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P o v ila s  ŽU M BAKIS
Tarp Lietuvos valdžios ir užsienio lietuvių nusidriekė visa grandinė jtampos 

laškų. Pilietybės, turto atgavimo, demokratijos kūrimo, laisvos rlnko9 
perspektyvos... Sąrašas ilgas. Da ljtų  klausimų bandė nagrinėti mūsų vadai 
iŠ užsienio, tad kol nelšalškės vasaros sutarčių vaisiai, jųnekomentuoslu. Bet 
vieną opią temą, atrodo, mūsų atstovai šią vasarą pamiršo. Norėčiau ją 
panagrinėti Ir paraginti Lietuvos Prezidentą atkreipti dėmesj. Toje srityje jis 
likral turi geresnių galimybių, ne tokių, kaip tuščiose kalbose su nesubrendusiu 
mūsų Prezidentu,

Tema - mūsų santykiai su kaimynais Amerikoje, Kanadoje, Australijoje Ir 
kituose kraštuose, Jos išgvlldenlmas padėtų mums suprasti tautiečius Lietuvoje 
Ir sukeltų abipusj pasitikėjimą, Žinoma, kalbu apie buvusių sovietinių kvlsllngų 
darbą tarp mūsų - jų padarytą žalą mums Vakaruose, visai mūsų tautai bei 
istorijai.

Pirmiausia vienas pavyzdys.
Dabartinėje valdžioje tarnauja žm ogus, ilgame šių metų balandžio 9 

dienos pasikalbėjime su "Respublikos" korespondentu Ričardu Jarmalavičiumi 
papasakojęs apie sėkm ingą savo karjerą (R. 1994.04.09). Prisipažino, kad 
karjera, kuri šiek tiek buvo pristabdyta (atostogų?) Vytauto Landsbergio 
laikais, eina planuotu keliu. Komunistiniais L. Brežnevo laikais jis "sparčiai 
kopė karjeros la iptais" Ir šiandien, atrodo, tęsia tą kopimą LDDP valdžioje, 
eidamas užsienio reikalų m inistro P. Gylio padėjėjo pareigas.

Tame straipsnyje gabusis karjeristas drjso pripažinti tokius faktus: ėjo 
antrojo sekretoriaus pareigas Sovietų Sąjungos konsulate Vašingtone du 
kartus.

Jis sakosi negaudavęs Iš KGB jokių "užduočių", ryšius palaikydavęs tik 
su Lietuvos užsienio reikalų ministerija (lyg toji būtų veikusi nepriklausomai 
nuo Maskvos) Ir su "Tėviškės" draugija, kurią neseniai aprašė Juozas A. 
Starkauskas kaip “ priedangos organizaciją, t. y. jkurtąlr valdomąKGB, labai 
ūarankią partinių Ir čekistinių idėjų prastūmimui" ("Draugas", 1994.07.16). 
Žinoma, LDDP valdžiai nerelkėtųto aiškinti, nes jos nariai žino geriau už mus, 
kaip veikė "Tėviškės" draugija Ir kas ją valdė. Lietuvos diplomatiniai ryšiai 
buvo palaikomi de Jure per mūsų Vašingtono atstovybę, ne per Sovietų 
Sąjungos diplom atus.

Jis "padėdavęs" tvarkyti palikimo reikalus... Kaip buvo tvarkomi palikimai 
tais laikais, m um s aišku: jie plaukdavo tiesiai j sovietinių organų kišenes 
Amerikos doleriais, o laim ingieji gim inės - gyvi ar "pris ikė lę" - gaudavo tik 
trupinėlius mūsų sunkiai uždirbtų pinigų.

Prisipažino rašydavęs "ataskaitas apie pokalbius su žmonėmis, apie 
padėt] ne tik lietuvių, bet Ir rusų, ukrainiečių, kitose bendruomenėse, Įvairią 
analitinę medžiagą". Rašydamas apie užsienio lietuvius, raudodavęs tokius 
meilės Žodžius, kaip "nacionalista i", "reakcingi veikėjai" Ir panašiai.

Šis asmuo pradėjo eiti ypač svarbias pareigas Užsienio reikalų ministerijoje 
Šių metų vasario 24-ąją. Todėl mus domina jo pasiruošimas ir profesinė 
Patirtis.

štai ką jis pats pasakoja apla savo akademinj pasiruošimą diplomato 
darbui:

1961 m. baigė rusų kalbos specialybę Vilniaus universitete;
Vėliučlonlų spec. Internato mokytojas;
Lietuvos kom jaunim o CK Instruktorius;
Jaunimo organizacijų sąjungos sekretorius (be abejo, šis titulas buvo 

naudingas darbe su užsienio lietuviais, kai jis bandydavo patraukti jaunimą 
j lietuvių kalbos kursus);

LKP CK Instruktorius;
1973 baigė V isuom eninių mokslų akademiją prie KPSS CK, apgynęs 

istorijos” disertaciją "JAV kom unistų partijos Idėjinės ir organizacines 
Pmblemos šeštajame dešimtmetyje". (Jdomu, ar numato kur nors išspausdinti 
si veikalą?) ' '

Po to bent du kartus tarnavo Sovietų Sąjungos konsulate Vašingtone... 
Konsulato tikslas buvo apeiti faktą, kad Pabaltijo šalių pavergimo JA p 
nsprlpažlno, sukaupti palikimų turtą sovietų Iždui, skleisti dezinformaciją, 
sskll užsienio lietuvių gyvenimą, analizuoti jų veiklą, užmegzti ryšius I r t  t.

JAV valdžiai m ūslškj kartu su kitais nepatikimais "diplom atais 1986 m. 
Arnotus IŠ Amerikos, jis grjžo darbuotis j sovietinę tėvynę Užsienio reikajų 
Ministerijoje.
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Irena
VASINAUSKAITĖ “PREVENCINE” SAVIVALE...

Ilgai ruošėsi Pranciškus Petravičius 
- laikinas bedarbis Iš "Nuklono" 
gamyklos - kreiptis J teisėtvarkos 
pareigūnus. Keturis kartus redakcijoje 
teiravosi, ar verta Ieškoti teisybės. 
Vis vien vargšo žmogaus niekas 
negina. O apspjaudylas ar kitaip 
paniekintas greit gali būti...

Rugsėjo 8-ąją dieną p. P. 
Petravičius nunešė Šiaulių rajono vyr. 
prokurorui J. Krutkevlčiul pareiškimą 
kuriame prašą apginti savo teises. 
Pareiškime (vieną jo egzempliorių 
gavo "Aušros alėjos" redakcija) 
vyriškis nurodo, kad rugpjūčio 31 
dienas vakare, apie 21.40 val., JJ, 
dviračiu važiuojant] Iš grybų j namus, 
Šiauliuose, ties Vlnkšnėnų keliu, 
sustabdė du asmenys.

Iššokę Iš Importinio autobusiuko, 
kurio valstybinis numeris ASA G36, 
du jauni vyruka i pas ivad ino  
policininkais Ir liepė ponui Pranciškui 
parodyti kuprinę, nes jų bulves kažkas 
vagiąs...

Garbaus amžiaus grybautojas 
nepasimetė, nors Ir buvo apstum
dytas. bei paprašė jj sulaikiusiuosius

parodyti policininkų pažymėjimus, jei 
jau kratą vidury kelio organizuoja...

Civiliai apsirengę vyrukai jokių 
dokumentų p. Petravičiui neparodė, 
□ šis pasakė, kad įeisiąs kuprinę 
iškratyti tik policijoje.

Vaikinai jkėlė p. Petravičiaus dviratį 
j  autobusiuką, jslsodino jj patj Ir 
pajudėjo m iesto link.

Šiauliuose, jsukę j Vaidoto gatvę, 
vyrukai pasiūlė savo sulaikytajam... 
tartis. Tą pat] "tai gal Ir sutariam" jie 
pakartojo lies Šiaulių valdybos kiemo 
vartais. Ponas Petravičius | "derybas" 
nesileido, o ryžtingai vyko aiškintis j 
policiją.

Šiaulių rajono polcljos komisariate 
apie 22 vai, p. Petravičių Iškratė, t. y, 
apžiūrėjo kuprinę bei surado tik... 
grybus, kurie, kalpžlnla, bulvių lauke 
neauga...

- Paleido mane, nė pavardės 
nepaklau9ę... Patys neprisistalė, mano 
sulaikymo net neužregistravo, - 
perbalęs dėl tokios nepagarbos 
žmogui aiškina redakcijoje p. P. 
Petravičius.

Mano rašinio herojus - ramus,

taikus, garbaus amžiaus bedarbis, 
turintis sodą kuriame apstu daržovių, 
re tsyk ia is  p a g ryb a u ja n tis  ar 
pauogaujantis... Suprantu jo skausmą 
kai šHalp buvo pažemintas.

- Aš nieko nenoriu, tik tegu 
išsiaiškiną kas Importiniu autobusėliu 
tą vakarą važiavo Ir mane "areštavo", 
- tarsi sau pasakė p. P. Petravičius, 
užverdamas "Aušros alėjos" duris.

Kadangi kiekvienam taip gali 
atsitikti, redakcija ėmėsi žurnalistinio 
tyrimo. Apsilankėme Šiaulių rajono 
policijoje. Tą rugpjūčio 31-09los 
vakarą  ko m isa ria te  budė jęs 
Vidmantas Šliūpas prisiminė, kad 
buvo atvežtas senyvo amžiaus 
vyriškis su grybais, kurj atvežuslejl 
Jtarla vogus bulves. Kaltinimai 
nepasitvirtino I Importiniu autobusėliu 
ASA 036 važiavę vyrukai Iš Sutkūnų 
kaimo- Valdas Žąsinas Ir Antanas 
Bagūna9 - matyt, ties Vlnkšnėnų keliu 
prilaikė P. Petravičiui prevencinio 
sulaikym o Įstatymą ?

Ką j tai atsakys Šiaulių rajono vyr. 
prokuroras p. J. Krutkevlčlus?

DARBININKŲ  
ATSTOVAMS 

PRITRŪKO VIETOS?
Petras KUDRICKIS

Praėjus] penktadlenj AB "Šiaulių 
tauras" jvyko akdnlnkų susirinkimas. 
Jame buvo aptariama bendrovės 
finansinė veikla, Įmonės valdymo 
reorganizavimo klausimai bei AB jstatų 
pakeitimai.

Bendrovė yra Išleidusi penkiolika 
milijonų akcijų. Susirinkime dalyvavo 
devynių milijonų akcijų savininkų 
jgallotlnlal. Žodžiu, vienokiam ar 
kitokiam sprendimui priimti reikėjo 
keturių su puse milįono Ir dar trupučio 
akcijų savininkų balsų.

S u s irink im o  p radž io je  j 
pirmini n kaujantjjj kreipėsi AB "Šiaulių 
lauras" DPS pirmininkas J, Grinke
vičius dėl leidimo Jam Ir dar trims 
DPS atstovams Iš Vilniaus dalyvaull 
susirinkime. Klausimas buvo patelktas 
balsavimui, Tik dviem milijonais akcijų 
balsų buvo pritarta darbininkų atstovų 
dalyvavimui akcininkų susirinkime.

Absoliučia balsų dauguma darbininkų 
atstovai buvo pašalinti Iš susirinkimo. 
Netgi buvo keliamas klausimas, ar 
leisti kitiems salėje esantiems 
pašaliniams asmenims dalyvauti. 
Žodžiu, akcininkų susirinkimas vyko 
pusiau uždaroje aplinkoje.

Na, o kokios gi paslaptys buvo 
ten atskleistos? Jų lyg Ir nebūta. Apie 
bendrovės skolas Ir artėjant] bankrotą 
buvo kalbėta prieš tai vykusiame 
jungtiniame profsąjungų susirinkime, 
rašyta "Žydrajame ekrane", miesto 
laikraščiuose. Tik šiuokart neužmirštą 
kaip Jau dabar Įprasta, pasiguosti 
dar Ir tuo, kad tomis pačiomis ligomis 
serga Ir NVS šalių radijo komplekso 
jmonės. Anot pranešėjo, 18 Rusijos 
televizorių gam yklų v idutin iška i 
pirmajame ketvirtyje gamino po 37 
tūkst. televizorių. Aštuonios Ukrainos 
te lev izo rių  gam yk lo s  gam in o  
vidutiniškai po 35 tūskt. televizorių.

Tokie buvę televizorių gamybos 
flagm ana i, kaip R u b ina s", 
"Elektronas", pagamino tik po 45 
tūkst. televizorių per plrmąjj ketvlrtj. 
Na, o šiauliečiai plrmąjj ketvlrtj Jų 
pagamino 55 tūkst. Tačiau antrajame 
ketvirtyje gamyba smuktelėjo net Iki 
14 tūkst. televizorių. Tai tik 10-15 proc. 
Jmonės pajėgumų.

Nieko geresnio nenumatoma Ir 
artimiausiu metu. Rugsėjo mènes] 
planuojama gaminti 8 tūkst. televizorių, 
kai tuo tarpu jmonės pajėgumas - 18 
tūkst. televizorių per mėneaj.

Spalio mėnesj baigiasi skolų 
atidėjimo terminai. Na, o jei būtų 
(jungtas delspinigių, kurie sudaro 4 
mln U per mėnesį mokėjimo skaitiklis, 
bendrovės finansinė veikla būtų 
beprasmiška.

Savotiškas bėgimas nuo skolų Ir 
bankroto - tai dukterinių bendrovių 
steigimas, nes, anot jmonės valdymo 
reorganizavimo projekto autorių, UAB 
neatsako už steigėjo jslparelgojlmus. 
Tik tokių įsipareigojimų niekas 
n e b e p rls llm a  už tū ks ta n tj Jau 
artimiausiu metu bedarbiais tapsiančių 
AB "Šiaulių tauras" darbuotojų. Ar 
tik ne todėl akcininkų susirinkime 
pustuštėje salėje pritrūko vietos trims 
DPS atstovams?
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Ketvlrtadienj (vykusioje spaudos 
konterencijoje dalyvavo neseniai 
panakirto teievtzfos laidos "Naujienos. 
Nuomonės" vedėja V. Preldytė, Radijo 
Irtelevlz^os valdybos narė N Oželytė 
ir Seimo narys A Kubilius.

V. Preidytė patelkė trumpą laidos 
"Naujienos. Nuomonės" Istoriją.

Laida jkurta 1992 metais, dar esant 
Aukščiausiajai Tarybai, kaip informadnė- 
analitlnė. Joje buvo numatyta plačiau 
nušviesti Ir analizuoti savaitės jvyklus, 
Sryšklnti kai kurias aktualijas, išklausant 
įvairių nuomonių. Laidos pageidavo 
Ir tuometinė opozicija (č. Juršėnas) 
bei L T ąpho vadovaudama RTV valdyba 

Tuoj po Seimo rinkimu, grižęs 
vadovam! "Naujienų" redakcija^ P- 
V. Kvietkauskas nedviprasmiškai davė 
suprasti, Jog tokia laida nebebus 
reikalingą tačiau kl Prezidento rinkimų 
nutarta nieko nekeisti. Laidą L  Tapinas 
lakė kaip koziri opozrcjos reikalavimams 
duoti jai atskirą eterio laiką, ys  sakė: 
"Kol aš esu čia, jūs atskiro laiko
neturėsite, kadangi tam yra "Naujienos. 
Nuomonės".

N ukelta | 2 p.
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Vytauto Landsbergio pirmininkavimo laikais neteko jo matyli vaidilos 
pareigose, bet, LDDP susigrąžinus valdžią Sis "istorikas ■ diplomatas" 
ramiai, be jokios reklamos sugrįžo | savo aukštą postą.

Dabar aišku: tai buvo Maskvai patikimas žmogus, Ištikimai jai tarnavęs. 
Savo pranešimus apie užsienio lietuvius siųsdavo j Vilnių. Tašiau du 
pranešimų nuorašus gaudavo tos organizacijos, kurioms jis Ir rašė tuos 
pranešimus, analizes, pasiūlymus.

Lojalusis komunistas aiškinasi buvęs tik nelaimingas kuklus pareigūnas, 
patekęs | didžiųjų kraštų politinius žaidimus. Bet 1986 metais vienas 
pagrindinių JAV laikraššių “The Washington Post" rašė aiškiai: "Aukštas 
administracijos pareigūnas... sakė, kad visi sovietai, susiję su išmetimo 
iš JAV Jsakymu, turėjo ryš| su sovietų špionažo aparatu šiame krašte” .

Jeigu Prezidentui A. Brazauskui svarbi palaikyti gerus ryšius su 
užsienio lietuviais, nejaugi jis mano, kad, jo ministrui paskyrus akademiškai 
visiškai nepasiruošusi diplomato darbui žmogų svarbioms pareigoms 
Užsienio reikalų ministerijoje, jis pakels mūsų pasitikėjimą? Ar tas žmogus 
turės jtakos užsienio diplomatų darbams? Ar jam teks matyti svarbius 
dokumentus? Ar jis tikrins, pavyzdžiu, ambasadoriaus A  Eidinto aprašymus 
iš Vašingtono? Kokios būdavo anų laikų diplomatų priesaikos savo 
viršininkams Maskvoje? Ar jau baigėsi tų priesaikų laikas?

Ypaš dabar, kai mums buvę patikimi diplomatai yra išstumiami iš 
pareigų, ar tai yra LDDP būdas pagerinti ryšius su Vakarų lietuviais?

Pagaliau nejaugi A. Brazauskas nežinojo, kalbėdamasis su JAV 
Prezidentu, kad Amerika išmestų diplomatų darbelių taip lengvai 
nepamiršta? Ar A. Brazauskas mano, kad JAV saugumo tarnybos 
nežino, kas šiuo metu tarnšuja Lietuvos užsienio reikalų veikloje? Ar 
Prezidentas negalvoja, kad, prašant iš amerikiečių visokios pagalbos 
Lietuvai ir net mums, Amerikos lietuviams, nepridera priimti j svarbias 
pareigas žmogų, kuris buvo išmestas Iš Amerikos?

O gal mes visko dar nežinome? Gal šio lojalaus partiečio paskyrimas 
pagerino ryšius su kolegomis Rytuose? Gal padėjo derybose dėl tranzito 
ar kitų opių dalykų?

Gal kas nors iš valdžios galėtų paaiškinti, kaip ji padeda mums, 
skirdama atsakingoms pareigoms tokius tarnautojus? Dar norėtume 
paprašyti: tegul tik mums nebando to aiškinti buvęs Maskvos savaitraščio 
korespondentas, dabar einąs spaudos atstovo pareigas A. Brazausko 
valdžioje.

Čikaga
("Lietuvos aidas" sutrumpinta) j

REIKIA
DIREKTORIAUS!

Po straipsnio mūsų laikraštyje 
"Pusė milijono už "Adatą", kuriame 
buvo aprašyta ekonominė situacija 
siuvykloje, esančioje Šiauliuose, Aido 
g. 16, pareiškimą išeiti iš darbo parašė 
direktorius Bronius Godeliauskas.

Nežinia, kas turėjo lemiamą įtaką 
direktoriaus apsisprendimui: 
publikacija ar aplinkybės kolektyvo 
viduje, tačiau "Adata" prieš valiutinj 
aukcioną liko našlaitė.

Ta proga miesto valdyba sudarė 
komisiją direktoriaus B. Godeliausko 
veikla patikrinti. Ši komisija - tradicinė, 
ją valdžia sukuria kuriam nors vadovui 
pačiam ar prievarta pajudėjus iš savo 
posto. Komisijos pirmininke paskirta 
vicemerė V. Stasiūnaitė, nariai - S. 
Jakštavičienė (ekonomikos skyriaus 
sektoriaus vedėja) ir J. Cinkienė 
(Valstybinės akcinės jmonės "Adata" 
vyr. buhalterė).

Kol komisija patelks išvadas 
valdybai, Ieškomas kandidatas 
"Adatos" direktoriaus darbo vietai 
užimti. Taigi visi, norintys, galintys 
bei sugebantys dirbti organizacinj 
darbą ir turintys pakankamą 
Išsilavinimą, skambinkite j valdybos 
ekonom ikos skyrių. Gal jūsų 
asmeninės savybės bei talentas bus 
pastebėti. Tai, laikai atėjo... Verkiant 
reikia direktoriaus, o jo ieškant 
tarpininkauja spauda. .

Irena KONČIUVIENE

M A/ĖJA  
BIUDŽETO 

ĮPLAUKOS
Leonas PELECKIS

Šiaulių miesto biudžetas praėjusj 
mėnesj gavo visu milijonu litų mažiau 
nei iepą, arba puse milijono itų mažiau 
pajamų nei planuota Septynių miijonų 
litų skola Išlieka, ir jau dabar aišku, 
kad metinis biudžetas nebus 
(vykdytas. Aoie tai informaciniame 
pasitarime miesto valdyboje pranešė 
meras Arvydas Saida. Nebus 
įvykdytos kai kurios programos, bene 
labiausiai dėl to gali nukentėti valymo 
Įrenginių statyba Šio svarbaus objBkto 
statytojams jau įsiskolinta apie 0.8 
mln. litų.

n

Atkelta Iš 2 p.
Po Prezidento rinkimų laida buvo 

patrumpinta nuo 45 iki 30 minučių. 
1993 metų vasarą iškelta papildoma 
sąlyga, kad V. Preidytė vestų tik kas 
antrą laktą o kitą laidą - valdžiai Įtinkanti 
žurnalistė, tačiau V. Preidytė su tuo 
nesutiko. Netrukus po to jvyko LDDP 
frakcijos susirinkimas, kuriame 
d a u g i a u s i a  
dėmesio buvo 
skirta kaip tik šiai 
laidai. L. Tapinas 
tada ją gynė,

sakydamas, kad laida rengiama 
profesionaliai. Tačiau ji vis tik buvo 
perkelta iš sekmadienio 21 val. j mažiau 
žiūrovų pritraukianti laiką • šeštadienio 
18 val.

Po neseniai jvykuslų aštresnių R. 
Ozolo ir R, Dagio pasisakymų laidoje 
L  Tapinas pasirašė įsakymą kuriame 
nurodė pakeisti laidos profili - 
nebeatspindėti politinių aktualijų, 
nušviesti tik Vyriausybės sprendimus 
nepolitiniu ir nepartiniu principu. Po 
to, kalbant apie naftos terminalą teko 
aiškintis dėl to, kad joje, be 
Vyriausybės atstovų, dalyvavo Ir 
Seimo narys A. Vaišnoras.

Atomazga jvyko tada, kai 
paskutinės laidos metu buvo paliesta 
privatizavimo tema ir buvo 
papasakotą kaip visos Vlniaus miesto 
kavinės 'apo vienos akcinės 
bendrovės “Vilanta" nuosavybe. Šioje

istorijoje buvo paminėta ir A. 
Šleževičiaus rezoliucija "Sutikti su 
"Vilantos" reorganizavimu".

Š| pirmadienj S. Sondeckis Ir L  
Tapinas buvo skubiai iškviesti ilgam 
kelių valandų trukmės pokalbiui pas 
A. Brazauską, č . Juršėną, A. 
Šleževičių, B. Genzel|. Kitą dieną L  
Tapinas informavo, jog šios laidos

CENZŪRA TĘSIAMA
ateinantį SeŠtadien] jau nebebus. 
Laidos uždarymą jis aiškino t jo .  kad 
užsienyje  nebūna tok ių  
komentuojančių laidų, o RTV valdybos 
posėdyje jau teigė, jog laida nebuvusi 
profesionaliai rengiama.

"Kaip matome, cenzūros prieš laidą 
lyg ir nėra, tačiau vyksta jbauginimo 
cenzūra; cenzūra yra baimė", - sakė 
V. Preidytė ir išreiškė nuogąstavimą, 
jog valstybinė televizija tampa vienos 
partijos televizija, Kai J. Januičio 
vadovavimo televizijai laikais paruošta 
medžiaga nebūdavo rodoma, bent 
žinojome, kur ir kokiais laikais 
gyvename, tačiau šiais laikais 
žurnalistams labai sunku. 
Paskutiniaisias mėnesiais man dirbti 
buvo sunku ir bjauriau negu Šioje 
studijoje vedant laidas sausio 13, kai 
aplink važinėjo tankai", - baigė savo 
pasisakymą V. Preidytė.

N. Oželytė kalbėjo, jog normalia,, 
šalyje vienintelės kitokios nuomonė 
"kvėptelėjimo" laidos uždarymas 
turėtų sukelti skandalą kadangi tai 
susidorojimas su laisvu žodžiu j, 
priminė, Jog jau nuo pat valdybos 
paskyrimo ja yra manipuliuojama 
nors statuts numatyta, kad Rfy 
generalinio direktoriaus skyrimo 

pr er oga t yva  
-iklauso pačia, 
valdybei, jau 
P i r m a j a ma
posėdyje buvo

pateiktas B . Genzelio pasirašyta, 
projektas, kad generaliniu direktoiium 
turi tapti L  Tapinas.

"Labai gaila pono L  Tapino 
mano klausimą, ar jis yra laisvas, 
atsakė, jog nėra laisvas nuo dešiniųjų 
spaudimo", ■ reziumavo N. Oželytė

A. Kubiliaus nuomone, ta 
suprantama reakcija po referendumo 
'Komi, idant nervinasi Ir slautėj.

- sakė jis. "Dirbama žingsnis , 
ž ngsnio" - sakė Seimo naiys i 
priminė, jog jau anksčiau išjungta 
parlamento radijo studija. Jc 
nuomone, pakantumas kitokia 
nuomonei bei nepalankiai teisybe 
šiai partijai niekada nebuvo būdingas, 
kaip ji besivadintų. "Jeigu parašas 
dėl "Literatų svetainės" slegia 
premjero sąžinę, tai. aš manau „a 
premjero, o ne laidos vedė,r, 
problema", - baigė jis.

m r

Šiauliuose jsikūrė dvi naujoė 
gyvenamųjų namų eksploatavimo 
bendrijos - Kviečių g. 56 Ir Tilžės g. 
65,

* * *
Šiaulių miesto valdyba leido Ch. 

Mileriui 3-jų kambarių bute (Vilniaus 
g. 120-4) jrengti pramoninių prekių 
parduotuvę, A. Apinys 3-jų kambarių 
bute (Stoties g. 4-1) jkurs lombardo 
paslaugų jmonę.

N. Šiatkienė 2-jų kambarių bute 
(Vilniaus 263-91) jrengs maisto prekių 
parduotuvę ir kavinę, o M. Taralis 2- 
jų kambarių bute (Vytauto g. 90-19) - 
videokasečių nuomos punktą.

Dar vieną maisto prekių parduotuvę 
[rengs p. J. Lukšienė Gegužių 85-33 
(trijų kambarių buto), o A. Stankutės 
3 kambarių bute (Gegužių g. 76-1) 
jsikurs kirpykla.

N. Račkauskienės 2-jų kambarių 
bute (Gegužių 44-17) leista jrengti 
stomatologijos kabinetą, o Dainų g. 
24-18 (3 kambarių bute) p. T. 
Androsova prekiaus vaistais.

Keturių kambarių bute (Gardino 
g. 15-63) p. S. Regales jrengs dar 
vieną kirpyklą: p. A. Butkus 2-jų 
kambarių bute (Gegužių g. 51-1) ims 
veikti pramoninių prekių parduotuvė.

’ onia E. Rimkuvienė 3-jų ir 2-jų 
kambarių butuose (Gegužių g. 77-1,

2) prekiaus maisto ir pramoninei s 
prekėmis.

Vadinasi, vėl atsiras naujų d u r ų  

su kolonomis prie standartinių 
daugiabučių namų?

* * ■
Pabrango gyvenimas valkatoms 

ir beglobiams, gyvenantiems Š ia u l ių  

miesto nakvynės namuose. Tiesa, 
pirmąjį mėnesj čia besiglaudžiąs 
benamis nieko nemokės. Tačiau ui 
antrąjį čia pragyventą mėnesj reikės 
mokėti 8 litus, už trečiąjį - 10 Lt, ui 
ketvirtąjį -12 Lt, už penktąjį -14 Lt, ui 
šeštąjį - 16 U.

Asmenys, nakvynės namuose 
gyvenantys daugiau nei pusmeti 
pradedant septintuoju mėnesiu, 
mokės po t ,0 Lt kas parą.

Nepilnamečiai Iki 16 metu 
našlaičiai iki 19 metų, I grupės inva lu l 
nuo aukščiau išvardintųjų mokės |  
atleidžiami.

Nepilnamečiams nuo 16 iki 
metų amžiaus, daugiavaikėms (turin I 
čioms 3 Ir daugiau vaikų iki 16 m etijl 
šeimoms mokesčiai už nakvynes! 
namų paslaugas 50 proc. sumažinti I

parengė Irenai 
VASINAUSKAITEI

Rudens nuojauta. Ričardo DAILIDES nuotr.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
SKYRIŲ ATSTOVŲ 

PASITARIMAS
Š, m. rugsėjo 10 d., šeštadienį, 

jvyko Šiaulių zonos Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) atstovų 
pasitarimas. Dalyvavo Seimo narys 
Antanas Račas, Radviliškio, Kelmės, 
Šiaulių rajono Ir miesto skyrių atstovai. 
Aptarti referendumo rezultatai.

Pasitarta dėl tolimesnių Tėvynės 
Sąjungos veiklos principų. Diskutuota 
dėl Tėvynės Sąjungos skyrių 
strategijos ir taktikos savivaldybių 
rinkimų laikotarpiu.

"Aušros alėjos" Informacija

UŽ KA MALONĖ?
PREZIDENTAS 

PASIGAILĖJO DVIEJŲ 
ŽMOGŽUDŽIŲ

Leonas PELECKIS
Iš tų šešiolikos, kuriems ne

seniai LR Prezidentas A. Bra
zauskas suteikė malonę, dau
gelis nuteisti už valstybinio, vi
suomeninio bei asmeninio turto 
vagystes. Du jų - buvę Joniškio 
milicijos karininkai Antanas Kry- 
geris ir Juozas Kybartas - nuteisti 
už žmogžudystę. Jiems bausmė 
sumažinta net trejais metais. Re
dakcijai daug žmonių skambino 
ir piktinosi: "Ar verta gailėtis žmo
gžudžių?" Taip pat klausė: "Gal 
taip nasielgta todėl, kad milici
ninkai “ pasižymėjo" labai svar
bią senajai gvardijai naktj - liepos 
21-ąją?”

Vakar kalbėjomės su Joniškio 
miesto apylinkės teisėja Rima 
šimbelyte, Atgimimo pradžioje 
šiame mieste dirbusia prokurore 
ir tada, 1991 metais, atlikusią 
pirminius tardymus. Ji papasa
kojo, kad tą tragiškąjį vakarą J. 
Kybartas ir A. Krygeris gatvėje 
buvo šiek tiek sumušti. Vieną iš

tame incidente dalyvavusių 
Dainių M. - jie parsivedė j mili-1 
cijosskyriųir mušė guminėmis 
lazdomis. Vėliau medikai paša 
kojo, kad labai žiauriai užmušto I 
jaunuolio kūne nebuvo sveikos | 
vietos, visassutino, nebedirbc I 
inkstai. Kalbėta, kad pareigūnai I 
buvę išgėrę, tačiau ar tada buvo I 
nustatytas jų girtumo laipsnis Į 
teisėja R. Šimbelytė dab?r r ’ - 
bepamena. Ji manė, kad čia I 
prisidėjo ir asmeninės tų mili-1 
cijos karininkų savybės - buvo I 
žiaurūs. Paklausta, kaip žiūri i P 
bausmės sumažinimą žudi
kams (J. Kybartas buvo nuteis |
tas 12 metų, o A. Krygeris -13 Į 
metų), p. Šimbelytė atsakė, kad I 
sunku spręsti, ar tokių reikia I 
gailėtis. "Tačiau kiekvienoje by-1 
lojeyra žmogus", - sakė ji. Nea-1 
bejojarrti, kad jie j kolegų tarpą Į  
nebegnš; nenorėtų kaltinamų)1! Į  
suole matyti panašių nusika! | 
tėlių.
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GERB. p. ŠEJUNAlT 1
j Labai malonu man buvo su Tamsta susitikti ir pasišnekėti I
I įvairiais Lietuvą ir "Aušros alėją" liečiančiais klausimais Tikiu I  
| sekančios viešnagės metu vėl pasimatyti.
| Šiais metais sueina 50 metų nuo mano tėvo, Šiaulių žemiečio I
j  mirties. Siunčiu -Tamstai kopiją straipsnio, tilpusio Amerikoje i  
J Vienybėje" 1983 m. Gal rastumėte vietą ir progą jj perspausdinti !  
J jūsų laikraštyje? Būčiau labai dėkingas.
I Su geriausiais linkėjimais |

Jūsų Vytautas ŠLIŪPAS

DAR APIE
DR. JO NĄ ŠLIŪPĄ

P. LELIS
Apie aušrin inko ir  didžiojo Lietu

vos veikėjo dr. Jono Šliūpo gyve
nimą yra p la č ia i parašyta Liet. Enci
klopedijoje, be t ta i tik  ofic ia li jo  b io 
grafija, kuri ne viską pasako. Čia

MOKSLAS 
IR VEIKLA

1871 m. nepriimtas j Šiaulių ir 
Kauno gimnazijas, tik 1873 m. pa
sirengęs Paruošiamojoje m okyk
loje, priimtas j M intaujos gimnaziją, 

i kurią baigė 1880 m. su pagyrimo 
lapu. Tais pat metais jstojo j M ask
vos universitetą, kur studijavo filo
sofiją. Jis ten jsteigė Lietuvių Stu
dentų draugiją. A tostogų metu va
žinėjo po Mažąją Lietuvą - lankėsi 
Tilžėje, Ragainėje, Klaipėdoje, norė
damas susipažinti su kraštu ir jo 
veikėjais lietuviais.

1882 m. persikėlė j Petrapilio 
Universitetą. Ten organizavo stu
dentų riaušes. Policija ištrėmė jj j 
tėviškę. Gavo darbą ir mokė grafo 
Zubovo vaikus Bubių dvare, j jokj 
universitetą nebepriimtas, turėjo eiti j 
kariuomenę, todėl 1883 m. išvažiavo 
studijuoti j Genevą. Bet tų  metų 
rugpjūčio mėn. J. M ikšui pasitrau
kus iš redaktorių ir išvykus j Kalnujus 
pas Donoiną - Silvestravičių, Mar
tynui Jankui kviečiant, Šliūpas at
vyko j Bitėnus redaguoti "Aušrą” . 
Netrukus vokiečių policija pradėjo 
kibti prie Šliūpo už jo  veiklą. 1884 m. 
kovo 14 d., besislapstydam as nuo 
vokiečių po lic ijos , jis  išvyko  j

pateikiam a pa  
p ildom ų žinių, 
pa im tų  iš  jo  
brolio dukters 
Gražinos Šliū-
paitės-Siliūnienės atsiminimų.

Kalnujus ir praleidęs savaitę nuvyko 
j Kauną pas karininką Smilgj, su 
kuriuo važiavo į Varšuvą įteikti 
generalgubernatoriu i memoran
dum ą dėl lietuvių persekiojimo.

ŠLIŪPAS 
AMERIKOJE

Iš Varšuvos jis  patraukė j Mintaują 
pas savo suž ieduo tinę  Liudą 
Malinauskaitę, kur praleido dvi 
savaites. Pasiskolinęs iš jos 200 
rublių ir su Jankaus parūpintu pasu 
išvyko per Hamburgą j Ameriką. 
Sieną jis perėjo slaptai iš Palangos j 
Nimerzatę (žvejai jį pervežė jūra).

Amerikoje Šliūpas išgyveno su 
pertraukomis 35 metus. 1889 m. 
buvo įstojęs į  Maryland medicinos 
mokyklą, kurią baigė 1891 m., 
gau dam as MD la ipsnį. Gydė 
ligon ius, bet nuolat kaitaliojo 
miestus, nes buvo įsijungęs į plačią 
lietuvišką veiklą Amerikoje. Nuo 
1891 iki 1917 m. gyveno Wilkes- 
Barre, Plymouth, Shenandoah, New 
Yourke, Philadelphijoj, Scrantone.

Po vasario mėn. revoliucijos 
Rusijoje, 1917.04.26 išplaukė iš New 
Yourko laivu per Ramųjį vandenyną 
su savo dukra Aldona Šliūpaite (Dr. 
A ldona mirė 1979 m.) ir V. Kapsuku- 
M ickevič ium  ir su juo  karštai

ginčijosi dėl Lietuvos.
POLITINĖ 
VEIKLA

Apvažinėjęs didesnes lietuvių 
stovyklas Petrapilyje, Maskvoje, 
Kijeve, sustojo Voroneže pas savo 
žentą Martyną Yčą. 1917 m. nuvyko 
į Stoholmą, kur dalyvavo lietuvių 
kon fe rencijo je . Dėl tu o  metu 
įvykusio  bolševikų perversm o

P e t r a p i l y j e  
nenorėjo grįžti į 
Rusiją, pasiliko 
šešius mėnesius 
Stoholme ir ten 
rašė knygą apie 
l i e t u v ių - la t v ių  
b e n d r o s  
valstybės kūrimą 

Nebegalėdamas 
grįžti į Rusiją 1918

m. gegužės mėn. grįžo į Ameriką ir 
dalyvavo "Mid-European Union 
organizacijoje su Tomu Masariku, 
Dmovskiu ir Paderevskiu dėl čekų, 
lenkų ir lietuvių bendro veikimo.

B ič iu lio  pro f. S im p sono  
kviečiamas, 1919 02 24 nuvyko į 
Londoną atstovauti Lietuvai, nors 
tuo metu Lietuva dar nebuvo 
Anglijos pripažinta "de facto". Jis 
ten suėjo su latviais dėl bendros 
valstybės kūrimo, bet kadangi latviai 
jo projektui nepritarė, tai niekas iš to 
ir neišėjo. Tais metais balandžio 
mėn. atvykus į Londoną tikram 
lietuvos atstovui V. Čepinskiui su 
padėjėju K  Bizausku, Šliūpas, 
nebeturėdamas ko veikti, nuvyko į 
Paryžių pas savo žentą Yčą ir 
"įsijungė” į Lietuvos delegaciją 
taikos konferencijoje.

Jis padėjo Lietuvos karinei misijai 
nup irk ti karo m edžiagą iš 
amerikiečių sandėlių be $ 250000 
komiso, kurio reikalavo jtakingas 
Amerikos žydelis, pasakęs Yčui: 
“ Bez m enia vy e tich  vešče j 
nepolučite” . Dėl to  Šliūpas, kaip 
A m erikos  p ilie tis  kre ipės i į 
Prezidentą W ilsoną, ir žydelis 
komiso negavo, bet estai ir latviai 
sumokėjo,

Tęsinys kitame numeryje.
(Kalba netaisyta)

SA V A IT Ė S ŠIUPINYS

PAKRUOJIS
Prie Dvariukų tvenkin io bus 
statoma hidroelektrinė. Ją statys 
užsieniečiai.
* * *

Klovainius apstojo gaisrai, prie 
apdegusios daržinės durų rasta 
šiaudų. Padegėjai buvo prinešę 
šiaudų ir malkų.

"Taikos" ŽUB gyvulių sargui 
pamiršus savo pareigas, karvės 
ištrūko iš aptvaro ir atsigėrė 
vandens iš beicuotos statinės. 
Apsinuodijo 15 gyvulių. Keturias 
žaląsias teko užkasti.

Paežerių kaime nuo elektros 
a tram ų p a vo g ta  beve ik  
kilometras laidų.
* * *
Naktį iš Lygum ų veislin io 
prieauglio tvarko dingo du arkliai 
ir dvikinkis vežimas guminiais 
ratais.

KELMĖ
Rugsėjo 4-ąją prie Tytuvėnų 
bažnyčios buvo sutikti garbūs 
svečiai - tarptautinės katalikiškos 
organizacijos 'Tradicijos, šeimą 
nuosavybė" atstovai iš 9 pasaulio 
šalių. Juos lydėjo Seimo narys 
A. Račas. Svečiai po pasaulį 
keliauja kartu su 1917 m. Fatimoje 
(Prancūzija) apsireiškusios 
švenč iaus ios ios  m ergelės 
statula. Svečiai pagiedojo 
bažnyčioje. Po to šimtai žmonių, 
giedodami ir melsdamiesi išėjo 
į Šiluvą. Prie jų prisijungdavo 
vis nauji maldininkų būriai. Eitynių

dalyviai, pasimeldę Šiluvos 
koplyčio je, vėliau dalyvavo 
parapijos bažnyčioje už Lietuvą 
aukotose Šv. Mišiose.
* * *
Praėjusį savaitgalį iš Pašventupio 
bendrovės fermos pavogti 2, o 
iš Vijurkų kaimo gyventojos Z. 
U. ganyklos-vienas arWy& Palėpsių 
kaimo gyventoja Danutė Jurgilienė 
ganykloje nerado telyčios.

Iš "Dubino" bendrcvės žolės miltų 
agregato dingo 6 tonos roetalo 
laužo, o iš privačios įmonės "Zalpė" 
pavogti du kubiniai metrai lentų.

Darbo birža pranešė, kad labiausiai 
dabar rajonui reikalingi gydytojai, 
elektrikai, suvirintojai elektrą miško 
pjovėjai. Sunkiausia įsidarbinti 
turintiems aukštąjį išsilavinimą, 
ypač ikimokyklinio auklėjimo 
darbuotojoms, agronomams, 
zootechnikams, statybininkams.

TELŠIAI
Rugsėjo 1 -ąją j Viešvėnų parapiją 
aplankyli tikinčiųjų buvo atvykęs
Telšių vyskupas Antanas Vaičius. 
Ekscelencija pirmiausia apsilankė 
vietos mokykloje. Po to visi patraukė

Prasidėjusi prenumerata kelia nerimą 
Centrinės bibliotekos direktorei 
Virginijai Černiauskienei, kun abuoją

ar įstengs užprenumeruoti miesto |  
ir ka im o b ib lio te ko m s  i  
reikalingiausius laikraščius bei . 
žurnalus. Ankstesniais metais 1 
kaimo skaitytojus pasiekdavo f, 
net 15-20 pavadinimų leidiniai, .| 
o dabar svarstoma, ar kitiems J 
m etam s pas iseks  |į
užsiprenum eruoti nors 3-4 ii 
laikraščius, o apie žurnalus jau 
nė nesvajojamą IJ

AKMENĖ
Rugsėjo 20 d. Lietuva minės - 
kunigo, rašytojo ir visuomenės I  
vekėjo, tautos žadintojo J. Tumo- į| 
Vaižganto gim imo 125-ąsias ■■ 
metines, š ia  proga Vaižgantą W 
verta prisiminti ir akmeniškiams. |  
Nuo 1911 metų kovo iki 1914 ■ 
metų gruodžio jis kunigavo su J 
m ūsų dab a rtin iu  ra jonu I  
besiribo jančio je Laižuvos |  
parapijoje, čia parašė nemažai _ 
grožinių kūriniu, ne kartą buvojo I  
Viekšniuose, Akmenėje. 

RADVILIŠKIS .
Rugsėjo pirmosios naktį iš ■ 
Mankiškių žemės ūkio bendrovės |  
mechaninių dirbtuvių kieme |  
esančios degalų kolonėlės J 
pagrobta 7201 dyzelinio kuro ir f  
775 I benzino A-76. ||

Pakalniškių kaimo gyventoja I  
J. S. ganykloje pasigedo 8 mėn. |  
jaučio prie tvarto trejų žąsų. ■ 
*  *  *

Jasių kaimo gyventoja B. M. |  
ganykloje rado papjautą ir ■ 
išmėsinėtą avj.
*  *  *  I
Tris arus bulvių nukasė ■ 
baisiogalečiui V. J., nurovė apie J 
120 kg česnaktį- Palonų kaimo I

I 
I 
I
J

I

gyventojui V. K.

SAVAITĖS ŠIUPINYS

TAI
BENT
SKILTIS...

(provincijos “ pletkal” , 
juokeliai. Ir kiti pašnekėjimai)

Eina dvi bobutės, lazdele 
pasiramsčiuodamos, ir draugiškai 
šnekučiuojasi:

• Girdėjai, Lietuvoje dar vienas 
vagis atsirado?

- Nu je, o  kas dar be Vagnoriaus 
ir Lansdbergio išdykauti gali?

- Tavo Š leževičius kažkokį

restoraną Vilniuje "prichvatizavo".
- O tu pati ką pavogei?!
Močiutės išsiskyrė ir nuėjo j

skirtingas puses: viena j kairę, kita 
j dešinę...

*  *  *

Šiauliuose sklando neįtikėtinai 
š iu rp u s  gandas, kad 
bankrutavusio pono Filipavičiaus 
''O m egą" nusip irko  v ieno Iš 
Česlovo Juršėno pavaduotojų 
žmona.

* *  *

JVYKIS. Iš Šiaulių Savivaldybės 
garažų buvo dingę dvi tarnybinės 
"Volgos". Valdžiai pasisekė, nes 
dingę automobiliai šiais neramiais 
tra n sp o rto  va g ysč ių  la ika is 
ATSIRADO.

*  *  *
Pasaka be galo
Gyveno kartą geras Sąjūdis. 

Turėjo jis daug laisvų laikraščių, 
kurie vėliau pasileido...

*  *  *

| redakc iją  paskam binęs 
šiaulietis pasiskundė, kad mieste 
verkiant trūksta  parduotuvės 
savižudžiams. Žm ogus mano, kad 
atėjusieji į ją, vien susipažinę su 
savo ke tin im ų  rea lizav im e  
priem onių kainom is, pake is tij 
apsisprendimą palikti šį pasaulį.

* * *
- įdom i bus Lansdsbergio ir 

Šleževičiaus byla teisme, - pasakė/ 
te ležurnalistė Vanda P re idy№ 
"Naujienų, nuom onių" laidoj f j, 
komentuodama Vilniuje esan č ios  
"Literatų svetainės" neteisk1 tą  
privatizavimą. Ir ŽODIS TA'PO 
KŪNU: populiari televizijos k rida 
uždaryta. "Naujienos, nuom or ,ės" 
Lansdsberg io  - Š leževič .aus 
teism o nebekomentuos.

VIENAS IŠ LDDP ŠIAULIŲ!
SKYRIAUS LYDERIŲ SAVO  

KAILIU IŠBANDO JO 
PARTIJOS PASIŪLYTĄ  

INDĖLIŲ INDEKSAVIMO  
MECHANIZMĄ

| Sąjūdžio būstinę atsiimti jam Įsteigtosios premijos už a gitac1 iją 
'PRIEŠ”  rugpjūčio 27-osios referendume buvo atėjęs Bo nifac as 

Kurklietis. Čia jis susipažino su premijos steigėju, pateiki tsiu j am 
siurprizą. Ponas Z. T. pasiūlė apdovanojimo norinčiam atid; riau 
persiskaityti premijavimo sąlygas.

B. Kurklietis, išsitraukęs iš kišenės "Aušros r alėja "  ir 
prisipažinęs, kad šio laikraščio jis neskaito, o apie apdo varv ujimą 
sužinojo iš Petro Dargio, ėmė nagrinėti 10 Lt gavimo vi ngr /bes.

Jam besigilinant j publikaciją, premijos steigė) as Z. T. 
komentavo...

(tęsinys dar bus)

“ pletkus”  sukor tsp .ektavo 
Barbora Kl iRk C1LAITĖ

ATSIPRAŠYMAS APGAILESTAUJAf <IT
Apgailestauju, kad straipsnyje "Nebėra nieko švento" įsi- vėlė 

apmaudi klaida: žymus miesto architektas Kajetonas JUI 3Ė' MAS 
perkrikštytas JURĖLA.

Atsiprašau abiejų ponų - K  JURĖNO ir R. JURĖLOS, jei jiems 
ta klaida sukėlė neigiamų emocijų.

Irena VASINAU5 SK AITĖ

KODĖL ATSTUMIAMI SA X JLIAI?
L ie tu v os  š a u lių  s ą ju n g a  kre ipėsi 

la išk u  į  P re z id e n tą  ir  p re m je rą . K re ip i
m e si s a k o m a , k a d  k ie k v ie n ą  d ie n ą  vis  
d id ė ja n tis  n u s ik a ls ta m u m a s  k e lia  n e
rim ą šalies gyventojam s. Lietuvos teisė
saugos organa i bei įstatym ai ja u  negali 
g a ra n tu o ti ž m o n ė m s  n e t ik  a s m e n in io  
tu rto , be t ir g y v y b ė s  ap s a u g o s .

Š au lių  są jungos v a d o v y b ė  n e  k artą  
k re ip ė s i j L ie tu v os  V y ria u sy b ę , v id a u s  
re ik a lų  ir kraš to  a p s a u g o s  m in istrus, 
siū lydam a savo p a g a lb ą  viešajai tvarkai 
p a la ik yti, kovoti su n u s ik a ls tam u m u ,

p a d ė ti ap s a u g o ti k' a i  Ao p a s ie n į, ruošti 
L ie tu v os  ja u n im ą  T 1 jv y n ė s  g y n y b a i. 
T a č ia u  š a u lių  p t  tsi ū ly m a i v is u o m e t  
lik d a v o  b e  a tg a rs 1 o.

K yla  k lau s im e .s, k o d ė l N e p rik la u 
som ai U etu va i ne< ei Kalinga n e m o k a m a  
š a u lių  p a g a lb a ?  U  ž  sa v o  d a rb ą  m e s  
n ereikalau jam e art jy/ jin im o , n es d irb a m e  
T ėv yn ė s  m eilės i r f  >atriotižkum o v e d in i,  
- s a k o m a  Š a u liu  i s ą ju n g o s  la išk e.

A. TITKUS 
"V a lt t ječlų la ikraštis"



^  , 'F  j

PIKANTIŠKI ŽUVIES  
PIRŠTELIAI ANT IEŠMELIŲ
150 g šampinjonų, raudonojo pipiro 

(150 g), dėželė šaldytų žuvies pirštelių 
(10 gabalėlių), 3 šaukštai aliejaus, 
druskos, pipirų.

Pomidorų padažui: 2 nedideli 
piomidoral, 200 g pomidorų padažo, 
druskos, pipirų, šaukštas baltop vyno.

Sūrio padažui: 100 g fermentinio 
sūrio, 50 ml pieno, citrinos sulčių, 
pora griežinėlių citrinos, druskos, 
pipirų, cukraus.

Grybus perpjaukite pusiau.
F lai jdoną pipirą supjaustykite dailiomis 
j i  10 stelėmis. įkaitintuose riebaluose 
iki auksinio atspalvio pakepinkite 
g r ybus  Ir žuvies pirštelius, 
raudonuosius pipirus tik akimirkai 
sur neškite j bendrą masę. Išimkite iš 
keprt uvės žuvies pirštelius ir 
supjE lustyklte j tris dalis, po to 
susm aigstyklte ant medinių lešmelių 
žuvie: 3 gabalėlius, daržoves bei 
grybu s. Pabarstykite prieskoniais. 
Pomia orų padažui sveikus pomidorus 
supjai istykite riekelėmis, sudėkite j 
nedidi rlj puodelj ir drauge su- 
daižovi imis bei prieskoniais Ii 'akuoju 
vynu | patroškinkite. Sūrio padažui 
lermer itlnj sūrj sutarkuokite ir' 
sumalė /kita su pienu, citrinos sultimis 
ir prlesk oniais. Visą masę papuoškite 
smulkio mis citrinos dalelėmis.

IstalE (pateikiama:iešmeliaisužu- 
v im ir da tovėm sudėliojami lėkštutėje, 
o pom 'dorų bei sūrio padažai 
p, atiekiar ni atskiruose dubenėliuose.

KOI <S BRANGAKMENIS  
MAN TINKA?

F ’ agal I ly tų  kalendorių 1994-ieji - 
Ju o d e lio  gaidžio -"etai, nušviesti 
Venį iros Ir Merkurijaus. Veneros 
akmonys - granatas ir malachitas, 
Merk urijau - 'kalnų krištolas, 
chrizc 'litas.

Kra ujo s; ralvos granatas - priopas 
-atneš laimi 'aktyviems,aistringiems 
žmonė ms, I r et netiks racionaliems, 
lėtiems.

Grar rato turėtų atsisakyti ir 
hlpertoi likai, šis brangakmenis 
labiausia ritink a Šauliui, Liūtui, Avinui, 
nepatarti nas Mergelei. Ožiaragiui.

Puikiai atrot tarės malachitas - labai 
apgauli™ tas., lis taip sugeba sutelkti 
kitų dėmi isj j savo savininką, kad 
anksčiau |aun oms merginoms net 
nebuvo leis rta di Veti šio brangakmenio 
papuošalų ,bai minantis, kad jos bus 
išprievarti luto  s. Malachitas 

' Svarstyklių, Lii ūto akmuo, puikiai 
gydantis šių Zod. ano ženklų bronchinę 
astmą, reun latlz mą, centrinės nervų 
sistemos lig, is. L )eja, Jaučiui, Vėžiui, 
Skorpionui ir k lergelei jis ne tik 
nepadės, be t ne1 'gi pakenks.

Chrizolitas -tait tos ir meilės akmuo. 
Puikus moters tallt smanas, suteikiantis 
jai patrauklum o Ir paslaptingumo. Be 
to, tinka ir versli nin*. ams, nes manoma, 
jog atneša jie ms sėkmę. Įrėmintas 
auksiniame ž iedi i, mūvimas ant 
bevardžio kairi osic is rankos piršto.

Kainų kristalą saf išaugo papuošalo 
savininką nuo ži imu poelgių Ir 
nepageidaujamu | šit uacijų. Sustiprina 
atmintį, padei 1a bendrauti su 
žmonėmis. Šio ai tmens amuletą 
geriausia nešie tis kišenėje arba 
pritvirtintą grandį™ šie orie kaklo. Kalnų 
krištolas-Dvynių IrV lergeliųakmuo, 
netinkantis S’ /ar styklėms Ir 
Skorpionams.

SPORTAS

Madride (Ispanija) vyko lengvo
sios atletikos varžybos, vienos iš 
paskutinių prieš ki’ ą savaitę 
prasidedančias Pasaulio taurės 
varžybas. Ir vėl pergalę laimėjo 
sprinteris Denisas Mltchelis (JAV).

Jis 100 m nubėgo per 10,12 sek. 200 
m bėgimotakelyje greičiausias buvo 
Frankas Fredericksas (Namibija) - 
20,26 sek. Nenugalimas šj sezoną 
Collnas Jacksonas (Didžioji 
Britanija). 110 m barjerinio bėgimo 
nuotoljjis baigė per 12,99 sek. Šuolio 
| aukštj sektoriuje pergalę šventė 
Javleras Satomayoras (Kuba) - 2,37 
m. Kitų rungčių Madride nugalėtojai: 
vyrai - 400 m - Michaelas Johnsonas 
(JAV) - 43,90 sek., 400 m b/b - 
Samuelis Matete (Zambija) 46,03,

Dailės galerija (Vilniaus g. 245). 
Eduardas Juchnevičius. Akvarelės 
"Gildija", Kūrybinis 
duetas: Rimas Šlipa- 
vičius ir Andrius Miežis.

"Aušros”  muzle|us 
I rūmai (Aušros ai. 47).
Keramika ir tekstilė. Iš 
“Aušros" muziejaus fon
dų. Paroda, skiria pope-

žiaus Jono Pauliaus Ii vizito Lietuvoje 
metinėms.

II rūmai (Vytauto g. 89). Lina

Antradienis, rugsėjo 13 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 Sveika, 

Prancūzija. 8.45 TV anonsas. 18.00 
Žinios. 18.10 Laida lenkų kalba 18.20 
Žinios. 18.35 Programa vaikams.
19.15 Dok. ciklas Stebuklai ir kiti 
burtai". 20.00 Krepšinis. "Lavera" 
(Kaunas) - "Plannja Basket". 20.40 
Koncertas. 21.00 Panorama. 21.35 
Krepšinis. 22.25 F. "Kai kas gyvena 
kaip Lozorius", "Ten didelis, platus 
pasaulis", 23.20 Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 6.00 Tik 

vaikams. 8.40 Muzika. 9.00Meninis 
filmas "Uogos Aliaskoje". 10.40 
jdomūs žmonės. 11.20 Anglų kalbos 
pamokėlė. 11.25 Pertrauka. 13.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
Šiand ien. 14.30 Verslas šiandien. 
15.0C Kelionių žurnalas. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.25 Muzika. 19.40 
Meninis tiĮmas "Santa Barbara1'. 538 
d. 20.30 Žinios. 20.45 Tik valkams.
21.10 Muzika. 21.25 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.30 Viskas juokui. 22.00 
Meninis filmas "Gatvės kariai" 
(įtempto siužeto kovinis f., JAV). 23.35 
Muzika. 24.00 Žinios. 00.10 Muzika.

LltPolilnter
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė". 9.25 Keturi ratai, 9.45 Laida 
' it asl". 15.00; 17.00; 20.00; 0.05 
Naujienos. 15.25 Animac. filmas. 17.25 
Rusijos balsai. 17.40 Klaustukas.
18.00 Krepšinis. Kauno "Atletas"- 1 kalbos pamokėlė. 19.25

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Skopjės "MZT Hepos Skopjė" 19.30 
F. uaukinė rožė". 20.35 JAV TV 
serialas "Aukštumos". 21.40 A. 
Sokurovas. 2210 Futbolas UEFA 
taure. 0.15 Spaudos ekspresas.

Trečiadienis, rugsėjo 14 d.
LIETUVOS TV
7.4^ Labas rytas. 8.15 TV anonsas. 

J8.U0 Žinios. 18 10 Koncertas. 18.35 
Žinios. 18.45 TV anonsas. 18.50 
Programa vaikams. 19.30 Dok ser. 
"Japonija: dvasia Ir forma” 20.15 
Krikščionio žodis. 20.25 F "Šuns 
namas". 21,00 Panorama. 21.35 
Spektaklio "Virvė" premjera. 22.35 
Muzika ir mes. 23.20 Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik 

vaikams. 8.40 Muzika. 9.00 Meninis 
filmas "Santa Barbara". 538 d. 9.50 
Viskas juokui. 9.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 10.00 Pertrauka. 13.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 11.10 
Pertrauka. 13,55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.30 Verslas šiandien.
15.00 Kelionių žurnalas. 18.30 
Jurbarko TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.25 Muzika. 19.40 
Meninistilmas "Santa Barbara". 539 
d. 20.30 Žinios. 20.45 Tik vaikams.
21.10 Muzika. 21.20 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.30 Dokumentinis fimas.

22.00 Meninis filmas "Maišto 
Iškyšulys". 2 s. (drama, JAV). 22.55

Muzika. 19.40 Meninis fįlmas "Santa 
Barbara". 540 d. 20.30 Žinios. 20.45 
Tik vakams 21.10 Muzika. 21.25 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.30 Dokumentinis 
filmas. 22.00 Meninis filmas. 23.00 
Muzika. 24.00 Žinios. 00.10 Muzika.
01.00 Pabaiga.

LitPoIiirter
7,00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė” . 9.25 Muzikos festivalis "Nlda- 
94". 15.00; 17.00; 20,00; 23.35 
Naujienos. 15.50 Multitrolija 16.05...lki 
16-os ir vyresniems. 17.20 Keturi ratai. 
17.40 Laida "Viskas!". 18.00 Piko 
•alanda. 18.25 F, "Laukinė rožė". 
18 55 Ekskliuzivas. 19.40 Labanak 
vaikučiai. 20.35 JAV TV serialas 
"Aukšlumos". 21.30 F. "Aš Ir Kai .. . s 
1-2 s. 23.45 Dainuoju jums. 0.10 
Spaudos ekspresas.

S AT1
Antradienis, rugsėjo 13 d.
16.05 F. "Bonanza". 17.00 

“Žvaigždžių kelias". 18.00 "Rlzkuokl"
18.30 Regioninė programa. 19.00 
"Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. "Kalnų gydytojas” .
23.15 U. Mejerls: "Nesutinku!"

Trečiadienis, rugsėjo 14 d.
16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18 00 "Rizikuoki"
18.30 Regioninė programa. 19.00

1000 m - Venuste Niyongobo 
(Burundis) 2:15,91,3000 m-Aloisas 
Nizigama (Burundis) 7:47,49, 5 km 
ėjimas - Jesus Garota (Ispanija) 
21:34,1, šuolis j tol) - Nlke'as 
Povvellas (JAV) 8,22 m, ieties 
metimas • Juha Laukkanenas 
(Suomija) 83,50 m; moterys -100 m 
- Irina Privalova (Rusija) 11,02 sek., 
400 m. - Sandra Myers (Ispanija) 
50,33, 800 m - Natalija Duchnova 
(Baltarusija) 1:58,88, šuolis | aukštj - 
Britą Bilač (Slovėnija) 1,94 m.

Prieš plėšikus - 
lipniomis putomis

Kovai su prievartautojais, turto 
plėšikais JAV gaminama daug ir 
įvairių priemonių, ir jos vienaip ar 
kitaip padeda užpultiesiems 
Neseniai pradėtas gaminti dar 
vienas "ginklas" - balionėlis su 
specialiu skysčiu. Papurškus juo 
užpuolėją, šis pasidengia lipnia 
puta. Nuplauti putas dar nėra 
priemonių.

Pagal “ Nauka I žlznj"

Balčiūnienė. Nertų gėlių parodėlė. 
Fotografijos muziejus (Vilniaus 

g 140). A. Jansons 
(Ryga) fotografijų 
paroda. Tautodai
lininkų Audronės ir 
Algio Zibalių autorinių 
darbų paroda.

Dviračių skyrius 
(Vilniaus g. 139). 

Nuolatinė dviračių ekspozicija. 
Tarptautinė karikatūrų paroda.

Muzika. 24,00Žlnlos. 00.10 Pabaiga. 
LltPolilnter

.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 
rožė". 15.00; 17.00; 20.00; 23.20 
Naujienos. 15.50 Svečiuose pas 
Pelenę. 16.40 Eteryje "Mir". 17.40 
Technodromas. 18.00 Krepšinis. 
Vilniaus "Statyba”  - Tbilisio "SC 
Tbilisi". 19.30 F. "Laukinė rožė". 20.30 
Krepšinis. Vilniaus "Sakalai" - Bytomo 
"HKKS Stal-Bobrek"..0 0  Futbolas. 
Kijevo "D inam o"- Maskvos 
"Spartakas". 23.30 Futbolas. 0.30 
Spaudos ekspresas.

Ketvirtadienis, rugsėjo 15 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

18.00 Žinios. 18.10 Dok ser. "Mano 
nuotykiai ir tyrinėjimai jūroje". 18.35 
Žinios. 18.45 TV anonsas. 18.50 
Programa valkams. 19.30 Šoka 
"Žuvėdra". 19.40 Vyriausybė nutarė,.,
19.55 Katalikų TV studija. 20.25 "22".
21.00 Panorama. 21.35 Geltona, žalia, 
raudona. 22.35 Futbolas "Žalgiris- 
EBSW" - Roterdamo "Fenord", 23.30 
Vakaro žinios. 23.45 Futbolas.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik 

vaikams. 8.25 Muzika. 9.00 Meninis 
filmas "Santa Barbara". 539 d. 9.50 
Dokumentinis filmas. 10.20 Anglų 
kalbos pamokėlė. 10.25 Pertrauka.
13.55 Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
šiandien. 14.30 Verslas šiandien. 15.00 
Kelionių žurnalas. 18.30 Telšių TV 
programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.20 Anglų k " ................

PRADEDAMA 
"AUŠROS ALĖJOS”  

PRENUMERATA IV KETVIRČIUI.

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

Pakruojo ir Akmenės paštuose.
Kaina ketvirčiui - 8 Lt (su pristatymu)

Šiaulių mieste laikraštį galima 
užsiprenumeruoti redakcijoje 

(Vilniaus g. 153) arba telefonais 20813 ir  22590 
bei įmonėje “ Tvarka" (informacija telefonu 5-67-84), 

kuri prenumeratą priima visose miesto 
taupomosiose kasose,

Kaina ketvirčiui - 7.50 Lt, 
pensininkams (redakcijoje) - 5 Lt 

(su pristatymu).

"Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. "Diagnozė - teigiama".
23.00 F. "Hanterls".

Ketvirtadienis, rugsėjo 15 d.
16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18.00 "Rizikuok!"
18.30 Regioninė programa. 19.00 
"Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 41.15 F. "Volfo policijos 
nuovada". 22.15 Tiesioginė laida su 
M. Šreinemakers.

BALTIJOS TV 
Trečiadienis, rugsėjo 14 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Nakties riba". 9.00 Prospektas.
9.20 CNN valanda. 18.00 Krepšinis.
19.30 LKL apžvalga. 19.45 Baltijos 
naujienos. 20.30 Krepšinis. 22.00 
"Taip sukasi pasaulis". 22.50 CNN 
valanda.

ŠIAULIŲ Ir BALTIJOS TV 
Antradienis, rugsėjo 13 d.
7.30 Baltijos TV programa 

Litpoliirrter kanalu. 18.00 Krepšinis. 
Kauno "Atletas" - Skoplės "MZT 
Hepos Skoplė" (Makedonija). 20.00 
"Pirk, parduok, Informuok". 20.15 
Žinios. 20.30 Spaudos apžvalga. 
20.35 "Sodžius". 20.55 Kelių policija 
informuoja. 21.05 Laida "Šešėliai ir 
veidrodžiai": kas dėvi abitus? 21.30 
- 1.00 Rodo “ Filvas". Pertraukoje 
kartojama "Pirk, parduok, 
informuok", žinios.

Trečiadienis, rugsė|o 14 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Nakties riba". 9.00 Prospektas
9.20 - 10.00 CNN valanda. 18.00 
Krepšinis. Vilniaus "Statyba" 
Tbilisio "CC Tbilisi" (Gruzija). 19.30 
LKL apžvalga. 19.45 Baltijos 
naujienos. 20.00 "Pirk, parduok, 
informuok’ 20,15 Žinios. 20.30 
Spaudos apžvalga. 20.40 Laida 
"įsijunk televizorių". 21.05 "Pono 
Kontrimo šou". I d. 21.45 Muzika.
22.00 "Taip sukasi pasaulis". 22.50 -
23.30 CNN valanda.

Ketvirtadienis, rugsėjo 15 d.
20.00 "P irk, parduok, 

informuok". 20.15 Žinios. 20.30 
Spaudos apžvalga. 20.35 Argos TV 
programa. 22.00 - 22.30 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok", žinios.

KABELINĖ TV 
Antradienis, rugsėjo 13 d.
19.00 Men. f. “ Auksinio meškino 

stebukla i". 20.45 Men. f. 
"G niaužta i". 22.00 Men. f. 
"Nupjautos galvos".

Trečiadienis, rugsė|o 14 d.
19.00 Men. f. "įtempti nervai",

20.30 Men. f. "Dieviškos vedybos".
22.00 Men. f. Teisė atidengti ugnj". 

Ketvirtadienis, rugsėjo 15 d.
19.00 Men. f. "Vanagai". 20.40 

Man. f. "Stebėtojai". 22.00 Men: f. 
"Negailestingas teisingumas".

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjimas 
Tel. 2-45-55 

Laikraštis platinamas Akm enėje,I 
Joniškyje, Kelmėje, P akruo jy je ,| 
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais Ir ketvirtadieniais

R e d a k to rė  B iru lė  K yb a rtie n ė  
R e p o rte ria i:
P etra i Kudrlckla  
Irena V asl n a u įk a l t i  
Gintaras Šidlauskas 
Alg lm onlos Puodžiūnai

La likų  skyrius -
Vida Slmonattlenė - 22590
Menedžerė
Vida Molle jattlenė - 29813 
S llllilė -ko re k lo rė  
Arla llda KuiaMė

Mūsų adresas: 5400 Šiauliai, Vilniaus 153, lelef. 22590, fax 29813.1 
LS Šiaulių m. tarybos sąskaita Nr. 700136 Lietuvos valstybin io! 
komercinio banko Šiaulių ik . SL 520. Spaudė "Titnago”  spaus-J 
tuvė Šiauliuose, Vasario 16-oslos g. 52.1 sp. Imkas. Užs. Nr.3419


