
AUŠROS ALĖTA
LAIKRASTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

Nr.65 (160) •1994 M. RUPJŪČIO 18 D., KETVIRTADIENIS •  ANTRIEJI LEIDIMO METAI KAINA 20 CENTŲ

Kazys Saja
Prieš kurj |aik3 vienam žurnale 

buvo aprašytas kraupokas jvykis. 
Susikivirčijo vyras su žmona: 
girtuokliavimas, neištikimybė, 
skurdas. Žmona susimetė j krepšj 
daiktus ir trenkus durimis išėjo. 
Vyras, šūktelėjęs - “ manai, aš kitos 
nerasiu!” -padarė tą patj, Bute liko 
ketvirtus metus užkabinęs mažylis. 
Tėvas pamanė, kad vaiku mama 
sugrjžus pasirūpins.

Bernaitis išbuvo uždarytas 
daugiau kaip mėnesj. Paskui 
kaimynai sunerimo: šeimininkų 
kuris laikas nėra, o už durų girdėti 
kažkas virkauja Vaikelis būtų miręs 
badu, jeigu namuose nebūtų 
šmirinėję devynios galybės 
tarakonų. Belaisvis išsimiklino juos 
gaudyti ir lukštenti kaip saulėgražas. 
Tuo jpročiu jis neatsikratė ir tada, 
kai vaikų namuose gaudavo sočiai 
pavalgyti.

Sakoma, kad šuo ir kariamas 
pripranta. Tačiau žmogus, matyt, 
sugeba geriausiai prisitaikyti - prie 
šalčio ir karščio, prie kalėjimo, 
tremties ir ilgametės vergijos. Jo 
sugebėjimui išlikti būtų galima 
giedoti himnus, tik truputj liūdna,

kad jis, prisitaikęs prie 
nežmoniškų sąlygų, vėliau 
nustoja siekęs teisingumo ir 
padoresnio gyvenimo.

Prisimenu, kaip skausmingai 
Lietuvos žmonės prisitaikė prie 
bolševikinio rojaus. Daugelis 
mėgino priešintis ir žuvo 
nelygioje kovoje. Kitus ištrėmė 
ar nuteisė kaip liaudies priešus. 
Likusieji buvo priversti su viskuo

Tarakonų 
lukštenimas

susitaikyti. Lietuva ilgainiui net 
ėmė pirmauti "broliškoje TSRS 
tautų šeimoje", kolaborantai 
apsisagstė okupantų ordinais 
ir medaliais. Kolūkinio kaimo 
valstietis jsigudrino prie savo 
"terbadienių” šj bei tą pasivogti, 
papyraginti brigadininką, 
pirmininką. Gerbdavo tą, kuris, 
pats vogdamas, leisdavo ir 
kitiems šj tą nugvelbti. Vaikus 
pasistengdavo išsiųsti j miestą, 
sielvartą įprato skandinti 
naminėj.

Nukelta 12 p.

ŽMONĖS! Brazauskininkai, atsto
vaujantys nomenklatūrinių kapitalistų 
klasei, susikūrusiai neteisėtai įgyto 
turto pagrindu, visomis priemonėmis 
stengiasi suklaidinti žmones ir 
sužlugdyti rugpjūčio 27 dieną 
įvyksiantį referendumą.

Nedalyvaudami referendume arba

balsuodami “ NE” , Jūs visiems 
laikams įteisinsite netvarką Lietuvos 
ūkyje, pa la ikys ite  m afiją ir 
nusikaltėlius, pritarsite akcijų ir pajų 
nuvertinimui, neteisėtom s turto 
dalyboms, sąmoningai atsisakysite 
savo sutaupytų pinigų.

Nesiduokite suklaidinami.

NESUVALGYTA 
VAIKYSTĖS BANDELĖ

S T E B U K L I N G A S  
IŠGIJIMAS

Tęsinys, Pradžia Nr. 64
3. Vienas vitaminas 

keturiasdešimt morkų!
Išoperuotas gegužės ketvirtąją 

jonas Benediktas Juri Purinš 
klinikoje išbuvo iki gegužės 8 
lienos. Šios penkios dienos 
goninėje kainavo dar 25 JAV 
iolerius. Medikamentai - tik iš 
'akarų.

- Man, kai paprašiau, iš karto po 
iperacijos suleido vieną 
luskausminančiąją ampulę, o 
iaip buvo skirti tik antibiotikai.

Kasdieną duodavo po 
vieną vitaminą. Kai 

pasidomėjau, koks tai vitaminas, 
sesutės paaiškino, kad jis vienas 
atstoja net keturiasdešimt morkų. 
Kadangi pono J. Purinšo klinikos 
Jūrmaloje, vaikščiojau pajūriu, 
jaučiausi kaip kurorte. 
Svarbiausia, kad nebeskaudėjo, ir 
liko praeityje ramentai bei rateliai, 
kuriais mane vežė j operaciją.

Kaip ir kiekvienas ligonis prieš 
operaciją p. Benediktas pono J. 
Purinšo klausė, kokios garantijos, 
ar operacija bus sėkmingą apie tai 
medikas nenorėjo kalbėti.

Nukelta 12 p.

Nijolė PETROŠIŪTĖ
Spalvingiausia, ką iš vaikystės 

prisimenu, buvo švento Roko 
atlaidai. Jų laukti pradėdavome gal 
prieš mėnesj. Rodos, ir kalendorinj 
laiką skaičiuodavome iki šv. Roko ir 
po jo... Tai dienai buvo taupomas 
pats gardžiausias kąsnis, šveičiami, 
švarinami visi kampai, kepamais

pyragais kvepėdavo ne tik atskiros 
sodybos, bet ir visas kaimas. Bet 
gardžiausiai kvepėdavo bandelė, 
kepama šv. Roko šuniukui. Jos, 
deja, paragauti niekada neteko. Net 
nežinau, kam tą bandelę 
atiduodavo, tačiau kaip

Nukelta (3  p.

J

pažinimo asis
G. BUOGINAS

lau septinti metai Lietuva 
tveria permainingą politini 
smA Istorinių pasiekimų 
iugsmą (Nepriklausomybės 
’vojimas, valstybės atkūrimas) 
Aal temdo vis gilėjanti vidaus 
9 vienašališkas valdymas, 
,aPimanti korupcija, neregėtas

gamybos ir pragyvenimo lygio 
nuosmukis.

Kol kas lieka neatsakyta j bene 
svarbiausią mums klausimą: koks 
bus Lietuvos statusas būsimoje 
Europoje? Neatrodo, kad Europos 
strategų planuose būtų numatytas 
saugumo garantijų suteikimas 
Baltijos kraštams. Jei anksčiau kurj 
laiką Baltijos valstybės buvo 
matomos viename integracijos 
kontekste su Vyšehrado šalių grupe, 
tai pastaruoju metu integracijos j 
Vakarų saugumo struktūras kryptys 
Ir tempai ėmė skirtis. Tai ypač 
išryškėjo Amerikos prezidento vizito 
Rytų Europoje metu: su Vyšehrado 
Ir Baltijos valstybių vadovais 
susitikta atskirai. Vadinasi, požiūris j 
to paties politinio regiono šalis 
skiriasi (tikriausiai "artimumo" 
Rusijai atžvilgiu). Tuo pripažjstama 
Rusijos oficialioji "artimojo" ir 
"tolimojo" užsienių doktrina

Kai kurias nepalankias 
tendencijas bent iš dalies 
kompensuoja Lietuvos įsijungimas j 
tarptautinę taikos palaikymo misiją 
Kroatijoje (NATO narės Danijos 
taikos palaikymo bataliono 
sudėtyje) Paminėtina ir pasirašyta

laisvosios prekybos sutartis su 
Europos Sąjunga. Sutartimi 
nustatoma, kad nuo kitų metų j ES 
šalis galėsime eksportuoti savo 
gaminius (jei jų turėsime) be muitų, 
išskyrus kai kuriuos pramonės Ir 
žemės ūkio produktus, kurių 
eksporto taisyklės bus nustatytos 
būsimuose susitarimuose. Šių 
sutarčių paketo jgyvendinimas - gan 
ilgas procesas, tad dar negreit 
pajusime jų privalumus. Taip pat 
aptariamos Europos
(asociatyvinės) sutarties tarp 

‘Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos rengimo esminės 
nuostatos. Suprantama, kad tai-dar 
ne integracija, greičiau 
pasirengimas jai.

iš santykių su artimiausiais 
kaimynais reiktų išskirti numatomą 
neseniai išrinkto Baltarusijos ' 
prezidento A. Lukašenkos 
apsilankymą Vilniuje. Kaip žinome, 
Baltarusijos AT prezidiumas 
įpareigojo Iki rugsėjo 1 d. perduoti 
Adutiškio geležinkelio atkarpą 
Baltarusijos geležinkelio žinion. 
Tikriausiai nereikia aiškinti, kam 
labiausiai reikia šio teritorinių 
pretenzijų iššūkio. Belieka tikėtis,

kad po Baltarusijos prezidento vizito 
■ konfliktas bus "išsamesnis".

Tuo tarpu daug karštų diskusijų ir 
nesutarimų sukėlusios
tarpvalstybinės sutarties su Lenkija 
svarstymas ir ratifikavimas atidėtas 
rudeniui, kai po atostogų vėl 
susirinks Seimas.

Mes labai gerai suprantame (iš 
savo valstybės patirties), pagai kokj 
scenarijų toliau plėtosis Rusijos 
ivžtas "baigti su nepaklusnia 

'Čečėnija” . Mūsų valdžia raginama 
pripažinti Čečėniją. Tačiau mūsų 
valdžia nekomplikuos savo santykių 
ir ryšių su Rusijos valdžia. 
Tarptautinė bendrija abejinga 
Čečėnijos apsisprendimo teisei. 
Belieka konstatuoti, kad ne visų 
tautų apsisprendimo teisė vienodai 
traktuojama.

Su ne mažesniu nekantrumu nei 
latviai ir estai turėtume laukti Rusijos 
armijos pasitraukimo iš mums 
artimiausių kaimyninių Baltijos 
valstybių.

Armija turi būti išvesta iki 
rugpjūčio 31 d.

Paradoksalu, tačiau baigiantis 
okupacijos laikams, jos potenciali 
grėsmė vis dėl to nemažėja

SUSIBURKIME 
MŪSŲ 

SKAUSMO 
DIENĄ

Rugpjūčio 23-ją dieną vėl iškelsime 
valstybines vėliavas su gedulo ženklu. 
Tai mūsų tautos skaudžių prisiminimų 
- juodojo kaspino diena. Minėsime 
gėdingojo Molotovo-Ribentropo pak
to pasirašymo metines (jau 55-ąsias) 
su visomis tragiškomis to suokalbio 
pasekmėmis. Mąstysime apie neramią 
Lietuvos dabartį ir ateitį, kad tautos 
vėi neištiktų tai, kas 1940-aisiais...

Juodojo kaspino diena Šiauliuose 
bus paminėta miesto bažnyčiose 
pamaldų metu, “Aušros" muziejaus 
ir bibliotekų parodose, televizijos 
programose.

"Laiko" kino teatre 15,30 val. įvyks 
susitikimas su Lietuvos Respublikos 
Seimo nariu Antanu RAČU ir Tarp
tautinės katalikiškosios organizacijos 
šeimai išsaugoti nariais iš Italijos, 
Vokietijos, Ispanijos, Brazilijos, 
Portugalijos ir kt. šalių.

Iškilmingi renginiai prasidės 17.00 
val. susibūrimu prie Nepriklauso
mybės paminklo Sukilėlių kalnelyje.

Pagerbsime kovotojų už Lietuvos 
laisvę atminimą, pabendrausime su 
įvairių partijų, organizacijų atstovais. 
Padėsime gėlių paminklo papėdėje, 
uždegsime vilties žvakutę...

Iš ten su gedub vėliavomis ateisime 
j Saulės laikrodžio aikštę, kur 18.00 
val. Įvyks mitingas (esant nepalankiam 
orui rinksimės "Saulės" kino teatre).

Kviečiame mintimis ir širdies 
išgyvenimais pabūti drauge.

Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių 
miesto taryba. 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) Šiaulių skyrius 

Šiaulių Valdybos kultūros 
skyrius
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STEBUKLINGAS IŠGIJIMAS
Atkerta Iš 1 p.

Ponui Benediktui pavyko sužinoti, 
kad jaunas, bene 35 metų 
neurochirurgas, stažavosi 2 metus 
Bostone (JAV), metus asistavo Rygoje 
dirbusiems amerikiečių medikams, 
kurie paliko p. Juriji Purinš unikalią 
aparatūrą Benas buv )  29-as p. Jurinš 
operuojamas paderi* is. Klinikose yra 
6 palatos po dvi levas. Porą lovų 
visada laiko rezerve ekstra atvejams. 
Beveik kasdien atliekamos dvi 
operacijos: viena rytą, kita po pietų.

Taigi nemėgo p. J. Purinš kalbėti 
apie garantijas ir operacijos sėkmę, 
o siūlė kalbėtis su jau išoperuotais. 
Prieš p. Benediktą jo lovoje gulėjo 
rusas, kuris antrą dieną po operacijos 
šoko savo liaudies šokj su pritūpimais 
ir ligoninėje teišbuvo tris paras.

Taip, persistengti, žinoma, 
nebūtina, bet kartais medikus ir jų 
pacientus lydi šimtaprocentinė 
gydymo bei išgijimo sėkmė.

4. Pergalė pergalės 
dieną!

Gegužės 9-ąją - pergalės Antrajame 
pasauliniame kare dieną, p. 
Benediktas grjžo j Šiaulius. Grjžo be 
alinančio skausmo, o tik su dailiu 10 
cm pjūviu, susiūtu 9 siūlėm, bei p. J. 
Purinš priesaku pasisaugoti porą 
mėnesių.

Toliau gydymą ir nedarbingumo 
lapelj tęsė gydantis medikas A. 
Lukošaitis, paciento būklę stebėjo 
šeimos medikai bei draugai.

- Kai po dešimties parų nuėjau 
pas gydytoją V. Martusevičių išsiimti 
siūlų, jis buvo labai nustebintas, kad 
aš laisvai vaikštau, neprisilaikydamas 
įprastinio dviejų mėnesių gulimo 
režimo. Aš šią ligą įveikiau per savaitę 
jsitikinau, kad mūsų puikūs medikai 
negali pasiekti latvių mediko tobulumo 
tik dėl to, kad neturi tokios aparatūros!

Tiesa, tomografinę-kompiuterinę 
nuotrauką galima pasidaryti ir Kaune, 
bet ponas Benediktas mano, kad 
geriau tai daryti Latvijoje, jei jau 
ryžtamasi ten operuotis. MatKremer 
ir Purinš duetas jau “susigiedojęs” !

Dabar p. Benediktas jau eina j 
darbą, pluša sode, atlieka fizinius 
stuburo mankštos pratimus. Žodžiu, 
svarbiausia, "kad neskauda", mūsų 
pokalbio metu buvęs ligonis pakartojo 
net kelis kartus.

- Kokie mes akli, nieko nežinomel 
Kiek čia iki tos Jūrmalos tėra! 
Išsigelbėjimas taip netoli! - džiūgauja 
p. Benediktas.

5. O dabar...
REKLAMA

Tęsinys kitame numeryje

Tarakonų lukštenimas
Atkelta Iš 1 p.
Žmonės prisitaikė, tauta, nors 

Ir apgedusl, išliko. Rodos, 
galėtume didžiuotis: "kiek rovė - 
neišrovė, kiek skynė - neišskynė”,.. 
Deja, tas mūsų gebėjimas 
prisitaikyti pavirto įpročiu pačiam 
nieko nespręsti, negalvoti-laukti, 
ką pasakys "aukščiau stovintys”
- dažniausiai tie patys, kurie valdė 
anksčiau. Žmonės taip ir 
nesugebėjo atskirti tų, kuris j 
valdančiąją partiją bu/o įstoję kaip 
tas Baltušio piemenėlis J 
karvamėšlj, norėdamas susišildyti 
kojas, ir tų, kurie kaip mėšlavabaliai 
be to kepaišio nebegalėjo gyventi. 
Pasistatė ant jo valdžios krėslą ir 
iki šiol ciniškai šaiposi iš tų, kurie 
mėgina aiškinti, jog pagal 
Konsttucįą jie «so labo tėra Tautos 
tarnai, melagingai prisiekę būti 
dorais ir sąžiningais.

Ar dar prisimenam, kaip 
šviesios atminties Stasys Lozoraitis 
žadėjo surasti, kas pirktų "Azote" 
pagamintastrąšas? Pikti liežuviai 
pradėjo malti: "Tas Lozoraitis 
išbazarins Lietuvą!" Dabar, kai 
pusvelčiui "išbazarinta" pati 
gamykla, kai panašiai 
privatizuojamos ir kitos 
stambiausios Lietuvos Įmonės, 
tylim? Dalis akcijų tenka “didžajam 
brokui'', kuris jau ketina atsigabenti 
savų darbininkų - tylim, nes jau 
esam įpratę manyti, kad prieš vėją 
nepapūsi.

Ar bereikia rodyti pirštu, kaip 
LDDP vykdo savo rinkiminius 
pažadus? Kur jų žadėtas dėmesys 
žemdirbiams ir pensininkams? Kur 
tas žmonių santaupų perkamosios 
galios atstatymas? Nebeliko nė 
vienos rimtesnės partijos, kuri 
pritartų Seimo daugumai ir pono 
Šleževičiaus vyriausybei. Social
demokratai mėgino tą vyriausybę 
pakeisti. Veltui. Tautininkai ir 
demokratai siūlė skelbti pirm
alaikius Seimo rinkimus. Opozicija 
mėgino Seime pateikti 25 įstatymų 
projektus arba jų pataisas šiokiai 
tokiai tvarkai ir teisingumui 
sustiprinti. Atmesta. Net 300 
tūkstančių parašų neprivertė 
Seimo daugumos apsvarstyti 
galimybių iš privatizuojamo 
(tiksliau sakant, grobstomo)

valstybės turto atstatyti žmonių 
santaupas.

Beliko viena išeitis skelbti 
REFERENDUMĄ. Lietuvos 
Konstitucijoj pasakyta:
"Sbarblausl Valstybės Ir Tautos 
gyvenim o klausim ai
sprendžiami referendumu". 
Valstybės turtas mūsų akyse 
tirpsta, mokesčiai ir valstybės 
skolos vis didėja, pareigūnai 
pampsta, atsisakydami deklaruoti 
savo pajamas, plėšimus, 
kyšininkavimas tampa
kasdienybe. Argi visa tai nėra 
pakankamas pagrindas skelbti 
referendumą? Skursta ūkininkai, 
užsidaro gamyklos. Gydytojai, 
mokytojai, pensininkai ir daugybė 
darbingų žmonių nebesuduria 
galo su galu. 'Kada mes dar 
pasinaudosime Tautos
konstitucine teise, reikalaudami 
tvarkos ir teisingumo? Kai 
pradėsim lukštenti tarakonus?

Prie valdžios vairosugrjžusiai 
partijai tenka priminti dar vieną 
Konstitucijos straipsnj: “ Niekas 
negali varžyti ar riboti Tautos 
suvereniteto, savintis visai 
Tautai priklausančių galių” . 
Jeigu vagiui kepurė nedega, tai 
ko gi malonusis ponas Juršėnas 
kaip velnias kryžiaus kratėsi tų 
šešių šimtų tūkstančių parašų? 
Kodėl referendumo diena paskirta 
ne spalyje, o rugpjūty, per patj 
darbymetį? Kad per vasaros 
karščius būtų sunkiau pasiruošti? 
Kodėl brukamas toks nežmo
niškas, j jaučio skūrą panašus 
referandumo biuletenis?

Tai vis tie patys bolševikinio 
mulkinimo metodai. Kiekvienas 
pagalvokim ir atmlnkim: visus, 
kurie numoję ranka nepasinaudos 
teise referendume tarti savo žodj, 
Ir tuos, kurie nepritars 
referendumo nuostatoms - VISUS 
juos kiekvienasvaldžios sukčius 
turės teisę vadinti savo šalininkas, 
bendraminčiais, gynėjais!

Todėl Ir kviečiam visus 
pasinaudoti taip sunkiai Iškovota 
galimybe Tautos referendumu 
sudrausti grobstytojus, susig
rąžinti nuvertintas santaupas Ir 
žmoniškesnio gyvenimo viltj.

PASAULYJE
Carlosas-šakalas paskutiniuosius 

20 metų vienas labiausiai ieškomų 
pasaulio teroristų, apie kurio sulaikymą 
Prancūzijos vyriausybė pranešė 
pirmadienj, antradienj su sustiprinta 
apsauga buvo atvežtas j Paryžiaus 
teismo rūmus.

* * *

R. Chasbulatovas tapo Čečėnijoje 
opozicinių jėgų jkurtos valstybės 
tarybos vadovu.

Po kruvinų susidūrimų tarp kairiųjų 
studentų bei policijos, jvykusių per 
demonstracijas už Korėjos 
susivienijimą, iki antradienio Seule ir 
kituose šalies miestuose buvo suimta

šimtai žmonių.
*  * *

Palestiniečių policija suėmė 40 
Islamo pasipriešinimo judėjimo

HAMAS aktyvistų. Ši akcija jvykdyta 
Izraeliui darant spaudimą.

* * *
Buvęs aukščiausios klasės 

komunistų agentas Marianas 
Zacharskis paskirtas Lenkijos užsienio 
žvalgybos vadovu.

* * *
Dvi Gvatemalos dešiniųjų partijos

parlamento rinkimuose iškovojo 
pakankamai vietų, kad galėtų pakeisti 
konstituciją.

LIETUVOJE
Antradienj JAV taikos korpuso 

\  trečiosios grupės savanoriai 
Lietuvos Menininkų rūmų Baltojoje 
salėje iškilmingai prisiekė dvejus

metus tarnauti mūsų valstybei.
*  * *

Užvakar Vyriausybės rūmuose 
pasirašyta Lietuvos vystymo banko 
steigimo sutartis. Ją pasirašė Lietuvos 
vyriausybė ir Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros bankas, dalyvaujant Šiaurės 
investicijų bankui.

REFERENDUMO 
DIENĄ PASAKYKIME 

“TAIP”
Bronius KASPERAVIČIUS

Teko jau ne kartą girdėti, jog Pakruojis - įsitikinusių 
"komunizmo statytojų" rajonas. Nors iš pusę šimtmečio 
vykusių "komunizmo statybų”  išėjo, kaip žinome, šnip
štas, tačiau sergančių praeities nostalgija čia vis tiek ir 
dabar nemaža. Ką kalbėti apie eilinj mažaraštj, apkvailintą 
kaimo žmogų, kai net paties rajono laikraščio žurnalistai 
nebesugeba atskirti balto nuo juodo. Štai ką jie š. m. 
rugpjūčio 13 d. numeryje, savo laikraščio "Auksinė varpa" 
pirmajame puslapyje paskelbė: "Balsuokime prieš arba 
neikime j referendumą". Toliau - kaltinimas, jog "Lan- 
dsbergininkai, savo nemokšišku vadovavimu sugriovę 
žemės ūkj ir pramonę.., dabar vėl veržiasi j valdžią".

Nei daugiau, nei mažiau! Išeitų, jog "iki Landsbergio" 
viskas buvo "chorošo", tik štai, kai jis pabuvojo valdžioje, 
taip viską sugebėjo sugriauti, jog net išmintingieji komunistai 
(atsiprašau, DDP) dabar jokiais būdais nebesugeba atstatyti 
buvusios "gerovės". Jei taip, tai kokie Landsbergiai sugriovė 
ekonomiką Latvijoje, Estijoje, Moldavijoje, Kaukazo, 
Vidurinės Azijos respublikose, pagaliau pačioje Rusijoje,netgi 
buvusiose "socializmo šalyse"? Kodėl tos bėdos atsitiko 
tik tose šalyse, kur valdė komunistai, bet tokios bėdos 
kažkodėl neatsitiko Vakarų valstybėse, kurių nepasiekė 
komunistų ranka?

Gerai žinome, kaip gražiai gyvena žmonės, sakysim, 
Skandinavijos šalyse, ne ką didesnėse už Lietuvą. 
Landsbergis kaip tik ir siekė tokią ekonominę sistemą

Pranas BIČKUS
Artinasi referendumas dėl neteisėto 

’privatizavimo, indėlių kompensavimo 
ir teisėsaugos užtikrinimo. Nepra- 
leiskime puikios progos apginti savo 
teises. Jeigu referendumas bus 
pralaimėtas; tai reikš, kad mes 
savanoriškai ne tik santaupas, bet ir 
visą kitąturtą atidavėme valdančiajai 
grupuotei. Čia noriu paaiškinti, kas, 
mano nuomone, ta valdančioji gru
puotė. Jokia valdžia neišsilaikys, jeigu 
jos nerems tam tikras visuomenės 
sluoksnis. Visuomenės sluoksnis, 
kuris remia dabartinę valdžią, tai 
pirmiausia buvusi tarybinė-partinė 
valdininkija, susitelkusi po LDDP 
vėliava, po to TSKP, KGB ir kitokiomis 
buvusiomis SSSR lėšomis (juk tai 
taip pat mūsų uždirbti pinigai) ištarpęs 
bankininkų, komersantų, įvairių 
akcinių ir neakcinių bendrovių bosų 
sluoksnis, na ir pagaliau neteisėto 
biznio, buvusios pogrindinės ekono
mikos ir mafijinių struktūrų sluoksnis.
Ar jie taip mums mieli, kad sutiktume 
dovanoti savo turtą?

Privatizavimo ir indėlių kompen
savimo klausimai neatskiriami. Atga
vus nepriklausomybę Lietuvos turto 
užteko indėliams apmokėti, dorai 
perduoti gamybos priemones j 
privačių savininkų rankas ir pertvarkyti 
ekonomiką, atsisakant vien tik Rytinės

sukurti Lietuvoje. Deja, jo pradėtas reformas šia kryptimi 
jnirtingai sabotavo buvusio kolūkinio kaimo feodalai 
bijodami prarasti savo šiltas vietas. Juk iš niekur neatvyko 
sąjūdiečiai j kolūkius griauti fermų ir grobstyti technikos 
- viską padarė vietiniai karaliukai, o po to, atlikę sabotažo 
aktą, apkaitino Landsbergį ir Vagnorių: štai pažiūrėkit, 
ką davė jų reformos! Tai buvo begėdiškas darbas!

Komunistinę moralę gerai pažinome per pusę 
Šimtmečio: juodink politinius oponentus - pats balta? 
liksi. Jei komunistai tokie šaunūs ūkininkai, norėtųs 
paklausti, kodėl tokia turtinga žemėmis ir iškasenom!? 
buvusi Tarybų Sąjunga pirko duoną, mėsą, sviestą iš 
kapitalistų, užuot pati eksportavusi tuos produktus 
užsienį, kaip tai buvo caro laikais? Pardavinėjo nafta 
dujas, auksą, deimantus, kol jų turėjo, kad už gautus 
pinigus nusipirktų duonelės kasdieninės. Be gailesčio 
pardavinėjo strategines žaliavas, kol jų turėjo. Tai buvo 
daroma ne iš gero gyvenimo, nes nesugebėta užsiauginti 
savos duonos. O kai naftos ir kitų strateginių žaliavų 
atsargos išseko, tada skęstančio komunistinio laivo 
kapitonas ir suriko: "Spasaisia kak kto možet!". Taig 
pabandėme gelbėtis, keisdami centralizuotą ekonomiką 
atvedusią j ekonominę krizę, rinkos ekonomika, nes 
alternatyvos nebuvo. Tą ir norėjo jgyvendinti Landsberg s, 
sekdamas Vakarų šalių pavyzdžiu. Tačiau "buvusiems 
tas dalykas pasirodė labai jau ne prie širdies, baisu 
pasidarė prarasti šiitas vieteles. Užtat jie priešinasi kaip 
įmanydami. Dargi mėgina jrodyti, koks didelis b is  
žmonėms nuostolis, jei jie atgaus prarastus indėlius, 
Taip gundo velnias: nesilaikyk, žmogau, Dešimties Dievo 
įsakymų irtu pats tapsi viešpačiu! Ar begali būti didesnis 
cinizmas!

Tačiau tikiu, kad Pakruojo žmonės dar neprarado 
sveiko proto ir referendumo dieną pasakys tvirtą 'TAIP

NEATIDUOKIME ATEITIES
orientacijos. Įvyko kitaip. Visas turtas 
pusvelčiui, o dainai ir visai veltui 
atsidūrė mano minėto visuomenės 
sluoksnio rankose. Valdžia mums 
įžūliai melavo. Prisimenu prieš melus 
per televiziją vykusj buvusių ir esamo 
Lietuvos premjerų susitikimą. Ponas 
A. Šleževičius net jsikarščluodamas 
aiškino, kad Lietuvos turto nepakaks 
indėlių kompensavimui. Tada prem
jeras mums j akis melavo. Turto buvo 
pakankamai, tik jo vertė buvo juokingai 
menka palyginus su pinigų verte. 
Pono G. Vagnoriaus vyriausybė, 
šuoliuojant infliacijai, valstybės turtą 
vis indeksuodavo, kad jo vertė atitiktų 
realų pinigų kursą. Atėjus j valdžią 
LDDP, tai buvo sustabdyta. Tuo 
laikotarpiu, kai kalbėjosi premierai, 
Lietuvos turtas jau buvo nuvertintas. 
Kad jsivaizduotūme tuometinę jo vertę, 
pakaks pasakyti, kad pastato Kauno 
m. centre 1 kv. m buvo Įkainotas 30- 
40 Lt (reali vertė apie 500 Lt), 
automobilis “ Latvija11 - apie 1000 Lt ir 
t.t. Taip skaičiuojant turto nepakako. 
Premjerą suprantu, Taip norėjosi 
žemomis kainomis perduoti turtą j 
mano minėto visuomenės sluoksnio 
rankas. Pavyko. Dabar turto 
nebepakanka. Tačiau turi būti

teisingumas. Neteisėtai Ir pusvelčiui 
išdalintas turtas negali būti Įteisintas. 
Pu to, kai buvo įteisinti nešvariu bud« 
įsigyti pinigai, tai būtų antras šios 
valdžios nusikalimas, kurj aš laikyčiau 
nusikaltimu Lietuvos žmonėms, ir jam 
negali būti taikoma senatis. Referen-j 
durnu mes turime to neleisti.

Valdžios viršūnės žaidžia bandy
damos mus apmulkinti. Ar mūsų turtas 
priklauso mums, ar ne, LDDP nutarė 
paklausti užsienio finansinių rykliu • 
Tarptautinio valiutos fon d o  ir 
Pasaulinio banko. Savaime aišku 
kad šioms organizacijoms Lietuvos 
žmonės neegzistuoja. Juo labiau 
būsime plėšiami, tuo didesnę jie turi 
garantiją gauti didesnius pelnus iŠ 
paskolintų Lietuvai pinigų šis valdžios 
žingsnis labai pavojingas Lietuva 
Ieškoma Seimininko svetur, kuris 
galėtų valdyti Lietuvą ir padėtų jiems 
išlikti. | skolas šiems bankams Lietuva 
jau {klampinta.

Referendumas turi pasisekti 
Pasakykime ryžtingą "taip". Priešingu 
atveju mes, mūsų vaikai, anūkai, o 
gal dar ir kitos kartos, būsime galutina 
apgrobti Ir nuskurdinti, mūsų 
gyvenimas bus be ateities.

Antradienj šiaulietis Romualdas 
Klupšas pastebėjo, kad išlaužtos 
jo garažo durys. Pavogtas variklis, 
padangos, net televizorius "Tauras". 
Taigi dar neatėjo laikai, kai garažuose 
galime saugiai laikyti televizorius,

Kristinai Gričiūtel, nes ji Iššoko Iš 
trečiojo aukšto per buto langą ir 
susilaužė stuburą. Liūdniausia, kad

Šių metų liepos septintąją iš 
Radviliškio ra|one, Mikailiškių kaime 
gyvenančio Zigmanto Burnecko 
namų išėjo jo sugyventinė šiaulietė 
Margarita Kuizinaitė, Pralaukęs apie 
pusantro mėnesto žmogus kreipėsi 
j policiją. Tačiau baimintis gal Ir 
nevertėjo, nes, anot policininkų, 
tokios mergužėlės dažniausiai po 
kurio laiko sugrjžta.

Kažkas keisto j galvą šovė 
dvidešimt vienerių metų šiaulietei

•  GYVENIMO 

•  •

JUODULIAI

i  •  •
buvo neblaivi.

Nepaprastai greitai miesto

policininkai Išaiškino praėjusi 
antradieni įvykusią va g ys tę  
Šiauliuose, Tamošaičio gatvėje, kur 
Iš Zoknių PN inspektoriaus P 
Šegurovo neužrakinto tarnybinio 
automobilio išgaravo nešiojama 
radijo stotis, šiuo metu ji jau rasta. 
Įtariamieji vagys sulaikyti.

Iš valstybinės 
“Pumpuras" 
du katilai KPE-250.
- 626,08 U

Pirmadieni Išplėštas AB "S J jH  
liejinių sandėlis. Išnešta M»*» 
liejinių, kainuojančių beve k

parengi 
Birulė KYBARtieN ,

AUSROS ALĖJA
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IKI
PASIMATYMO,
ARIOGALA!
Jonas VAIŠNORAS

Šių metų rugpjūčio 6 dieną jau 
ketvirtą kartą Ariogala pakvietė 
ištikimus savo sūnus ir dukras - 
partizanus, politkalinius, 
tremtinius - Nepriklausomybės 
Gynėjų šventėn, kuri prasidėjo 
karių Ir kitų dalyvių - svečių 
eitynėmis su vėliavomis 
Ariogalos gatvėmis j kapines. 
Grjžę vos tilpome bažnyčioje, kur 
Šv. mišias už Lietuvos kankinius 
aukojo, jaudinant] pamokslą 
pasakė ir šventės vėliavą 
pašventino karo kapelionas kun. 
Svarinskas.

Po mišių su procesija ėjome j 
kapines padėti gėlių, vainikų, 
uždegti žvakučių prie paminklo 
Lietuvos kankiniams ir Partizanų 
koplyčioje. Kariai saliutu pagerbė 
žuvusius didvyrius.

Iš kapinių pasukome j 
Dubysos slėnj. Dūdų orkestras 
"traukė" maršus vieną po kito. 
Vaiskiame danguje plazdėjo 
tautinės ir politkalinių - tremtinių 
skyrių vėliavos.

Maironio apdainuota gražuolė 
Dubysa stebėjosi tokiu gausiu 
dalyvių skaičiumi!..

Šešioliktą valandą vėliavos 
pakėlimas, šventės atidarymas. 
Sutiktas ovacijomis, pasirodo 
Vyt. Landsbergis, pasakęs savo 
kalboje, kad mūsų šventa pareiga 
dalyvauti referendume. O tie, 
kurie neis - darys paslaugą LDDP, 
sidžiančią apvogti ir toliau plėšti 
mūsų Lietuvą!

Vienas užjūrio svečias V. 
Landsbergį pavadino Lietuvos 
Moze, išvedus] tautą 
Nepriklausomybėn! Visi 
kalbėjusieji oratoriai B. 
Gajauskas, R. Smetona, S. 
Pečeliūnas - pažymėjo, kad 
padėtis Lietuvoje kasdieną 
blogėja; "Nieko gero nesitikėkime 
iš kolaborantų,
bendradarbiavusių su

raudonaisiais okupantais! Jei mes 
abejingai stebėsime valdžios 
žingsnius dėl karinio tranzito per 
Lietuvą, tai vieną gražią dieną 
neteksime ir valstybingumo!",

Vienas po kito pasirodė tremtinių 
- politkalinių ir karių chorai, atlikę 
dainas, skirtas šiai šventei. O po to 
vyko renginiai, kuriuose savo kovinę 
išmonę ir jėgą rodė "Aro” , 
"Geležinio Vilko" kariai, nustebinę 
savo pratimų darna ir daug 
mačiusius žiūrovus ir svečius! O 
Šiluvos eskadrilės vadas 
demonstravo "aukštąjį pilotažą" 
skrydžiui "tiems, kurių nėra tarpe 
mūsų".

Šventė pasibaigė, j Kuršėnus 
grįžome pakilia nuotaika! Ne, dar 
gyva Lietuva!! Ir gyvuos ji tol, kol 
mūsų širdyse degs Tėvynės Meilės 
liepsna, kol lietuvis niekada

RAŠO
“AUŠROS
ALĖJAI”
nepamirš tų, kurie paguldė savo 
galvas už Lietuvos laisvę!

Svetingai Ariogalai tariame: "iki 
pasimatymo kitais metais!". O kas 
kartą pabuvojo šioje puikioje 
šventėje "tas niekada neatsispirs 
gražuolės Dubysos kerams ir... vėl 
atvažiuos čia, jei tik Ji pakvies mus...

Kuršėnai

VARGE 
TU MANO!

V ytautas VITKAUSKAS
Visada maniau, kad televizija 

savo laidomis siekia kultūros, bent 
nori supažindinti žmones su tautos, 
valstybės, krašto svarbesniais 
klausimais.

Visas tokias mano (ir daugelio 
žmonių) mintis sklaidyte išsklaidė 
Tele - 3 š.m. rugpjūčio mėn. 9 d. 
transliuota “ Šiaulių TV laida".

Šiauliams, pasirodo, rūpi tik šunys 
ir estrada. 15 minučių kalbėta apie 
kažkokius agresyvius šunis, kurie 
kandžiojosi, riejosi, rodė dantis ir 
laižė juos traukusią ar traukiančią 
mergelę, kad net lipte lipo prie jos. 
Tiek kultūros, tiek grožio, kad tik 
dideles makšnas prisikimšę ir 
bajorus vaidiną bedvasiai 
miesčionys gali suvokti!

Toliau estrados dainelių 
klausimai. Paspygavo mergelė, 
atsirado svarbi grupė Bix, kuri su 
draugais stebins provinciją 
Joniškyje, "lietuvių kalboje (!) 
išleis kasetę” , nes "jiems sekėsi 
Ijst ] tarptautln] eferj". "gerai 
gaunasi (!) festivalis", "senai (!) 
kartu dainavom" ir kt.

Lietuvių kalbos darkymo 
valandėlė su Ražicku ar Rožicku 
(iš “vadovės" murmėjimo nepigu

suprasti) tiesiog unikali. Tai 
pamaivų darbas, vertas Kalbos 
inspekcijos pabaudos.

Jeigu ką prajuokino interviu su 
Vilniumi, tai buvo stebuklas. 
Parašų dėl seimo rinkimo iš 
žvėrelių tikrai "juokingų" žodžių ir 
pokalbių ne bet kur išgirsi.

Sulaukus tikrai lietuviško 
atsisveikinimo čiau, lengviau 
paliko. Vasara, gal mažai kas 
matė, turbūt tokia pusbomiška, 
piemeniokiška laida nesugadino 
vasarojančiųjų įspūdžių. Gaila, 
kad tokius perlus transliuoja 
buvusi VDU prorektorė L. 
Baškauskaitė.

Vilnius

NESUVALGYTA VAIKYSTĖS 
BANDELĖ

(Atkelta iš 1psl.)
šiandien ją matau purią, kvapnią, 

riestainio formos. O kodėl jos reikia 
šuniukui, aš sužinojau iš seniausių 
kaimo gyventojų. Rokas, nuo 
vaikystės išsiskyręs iš kitų savo 
pamaldumu, po tėvų mirties pardavė 
visą tėvų turtą ir jį išdalino vargšams, 
o pats kaip elgeta iškeliavo į Romą. 
Bekeliaudamas jis pateko į miestą, 
kuriame siautėjo maras. Jį nugalėti 
Rokas ryžosi malda ir kryžiaus ženklu, 
nuoširdžiu ligonių slaugymu. įgyta 
ligonių slaugymo patirtis jį lydėjo ir 
tolimesnėje kelionėje, kol galop ir jis 
pats susirgo. Tik niekam neskaudėjo 
širdies dėl vargetos ligonio. Dar 
daugiau: kaip ateivis jis buvo išmestas 
iš ligoninės. Prisiglaudė tuomet Rokas 
miške. Ir tik Dievo Apvaizda saugojo 
jį nuo pražūties. Nežinią iš kur kasdien 
pas jį atbėgdavo šuo, atnešdavo 
duonos ir laižydavo jo žaizdas.

Bet ir pasveikusio Roko laukė 
išbandymai, kuriuos jis priėmė kaip 
Dievo malonę ir kantriai nešė per 
visą gyvenimą. Tik po mirties jis 
išgarsėjo kaip stebuklingas maro 
gydytojas, kaip užtarytojas nuo visų 
ligų. Jo garbei daugelyje katalikiškų 
šalių bažnyčių vyksta atlaidai. Viena 
tokių yra ir Skerdynių bažnyčia 
Kražiuose. Tai pati seniausia ir 
giliausias tradicijas turinti šventė, 
šventąjį Roką, stebuklingąjį ligonių 
globėją, kražiškiai garbina 
neatsitiktinai. Istorijos šaltiniai nurodo, 
kad nuo 17 a  vidurio šalyje pasireiškę 
pirmieji ūkio smukimo požymiai, buvo 
labai ryškūs ir Kražiuose. 1656 ir 1659 
metais miestelį apiplėšė švedai. 17 
a. pabaigoje, suaktyvėjus 
ekonominiam smukimui, o 18 a 
pradžioje užtrukus karams, kito badas, 
maro epidemijos. Masiškai mirė 
žmonės ir atrodė, kad jau jokio 
išsigelbėjimo nebėra. Ir tuomet, kaip 
per amžių tėkmę eina pasakojimai iš

lūpų j lūpas. Jais kai kurie kražiškiai 
labiau tiki negu istoriniais 
dokumentais, žmonės pradėję melsti 
išganymo į šv. Roką. Jau tuomet jo 
garbei stovėjusi koplytėlė tapo 
kražiškių raudų ir maldavimų vieta. Ir 
nelaimė nutolo. Liovėsi maras, 
pasveiko net beviltiški ligoniai. Nuo 
to laiko šv. Roko atlaidai Kražiuose 
tapo pati didžiausia šventė. Tokia ji 
liko ir iki mūsų dienų. Tiesą pokarinis 
dvasios merdėjimo laikotarpis buvo 
padaręs savo: šventė prarado 
ankstesnį žavesį, vis retesni būriai 
betraukė į atlaidus, o ir atvykusieji 
neretai jautėsi nejaukiai, žinodami, 
kad šnipelių bažnyčioje bei šventoriuje 
daugiau negu atlaidų pypkių, kurių 
deja, įsigydavo tik patys 
ankstyviausieji, nes pakirdę 
milicininkai bemat padarydavo savo 
tvarką, net pačiame šventoriuje.

Ypač tirštai šnipai Kražius buvo 
užplūdę 1983 m., kai Kražiai turėjo 
minėti Skerdynių 90-metį. Buvo 
užblokuoti visi keliai, vedantys į 
Kražius, autoinspektoriai tikrino 
kiekvieną miestelio kryptimi 
važiuojančią mašiną. Tik vienas 
velnias težino, ko laukė saugumiečiai, 
įsitaisę ant Spingės kalno, prie 
Obelyno, ant žydkapių... Reikia 
pasakyti, kad savo juodą darbą jie 
ne taip prastai atliko. Organizuoti 
maldininkų būriai ne visi į Kražius 
pateko, o pavieniams "gedo” 
autobusai. Tad kitam beliko brangią 
dieną paminėti širdyje. Bet baigiantis 
pamaldoms nežinia iš kur atvyko 
būrelis jaunimo. Giedodami keliais 
jie apėjo šv. Roko koplytėlę, pasimeldė 
ir vėl iškeliavo savais keliais. Kas 
buvo tie atkaklieji maldininkai, net ir 
šiandien nežinome. Tik jie, be 
abejonės, priklausė prie tų, kurie 
atvedė Lietuvą į šias dienas, kurie 
malda, lt Šv. Rokas, gydė sielos 
žaizdas ir meldė dvasios pasveikimo.

Darbas Lietuvoje 
tautiečio akimis

Jaunesniųjų tarpe nėra ryžto 
arbui, ir atlyginimai jų į darbą 
etraukia. Jie dar gyvena pagal seną 
'arką: nesvarbu kiek dirbsi, vis tiek 
iri H  patį gauti. Kur kas “geriau" 
°9ti ar ką kita daryti ir gauti pinigų 
 ̂jokio darbo... Žinoma, žmonės iš 
aeities įpratę vogti, nes visi vogė iš 
'Istybės. Pati valdžia tai žinojo, nes 
patys valdininkai vogė. Valdžia 

sada pramatydavo, kad tam tikras 
išimtis turto dings. Dabar, be 
ki0 moralinio auklėjimo laisvėje 
įdūręs jaunimas ir toliau 
isivaržo vogti, nors dabar vagia 
Jbe iš valstybės, bet vieni iš kitų. 
Susidarė mafijos grupės, kurios 

ikalauja iš verslininkų "draudos" 
°Kesč:iųi kad jie toliau galėtų savo 
rstu užsiimti. Kartais net kelios 
UfJes reikalauja mokesčio iš to 
™es verslininko. JAV ir Kanadoje
ifija turi savo teritorijas ir viena
JP® su kita pešasi dėl teritorijos. 
! uvoie mafijos grupės tarp savęs 

Peša, bet visos nori mokesčių iš
p C|M verslininkų.
°licija mafijos nesutvarko, nes 
9uma policininkų jau yra buvę 
jninka ls ankstesnėje

arkoje <r dažniausiai mafijon 
n *art>a Su prasidėti,
^n iauc  gj važinėja po keturis 
Dniobilyje
augolis jaunesniųjų, kurie

nevagia ir nedirba mafijai, 
spekuliuoja: vežioja daiktus iš vieno 
krašto j kitą, pardavinėdami už 
aukštesnę kainą. Tai irgi niekuo 
neprisideda prie Lietuvos 
ekonomijos, nes nieko 
nepagamina, o kiek iš spekuliavimo 
uždirba - menkniekis.

Jmonės neturi pakankamai 
užsakymų, todėl dirba tik 3-4 dienas 
per savaitę. Daugelis įmonių ir 
kitokių darbo vienetų laiko daugiau 
darbininkų, negu reikia. Tai vis 
sovietinės santvarkos atgyvenos. 
Štai tų atgyvenų pavyzdžiai: 1. Trys 
vyrai dažo vienerias duris: vienas su 
šepetuku dažo, antras laiko butelį su 
terpentinu, o trečias duoda 
nurodymus... 2 Kiekvienam 
viešbučio aukšte tebėra budėtojai, 
kurių nebereikia, nes pasibaigę 
sekimo laikai. 3. Prie statybos 
dirbantis darbininkas atvyksta į 
darbą valanda vėliau ir išvyksta 
valanda anksčiau, nes tiek laiko jam 
trunka į darbą atvykti ir parvykti 
namo. 4. Prie statybos šeši vyrai pila 
betoną: trys apačioje supila indan 
košę, o kiti trys iš to indo viršuje lieja 
formon. Kanadoje tą darbą atliktų du 
vyrai ir daug greičiau. Be to, ir pats 
statybos darbas atliekamas prastai 
(pvz. plytų sudėjimas yra

SAVAITES ŠIUPINYS

PAKRUOJIS
Pakruojo policija gavo 
pranešimą, kad trys kaliniai, 
pabėgę iš Latvijos kalėjimo, 
slapstosi Žeimelio miestelyje. 
Buvo sudaryta ginkluota 
operatyvinė grupė iš 16 
policijos darbuotojų. Gaudant 
nusikaltėlius, vienas iš jų 
nesustojo ir buvo sužeistas į 
koją. Kiti du pabėgę kaliniai 
sulaikyti. Vienas iš jų yra 
žeimelietis Laimonas Deiceris, 
teistas už asmeninio turto 
vagystę.
* * *
Iš "Draugystės" žemės ūkio 
bendrovės ganyklos naktį 
pavogtas 140 kg veršis. 
Linkuvoje iš ganyklos pavogta 
telyčia, priklausanti Vygantui 
Kasulaičiui.

KELMĖ
Vėl buvo sujudusi ugnis Nirplių 
kaimo durpynėlyje, "atgijo" 
gaisras ir Žalpelkėje, 
grasindamas "Agrotech” 
firmos kuro bazei, todėl 
gaisrininkai vėl jį visą dieną 
gesino. Ugnis pagadino ir du 
automobilius. Rugpjūčio 9- 
osios rytą Tytuvėnų-šiluvos 
kelyje užsiliepsnojo
pienovežis, jį gesinti teko 
Tytuvėnų gaisrininkams. 
Karklėnų agroservisas 
apvogtas: iš traktoriaus T-40 
AM paimtas paleidimo variklis, 
generatorius, kuro siurblys, 
filtras. Dubčių žemės ūkio 
bendrovė ganykloje pasigedo 
40 kg sveriančio veršelio.

TELŠIAI

Nemažus nuostolius patyrė 
Rainių kaimo gyventoja Z. P., 
kuri, nuėjusi J ganyklą neberado 
juodmargės telyčios.
Už pasikėsinimą nuvaryti 
automašiną BMVV-320, 
priklausančią Telšių miesto 
gyventojui G. G., iškelta 
baudžiamoji byla dviems 
telšiškiams - Gintarui Račkauskui 
ir Sauliui Savickiui. Gintaras 
Račkauskas, pravarde ‘‘Blinda’’, 
labai gerai žinomas ne tik Telšių, 
bet ir kitų rajonų gyventojams.

Nuo 1994 metų liepos 27 dienos 
likviduojama Kumpikų žemės 
ūkio bendrovė.

AKMENĖ
Miesto savivaldybė ir kultūros 
namai šį savaitgalį rengia vasaros 
šventę. Ji prasidės Mikės 
Tvarkelės pasižvalgymu po 
gražius ir apleistus kiemus, įstaigų 
teritorijas.

Pakalupės kaimo gyventojas I. 
Vidmantas "Vienybės’’ redakcijai 
atsiuntė didelės apimties rašinį, 
kur skundėsi jo persekiojimu po 
rugpjūčio pučo. Buvęs LKP 
(platformos) Mažeikių RK 
pirmasis sekretorius I. Vidmantas 
kreipėsi ir į rajono privatizavimo 
tarnybą, prašydamas išduoti 
valstybės vienkartinių išmokų 
pažymą ir atidaryti sąskaitą. 
Anksčiau jis to padaryti negalėjęs

dėl darbo pobūdžio. Po pučo . 
suimtas I. Vidmantas tvirtino, ■ 
kad Lietuvos jis neišdavė, nes I 
yra TSRS pilietis. Dabar, matyt, |  
jo požiūris į pilietybę pasikeitė. ■

ŠIAULIŲ RAJ.
Keturių žemės ūkio bendrovių ■ 
ir keliolikos ūkininkų teikimu |  
rajono apylinkės teismo anstoliai |  
areštavo Pavenčių cukraus ■ 
fabrikui priklausantį Paežerių ■ 
dvarą, kuriame įrengtas I  
sveikatingumo kompleksas ir |  
anglų firmai priklausantį cukrų, i  
Visa tai pardavus, tikimasi Į  
atsiskaityti su cukrinių runkelių ■ 
augintojais ir kitais skolininkais. I  
Cukraus fabrikas kreipėsi j |  
rajono apylinkės teismą, ■ 
prašydamas cukraus J 
neareštuoti.

I
Pirmadienj maldininkai iš |  
Žagarės, Akmenės, Joniškio ir ■ 
Meškuičių parapijų išvyko J 
aplankyti šventųjų vietų ■ 
Prancūzijoje.

JONIŠKIS
Daug keblumų ruošiant pašarus 
turėjo Daunoravos, Gataučių, 1 
Jaučlūnų, Juodeikių, I
Mlndaugių, Relbinių, Vilkijos |  
žemės ūkio bendrovės. Be to, i  
daug paruoštų pašarų žiemai J 
dėl sausros teko sušerti •  
gyvuliams jau dabar, nes nėra I 
atolo. Sausra atsiliepė javų |  
brandai ir derlingumui. Nuo ■ 
rugpjūčio 1-osios apie Skaistgirį J 
pradėta javapjūtė. Visos ■ 
bendrovės, auginusios |  
ankstyvąsias veisles, javus jau i
n. il/M IAnukūlė.

(“ TėvISkės žiburiai” ) Į_  _

Parengė Vida I
SIMONAITIENĖ I  
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AMERIKIEČIAI PAJĖGESNI UZ RUSUS
Roma GRINIŪTĖ

Sekmadienj Toronto “ Sky 
Dome" rūmuose, esančiuose Salia 
aukSCiausio pasaulyje televizijos 
bokšto, pasveikinta ir pagerbta 
aukščiausia ir geriausia XII pasaulio 
krepšinio čempionato komanda - 
JAV rinktinė. Greta jos ant garbės 
pakylų stovėjo Rusijos ir Kroatijos 
krepšininkai. Kroatams bronzos 
medalius jteikė šio čempionato 
organizacinio komiteto pirmininkas 
Williamas Davisas. Rusijos 
krepšininkus sidabro medaliais 
apdovanojo FIBA generalinis 
sekretorius Borislavas
Stankovičius. Pasaulio čempionus 
aukso medaliais pagerbė FIBA 
prezidentas George Kilianas. JAV 
rinktinės kapitonui Joe Dumarsui jis 
taip pat jteikė Naismetho taurę. JAV 
žaidėjai džiugiai pirštais rodė 
tribūnom s pergalės ženklus. 
Tribūnos sveikino juos plojimais, 
dangus - lietumi. Grojant JAV himną, 
ne vienas "Svajonių komandos-2" 
žaidėjas stovėjo pridėjęs ranką prie 
širdies. Čempionato iškilmės buvo

apvainikuotos Kanados himnu, kurj 
sugiedojo garsus dainininkas 
Michaelis Burgessas.

Po "Sky Dome" stogu 
daugiausia kalbų, komentarų ir 
nuostabos kėlė Rusijos krepšininkų 
pasiekta pergalė. Jie jau per 
paskutiniąsias ketvirtfinalio 
rungtynes su JAV parodė, kad yra iš 
tikrųjų rimta komanda. "Jie yra 
stipriausi iš visų, su kuriais mes čia

SPORTAS
j

susitikome", - sakė po rungtynių Joe 
Dumarsas. • Rungtyniauti su jais 
man buvo tikras malonumas, nes jie 
žaidė tikrą krepšinį. "Jie turi du 
žaidėjus, kurie jau dabar gali žaisti 
NBA. Tai Sergejus Bazarevičius ir 
Sergejus Babkovas, - kalbėjo 
Kevinas Johnsonas. - Rusai žaidžia 
amerikietiško stiliaus krepšin]".

Kas laimės šias rungtynes,

Tęsiama “Aušros alėjos” 
prenumerata rugsėjo 

mėnesiui.

Mūsų laikraštį galima užsiprenumeruoti 
Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Joniškio, 

Radviliškio, Pakruojo ir Akmenės paštuose. 
Kaina vienam mėnesiui - 2,7 Lt 

(su pristatymu).

Šiaulių mieste mūsų laikraštį galima 
užsiprenumeruoti redakcijoje (Vilniaus g. 153) 
arba paskambinus telefonais 29813 ir 22590. 

Kaina vienam mėnesiui - 2,5 Lt 
(su pristatymu).

Leidėjai

abejonių nebuvo nuo pat pradžių, 
nors rusai neleido amerikiečiams 
pabėgti tiek, kad jie galėtų galvoti 
vien apie tai, kokj čia dar numerj 
žiūrovams parodyti. Be abiejų 
gynėjų 28 metų Sergejaus 
Bazarevičiaus (190 cm) iš Bursos 
"Totas" komandos ir Sergejaus 
Babkovo (194 cm) iš Vokietijos 
"TGV Trier", savo akcijas per šiais 
rungtynes dar pakėlė gynėjas 
Dmitrijus Domanis (198 cm) ir 
puolėjas Jevgenijus Kisourinas (206 
cm).

Abejojančių, kad Kroatijos 
rinktinė Žais pasaulio čempionato 
finale, buvo labai mažai. Bet buvo, 
"Aš manau, kad laimės Rusijos 
vaikinai, • prieš pusfinalio rungtynes 
sakė buvusios SSSR rinktinės vyr. 
t r e n e r i s  
A l e k s a n d r a s  
Gomelskis, kuris 
čia komentuoja 
p a s a u l i o  
č e m p i o n a t o  
rungty bes Rusijos televizijai. - Radja, 
Kukočas, na, dar Komazec, o 
daugiau kroatai nekažin ką turi. Jei 
būčiau Sergejaus Belovo vietoje, 
aukočiau kokius tris žaidėjus, kad 
išjungtų iš žaidimų Kukočą neleistų 
jam vadovauti kroatų puolimui, 
neleistų laisvai gauti ir perduoti 
kamuolį".

Aleksandras Gomelskis buvo 
liūdnas. Kai paklausiau - kodėl 
atsakė: "Liepos 20 dieną Maskvoje 
mirė mano žmona. Ji buvo latvė, 20 
metų už mane jaunesnė. Auksinis 
žmogus buvo... Vėžys sugraužė. 
Man be jos bus labai sunku. Nebent 
krepšinis šiek tiek padėtų..."

Aleksandras Gomelskis gyrė 
Rusijos rinktinės vyr. trenerj Sergejų 
Belovą: "Jis sugebėjo labai gerai 
paruošti komandą. Ne veltui priąš 
Geros valios žaidynes mėnesį 
treniravosi ir žaidė su JAV studentų 
komandomis Amerikoje".

Rusijos krepšininkai išmušė 
Kroatijos rinktinę iš sidabrinio balno, 
j kurj kroatai buvo iš anksto pasodinti 
bemaž vienbalsiai. Tūkstančiai jų 
gerbėjų su savo vėliavomis keliavo 
namo tylūs ir liūdni. Rodės, kad ir 
dangus verkia kartu su jais: lietus 
pylė kaip iš kibiro. Dabar galima 
ginčytis dėl to, kas atsitiko - ar rusai 
laimėjo, ar kroatai - pralaimėjo? 
Matyt buvo ir vieno, ir kito. Abiem 
komandoms iš pradžių "nekrito". 
Neatpažįstamai blankiai atrodė 
Kukočas, nors nepasakysi, kad 
rusai taip jau aklinai jj uždengė. Tai, 
kad jis pelnė tik 5 taškus, dar pusė 
bėdos. Bet Kukočas tik 2(!) kartus 
rezultatyviai perdavė, kai jo vidurkis - 
13. Neblizgėjo ir Radiją o vidurio 
puolėjas Stojanas Vrankovičius 

pradėjo taip
nervintis, kad 
treneriai jj ilgam 
pasodino j 
atsarginių kėdę 
(jis iš viso žaidė 

dėlto didžiausia 
kad jos

13 mln.). Vis 
Kroatijos bėda buvo ta, 
žvaigždės šį kartą žaidė kiekvienas 
sau. Nebuvo komandos. Jos 
trenerių balsai, didžiųjų krepšinio 
žvaigždžių, rodės, nepasiekė. 
Kroatijos krepšinio sirgalių užrašas 
"Draženai, mes Tavęs 
pasigendame!", kurj jie laikė 
nusvėrę per tribūnos kraštą visas 
rungtynes, šj kartą buvo lyg 
pagalbos šauksmas. Pernai 
autokatastrofoje žuvusio Draženo 
Petrovičiaus kroatams labai trūko.

Nepasakysi, kad didmeistriškai 
žaidė rusai. "Aš esu labai 
patenkintas rungtynių rezultatu. Bet 
nesu sužavėtas savo komandos 
žaidimu", • sakė po rungtynių 
Sergejus Beiovas. Tačiau jis galėjo 
būti patenkintas tuo, kaip žaidėjai jo 
klausė, su kokiu jkarščiu taisė savo 
pačių klaidas, kiek daug dirbo be 
kamuolio, - statė viens kitam

užtvaras, keitėsi pozicijomis.
Kroatai ėjo j rūbines pritrenkti. 

Rusijos krepšininkai džiūgavo, 
Sergejus Bazarevičius per spaudos 
konferenciją sakė: "Mes labai 
laimingi"". Sergejus Beiovas 

■ paklaustas, ar jam jo komanda 
neprimena tos, kbrioje jis žaidė 
Miuncheno olimpinėse žaidynėse, 
nugalėjo amerikiečius ir tapo 
olimpine čempione, atsakė: "Ne, jos 
skirtingos. Bet kai čia, Toronte, per 
pasaulio čempionato atidarymo 
iškilmes vietoj Rusijos himno buvo 
sugrotas SSSR himnas, aš 
pagalvojau: ką gi - gal tai geras 
ženklas". Ispanijos žurnalistai, kurie, 
anot jų, kiekvieną dieną mato Arvyda 
Sabonj, paskui manęs klausė: 'Ar 
patiko tas Belovo atsakymas'?1 
Sakiau, kad nebuvau juo sužavėta 
"Ir mes...", - šypsosi ispanai.

Sekmadienį Miuncheno istorija 
nepasikartojo. "Tai bus žaidimas už 
pinigus. Tai jau bus visai kitoks 
žaidimas negu lig šiol” , - dar vakare 
žadėjo JAV rinktinės vyr. treneris 
Donas Nelsonas, turėdamas 
galvoje tai, kad finale komandos 
varžėsi netik dėl aukso medalių, oet 
ir vieno milijono dolerių, kurj kaip 
prizą nugalėtojams paskyrė Fynikso

"Šuns" klubas. Abiejų finalinių! 
rungtynių nugalėtojai ypatingo! 
vargo su savo varžovais neturėjo. I  
Bet žiūrovai nenuobodžiavo. oie| 
gėrėjosi krepšiniu.

Rezultatyviausiu čempiorato| 
žaidėju tapo australas Andrew Gaze 
- 191 taškas. Daugiausia kamuolių! 
atkovojo Stojanas Vrankovičius 75, f  
daugiausia rezultatyvių perdavimų! 
padarė Marcelo Milanezo iš | 
Argentinos - 55.

Finalai
Dėl 3-4 vietų.
Graikija-Kroatlja 60:78 (32:36).|
Dėl 1-2 vietų.
JAV-Ruslja 137:91 (73:40)
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ie. 10.00 Rytin 
mklu "Pi". 11.4

BALTIJOS TV
Ketvirtadienis, rugpjūčio 18 d.
20.00; 23.30 "Pirk, parduok,

žvaigždė. 19.55 Su ženklu '
Mažieji Rusijos miestai. 12.iu r 
Stolypino” . 2 d. 13.00 Animac. f.
Dok. f. "Kusto komandos povand 
odisėja". 14.00; 17.20; 20.00; 23.00

Penkiadienis, rugpjūčio 19 d.
7.30 Baltijos rytas. 8.00 "Nakties riba".

8.30 “Taip sukasi pasaulis". 9.25 CNN 
valanda. 18.45 Žinios. 18.50 "Taip sukasi

Naujienos. 14.20 Eteryje "Mir 15.05 
Gyvas amatų medis. 15.10 Amerika t 
M. Taratuta. 15.45 Didysis teatras. 16* 
Keliautojų klubas. 17.45 Animac. f. 18.00 
Bomond. 19.06 LK-94 20.55 Tanęomanija

pasaulis”. 19.45 Pasaulio naujienos. 20.00 
Taip sukasi pasaulis". 20,55 Pasaulio 

sportas. 21.00 Nakties riba '. 21.30 Baltijos
naujienos. 21.45 Pasaulio naujienos. 22.00 
"Laiminga ranka!" 23.00 F. “ Keti

informuok". Žinios. 20.30 Spaudos I  
apžvalga. 20.35 Referendumui! 
artėjant.20.55 "ARGOSTV": programa I 
vaikams, žaidimas "Pelėdžiukas 
nuostabiausių kojų konkursas.

Penktadienis, rugpjūčio 19 d.
8.00 "Nakties riba'. 8.30 ‘Taip sukasi I  

pasaulis". 9.25 CNN valanda. 18.50 ‘Taip I  
sukasi pasaulis". 19.45 Pasaulio Į

21.20 Dviračio šou 21.40 Horoskopas

9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto. 11.05 
"Laida "Viską»". 11.25 Laida žmonėms

savaitei. 21.50 Aviacijos šventė Tušine. 
22.20 Meilė iš pirmo žvilgsnio.

dvejukės".
^ekrr T’ * 30‘Taip suk 

pasaulis". 10.30 Susitikimai. 11.00 Kelionė

kmadlenis, rugpjūčio 21 d.
9.00 "Nakties riba'. 9.30 ‘Taip sukasi

naujienos. 20.00; 23.00 "Pirk, parduok, ----------------Jnio, ------informuok” . Žinios. 20.30 
ekspresas. 20.35 Laida moksleiviams I

I  Dokumentai ir Skimai. 18.00 Piko valanda. 
*18.25 F. "Laukinė roi

su negalia. 11.45 F. "Karo lauko romanas". 
14.00; 23.00 Naujienos. 14.15 Vaikams.

SAT 1
Ketvirtadienis, rugpjūčio 18 d.

16.05 F. "Bonanza". 17.00 F.

gamtą. 11.30 Ekorykštė. 12.00 F. 
Heklberio Fino nuotykiai". 3 a. 13.00 F. 

“ 10 gladiatorių triumfas". 14.45 Ekrane 
Čarlis Čaplinas! 15.00 Dok. f. 16.00 Kelionė

"Ilgoji pertrauka". 21.00 "Nakties riba". 
21.30 TrileTrileris "Įrodymą»".

rožė". 18.50
I  Susitikimas jums. 19.40 Labanakt 

 ~0.46r " — " * -------
TELEVIZIJOS

■ vaikučiai. 20.40 Maskva. Kremlius, 21.00 
I "Loto "Milijonas". 21.35 F. "Išgirsk mano
I dainą". 23.30 F. "Meilės auka".
J Penktadienis, rugpjūčio 19 d.
I  LIETUVOS TV

19.00 Žinios. 1920; 22.45 TV anonsas. 
1 19.25 Programa vaikams. 19.35
I Ekonomikos laida "Aktualijos". 20.05 

Dok f. “Ffytoj laisvė ". 20.35 S. Pabedinsko

PROGRAMA

I reportažas. 21.00 Panorama. 21.35 F. 
z "Nerami 1tarnyba". "Bliuzas kūdikiui“ .
122.25 Laisvės alėja. 22.50 Koncertas. 
■ 23.25 Vakaro žinios. 23.40 F. "Rytojaus 
I  nebus".
■ TELE-3
1 8.45 F. Santa Barbara". 9.35; 17.30;
119.20; 23.15 Anglų k. pamokėles. 10.30

r  II I.-. i. — _______________ 1 О ПЛ n  M M

I  žinios. 17.35 F. ‘lu lu  - gėlių angelas .
118.00 Madų žurnalas. 18.30 Panevėžio 

programa 19.00 Naujausios žinioe. 1925
I Su visomis smulkmenomis. 19.35 F. 

"Santa Barbara". 20.25 Žinios. 20.30
I  CNN naujienos. 21.00 Dok. f. 22.00 
■ Filmas. 23 20 Dok. f.
I  UtPollinter
1 7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė". 15.00; 17.00; 20.00; 23 00 
15.20 Fa "Apie

14.50 F. "Ketvizi". 15.25 ‘‘Grok, armonika". 
16.10 Nežinomo vaiko kapas. 16.20 
Gyvūnijos pasaulyje. 17.00 Breinringas. 
17.55 Iki ir po... 18.45 F. "Aiventas". 1 s. 
19.40 Keturi ratai. 20.00 Naujienos plius. 
20.45 F. ‘‘Komisaras". 9 s. 21.45 Oba na. 
22.25 Karaoke ir kiti. 23.10 F. "Mirtinas 
romanas".

S ekm adienis, ru gp jūč io  21 d. 
L IE T U V O S  T V
10.00 Mažesni ui mus. 10.20 

Sekmadienio spektras. 11.00 Krepšinio 
pasaulyje. 11.45 Studija MT. 12.30;22,25 
TV anonsas. 1235 Vaikams. ‘‘Raganiuke". 
13.35 F. "Degrasi devynmetė’. 14.05 
Sveikinimų koncertas. 14.55 Dok. ser. 
"Svajonės ir tikrovė". 15.25 TV spektaklis.

"Žvaigždžių kelias". 18.00 Viktorina 
' Rizikuok!" 18.30 Regioninė programa. 
19.00 "Lošk va bank!" 20.00 žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 ‘‘Laimės ratas".01 1CC ~„i:„i;______ i.u . -

j gamtą. 16.30 Susitikimai. 17.00 Vaikų 
savaitgalis. 18.00 Videofilmas "Darbo, 
duonos, teisingumo". 18.30 NBA 
rungtynės. 19.30 NBA Žvilgsnis iš arčiau.
20.00 ‘Taip sukasi pasaulis . 20.55 Žinios.
21.00 "Nakties riba". 21.30 "Mudu abudu

KBELINĖS TV PROGRAMA 
Ketvirtadienis, rugpjfio 18 d.
19.00 F. “Kairo rubinas". 20.30 F. 

“Lazerinis sprogimas". 21.55 F.sprogir 
'Naikintojo projektai.

Penkiadienis, rugpjūčio
19.00 F. "Ant vandens". 20.35 F |

"Nekaltybės epocha". 22.50 F. "Slaptas I  
gyvenimas".

21.15 F. "Volfo policijos nuovada". 22.15 
5 šauksmai“

IV IlV flvIIV ljU »!
F. "Naivuolio šauksmas .

Penkiadienis, rugpjūčio 19 d.
16.05 F. "Bonanza ” . 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18.00 Viktorina 
Rizikuok!" 18.0 Regioninė programa. 

19.00 "Lošk va bank!' 20.00 žinios. 20.19L W ! i< D u n m i  tu.VAJ Z.iril«J5. < u .i5
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės ratas'1 
21.15 F. ‘-z ' •• - ...........

‘Petras Kurmelis ". 17.30 Koncertuoja 
   ‘ '  8.20

Žvaigždžių kelias-3. Misterio 
Špoko beieškant 23.15 Futbolas. 

Šeštadienis, rugpjūčio 20 d.
7.30-11.55 Vaikams, 13.35 F. "Alienų 

puolimas". 15.30 F. "Viešbučio "Plaza7,■ in'rtA" 4 “T OO   !.!*■ j a a  ̂...
"Mėguva". 17 45 Dok. žurnalas. 18.2

I  Naujienos. 15.20 F. "Apie 
- Raudonkepuraitę'. 17.25 žmogus ir I įstatymas. 18.00 Dok. f. 18.25 F. "Laųįinė

Automobilių "Nascar Winston" taures 
varžybos. 10.50 Mano automobilis. 19.15

siuita". 17.30 "Rizikuoki" 18io'"Loškva 
bank!" 19.00 Futbolas. 20.20 žinios. 20.30r r 1 CUCU kirlio». ^U.JU
Laimes ratas 21.15 F. ‘Rododendras

Jazz session. 19.35 Galerija. 20.20i,— i «..A ir,..

e roie". 18.50 Stebuklų lauk«». 19.40 02 
I  kronike. 20.45 F. "Dvigubon poeukln".
122.25 Potitbiuras. 23.50 AutoSou. 0.05

Prnnr n

Vasarvidžio kelionė j Anykščius. 21.00 
Panorama. 21.25 Kalbos viktorina. 22.30

ir edelveisas". 22.55 "Vyre, vyre". 
Sekmadienis, rugpjūčio z1 d. ! 
7.05-14.45 Vaikams. 14.45 F. "Kelionė J

F. "Policininkas yra policininkas". 2 s, 
23.20 Ą šenderovo ‘ Prispausk! prie širdies

I  že ito d le n la , ru jp lū č lo  20 d.
! LIETUVOS TV
I  10.00 Šarka. 10.30 Santarve. 11.20

mane kaip antspaudą". 
TELE-3

■ Mūsų kalba. 11.50; 20.20, §2.10 TV
■ anonsas. 11.55 Kelias. 12.25 Sveikata.

9.00 F. "Lulu -gėlių angelas ". 10.10 
Langas į gamtą. 10.25 F. ‘Revanšas". 
11.20 F. *Sen» Čhotabičius". 14.40 Anglų 
k. pamokėles. 14.50 Gyvūnijos pasaulyje. 
15.45 Dok. f. 18.20 POP TV. 18.50

Mirus tėvui nuoširdžiai 
užjaučiame Iloną šimaltytę. 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 

konservatoriai) Š iauliif 
 ___________ skyrius
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