokykloje, Liepojos gimna
zijoje ir Žemaičių dvasinėje semina
rijoje Kaune. Baigęs šiuos mokslus 
išvyko j Austriją Insbruko universitetan 
teologijos žinių gilinti. Po metų nus
prendė likti pasauliečiu ir jstojo j Halės 
agronomijos institutą Baigęs jj, dūmos 
atstovo M. Yčo padedamas gavo 
darbą Lietuvoje. Buvo paskirtas Trakų 
apskrities rajono agronomu Alytuje. 
Vokiečiams užėmus Lietuvą persikėlė 
j Vilnių ir jsijungė j aktyvią politinę, 
visuomeninę ir kultūrinę veiklą. 1918 
metais pradėjo leisti ir redaguoti 
laikraštj “ Ūkininkas". Buvo vienas iš 
krikščionių demokratų partijos

steigėjų. Dalyvavo Viniaus Lietuvių 
konferencijoje 1917 metais ir buvo 
išrinktas j Tautos Tarybą Pasirašė 
1918 metų vasario 16 d. Nepriklau
somybės aktą. Pradėjus tėvynėn grįžti 
tiems, kuriuos karas buvo nubloškęs 
Rusijon, A. Stulginskis vadovavo Vals
tybės Tarybos tremtinių ir belaisvių 
grįžimo komisijai. Buvo vienas iš tų 
krikščionių demokratų, kuris Taryboje 
balsavo prieš monarchijos steigimą. 
Kuriant Lietuvos valstybės organus, 
A. Stulginskis nuo 1918 iki 1919 metų 
paeiliui buvo ministras be portfelio, 
vidaus reikalų ministras, žemės ūkio 
valstybės turtų ministras. 1919 metais 
jis vienas iš Ūkio banko steigėjų. 
1920 m. A. Stulginskis buvo išrinktas 
nariu j Steigiamąjį seimą ir tapo jo pir
mininku. Steigiamajam seimui priė
mus Laikinąją Lietuvos valstybės 
konstituciją, kurios paragrafas 9 nu
matė, kad Steigiamojo seimo pirmi
ninkas turi eiti valstybės prezidento 
pareigas, 1920 metų birželio 19 d., 
būdamas trisdešimt penkerių metų, 
pradėjo tas pareigas eiti. 1922 metų 
gruodžio 21 d. pirmasis seimas vėl

išrinko A. Stulginskj Respublikos 
prezidentu, o 1923 metų birželio 19 
d. antrasis seimas perrinko. A. 
Stulginskis išbuvo prezidentu iki 1926 
metų birželio 7 d., kol pareigas perdavė 
dr. K  Griniui. 1925-1930 metais A. 
Stulginskis buvo Skautų brolijos Šefas.

Baigęs savo kadenciją, A. Stul
ginskis apsigy veno Kaune ir aktyviai 
reiškėsi politikoje bei trečiojo seimo 
darbuose. Nuo 1926 metų gruodžio 
19 d. iki 1927 metų balandžio 12 d. 
buvo seimo pirmininkas. įsigijo Jokū- 
bavos dvarą Kretingos valsčiuje. Iš 
ten per pirmuosius vežimus išga
bentas j Sibirą, j Krasnojarsko sritį 
drauge su žmona. Sibire buvo laiko
mas įvairiose stovyklose, daugiausia 
dirbo prie šiltnamių. 1952 metais buvo 
nubaustas kalėti dvidešimt penkerius 
metus, bet po Stalino mirties, 1954 
metais, iš kalėjimo paleistas. Nuvykęs 
pas žmoną į Komi respubliką, dirbo 
kolūkio agronomu, kol 1956 metais 
galėjo grįžti į Lietuvą. Porą metų dirbo 
sodininkystėje Vytėnuose (Kauno raj.), 
paskui išėjo pensijon. Mirė 1969 metų 
rugsėjo 22 d. Kaune.

TOKIE JAU MES, 
PAKRU O JIEČIAI

J. BARŠČIAUSKAS
Skaitome laikraščiuose, kaip buvo 

minima Vasario 16-ji Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose. O kuo galime 
pasigirti mes, pakruojiečiai? Argi mes 
neturime žuvusiųjų už laisvę, kad tą 
dieną padėtume gėlytę, uždegtume 
žvakutę ant jų kapų? Pakruojyje to 
nebuvo. Pamiršome gražius žodžius: 
kas negina laisvės, kas nevertas jos. 
Dabar ieškom ko nepametę, glau
džiamės prie tų, su kuriais mums ne
pakeliui. Pakruojo bažnyčioje įvyko

pamaldos už žuvusiuosius kovoje 
už laisvę. Susirinko senyvo amžiaus 
žmonės, o kur jaunimas, inteligentija? 
Tegul būna gėda mums visiems 
prieš tautos didvyrius, kovojusius ir 
žuvusius už Lietuvos nepriklauso- • 
mybę. Vytautas Landsbergis yra 
pasakęs: “Susimąstykime, Vasario * 
16-oji, tai ne vien paradų ir gėlių 
padėjimo diena. Tai mūsų gyvenimo 
pagrindas, mūsų garbė ir mūsų vaikų 
ateitis. Kam gyventi, jei ne dėl to?"

Pakruojis

PRISIMINKIME
Romualdas MAKAUSKAS

Sakoma, kad laikas užgydo žai
zdas-iržemės, iržmogaus. Galbūt... 
Deja, yra žaizdų, kurių skausmo nu
malšinti laikas negali. Žemės skausmą 
pridengia žalia veja, žmogaus širdies 
gėlą laiko tėkmė tik prislopina. Lieka 
randai - skaudūs, gilūs, kuriuos palie
tus vėl kraujuojanti žaizda atsiveria. 
Pokario metais prasidėjo kova prieš 
okupantus. Žuvo žmonės, - jie neap
raudoti, nepalaidoti. Trūnija jų kaulai 
po namais, užverstuose šuliniuose, 
miškuose. Rauda žemė, kai palaikus 
sūnų, ją gynusių, mes, gyvieji, net 
neįtardami, trypiame. Ir mirusios rauda 
nužudytųjų motinos, kai jų vaikų kaulus 
gal vėjas pusto, lietus plauna.

Noriu prisiminti tuos baisius laikus 
Kuršėnuose. Toje vietoje, kur dabar 
stovi vaikų poliklinika bei "Jovaro"

prekybos namai, sename mediniame 
pastate buvo įsikūręs KGB, o kieme 
stirksojo du šuliniai. Kagėbistai kanki
nių kūnus laikydavo kieme arba dabar
tinėje L  Ivinskio aikštėje, o paskui, jei 
artimieji jų neatpažindavo, įmesdavo 
į šulinius) ar užkasdavo paventy, 
maždaug toje vietoje, kur dabar 
pastatytas paminklas žuvusiems 
gynėjams.

Prabėgo dešimtmečiai, sunku ką 
nors besurasti, archyvai beveik 
sunaikinti. Tik šiokias tokias nuotrupas 
atgaivina žmonių atmintis. Kas jie, tie 
KGB kankiniai, savo krauju aplaistę 
žemę ir be kiyžiaus ženklo, be maldos 
tuose šuliniuose radę amžinojo poilsio 
vietą? Juose palaidota 12-15 žmonių. 
Žinoma viena kita nukankintųjų 
pavardė: Jonas Zaikauskas, maždaug 
30 metų (Manoma, kad galėjo būti iš

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

Šiupylių kaimo); Ivan Buriačenko, apie 
40 metų (iš Girkantų kaimo); Mykolas 
Žeborskis, apie 50 metų (gyvenęs 
netoli Guragių kaimo). Sunku pasakyti, 
kokie tai buvo metai. Gal 1946,1959?

Mielieji žmonės, gal kas nors, 
perskaitęs šias pavardes, prisimins 
juos, gal kas pažinojo, o gal dar yra 
išlikusių gyvų artimųjų? Skambinkite 
tel. 821 481683 šio straipsnio autoriui.

Kuršėnai

BŪKIME SVEIKI (6)
Paprastasis čiobrelis - daugiametis 

10-30 cm aukščio puskrūmis. Stiebas 
plonas, gulsčias, visas plaukuotas, 
sumedėjęs. Lapai smulkūs, priešiniai, 
standūs, pilkai žali. Juose daug 
liaukučių, kuriose kaupiamas eterinis

džio ir žarnyno ligoms gydyti, ypač 
sumažėjus skrandžio sulčių sekrecijai, 
esant žarnyne rūgimo ir puvimo 
procesams, spazmams. Nuo čiobrelio 
preparatų išnyksta skausmai, page
rėja virškinimas, dujų išsiskyrimas,

aliejus, todėl augalas stipriai maloniai 
kvepia. Žiedai maži, rausvai violetiniai, 
susitelkę į galvutes.

Lietuvoje čiobreliai auga sausuose 
pušynuose, ant kalvelių, pylimų, leng
voje, smėlingoje dirvoje, tačiau galima 
juos auginti kaip vaistinį, prieskoninį 
Ir medingą augalą. Žydi birželio- 
rugpjūčio mėnesiais. Dauginamas 
sėklomis ir vegetatyviniu būdu.

Vaistams naudojama augalo antže
minė dalis, žolė. Ji pjaunama žydėjimo 
metu giedrą dieną. Džiovinama nuo 
saulės apsaugotoje patalpoje, ypač 
tinka skardos ar šiferio pastogė. Gali 
būti ir speciali šildoma džiovykla, 
kurios temperatūra neviršija plius 30- 
40 laipsnių Celsijaus. Paruošta žaliava 
yra kvapni, aštraus skonio. Tinka 
vartoti 2 metus.

Paprastojo čiobrelio žolėje yra Iki 
1 % eterinio aliejaus, kurio sudėtyje 
daugiausia timolio (iki 30%), turinčio 
antiseptinių savybių. Dar randama 
cimoiio, bomeolo. Be to, yra organinių 
rūgščių (ursolo, kavos, chlorogen- 
inlų), flavonoidų, tanidų, mineralinių 
druskų, kartumynų, vitamino C ir kt.

Čiobrelio preparatai veikia anti- 
septiškai, lengvina atsikosėjimą. Bio

logiškai aktyvios čiobrelio medžia
gos skatina bronchų liaukų sekreciją 
skystina skreplius ir atpalaiduoja juos 
nuo bronchų gleivinės paviršiaus. 
Čiobrelio preparatai padeda atsikosėti 
sergant bronchitu, gydo uždegimą, 
atpalaiduoja spazmus, skatina šla
pimo skyrimąsi. Jie vartojami skran-

žarnyno mikroorganizmų veikla.
Čiobrelio žolė mažina radikulito, 

neuralgijos ir sąnarių skausmus 
(aromatinės vonios ar kompresai). 
Kompresui čiobrelio žaliava užplikoma 
vandeniu, suvyniojama j drobinę 
medžiagą ir dedama ant skaudamos 
vietos. Jo eteriniu aliejumi {trinama 
oda, jei kamuoja skausmai.

Iš čiobrelio žaliavos ruošiamas 
užpilas ir nuoviras. Užpilui 10 g (2 
valgomieji šaukštai) žaliavos emaliuo
tame inde užpilama 200 ml (1 stiklinė) 
karšto virinto vandens, indas užden
giamas ir, įstatytas į verdančio 
vandens vonelę, kaitinamas 15 min. 
Aušinama 45 min., perkošiama ir 
nuspaudžiama į gautą užpilą įpilama 
iki 200 ml virinto vandens. Geriama 
po 1 valgomąjį šaukštą 2-3 kartus 
per dieną nuo kosulio. Užpilą galima 
laikyti vėsioje vietoje 2 paras.

Uaudies medicina čiobrelių arbata 
gydo peršalimą, kosulj, bronchinę 
astmą galvos skausmus, sumažėjusį 
skrandžio rūgštingumą, pilvo skaus
mus, kokliušą, sąnarių reumatą ir kt.

Čiobrelio eteriniame aliejuje esantis 
timolas kenkia sergantiems širdies, 
kepenų, inkstų liogmis, nėščioms 
moterims, todėl daug koncentruoto 
užpilo ar nuoviro gerti nepatartina.

Paruošė 
Gražina JAKNIŪNAITĖ 

“Valerijono” vaistažolių 
arbatinės farmakotechnikė

ĮTIKINANTI
IŠVADA

- Kas išrado telegrafą? - kartą 
paklausė žymaus amerikiečių išradėjo 
Tomo Edisono (1847-1931).

- Aš! - didžiuodamasis pasakė T. 
Edisonas.

- Ar tikrai? - šūktelėjo jo kandus 
pašnekovas. - Žiūrėkite, ką rašo 
laikraščiail Etruskų kapuose 
archeologai rado varinę vielą. Kai 
kurie mokslininkai padarė išvadą kad 
senovės etruskai turėjo telegrafą.

- Nesąmonė! - atsakė T. Edisonas. 
- Prie Berlyno taip pat kasinėjo 
archeologai ir, įsivaizduokite, 
nesurado vario...

- Na ir kas?
- Senovės germanai, galimas 

dalykas, jau turėjo bevielį telegrafą.

ŽINOVAS
Vokiečių dailininkas Vilhelmas 

Leiblas (1844-1900) vaikystėje tarnavo 
piemeniu. Kartą vienoje draugijoje 
dailininko paklausė:

- Jūs labai vargote jaunystėje?
- Iš kur jūs žinote?
- Jūs ganėte avis?
- Žinoma.
- Bet juk tai ne visai malonus 

užsiėmimas.
- Žiūrint kam, - atsakė V. Leiblas. - 

Man, pavyzdžiui, malonu, kadnuoto 
laiko išmokau iš pirmo žvilgsnio atskirti 
avino galvą.

Kai Fedora imdavo tvirtinti, jog 
vanduo iš šaltinėlio, esančio šalia 
jos namo, turi nepaprastų, gydančiųjų 
savybių, kaimynai tik nusišaipydavo. 
Tačiau ne vien šaltinėlio vandeniu 
gydo Fedora - jos rankose taip pat 
glūdi paslaptinga gydomoji galia. Ne 
tik žmones gelbsti, bet ir veterinarą 
pakeičia, kai suserga kieno nors 
gyvulys. Ir vis rankomis. Prieš dešimt 
metų Fedorą ištiko nuotykis, kuris 
jos gyvenimą pasuko kita linkme.

Be savo šaltinėlio vandens Fedora 
niekur nevažiuodavo. Prisipila penkių 
litrų butelį, rankomis jį nuglosto... Taip 
pat pasielgia ir su molio gniūžte, paimta 
iš šaltinėlio. Su šiais daiktais ir keliauja 
Juk nežinai, kas kelionėje gali atsitikti, 
o kai vaistai šalia, tada - be baimės.

Toks atsargumas kartą labai 
pasiteisino. Važiuodama j Jaltą, 
pamatė ant asfalto gulinčią moterį.

Ką tik įvykusioje autoavarijoje 
nukentėjusiajai buvo stipriai sumuštos 
abi kojos.

- Pakentėk, mieloji, skausmas tuoj 
praeis, - ramino ją Fedora.

"Inturisto" atstovai. Jie papasakojo, 
jog kai ligoninės priėmimo skyriuje 
chirurgas pamatė ant žaizdos molį, jį 
vos neištiko infarktas. Tačiau 
užsienietė nė už jokius pinigus

STEBUKLINGOSIOS 
RANKOS (1)

Tiesiai ant žaizdos uždėjo savo 
ranką, paskui paėmė gabalėlį molio 
ir juo užlipdė sužeistą vietą. Kai 
atskubėjo "greitoji", moteris jau 
šypsojosi. Paaiškėjo, jog tai buvo 
užsienietė ir kalbėjo tik vokiškai. Ją 
tuojau nuvežė į ligoninę.

Praėjus parai, Fedorą surado

nenorėjo jo nusiimti nuo žaizdos. Ją 
gąsdino gangreną kraujo užkrėtimu, 
o ji tarsi užsukta vis kartojo: “ Labai 
gerai!”  Praėjus parai, žaizda 
užsitraukė. Ligonė kreipėsi į medikus 
su vieninteliu prašymu - surasti 
išgelbėtoją.

Po šio atsitikimo Fedorą Koniu-

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

chovą iš Baltarusijos Pilšičių kaimo, 
Belyničių rajono, pakvietė į sostinę 
tyrimams. Sunku išvardinti visas 
aukštąsias medicinos ir mokslinio 
tyrimo įstaigas, su kuriomis susipažino 
Baltarusijos Džuna! Ir visos tos įstaigos 
vienu balsu konstatavo: fenomenalios 
galimybės! SSRS Mokslų Akademijos 
narys korespondentas A. Spirkinas 
pasiūlė Fedorai porą metų pagyventi 
pas j|.

Nežinodama organo anatominės 
sudėties, Fedora neklysdama 
išvardindavo kanalus, kraujo indus, 
tvirtindama, jog visa tai mato... 
rankomis. Jos rankas fotografavo 
infraraudonųjų spindulių šviesoje, ją

pačią tyrė kabinoje, izoliuotoje nuo 
elektromagnetinių spinduliavimų.

Tęsinys kitame numeryje

AUŠROS ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA II. 25 - III. 5.
Šeštadienis, vasario 25 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00Šarka. 10.30 TV ar
telė. 1120 Mūsų kaba 1210 Sveika 
Prancūzija. 1240 F. vaikams "Deg- 
rasi gimnazija". 13.10 Pasaulio spor
tas. 14.10 Užeikit, sveteliai. 14.45 
Videofilmas "Dviese sūpuoklėse” .
16.50 Sveikinimų pageidavimų 
koncertas. 17.55 Žinios. 18.05 Kino 
klubas. 18.35 Koncertas iš 
Menininkų rūmų Baltosios salės.
20.05 Atgarsiai. 20.30 Panorama
21.05 Po savo stogu. 21.50 F. 
"Motina ir sūnus". 22.20 Džiazo 
sesija 22.40 F. "Sensacija". 23.30 
Vakaro žinios. 23.45 Roko legendos.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas "Liudininko 
akimis". 12.05 Vaidybinis filmas 
“ Plėšrūnai". 13.25 JAV Taikos 
korpuso anglų k. pamokos. 13.55 
Muzika. 14.00 Kelionių žurnalas.
15.00 POP TV. Top 10.16.00 VIVA 
Charts 17.00 Deutsche Welle. 17.30 
Viskas juokui. 18.00 TV serialas 
"Džonas Rosas". 18.30 Muzika.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Muzika
19.30 TV serialas "Maištininkas".
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas "Linksmosios 
dvasios". 23.05 Žinios. 23.20 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Sekmadienis, vasario 26 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Rikiuotė. 10.00 Svetimo 
skausmo nebūna 11.00 Lietuviai 
svetur. 11.30 F. "Soitis". 12.00 Krep
šinio pasaulyje. 12.45 Lyderiai. 13.30 
Azimutai. 14.00 Šalia mūsų. 14.25 
Jūra 15.00 Sveikinimų koncertas.
16.00 F. "Neono raitelis". 16.50 
Katalikų TV studija 17.20 Vokiečių 
WDR TV kompanijos žurnalas. 18.05 
Laida apie NASCAR Ir kitas autole- 
htynes. ia30Žlnlos. 18.35Gyvybės 
žalias medis. 19.05TeteUFE. 19.35 
Mūsų miesteliai. 20.30 Panorama.
21.05 Pirmasis kanalas. 21.25 Mis 
Vilnius-95. 22.10 F. “Geležiniai 
vyrukai". 23.25 Vakaro žinios.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas | gamtą. 10.30 Vaidybinis 
Amas "Linksmosios dvasios". 12.05 
Muzika 13.30 POP TV. 14.00 Kelio
nių žurnalas. 16.00 Deutsche Welle.
16.30 Didieji automobiliai. 17.00 
Laukiniai pietūs. 17.30 jdomūs žmo
nės 18.00 TV serialas "Wastage 
II". 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika. 19.30 Gineso šou. 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30 
Vaidybinis filmas "Didieji manevrai".
23.10 Tamsos citadelė. 23.40 
Pabaiga.

Pirmadienis, vasario 27 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30 Pirmasis 

kanalas. 17.00 Programa 17.05 
Atgarsiai. 17.25 Informacinis 
videožurnalas. 17.55; 19.00; 22.35 
TV anonsas. 18.00; 18.50 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 19.05 Baltarusių 
programa 19.15 Lietuvos durpių 
pramonė: problemos ir perspektyvos.
19.35 Sporto studija 20.0501,02,03 
praneša. 20.30 Panorama. 21.05 
Rinkimams artėjant. 22.40 Muzikinis 
žurnalas. 23.20 Vakaro žinios.

TELE 3
7.30 Žnios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
650 d. 9.30 TV serialas ‘‘Maištininkas". 
26 d. 10.30 Vaidybinis filmas "Didieji 
manevrai".. 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Vaidybinis filmas 
"Baidyklė". 13.15 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Laukiniai pietūs. 16.30 POP 
TV. 17.00 Vaidybinis filmas “Arkliai 
vandenyne". 18.30 Animaciniai filmai.
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 651 d.
20.30 Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Kamuolinis žaibas puola". 23.05 
Žinios. 23.20 Muzika. 00.00 Pabaiga.

Antradienis, vasario 28 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.40 

TV anonsas. 8.35 Sveiką Prancūzija
16.55 Programa 17.00 Gyvybes žalias 
medis. 17.30 Užgavėnės Gordų 
kaime. 17.50 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gera. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Laida lenkų kalba. 19.40 
Rinkimams artėjant. 20.30 Panorama
21.05 F. "šlovės trekai". 2 ser. 22.45 
"22". 23.05 Vakaro žinios. 23.20 
Beprotiškoji loterija.

TELE 3
7.30 Žnios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
651 d. 9.30 TV serialas "Džonas 
Rosas", 6 d 10.00 Muzika 10.30 
Vaidybinis filmas. 12.05 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.10 Vaidybinis filmas 
"Arkliai vandenyne". 13.40 Muzika.
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Pasaulio sportas. 16.30 Muzika
17.00 Vaidybinis filmas "Vasilisa 
Gražioji" 18.30 Animaciniai filmai.
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 652 d. 
20.30Animacinis filmas. 20.55Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Krovinys 3000". 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Trečiadienis, kovo 1 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 23.10 

TV anonsas. 8.35 Mokomoji anglų 
kalbos pamoka. 17.00 Programa.

17.05 Būtovės slėpiniai. 17.40 Dok. f. 
"Atspindžiai". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Krikščionio žodis. 19.15Sodų 
kraitė. 19.40 Rinkimams artėjant. 20.30 
Panorama. 21.05 9 amatai. 21.40 F. 
"Nepakantumas". 23.15 Vakaro 
žinios. 23.50 F. "Nepakantumas" 
(tęsinys).

TELE 3
7.30 Žnios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas “ Santa Barbara” . 
652 d. 9.30 Vaidybinis filmas 
"Westgate" III, 2 d. (T). 10.30 
Vaidybinis filmas “ Krovinys 3000.
12.00 Anglų kalbos pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas "Vasilisa Gražioji".
13.15 Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 DEUTSCHE 
WELLE. 16.30 jdomūs žmonės. 17.00 
Vaidybinis filmas "Kadaise Paryžiuje”.
18.55 Animaciniai filmai. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 653 d. 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žnios. 21.15 Muzika.
21.30 Vaidybinis filmas. 23.00 Žinios.
23.15 Muzika. 00.00 Pabaiga.

Ketvirtadienis, kovo 2 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 17.55; 19.00;

21.35 TV anonsas. 8.35 Viso geriausio.
17.00 Programa. 17.05 Loterija 
jaunimui. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 "Kad 
Lietuva neišsivaikščiotų..." 19.40 
Rinkimams artėjant. 20.30 Panorama
21.05 Europa šou. 21.40 T. Venclovos 
vakaras Menininkų rūmuose. 22.40 
Galerija 23.25 Vakaro žinios. 23.40 
Amerikiečių dok. serialas "Vaiduoklių 
teatras". 8 s.

TELE 3
7.30 Žnios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara” . 
653d. 9.30 Viskas juokui, 25 d. 10.00 
ALLES GUTE, 26 d. 10.30 Vaidybinis 
filmas. 11.45 Muzika. 12.00 Anglų 
kalbos pamokėlė 12.05 Vaidybinis 
filmas "Kadaise Paryžiuje". 14.00 
Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Didieji automobiliai. 
BMW, 1 d. (T). 16.30 DEUTSCHE 
WELLE. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Dienos moteris". 18.30 Animaciniai 
filmai. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Muzika.
19.20 TV serialas "Santa Barbara". 
654 d. 20.30 Animacinis filmas 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Karo žygis Europoje. 7 d. (T). 
Vaidybinis filmas. 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, kovo 3 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.10 

TV anonsas. 8.35 Šeimos albumas.
9.00 F. "Lėlių slėnis". 16.55 Programa
17.00 Informacinis žurnalas. 17.15 
TV filmas “Vertingi ir reti Kinijos 
gyvūnai". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT II. 25 - III. 3.
Šeštadienis, vasario 25 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Prospektas. 9.50 "Lietuvos kronika".
10.00 "Mudu abudu ir kt." 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11.30 Rutina 12.15 
Rodo “Woridnet". 19.00 Sveikinimų 
koncertas. 20.00 NBA rungtynės.
21.00 Mana -Mana.

21.30 Rockijada 22.00 Žaidimas 
"Laimės bučinys". 22.30 Jsijunkite 
TV. 23.00 "Vakaro spindulio" 
programa.

Sekmadienis, vasario 26 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai. 10.00 Susitikimai. 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11.30 Dešimt 
geriausiųjų. 18.15 Pasaulio 
naujienos. 18.30 Krepšinis. 
"Legionieriai"-"Lletuviai". 21.30 
NBA apžvalga.

Pirmadienis, vasario 27 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis” . 8.30 
"Nakties riba". 9.00 NBA; nykštukai 
milžinai. 9.30 LKL apžvalga. 10.00

CNN pristato: "Žurnalistikoscirkas".
19.00 Teležaidimas vaikams. 19.30 
Veidrodžiai ir atspindžiai. 19.55. 
Spaudos apžvalga. 20.00 Juoda- 
balta. 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 F. 
"Antarktikos kapitonas Skotas".

Antradienis, vasario 28 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 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. 22.30 Kelių 
policija informuoja 22.40 F. "Pelenė". 
13-14 s.

Trečiadienis, kovo 1 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda 9.55 "Juoda- 
balta". 19.00-22.00 "Pirk, parduok, 
informuok” . Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Rinkimams artėjant.
20.00 UEFA čempionų lygos 
ketvirtfinalis. 22.30 Šiaulių krašto MIS-

95. 1 laida. 22.45 F. "Pelenė". 15-16 
d. 0.25 UEFA čempiomų lygos 
ketvirtfinalio 1 dienos rungtynių 
apžvalga.

Ketvirtadienis, kovo 2 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 ‘‘Nakties riba". 9.00 Žingsniai.
9.50 Kelionė j gamtą. 19.00; 22.00 
“Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.30 Šiaulių krašto MIS- 
95. 2 laida. 22.45 Rodo "ARGOS".

Penktadienis, kovo 3 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba” . 9.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 9.30 TV novelė 
"Rapačino duktė". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga 19.35 Rinkimams 
artėjant. 20.00 Dok. f. "Mokykla, 
mokykla..." premjera 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.30 F. komedija "Štai Ir 
nuotaka". 24.00 Dešimt geriausiųjų.

19.05 6 kontinentai. 19.30 Rinkimams 
artėjant. 20.30 Panorama. 21.05 F. 
"Lėlių slėnis". 21.50 Laisvės alėja.
22.15 Nakviša. 23.20 Vakaro žinios.
23.35 F. "Katinas ir pelė".

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas

8.30 Meninisfilmas "Santa Barbara". 
654 d. 9.30 Gineso šou, 24 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas. 12.15 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.20 
Vaidybinis filmas "Dienos moteris".
13.40 Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.30 Muzika 16.45 
Langas j gamtą. 17.00 Vaidybinis 
filmas "Saitas angelas” . 18.30 
Animaciniai filmai. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VEŠU). 19.20 
Muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 655 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21,15 Muzika, 21.30 
Vaidybinis filmas. 23.10 Žinios. 23.25 
Muzika. 00.00 Pabaiga.

Šeštadienis, kovo 4 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba. 11.50 TV anonsas.
11.55 Sveiką Prancūzija 12.25 Kelias.
12.55 Vaikams "Degrasi gimnazija".
13.25 Pasaulio sportas. 14.00 Uetuvos 
krepšinis. 14.20 Užeikit, sveteliai. 15.00 
TV spektaklis "Tą kartą". 15.50 TV 
dok. f. "Nojaus laivas". 16.00 Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. Uetuva- 
Suomija 17.15 Sveikinimai. 18.15 TV 
anonsas. 18.20 Žinios. 18.30 Lietuvos 
krepšinis. "Lavera"-"Atletas". 20.00 
Jupiteris. 20.30 Panorama. 21.05 Po 
savo stogu. 21.45 Australų TV ser. 
"Motina ir sūnus". 13 s. 22.15 TV 
anonsas. 22.20 F. "Sensacija". 17 s.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Roko 
legendos. Elvis-56.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas 12.10 Vaidybinis 
filmas "Rusų dainininkė". 1 d. 13.05 
Muzika. 13.30 JAV Taikos korpuso 
anglų k. pamokos, 6 d. 14.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 VIVA Charts. 17.00 
DEUTSCHE WELLE. 17.30 Viskas

juokui, 26 d. 18.00 TV serialas 
"Džonas Rošžis". 18.30 Muzika.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Muzika.
19.30 TV serialas "Maištininkas". 
27 d. 20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas "Alfredo Alfredo".
23.10 Žinios. 23.25 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Sekmadienis, kovo S d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Voklefilų menininkai.
10.00 Sveikata 10.40 Gestas. 11.00 
Atmintis. 11.30 F. "Soitis". 3 s. 
"Vertės jausmas". 11.55 TV 
anonsas. 12.00 Krepšinio pasaulyje. 
12.45 Aukštas 18/17. 13.30 
Klaipėdos muzikinio teatro 
spektaklis "Mediumas". 14,30 
Azimutai. 15,00 Sveikinimų 
koncertas. 16.00 F. "Neono raitelis". 
21 s. 16.50 Katalikų TV studija 17.20 
S. Nėris. Poezija. 17.40 "Europos 
aikštė” - vokiečių WDR TV 
kompanijos dok. žurnalas. 18.10 
Laida apie NASCAR ir kitas 
autolanktynes. 18.35 TV anonsas. 
18.40Žinios. 18.50 Gyvybės žalias 
medis. 19.20 Muzikinis viešbutis.
20.30 Panorama. 21.05 Pirmasis 
kanalas. 21.25 Italų serialas 
"Geležiniai vyrukai". 9 s. "Škotai".
22.40 Miražas. 23.10 Vakaro žinios.
23.25 Groja Muzikos akademijos 
bigbendas.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.00 

Senojo kapitono kajutėje. 10.15 
Langas j gamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas “Afiredo Alfredo". 12.10 
Vaidybinis filmas "Rusų dainininkė". 
2 d. 13.05 Muzika. 13.30 POP TV
14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 
DEUTSCHE WELLE. 16,30 "Didieji 
automobiliai. BMW", 2 d. 17.00 
Laukiniai pietūs, 17.30 Jdomūs 
žmonės. 18.00 TV serialas 'Westga
te III", 3 d. 19.00 Žinios (VESTI).
19.20 Muzika. 19.30 Gineso šou, 
25 d 20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žvelkime 
atidžiau. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Gangsteris Nittl". 23.05 Pabaiga.

RAGINIMAS LAIMAI BŪDVYTIENEI,
GYV. KLEVŲ 15-27, ŠIAULIUOSE

Aš, Šiaulių miesto antstolių kontoros antstolė prie Šiaulių miesto 
apylinkės teismo D. Karpuškienė. sutinkamai su Šiaulių miesto apylinkės 
teismo sprendimu Nr. 213-1727, Išduotu 1994.10.26, ir remdamasi 
Lietuvos OPK 390 str., raginu Jus Iki š. m. kovo 15 d. 11 val. garuoju 
atvykti j antstolių kontorą, esančią Dvaro 83a 2-ą kabinetą ir apmokėti 
21000 Lt kompanijai "Barden Finance LTD" bei 21000 L1 komercinio 
banko "Kredito bankas" Šiaulių filialui.

Neįvykdžius šio reikalavimo geruoju ir nurodytu terminu, jis bus 
vykdomas priverstinai, parduodant iš varžytinių Jūsų butą, esantį Klevų 
15-27, Šiauliuose, bei kitą turtą, kuriam (taip pat ir butui) 1994.09.23. 
buvo uždėtas areštas, išieškant iš Jūsų vykdymo išlaidas.

Teismo antstolė D. Karpuškienė 
1995 m. vasario 22 d.

PARDUODA
Micaičiuose parduodamas Aytaus gamybos penkių kambarių apmūrytas 

raudonomis plytomis su pristatyta mūrine veranda gyvenamasis namas. 
Yra ūkinis pastatas, garažas, 25 arų žemės sklypas, nedidelis derantis
sodas.

Geras susisiekimas. | gyvenvietę kursuoja Kuršėnų miesto maršrutinis 
autobusas. Iki artimiausios Pavenčių geležinkelio stoties -1 km. 

Skambinti telefonais: 478897 arba 496924 nuo 18 val.

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

Laik raštis  p latinam as A km e n ė je , I 
Jo n išk y je , K e lm ė je , P a k ru o jy je , | 
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB 'Aušros alėja*.

Reporteriai:
Irena Vasinauskaltė Laiškų skyrius -
Gintaras Šidlauskas Vida Slmonattlenė • 429813
Petras Kudrickis Stlllatė-koroktorė
Irena Bijeikienė Aristidą Kusaitė

Mūsų adresas: 5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telef. 422590, fax | 
429813. Sąskaitos Šiaulių banke Nr. 1467795. Spaudė “Titnago” 
spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-osios g. 52.1 sp. lankas. Užs.|
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