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TRYS SAVAITĖS 
AUSTRIJOJE

Baigesivasara Su ja ir moksleivių 
atostogos. Vieni sugijžo iš poil
siaviečių, kiti iš kaimo Buvo ir tokių, 
kuriems teko apsilankyti užsienyje 

Šiauliečiai moksleiviai Jurgita 
Savickaitė, Arėta Baldauskaitė, 
Erika Lukytė, Raimonda Tiškutė, 
Artūras Dubinąs ir kiti pabuvojo 
A l, tujoje

Kelionę organizavo iŠ Austrijos 
atvykusi mokytoja Irene Huber, kuri 
jau m etus 16-oje v id u rin ė je  
mokykloje dėstė vokiečių kalbą, 
Nemokamai sutvarkyti vizas padėjo 
respublikos prezidentas Thomas 
Klest ii.

Keliones maršrutas ėjo per 
Varšuvą, Prahą, iš ten - j Lincą Ke
ln ė s  galas - Eferdingas, nedidelis 
Austrijos miestelis 80 km nuo Linco, 
^en jau lietuvius sutiko austrai ir 
išvežiojo grupelėm is po 2-3 į 
šeimas, kur jie gyveno tris savaites.

Sunku nupasakoti viską, kas 
stebino lietuvius Austrijoje Pirm iau
sia - nepaprastai nuoširdūs ir 
'ūpestingi šeimininkai Vieni iš jų - 
Fnederike ir Egolf Richter Tai gana

turtingi žmones Trise su dukra 
gyvena trijų aukštų name, turi nu
osavą parduotuvę, 6 automobilius, 
laiko tarnaitę Čia lietuviai daug kuo 
grožėjosi: ir gamta, ir žmonių nuošir
dumu, ir ypatinga tvarka bei švara 
gatvėse Kiekvieną dieną kartu su 
šeimininkais lankydavo įdomias vie
tas. keliaudavo, važinėdavosi dv i
račiais. Aplankė Velso, Zalcburgo, 
Sankt Piolto miestui», pabuvojo 
Alpėse

Viešint Eferdinge, vietinis la ik
raštis "Rundschau išspausdino 
straipsnį apie mokytoją Irene Huber 
ir jos nuotrauką su viešniomis iš 
Lietuvos.

Tos trys savaitės Austrijo je 
moksleiviams prabėgo kaip viena, 
pilna įspūdžių ir neužmirštama d i
ena. Sugrįžę j Lietuvą kartu su 
m okyto ja I. Huber, kuri pasiliks čia 
dar metams, moksleiviai ilgai prisim 
ins savo kelionės minutes. Už jas jie 
liko dėkingi savo šeimininkams ir 
mokytojai

V ili ja  K A S P E R A V IČ IU T Ė

š v e n t ą j į  t ė v ą  
p a s it in k a n t

Š IA U L IŲ  IR  A T V Y K U S IE JI 
M E N O  K O LE K T Y V A I K V IE Č IA  Į 
Š IU O S  R E N G IN IU S :

R u g s ė jo  5 d . 15 va l.
“ T ėvynės d a in o s  v isų  g ra ž ia u 
s io s ” . M uzika, da inos , g iesm ė 
m ies to  p ie tin ia m e  m ikro ra jone  
p rie  "A id o ” p a rduo tuvės .

R u g s ė jo  6 d. 15 va l. - “ Ra
m ybės, m e ilės  ir ta iko s  va rd u ” . 
R e n g in y s  S a u lė s  la ik ro d ž io  
a ik š tė je .

21 va l. - K o nce rtas  “ Link 
d a n g a u s  s k l ia u tų ' m ie s to  
ku ltū ro s  parke.

L in k im e , ka d  la u k im o  v a la n 
d o s  n e p ra ilg tų . T y ra  s ie la  
s u t ik im e  Š V E N T A I  TĖVĄ!

TĖVYNĖS SĄJUNGOS ŠIAULIŲ 
SKYRIAUS PIRMININKU  

IŠRINKTAS 
ALGIMANTAS SĖJŪNAS

Rugpjūčio 31 d. įvyko Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Šiaulių 
skyriaus steigiamasis susirinkimas... Šios partijos nariais tapo 218 šiau
liečių. Susirinkime dalyvavo 145 partijos nariai. Buvo ir  svečių: miesto 
tarybos pirm in inkas p. A. Lankauskas, sekretoriato vedėjas M. Končius, 
meras p. A. Saida, vicemerai V. Stasiūnaitė, K. Šavinis, R. Janusas, visų 
dešinių jų m iesto partijų atstovai. Tėvynės Sąjungos Valdybos narys Šiaulių 
zonos koordinatorius p. L. Furmonavičius.

Pranešimus perskaitė laikinosios tarybos nariai A. Sėjūnas, Z. Turauskas, 
J. Genys. Kalbėjo ir  svečias iš Vilniaus. M iesto tarybos pirm ininkas įteikė 
Sausio 13-osios medalį Tėvynės Sąjungos nariu i Aukščioniui, informavo 
visus susirinkusius apie Rusijos armijos išvedimo eigą mieste, pasveikino 
susirinkusius su švente ir  pakvietė dalyvauti šventiniame renginyje rugsėjo 
1 d. prie  Talšos ežero.

Susirinkime apsvarstytas ir priimtas Laikinasis skyriaus statutas. Tėvynės 
Sąjungos Šiaulių skyriaus pirm ininku išrinktas A. Sėjūnas, vicepirmininku J. 
Zolubas, politin io  komiteto pirm ininku Z. Turauskas, sekretorium i Z. Jasas, 
iždininku - B. Cibulskaitė, revizoriais - E. Jansonienė ir  A. Sarnačinskienė. 
Priimta rezoliucija dė l alkoholio valstybės m onopolio įstatymo.

“ A u š ro s  a lė jo s ”  in f.

Kai kam iki soties pagyrų, kalbų  -  

O m um s  -  darbininkų Tėvynės sūnų,
Didvyrių su  meile didžia!

M aironis

SEIMO NARIUI VYTAUTUI LANDSBERGIUI

Visa Lietuva kartu su Jumis džiaugiasi, išlydėdama į  savo 
namus per ilgai užsibuvusius kaimynus.

T ė v y n ė s  S ą ju n g o s  L ie tu v o s  k o n s e r v a t o r i ų  R ad v i l i šk io  skyriu s ,  Š e d u v o s  g r u p ė  
L ie tu v o s  k r ik š č io n iu  d e m o k r a t ų  p a r t i j o s  R a d v i l i šk io  skyrius  R ad v i l i šk io  r a j o n o  “ C a r i t a s "

m etų ru g p jū č io  31 dieną.
D augum iečiam s ir  p rez identu i 

A. B razauskui ga l ir  nepatiko, kad  
jų  indė lis  šiam e darbe toks mažas. 
Todėl ir  sus ida ro  įspūdis, kad Lie
tuvai teko toks įtem ptas šių m etų  
ru g p jū tis ! Pažvelkim e į  praėjusius 
įvykius.

P rez iden tū ro je  ja u  gegužės 
m ėnesį, nustūm us į  ša lį derybų  
delegaciją , de rin im u i į  Maskvą 
s iu nč iam i sutarties punktai.

O pozic ija  pare iškia apie užnu- 
garines derybas. Tada ja u  prez i
dentas A. Brazauskas skelbia, kad 
yra jo  konstituc inė  te isė vykdyti 
užsien io  p o lit iką . Derybų delega
c ija i su te ik iam a patariam ojo  balso  
te isė. Rusija sustabdė kariuom 
enės išvedim ą. Kalta opozic ija? ! 
Tai skelb iam a ne tik  Lietuvoje. Ir 
R u s ijo s  m as inė s  in fo rm a c ijo s  
priem onės aktyvia i karto ja ir  p r i
taria, kad visa bėda - Lietuvos 
opoz ic ijo je .

Tik pag e liau  p irm ad ien į p rez i
dentas A. Brazauskas paskelbia, 
kad kariuom enė išvedama laiku. 
Tai la ba i panašu  į  1988 metus, kai 
buvo tik in ties iem s sugrąžinta kat
edra...

Žem aitijo je streikavo žemdirbiai. 
Telšiuose v is i įvažiavim ai į  įm onę  
“ Ž e m a it i jo s  p ie n a s ’ ’ buvo  
užb lokuoti. B e t ir  vėl dė l visų bėdų, 
užgriuvusių  žem dirb ius, kaltinam a  
opozic ija . Jau antra daugum iečių  
vyriausybė “ sp rendž ia ” žem dirb ių  
prob lem as. B e t iš  tų pažadų, kurių  
dėka LDDP la im ėjo  rinkimus, liko  
t ik  šnypštukas. Padėtis kaime kas 
dieną d a ro s i vis blogesnė. Orai 
nelep ina  žem dirb ių . Tačiau dar 
didesnė bėda. kad su dideliu vargu 
nuim tas derlius, užaug in ti gyvu lia i 
ir  pristatom as pienas nesuperkami! 
Be to, p e rd irb im o  įmonės dar 
neg rąž ina  sko lų  už supirktą p ro 
dukc iją . O valdžios vyrai sostinė je  
t ik  s k e ry č io ja  ra n ko m is , 
a im anuodam i kaltina k itus ir  vėl 
ŽADA...

P ras idė jo  ruduo. Gal po  lie t in 
gos vasaros gam ta leis žem d irb iu i 
sutvarkyti š ių  m etų  derlių?  O L ie
tuvos žmonės supras, kad pažadukų 
la ika i p raė jo?

J o n a s  U Ž K U R Ė L IS

Ar ūkininkai 
prekiaus su 
vokiečiais?

N e se n ia i su  R ad v ilišk io  
ra jono  ūk in inka is , žem ės ūk io  
bendrov ių  atstovais bei verslin
inka is  s u s itiko  svečias iš Vokie
tijo s  - ga rs ios ios  O elsnitzo  
ta rp in in kav im o  b e i valdym o  
bendrovės atstovas T. Vertin
gas. J o  a tvyk im o  tiks las : 
suž ino ti, ko k ios  rea lios ga l
im ybės įk u rt i bendras  įm ones, 
a išk inos i, ką ra jo n o  žem dirb ia i 
ar ve rs lin inka i g a li pas iū ly ti 
vakarų rinka i, patarė jau  dabar 
įs te ig ti in fo rm acin į ryšių  centrą, 
kuris  p a la iky tų  n u o la tin į ryšį su 
vo k ie č ių  P rekybų  rūm ais.

-  Uetuvos vardą pasaulis žino, 
b e t užs ien io  kap ita lis ta i dar 
nepažįs ta  jū s ų  verslin inkų, 
nežino , a r jū s ų  ko m erc in in ka i - 
p a tik im i partneria i, -  susirinkus
iem s a išk ino  ponas T. Venin- 
gas.

O ap ie  ū k in in kų  vargus - 
antram e pus lapy je .

R im a n to  P E T R IK O  n u o tr .:  
p re k y b o s  ž in o v a s  iš  

V o k ie t i jo s  T . V e n in g a s .

pažinimo ašis
R ugpjūčio  31-ąją iš Lietuvos lyg 

, ir  išeina paskutinis okupacinės kar
iuomenės kareivis. 1939-aisiais 
spalio m ėnesį raudonojo okupanto 
kariuom enė įžengė į  Lietuvą. Du 
grobikai - Sovietų Sąjunga ir  
fašistinė Vokietija - pas ida linę  
pasaulį, plėšė ir  niekino kitas tautas. 
Po 54 m etų iš p irm os Baltijos  
valstybės - L ietuvos iše ina sveti
mos kariuomenės kareiviai. Jie dar 
lieka Latvijo je  Ir Estijo je . A r ilga i 
svetimos kariuom enės bata i tryps 
mūsų broliškų, kartu žengusių  
Nepriklausomybės atstatym o ke
liu Ba ltijos valstyb ių žeme?

Svetimos kariuomenės išvedimo 
džiaugsmą šiek tiek temdo paskuti
niu savaič ių įvykių kartėlis.

O ku p a c in ė s  ka riu o m e n ė s  
išvedimo iš Lietuvos grafikas buvo  
pasirašytas Maskvoje dar 1992 metų 
rugsėjo 8-tą dieną. Tuo m etu  
numatyta pasirašyti ir  su tartį dė l 
kariuomenės išvedim o. Aukščiau
siosios Tarybos p irm in inkas V. 
Landsbergis, p a te iku s  su ta r tį 
derybų de legacija i, buvo pas iru o 
šęs pasirašyti ją. be t Rusijos pusė  
paskutin iu m om entu  nesutiko šios 
sutarties patvirtinti parašais. Tačiau 
buvo pasirašytas kariuom enės 
išvedimo grafikas, kuriam e ir  
numatyta, kad svetim os kariuom 
enės išvedimas baigiam as 1993



RUGPJŪČIO SEPTINTĄJĄ 
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 

LANKYSIS KRYŽIŲ KALNE, 
ŠIAULIUOSE, ŠILUVOJE...

ŠILUVOS KOPLYČIOJE.

GAL SURASIME SAVO LIETUVIŠKĄ 
TAKĄ, KURIUO EISIME LAISVI, 

STIPRŪS IR LAIMINGI?
REDAKCIJOJE LANKĖSI VIEŠNIOS IS A M E R i KOS, SESE RYS MIC O V L'U TE S 

JOS GIMĖ ŠIAULIŲ APSKRITYJE, KUZAVINES K A ME_ “ ERG-A I C T Ė V A S  
POKARIO METAIS MIRĖ. PALAIDOTAS KUZIUOSE. N A .SU  DUKTERIM  S

(JAUNIAUSIAI BUVO TIK KELIOS SAVA1TE-S) PASITR^ ^ m /c D C ^ :T f iQ  
BUVO NELENGVA, SESERYS MICPOVILIŪTES BAIGĖ UNIVERSITETUS...

R iča rd o  D A IL ID Ė S nuotr.

Vyriausioji sesuo Ramybė Park 
- anglų kalbos Dėstytoja. Puikiai moka 
ne tik lietuvių, bet ir ispanų, korėjiečių 
kalbas. Ramybės vyras - korėjietis, 
biznierius, turi savo firmą Korėjoje.

- Kaip švaru pas jus, - sako Ramybė 
Park ir šypsosi. - Lietuviai nuoširdūs 
ir mandagūs žmonės. Išvažinėjau 
visą pasaulį. Daug visko mačiau. 
Todėl sakau tiesą. Tegu Lietuva 
nepraranda vilties - ir atsikels. 
Nepam iršome lietuvių kalbos? 
Mokomės ją iš mamos. Su dainom. 
Lietuvos nepamiršome? Ne. Visa laiką 
mūsų namo balkone plazdėjo tris
palvė. Ar norėčiau sugrįžti gyventi j 
Lietuvą? Nežinau. Amerikoje gyvena 
mūsų vaikai. Jų gyvenim as-jau ten.

Antroji arba vidurinioji sesuo 
Valdm ira Nance - naujų rūšių vaistų 
bandymo firmos "Sorra" prezidentė. 
Jos darbas labai svarbus ir reikalin
gas žmonėms.

- Šią firmą sukūriau prieš penk
erius metus, nors ruošiausi tam apie 
aštuoniolika metų dėsčiau univer 
sitete

Anot V Nance vaistai - svarbus 
klausimas viso pasaulio žmonėms

- Triušių neturime Vaistus ban
dome ant savęs”, - šypsosi Valdmira

Nauda? Galime greičiau vaistus ištirti. 
Juos galime pagaminti, tarkime, 
Japonijoje, o bandyti kokioje nors 
kitoje šalyje. Kol kas dar neišrasti 
vaistai, kurie gydytų tam tikrą ligą, 
bet nekenktų kitiems žmogaus or
ganams. Tačiau mes galime žiūrėti ir 
žiūrime, kad vaistai žmogui duotų 
daugiau naudos nei žalos. Baisi liga 
- vėžys. Mes labai daug dirbame, 
tačiau vaistai šiai ligai dar neišrasti. 
Bet turime preparatų, kurie palengvina 
žmogaus kančias. Naudojame ra
diacinę terapiją: ligoniui kur kas 
lengviau. Ir prailgina jo gyvenimą.

Jauniausioji sesuo Lydija Fran- 
chere - aukščiausios kategorijos 
medicinos sesuo. Jos kvalifikacija - 
kur kas aukštesne už mūsiškės vyr
iausiosios med. sesers. Lydija baigusi 
specialų universitetą, kuriame 
medicinos žinių sėmėsi ketverius 
metus. Tokia medicinos sesuo 
Amerikoje - beveik kaip gydytoja. 
Tame krašte ji labai vertinama: net 
gydytojai sako, kad aukščiausiosios 
kategorijos medicinos sesuo gydymą 
išmano geriau nei jie, nes visuomet 
būna šalia ligonio. Be tokių medicinos 
sesučių Amerikoje sugriūtų visa 
medicinos sistema.

Kalbėti lietuviškai Lydijai trupu- 
sunkiau, nes motina j Vakarus išvežė 
ją vos kelių savaičių... Tačiau ir jai 
Lietuvoje labai patinka. Ką gali pasakys 
daugiau apie savo tėvų gimtinę?

- Nežinau, kaip buvo anksčiai, 
tačiau žmonės čia - puikūs! - sako 
Lydija, tikėdama dar kada nors 
atvažiuoti.

- Lietuvos žmonėms norėčiau 
palinkėti rasti savo lietuvišką taką 
sako Valdmira Nance, - nes nemanai 
kad lietuviai be rusų nemokės gyvent 
Mes galime ir norime jums padėt 
Kuo? Knygomis, vaistais Štai vieną 
berniuką vežam ės j Amerika 
Pasisvečiuos pas mus metus, ger. 
išmoks anglų kalbą, nes be jos 
pasaulyje žm ogus kaip be rankų g

Žodžiu, anot V. Nance, m ū s if 
viešnios pasiryžusios priimti j svečiu: 
Lietuvos vaikus. Tai - gera idėja. Tegu 
gabūs mūsų Lietuvos vaikai pas 
ižvalgo po pasaulį, nes jie - mūsų 
ateitis. Gal jų rankos ir sukurs tuos 
‘stebuklus’', kuriuos kol kas matome 
svetur per televizija Gal surasime 
savo lietuvišką taką, kuriuo eisime 
laisvi, stiprūs ir la imingi

Daiva BAJERČIENĖ

DUONA, CEMENTAS IR... ŠPYGA
Kaip be pap ildom ų pajamų 

dabar pragyventi miestiečiams pen- 
s in inkam s arba šeim om s, 
didesnėms nei du nariai, kai dirbatik 
vienas? Kai pagalvoju...

Prieš 9 mėnesius mane atleido iš 
darbo. Nieko nelaukęs, užsiregistra
vau darbo biržoje. Gal gausiu bent 
sargo vietą? J savo spec, vidurinj 
išsilavinimą bei techniko mechaniko 
specialybę numojau ranka: esu real
istas ir puikiai suvokiu bedarbystes 
problemą Lietuvoje. Nekaltinu dėl to 
nei "raudonų jų , nei baltų jų’'. 
Rimtesnės darbo vietos nesitikėjau 
gauti, nes savo laiku gerokai... poli
tikavau ir ne vienam valdžios at
stovui užmyniau ant nuospaudos. 
Taigi laikas bėgo, o darbo taip nie
kas ir nepasiūlė. Pats taip pat nera
dau, nors labai nesibaiminau: 
žmona dar dirba, turime daržą, 
ko lektyv in j sodą. Auginsiu čia 
kokius nors "mažagabaritinius" 
gyvulėlius - pragyvensime. Kai 
statybinės medžiagos dar kainavo 
pigiau, sode pasistačiau ūkinj pas
tatėlį, pradėjau net vasarnam į 
lipdyti. Tačiau kertėsi laikai: cemen
tas tapo "neįkandamas” - už toną 
vos ne dešimt tūkstančių "žvėrelių" 
reikėjo pakloti. O iš kur pas mane, 
eilinį žmogelj. galėjo tie tūkstančiai 
atsirasti? Bet radau išeitj. Cemento 
pirkau ne toną, o tik maišelį ar du. 
Tuos sunaudojęs, vėl krapščiau iš 
savo žmonos piniginės vos ne 
paskutinius talonus. Stačiau. Tik 
šeim os biudžetas tiek "suliesėjo", 
kad dažniausiai v isos dienos meniu 
būdavo tik duona su margarinu, 
svogūnų laiškais ir nesaldinta ar
bata.

Nevienas, perskaitęs šias eilutes, 
ko gero pamanė: "Na, ir kvailas tas 
straipsnio autorius - badauja, o ce
mentą perka". Berods estų patarlė 
sako: neteisk to, kieno kailyje pats 
nebuvai.

Praėjus pusei metų po jsiregis- 
travimo darbo biržoje, bedarbio 
pašalpa nebemokama. Kaip nori, táip 
ir gyvenk. Neišvengiau to  malon
um o" ir aš. Likau be realių pajamų. Ką 
daryti? Per daugelį metų sukaupiau 
nemažai knygų, pradedant nuotykine 
literatūra ir baigiant enciklopedijomis 
bei žinynais. Pradėjau po truputį per 
knygyną jas pardavinėti. Kadangi 
kiekvienas skaičiuoja centus, teko 
mažinti knygų pardavimo kainas. Iš 
sekcijos ir spintos knygos tirpte tirpo. 
Plyšo iš skausmo širdis, bet nelaikysi 
n e va lg iu s ių  va ikų ! Ap ie save 
mąsčiau mažiausiai. Svaigstančia 
ga lva , sv ird u liu o d a m a s  tęsiau 
s ta tybo s  darbus. V asarnam io 
statyba ėjo j pabaigą...

Pagaliau atėjo laikas realizuoti 
paskutinį ir pagrindinį savo plano 
etapą. Eilinę registracijos darbo 
biržoje dieną (bedarbis per mėnesį 
turi 2 kartus nustatytomis dienomis 
registruotis biržoje) šleptelėjau 
b iržos  d a rb u o to ja i an t sta lo 
pareiškimą, kuriuo paprašiau suteikti 
beprocentinę paskolą individualios 
įmonės steigimui. Pa'alpas (sodo 
namelį) turim. Trūksta tik pinigų. 
Kitaip ne tik aš užversiu kojas, bet ir 
vaikai mirs iš bado. Pareiškime išvar
dijau, ko man reikia: metalo tekinimo 
staklių, spaustuvų, dildžių kom
plekto... Pabaigoje užrašiau galutinį 
rezultatą - 12 tūkstančių litų. Per
skaičiusi pareiškimą iki galo, biržos

darbuotoja griebėsi už galvos Pasi
rodo, bed a rb is  savo verslo 
steigimui gali gauti (o gali ir ne
gauti...) tik iki... 700 Lt. Irta skystoka 
paskola skiriama ne įrengimų 
pirkimui, o jmonės steigimui, tai yra 
apmokėjimui už jmonės įregis
travimą, antspaudo, blankų įsi
gijimui ir t.t. Bet tai dar ne viskas. 
Bedarb is, pas irodo , įstatym ų 
leidėjų akimis - potencialus ir gana 
profesionalus sukčius! Nors savo 
turtu galėčiau laiduoti kelias tokias 
paskolas, juridiškai, pasirodo, ne
galiu. Turiu surasti visiškai svetimą 
žmogų (giminaitis, pasirodo, taip 
pat nepatikimas?!), be to, ne pen- 
sijinio amžiaus, kuris savo turtu arba 
gerai apmokama darbo vieta laid
uotų už mane. O kad tą laiduotoją 
gali bet kada atleisti iš darbo, 
įstatymų leidėjams, matyt, nelabai 
svarbu.

Taigi įsibėgėjęs per 9 mėnesių 
maratoną, staiga pokšt j vieną 
biurokratinį barjerą - leidžiamą 
paskolą iki 700 Lt, (argi įmanoma 
pradėti verslą, gavus tokią mažą 
sumą?) brinkt j antrą barjerą - laid
uotojo problemą (kas norės rizikuoti 
dėl tavo išmonės?) Ir dar šnekama, 
kad Lietuvoje skatinamas smulkus 
verslas! Ačiū, paskatinote, ponai 
Lietuvos vadovai!

Visi tie barjerai ir kitokie trukdy
mai nustatyti, manau, tam, kad kuo 
mažiau žmonių galėtų imtis verslo 
Juk smulkieji verslininkai galėtų tru
putį pakelti Lietuvos ekonomiką, o 
tai, matyt, kažkam nenaudinga...

Teks, ko gero, toliau sode auginti 
triušius. Tik naudos iš to  ne kažkiek 

Jonas LABUTIS

LIŪDNOS ŪKININKŲ 
MIŠIOS

A U Š R O S  ALĖJA

- Ką, vyrai, galite parduoti? Su
perku grūdus, miltus, linus ir kana- 
peš, ragus ir nagus, - Šmaikštavo 
vyras, sėdintis arčiausiai Ūkininkų 
sąjungos kabineto durų.

Apie į  stovėję saulėje jdegę 
žemdirbiai nusikvatojo; atsirado mat 
"pirklys".

- O aš, ponai ūkininkai, nutariau 
savo jaučius ne parduoti, o nuvežti j 
girią ir pririšti prie eglės Arba geriau

auginkime šernus... 
užsieniečiams 

Linksmų vyrukų būrys mane 
sudomino. Priėjau arčiau. Susi
pažinome Rajono ūkininkų tarybos 
nariai laukė savo pirmininko. Sutiko 
ir mane įsileisti j susirinkimą.

Jis prasidėjo punktualiai. Susir
inkusieji pirmiausia išklausė sa
vosios sąjungos pirmininko Petro 
Vedecko pranešimų: grūdų punktas 
nenori grūdų, pieninė jau antras 
mėnuo neatsiskaito už parduotą 
pieną, Šiaulių valstybinė jmonė 

M aistas" Radviliškio rajonui
skolinga per 70tūkstančiulrtų pieno
priėmėjai vėl mažins pieno su- 
pirkimo kainas.

Tai kaip bus su grūdais? - pasi.
gudo balsas iš užstalės. Klausian
t i s  nervingai maigė savo margą 
kepurę

Grūdų punktai už tonos grūdu
išvalymą reikalauja pusantro lito Jei 
nori, kad grūdus išdžiovintu duok 
dar d,dėsnius pinigus Laikymas 
pakrovimas iškrovimas - ,aip

"gyvi" pinigai. Taigi. Javapjūtė ūki 
ninku nedžiugina, - atsakė pirmir, 
inkaujantis.

- Tai ką, vyrukai, liūdnos mūsų 
mišios? Reikia kažką daryti, - pakilo 
iš vietos dar kitas žemdirbys 
Nejaugi taip ir tylėsime?

Salėje buvę ūkininkai suūžė
- Valstybė m umis visiškai ne

sirūpina.. Žemaičiai streikuoja... Ir 
mes turime kovoti su monopolis 
tais. Kentėjome ilgai, užteks! Reikia 
vieną kartą pareikalauti, kad Vyriaus 
ybė neleistų jvežti produkcijos iš 
užsienio. Tegul biznieriai prekiauja 
bananais, o grūdų, vaisių, daržovių 
galime užauginti ir savų. Ir tegul 
nuima muitus išvežam ai pro 
dukcijai!

Pirminkaujantis bandė "bun 
tuojančius" ūkininkus raminti, 
norėjo patarti, kaip auginti rapsus, 
bettietik ranka njm ojo - kam auginti, 
jeigu niekas neperka? Bus kaip su 
tais linais: priauginome, o rudeni 
teko padegti.

• Tą dieną Ūkininkų sąjungos 
Radviliškio skyriaus Tarybos nariai 
vienbalsiai nutarė: solidarizuotis su 
Žem aitijos ū k in in ka is  ir nuo 
ru9Pjüőio 27 d. valstybei nebepai- 
duoti mėsos, pieno bei kitokių 
žemes ūkio produktų. Sudarytas 
streiko komitetas, numatyta, ką 
daryti, kad ateityje produkcija per
dirbtų bei realizuotų patys

R im a n ta s  P E TR IKA S



GAL KĄ 
NORS 

ŽINOTE?
TAIS PAČIAIS METAIS  
KGB KVIETĖSI SEMĖNI- 
ŠKIŲ KAIM O  GYVEN
TOJUS BRONUŠUS, TEI
RAVOSI APIE S. ERSTIKIO  
PALAIDOJIMO VIETĄ.

Lietuvos partizanas Steponas 
Erstikis, slapyvardžiu Patašonas, 
gimė 1920 m. Padarbių k., Kruopių 
vis. Tėvai buvo ūkininkai, turėjo 25 
ha žemės. S. Erstikis baigė Dabikinės 
žemės ūkio mokyklą. II Pasaulinio 
karo metais priklausė besiburiančiai 
antinacinei jaunimo grupelei. Po karo 
ruošėsi stoti j Dotnuvos žemės ūkio 
akademiją. Apie 1945 m. jj pradėjo 
sekti saugumas (NKGB). Būdamas 
tvirto būdo ir vengdamas saugumo 
arešto, apie 1946-47 m. išėjo j mišką.

S. Erstikis priklausė “ Kunigaikščio 
Žvelgaičio’' rinktinės Montės vado
vaujamam partizanų būriui, veikusiam 
Akmenės apylinkėse. Po būrio vadų 
Montės, Jakubausto-Aniceto žūties 
Patašonas vadovavo partizanams. 
S. Erstikj-Patašoną prisimena parti
zanų rėmėja D. Bikelytė-Panomar- 
iova, dabar gyvenanti Krasnodaro 
kr., Novosibirske. Jos sodyboje 
Tautgailių k., Kuršėnų vis., kartą per 
m é n t' nuo 1949 m. iki 1952 m. 
vykcJ.--.vM oartizanų sąskrydžiai. J

sąskrydžius atvykdavo būrių vadai iš 
10-ies rajonų. Juose dalyvaudavo ir 
S. Erstikis-Patašonas.

1952-54 m ., likviduojant partizaninj 
judėjimą, vienas po kito žuvo "Kuni
gaikščio Žvelgaičio" rinktinės va
dovybės nariai, būrių vadai. S. Er
stikis slapstėsi įvairiose sodybose 
Žagarės, Kuršėnų raj. 1956 m. jis 
gyveno Semėniškių k., Šakynos apyl. 
Partizanų rėmėja Gražina Stankaitytė 
gydė sergantį S. Erstikj. Tuo metu 
Patašonas rašė dienoraštį, tvarkė kitus 
rankraščius.

1957 m. vyko paskutinis “ m iško 
valymas". Saugumui nepavyko pa
gauti S. Erstikio.

1964 m. seserj E. Erstikytę- 
Pričėnienę, grįžusią iš tremties ir gyve
nusią Klaipėdoje, saugumas kvietėsi 
tardymams. KGB darbuotojai pranešė 
seseriai, kad jos brolio byla nebaigta, 
kadangi nežinoma, kur jis palaidotas. 
Tais pačiais metais KGB kvietėsi 
Semėniškių k. gyventojus Bronušus, 
teiravosi apie S Erstikio palaidojimo

vietą. Tada jiem s buvo pasakyta: 
“ ...žinome, kad palaidotas daržinėje, 
bet kokioje?.." Apie tai E. Pričinienei 
pasakojo Natalija Bronušaitė.

Norint rasti partizano S. Erstikio 
palaikus, reikėtų smulkesnės infor
macijos apie jo  slaptavietes paskut
iniaisiais gyvenimo metais. Jeigu kas 
nors turite žinių, prašome pateikti 
straipsnio autorei tel. 3-87-22.

A u re jija  M A L IN A U S K A IT Ė  
Š iaulių "A u š ro s "  m uziejaus 

darbuo to ja  
1950-51 m. Partizanai švenčia 

Jonines. Iš ka irės stov i: A. Trinka- 
Beržas, Rudnickas-Bijūnas, ketvir- 
tas -R udn ickas-B irš tonas, sep tin 
tas - Juozas P ad irv inskas-šer- 
mukšnis, aštuntas - S teponas 
Erstikis-Patašonas.

Sėdi: iš ka irės E. Trinka-B rie - 
d is, treč ias - Adom ėlis. K iti 
neatpažinti. F o togra fija  saugom a 
"A u šro s " muziejuje.

Nuotrauką perfo tog ra favo
P. J U O Z A IT IS

Indeksuojami, santaupų 1 rub lį pri
lyg inant 1 litu i, Š iau liuose surinkta  
apie 7000 parašų. Nemažai parašų 
surinkta  Jo n išky je  (apie 1500), 
Akm enėje, Kelm ėje, P akruo jy je  ir 
Radviliškyje. Parašai renkam i 
toliau.

Je igu  m es p ažve lgs im e  į  
B a ltijo s  jū rą  iš  ko sm oso  arba  
sa vo  a k im is  a t id ž ia i  
pažiū rės im e į  že m ė la p į (Euro  
C art Europa, VIA BALTICA tu r
is tin į a rba L ie tuvos re sp u b 
l ik o s  a d m in is t ra c in į) ,  ta i  
p am a tys im e , ka d  B a lt ijo s  
jū ro s  fo rm a  p r im e n a  a t
s ik laupusios m o te rs  figū rą .

J i kojomis liečia Lenkiją ir  Kalin
ingrado srities žemes, savo kūno 
priekine dalim i - Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybes. O tos tautos, 
kurios yra už nugaros ir  virš galvos, 
visą laiką lyg ir buvo jos globojamos 
jū ros vandens užtvara. Gal todė l už 
figūros nugaros tose valstybėse: 
Danijoje, Olandijoje, Norvegijoje, 
Švedijoje, beveik nebuvo tokių 
žūtbūtinių kovų kaip Lenkijoje, Lat
vijoje, Estijoje, o ypač Lietuvoje.

Baltijos jūra (arba klūpanti m ot
eris) atsisukusi į  Rusiją. Savo 
krūtine ir veidu net liečia Suomiją. J i 
laiko prieš save sulenktas rankas 
(meldim osi poza), kurios įsite rp ia į  
Suomijos /lanką, ir  rankų pirštais  
siekia Rusijos Sankt Peterburgo 
miesto, buvusios kažkada Rusijos 
sostinės, lyg ir nurodydama šio 
re g io n o  svarbą p ro b le m ų  
sprendime. Atsim inkime B. Jelc ino  
kreipimąsi į  kariškius, esančius 
P a ba ltijo  re sp u b liko se , ir  A. 
Sobčiako palankum ą kritišku mums 
momentu. Prisim insime dar 1969 m. 
ualtijos kelią, kada trijų Baltijos 
tautų žmonės taip draugiškai, iš 
širdies buvo susikibę rankom is ir 
apglėbė Baltijos jū rą, t. y. tiesiog per 
maldą "Marija, M arija..." maldavo 
šventos Marijos, kad j i  padėtų ap
saugoti tas tautas nuo pražūties. 
Visų trijų  tautų žmonės atsisuko 
savo veidais į  "M ariją" (Baltijos 
jū rą ), n u s ig rę žd a m i nuo  
pradėjusios irti TSRS.

Popiežius Jonas Paulius II 
atvyksta į  Lietuvos žemę, į  vienintelę 
pirm ąją iš  visos buvusios TSRS. Jis

aplankys Vilnių, Kauną, Šiaulius, o 
svarbiausia pabuvos Kryžių kalne, 
kuris simbolizuoja tam tikras tautos 
paslaptis, kančią ir  kovą už amžinąją 
egzistenciją.

Ar ne pasakiški, ar ne legendinia i 
apmastymai užvaldo žmogų, kai 
kosmoso žvilgsniu pažvelgi į  mūsų 
kraštą, taip paslaptingai gamtos 
surėdytą ir kažką simbolizuojantį. 
Atsiminkime, kad prieš keletą metų 
Popiežius Jonas Paulius II lankėsi 
buvusioje socialistinėje Lenkijoje, 
kur įkvėpė tautai pasitikėjimą savo 
jėgom is . Tas įkvėp im as davė 
vaisius. Je i po  Popiežiaus pasiro
dymo mūsų krašte, t. y. po  dvasinio 
įkvėpimo, mūsų tauta sugebės būti 
šviesa ir  šiluma kitoms tautoms, tai, 
manau, mes eisime teisingu keliu. 
Jeigu nemaža dalis žm onijos ir 
norės, kad švytuoklė k ryp tų  į  
priešingą pusę nuo pradėto kurso, 
tai ga li pasikartoti kraujo pra l
iejimas, kad žmonės, trukdantys 
švytuoklės pradėtai krypčiai, pra
blaivėtų. Dabartinis amžius prim ena 
Atlantidos, kuri dingo su visa savo 
gyvąja ir  negyvąja gamta, laiką.

Ar ne daug ja u  žuvo žmonių per 
skubą ir greitį, prievartą ir smurtą, 
neteisėtą turto kaupimą ir a lkohol
izmą? Dabartinė Vyriausybė ir  te is
ėsaugos organai nesuvaldo tų, 
kurie neša pražūtį r .jutai. Mums 
reikia dvasinio š iu rpu lio : kurį atveža 
atvykstantis Popiežius.

Ne p a ro d o m as is  re lig in 
gum as re ika lingas, o  dvasin io  
p až in im o  p radž ia . Ne gražūs  
apda ra i i r  a pe ig os  re ika lingos, 
o ta rn a v im a s  ž m o n i ja i .  
Žodžia i, įp in t i  į  m ūsų  tau tos  
h im ną, te b ū n ie  m um s ke lro d is  
a m ž ia m s . M ū s ų  ta u tin ė s  
vėliavos spalvos ro do  m ūsų  
m eilę  gam ta i, šviesai, š ilum a i 
i r  p a s ir y ž im ą  iš l ik t i .
Susim ąstykim e.

Stasys DRAGŪNAS

IS INVALIDO
ATIMTI

Manėme (pasaulyje visur taip yra), 
kad j taupomąjį banką galima pasidėti 
pinigus. Tačiau...

Argi dabartinė Vyriausybė var
ganomis mūsų santaupomis tikisi 
papildyti valstybės biudžetą? Taip 
pagerinti dabartinę ekonom inę 
padėtį? Dešimčiai metų (šaldžius 
varganas mūsų santaupas?

Ar tai nerodo nesugebėjimo, o 
gal sąmoningo nenoro skirti daugiau 
dėm esio m okesčių  m okėjim ui, 
speku lia c ija i, a p g a u d in ė jim u i?

LAZDĄ?
Nejaugi Vyriausybė pasirinko tam 
lengviausią kelią - apiplėšiant žmogų?

Ar tai ne komunistinės sistemos 
požiūris? Juk nuvertintos santaupos, 
kuriom is ketinome, sulaukę pensijos, 
palengvinti savo gyvenimą.

Mes piktinamės tokiu mūsų Vyr
iausybės elgesiu, nes tai vienas ir tas 
pats kaip iš invalido atimti lazdą, kurios 
dėka jis juda j priekį.

P e tra s  T A M O Š A IT IS  
P. S. Kad ik i 1991 m. vasario  26 

d. sukaup ti gyven to jų  indė lia i būtų

JA U N IM A S  P R EZID EN TU  IŠ R IN K O  R A M Ū N Ą  RAUZENSKĄ!

RUGPJŪČIO 21-28 D IENO M IS ANYKŠČIUOSE VYKO JAUNŲJŲ KONSERVATORIŲ  
FORUMAS, Į KURĮ SUVAŽIAVO APIE 140 MOKSLEIVIŲ. STOVYKLOJE VIEŠĖJO  IR 
NEDIDELĖ G R U PE LĖ JA U N IM O  IŠ UŽSIENIO .

Jaunųjų konservatorių forume 
buvo surengti prezidento rinkimai. 
Tai buvo tikra Lietuvos prezidento 
rinkimų imitacija. Iš 4-ų pasiūlytų 
kandidatų daugiausia balsų ir sim
patijų pelnė klaipėdietis Ramūnas 
Baužinskas Jam 26-eri, studijuoja 
Klaipėdoje

Forumo organizatoriai Seimo nariai 
ponia L. Andrikienė, ponai Kubilius, 
Dirgėla, Žiemelis bei forum o svečiai 
d ž ia u g ė s i kand ida tų  p o lit in iu  
nuovokumu, išmintimi. Visus ypač 
nustebino Ramūnas. Galima tikėtis, kad 
visai netolimoje ateityje jis tikrai sugebės 
pralenkti Jo Ekscelencija A Brazauska

Stovykloje ne tik išsirinkome prezi
dentą. Čia buvo rengiami įvairūs 
seminarai, paskaitos, pokalbiai. 
Vakarais jaunimas šoko, dalyvavo 
viktorinose, ilsėjosi | stovyklą buvo 
atvykęs Tėvynės Sąjungos pirm in
inkas prof. V. Landsbergis. Jis fo- 
• imn dalyvius supažindino su dab

artine Lietuvos politine situacija. Pas 
mus lankėsi ir Tėvynės Sąjungos 
valdybos pirm ininkas G. Vagnorius. 
Išgirdome apie Lietuvos ūkio vysty
mosi perspektyvas. V iešn ia  iš 
Prancūzijos profesorė Francaise 
Thom kalbėjosi tem a "Ką reiškia būti 
konservatoriumi postkomunistinėje 
valstybėje". Mus aplankė ir daugiau 
svečių, su kuriais buvo dalinamasi 
nuomonėmis, svarstomos įvairiau
sios problemos.

Laikas pralėkė nepastebimai

Kiekvienas čia turiningai j{ praleido I 
atrado naujų draugų, įg ijo daugia i j 
žinių ir, žinoma, liko patenkintas, f 

P. S. Jus  s u d o m in t1 
Jaunųjų kon serv a to rii 1 
veikla? Prašome pas mus |j 
Skam binti telefonu  
9-68-71.

Ž y m a n ta s  Ž U K A U S K A S
N u o t r a u k o je  - j a u n ie  

L ie tu v o s  k o n s e rv a to r ia i

AUŠ-RO S A LĖJA



ponioms 
ir panelėms

SPANGUOLES
DREBUČIAI

Nuplautos spanguolės suberia- 
rnos j puodą, užpilamos vandeniu, 
kad pusiau apsemtų uogas, ir ver
dama, kot uogos sutrūkinėja. Po to 
nuoviras perkošiamas per marlę (ne
spaudžiant). 1 I sulčių pilama 1 kg 
cukraus ir verdama, kol pradeda 
tirštėti. Po to  tuoj supilama j stiklain
ius, kurie, drebučiams atvėsus, 
užrišami.

NEVIRTOS UOGOS 
Išsirpusios, perrinktos, nupleutos 

uog os  sum alam os mėsai malti 
mašinėle. Kiekvienam kilogramui 
gautos masės pridedama po 1,5 kg 
cukraus. Po to masė maišoma m ed
iniu šaukštu, kol cukrus ištirpsta, ir 
sukrečiama j puslitrinius stiklainius, 
kurie užrišami polietilenine plėvele 
arba pergamentini^pc^)ieriumi.

1 kg uogų, 1 kg cukraus, c itr i
nos arba apelsino žievelių.

Išsirpusios uogos perrenkamos ir 
nuplaunamos. Po to subadomos 
arba supiltos sietelyje įleidžiamos į 
karštą (85-90 laipsn. C) vandenį 2-3 
min., kad suminkštėtų odelė.

Iš cukraus ir vandens (1 kg 
cukraus imama 1,5-2 stiklinės van
dens) išverdamas sirupas nuo 
raibomos putos. Šiltu sirupu užpil
am os paruoštos uogos . ir iš lėto 
užvirinamos Užvirusi uogiene tuoj 
nukeliama nuo ugnies, atšaldoma ir 
vėl užvirinama Taip kartojama 3 kar 
tuą.„Paskutinį kaną užvirinus, ver 
dama iš lėto, sukratant ir graibant 
putas, kol sirupas sutirštėja, o uogos 
pasidaro permatomos.

Tada sudedamos sutarkuotos 
citrinos arba apelsino žievelės 

Uogienė atšaldoma dubenyje 
arba tame pačiame puode, kelis kar 
tus atsargiai pamaišant Po to  supil 
ama j stiklainius, kurie užrišami.

ZALI POMIDORAI 
SU SVOGŪNAIS 

1 kg žalių pom idorų , 0.5 kg 
svogūnų, 2 šaukšta i d ruskos, 
p ip irų , lau ro  lapelių.

Pomidorus ir svogūnus supjaus
tome griežinėliais ir eilėmis dedame | 
indą. Ant kiekvieno pom idorų ir 
svo g ū n ų  s lu o ksn io  užbertam e 
druskos. Taip sudėtus pom idorus su 
svogūnais, druska, pipirais, lauro 
lapeliais laikome 4-12 vai Atsiradusį 
skystį išpilame.

Po to  pomidorus sudedame į 
puodą ir užpilame marinatu

M arinatas. Jo reikia paruošti tiek, 
kad apsemtų pomidorus Sudėtus i jj 
pom idorus verdame apie 10 m in , 
supilame j stiklainius ir uždarome 

M arinatas: 1 I vandens, 120 g 
acto, 5-6 šaukštai cukraus. Atskirai jo 
virti nereikia.

PRINOKĘ POMIDORAI
SU SVOGŪNAIS 

1 I vandens, 7  lau ro  lape lia i, 2 
šaukšta i druskos, 14 p ip irų  grūde
lių , 2,5 šaukšto  cukraus, 100 g  9 
proc, acto.

Viską pavirinti ir ataušinti. Į 1 l 
stiklainį įp ilti 1 šaukštą aliejaus, sudėti 
p o m id o ru s , g r ie ž in ė lia is
supjaustytus svogūnus.

Pasterizuoti 10 min. 85 laipsn C 
temperatūroje.

Ponia JADVYGA

SUREMONTUOSIU
"A ušros a lė jo s "  p renum eratoriam s rad ijo  

im tuvus, radio las, m agne to fonus, stiprin tuvus, 
e lektro fonus. Paslauga nem okam a; apm okėti tik  
pake is tų  de ta lių  vertę. Kre ip iantis p a te ik ti 
prenum eratos kvitą.

Kreiptis adresu;
Tilžės 190-51, Šiauliai, telef. 3-96-81.

PARDUODU:

U

motociklo “V O S C H O D -3P”:
- variklį su dokumentais. Kaina 110 Lt;
- 2 ratus. Kaina 100 Lt.
Kreiptis adresu: Gegužės 47-18, tel., 
Šiauliuose 56175 arba 60215.

- gerą akordeoną “W eltm eister”. 
Kaina 400 Lt.

Kreiptis telefonu Šiauliuose; 2-80-41. J

C  f  - beveik naują Lietuvoje pagam intą vaikišką \ ' 

pintą vežimėlį.
Kaina 150 Lt.
Telef. 9-90-05.

r v . ■  1 J
- “M O SKVIČ”-2140" (1985 m. laidos). 
Reikėtų remontuoti variklį.
Kaina 1600 Lt.
Telef. 5-05-61.

tíF
M alonūs m ūsų laikraščio 

skaitytojai,
“Aušros a lė ja" - pigiausias laikraštis 

Šiaulių krašte!

“ Aušros  alėjos” p r e n u m e ra tą
pr i ima įmone  

“TVARKA”.
K aina p asku tin ia jam  šių m etų  ketvirčiui (su 

p ris ta ty m u ) - 2 litai 70 centų.
O  tiem s, kurie m ūsų laik rašti no rės 

u žs ip ren u m eru o ti Šiaulių miesto ir 
rajonų ryšių skyriuose - 3 litai.

M ūsų la ik rašč io  p re n u m e ra ta  ja u  priim a ne tik 
Šiaulių, liet ir Kelmės, Joniškio, Pakruojo, 
Akmenės, Radviliškio ryšių skyriai. M ūsų 

laik raštį ga lės u žs ip ren u m eru o ti bei skaityti ir 
m inėtų  ra jo n ų  kaimo žmonės. Laikraščio  
p re n u m e ra tą  p riim s ne tik  "TVARKOS” 

darb u o to ja i, be t ir ra jo n ų  ryšių skyrių laiškanešiai. 
“ A ušros a lė ją "  galim a u žs ip ren u m eru o ti ir m ūsų 

laikraščio  redakcijo je  ad resu :
Vilniaus 153, Šiauliai.

Užsisakykite “Aušros alėja”. 
N e n u s i v i l s i t e !

-------j

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Ketvirtadienis, IX.2 
LIETUVOS TELEVIZIJA
7.3C Užsienio žinios. 8.30 TV serialas 

Rojaus paplūdimys". 2 ser. 9.00-9.55 
Programa vaikams. 18.00 Žinios 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
Bt Bi Si žinios. 19.30 Sporto programa 
•22" 20.00 Katalikų TV studija. 20.30 U. 
Radausko poezija. 21.00 Panorama. 
21 30 Amerikiečių detektyvinis serialas 
Tvin Pykso miestelis". 25 serija. 22.20 

Mūsų dvasios istorija. 23.15 Vakaro žin
ios. 23.30-24.00 Muzikinė pramoginė 
laida "Tangomanija".

TELE-3
11.00 Filmas 'Santa Barbara" 12.40 

Muzika. 13.00 CNN naujienos. 13.30 
Animac.f 14.30 Jaunimo muzika. 16.00 
Animation. 17.00 MTV hitai. 18.00 
Didžioji šeima, 18.00 Europos 
naujienos. 18.30 Reportažas iš 
Panevėžio 19.00 Naujausios žinios.
19.25 Filmas "Santa Barbara". 20.15 
Auto- ir motosporto pasaulyje. 20.45 
Muzika. 21.00 Filmas. 23.00 Naujienų 
žurnalas. 23.30 Savybė: padėdami 
kitiems, jie padeda patys sau. 24 00 Dis
covery kanalo programa.

OSTANKINO TV
12.T0 Men. 1. "Aštuonkojis-4 6 se

rija 14.00 Naujienos. 14.20 Programa.
14.25 TV jvairenybės. 15.10 Animac. 1.
15.35 Mokslo pop. f. 15.55 Rokas 16.35 
Technodromas. 16,45 "...iki 16 it 
vyresniems '. 17.50 Apie orus 17.55 
Futbolas 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 Loto
Milijonas '. 21.10 Humoro antologija.

23.00 L Pavarotti koncertas Paryžiuje.
24.00 Spaudos ekspresas. 0.10 TV 
men. t. "Aštuonkojis-4". 6 ser.

Penktadienis, IX.3 
LIETUVOS TELEVIZIJA
7.30 Užsieniožinios. 8.30 TVserialas 

"Majamio policija". 1 ser. 9.20-10.00 
Programa vaikams. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
Bi Bi Si Žinios. 19.30 R. Paulo populiar
ios melodijos. 19.45 Atstatykime Pr
isikėlimo bažnyčią. 20.00TV serialas "E 
gatvė". 20.25 Juokingiausi Amerikos 
žmonės. 21.00 Panorama. 21.30 TV 
žaidimas "Taip. Ne." 22.30 Laisvės 
aleja. 22.45 Tai bent šou. 23 15 Vakaro 
žinios. 23.30-1.20 Videokaukas.

TELE-3
11 00Filmas Santa Barbara .11.55 

Muzika. 12.00 CNN naujienos.'T2.30 
Ammac.f 13 30 Jaunimo muzika. 16 00 
Animac. f. 16.55-V, Disnėjaus filmas. 
17 45 MTV hitai 18.00 Europos 
naujienos 18.30 Reportažas iš Šiaulių
19.00 Naujausios žinios. 19.25 Filmas 
"Vandenynas" 1 ser. 20 55 Muzika.
21.00 Discovery kanalo programa.
23.00 Filmas 0.45 Muzika

OSTANKINO TV
13.30 M. f. "Gyvenimo smulk

menos". 13-14 serijos. 14.00 Naujienos.
14.20 Programa 14.25 Bridžas. 14 50 
Biznis. 15 05 Bloknotas. 15.10
Gyvūnijos pasaulyje. 16.20 Animac. f.
16.30 Sviatogorsko vienuolyno istorija.
17.00 Naujienos. 17.20 Rodo
tarpvalstybinis Ostankino kanalas. 
17.40 Žmogus it įstatymas. 18.10 Apie 
orus. 18.15 Amerika su M Taratuta.
18.45 Stebuklų laukas. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama 20.00
Naujienos. 20.35 Programa. 20.55 De
tektyvų klube. TV men. f. "Svinis" 9 ser.
22.00 Politbiuras 22 35 Muzika. 23.35 
Autošou. 23.50 Vakaro programa 0.50 
Spaudos ekspresas

Šeštadienis, IX.4 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Žinios. 9.05 Programa vaikams. 

10.05 Ir Šeimai, ir namams. 10.35 
Krikščionio žodis. 10.45 Santarvė.
11.35 Mūsų kalba. 12.05 Sveikata.
12.30 Mylėti ir atleisti. 13.20 Baltarusių 
programa. 13 30 Pasaulio sportas.
14.00 Dok. f. "Vardan tiesos" 15 00 Jo 
Šventenybes Popiežiaus Jono Pauliaus 
II ganytojiškoji kelione j Lietuvą. 17.30 
Po bazilikų skliautais. 18.00 Žinios.
18.10 Meninis f "Iš tolimo krašto". 20.30 
Koncertas. 21 00 Panorama. 21.30 Jo 
Šventenybes Popiežiaus Jono Pauliaus 
II ganytojiškoji kelionė j Lietuvą.

22 15 Po savo stogu 23,00 
Pradžioje buvo žodis. Evangelija pagal 
šv. Jonn 23 15 Vakaro žinios 23 30-

24,00 Pradžioje buvo žodis. Evangel, 
pagal šv. Jona.

TELE-3
9.00 Animac f 9.30 Animac f 10 o? 

Filmas 'Lesė” 10.30 Animac. f. n  oc 
Filmas "Saugokis automobilio". 12.3q 
Jaunimo muzika. 14.50 Teniso čemp, 
onatas. 15.40 Rod o K-2. 16.10 Futbolą- 
be sienų. 17.05 Muzika. 17.30 CNt4 
naujienos. 17.40 Stilius. 18.00 Discover,* 
kanalo programa 19.00 Naujausios Žin
ios. 19.20 Lietuviškos muzikos koncer. 
tas. 20.00 MTV. 22.00 Discovery kana'r 
programa. 23.00 Filmas.

OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15 10.00 Aviakcs 

minis salonas. 11.15 Muzikinis kioskas
12.30 Režisierių V. Krasnopolskio ir V 
Uskovo filmai. 14.00 Naujienos. 14.20 
Programa. 14,25 Animac. f. 14.50 Pinigo, 
ir politika. 15.20 Dok. f. 16.00 Raudona 
kvadratas. 16.40 Animac. f. 16.50 Režisi 
eriaus R. Viktiuko kūryba, 17,40 Koncer 
tas. 18.10 Sporto programa. 18.50 TV 
men. f. "T. D. Hooker". 3 ser. 19.40 Laba 
nakt, vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.0C 
Naujienos. 20.35 Progtama. 20.40 TV 
men. f. ‘Visiems laikams". 1 f. 2d. 21.25 
Rodo studija1 Rezonansas". 21.45 Brein 
ringas. 22.35 Muzikinė programa

Sekmadienis, IX.5
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Programa. 9.05 Lietloto. 9.1C 

Programa vaikams. 9.40 Šiuolaikine? 
religinės muzikos koncertas. 10.00 Jo 
Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus 
II ganytojiškoji kelionė j Lietuvą 13.15 
Vienas pasaulis. 13.45 Sveikinimų kon 
certas. 14.45 Pasaulio sutvėrimas. (Bib 
lijos istorija.) Koliažas. 15,45 Bažnytinės 
muzikos koncertas. 16.10 Laida lenku|J 
kalba. 16.45 Anglijos TV nuotykinis is 
torinis serialas “ Liepsnojantys Tikos 
medžiai" 17.45 Žinios. 17.55 Jo 
Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus
II ganytojiškoji kelionė j Lietuvą. 19.0C 
Programa vaikams. 20.00 Dok. vide 
ofilmo "Giedraičiai" premjera. 20.3C 
Rūmų didybės aidai. 21.00 Panorama
21.30 Amerikiečių detektyvinis serialai 
"Tvin Pykso miestelis". 26 ser. 22.20 Jt 
švontenybės Ppopicžinus Jono Pauliaus 
II ganytojiškoji kelionė j Lietuva. 23.15 
Vakaro žinios.

TELE-3
9.00 Animac. f 9.30 Aerobika 10.0L 

Motosporto apžvalga. 11.00 Filmas 
12.35Kryžiai Sibiro žemeje. 13 35Teni?’ 
čempionatas. 14.20 "Grand reportaž
14.30 Pasaulio motolenktynių čempioną 
tas 15.50 Gyvūnijos pasaulyje 16.50 V 
Disnėjaus pasaulis. 17.40 Muzika. 18.00 
Kelionių vadovas. I8.30 Kitos žinios 
18.50 Horoskopas. 19 00 Naujausios 
žinios. 19.25 Filmas ‘Jerechovo mylia
21.10 Dok f. 22 00 Discovery kanalo 
programa. 23.00 Filmas 0,30 Metalo ir 
sunkiojo roko muzika

OSTANKINO TV
6 30 Autošou. 6.45 Technodromas

9.45 R Gamzatovo70-mcčiui. 12 10Ani- 
macinisf. 13.00 Pifas ir Herkulis" 13.10 
Dokumentinis f.

14 00 Naujienos, 14.15 Programa
14.20 Dialogas eteryje, 15.00 Keliautojų 
klubas 16.00 Animac. f 16.50 Pano 
rama. 17.30 TV locija. 17.45 Naujienos
18.00 Apie orus. 18.05 Kino afiša 16.30 
Matadoras. 1 d 19.30 Men f "1000 
dolerių į vieną pusę" 20.55 Reklama
21.00 Rezultatai. 21.45 Sporto 
savaitgalis. 22.00 Matadoras. 2 d 23.00 
Naujienos. 23.20 Europos tinklinio čem
pionatas. 0.05 Rytinė žvaigžde

ŠVT IR PALYDOVINĖ  
PROGRAMA

Ketv irtad ien is , IX.2
19.30 MTV. 20 00 Žinios 20.15 

Pirk, parduok, informuok. 20.20 ARGO 
TV programa 22.30 Baltijos TV pro
grama.

Penktadienis, IX.3
19.30 MTV. 20.00 Žinios. 20.15 

Studijoje - krikščionių demokratų ir 
tautininkų partijos 20.35 Laida iš 
Lukaičių. 20.50 Pirk, parduok, infor 
muok. 20.55 Meninis filmas 22 40 
2 00 Palydovinė nrnnrama
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