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Seimo narys. Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazimieras Antanavičius jau 
dėjo priešrinkiminę kampaniją Šiauliuose Tai supratau stovėdama eilėje miesto 
iltijos" kulinarijos parduotuvėje, nes ruošiausi pirkti ekskomunistų "nukainuotų' 
jumynų Trijų Karalių švenčių proga
Stovėjau ir stebėjau po konditerijos skyriaus šaldytuvus-prekystalius zujančius 
Ką panašaus j tarakonus "Būtų puiku, kad ant maniškio torto, kurj ketinau pirkti, 
ifsiropotų: vis pigiau, kuomet svoris mažesnis".

Tautvaišienė (“ Baltijos" stebėtojų larybos pirmininkė, direktoriaus pa- 
luotoja ■ aut. pastaba) niekieno nejgaliota. be kolektyvo pritarimo pasiuntė 
anavičiui laišką, maldaudama pataisų Privatizavimo jstatyme. kad valiutiniam 
cionui skirią nutriušusią Baltiją" galėtų nusipirkti darbuotojai, t. y. tie. kurie turi 
biausią" akcijų paketą. O jo savininkė - pati Tautvaišienė? - sušneko moteriške.
- Žodžiu, patys vėl save pirksim ir toliau j bankrotą lipsim? - nesuprato jos 
.nokovė.
- 0  kuo čia dėtas profesorius? - pasiteiravo kita.
Profesorius Antanavičius ■ kandidatas j Lietuvos Respublikos prezidentus. Jis. 

ęs Tautvaišienės "gromatą", nudžiugo ir, paskambinęs j Šiaulius, pasiūlė “Bal- 
e įkurti rinkiminj štabą ir rinkti parašus už Poną Kazimierą A. Va, tapęs vyriau
siu visos Lietuvos vadu, jis padėsiąs privatizuoti "Baltiją". • aiškino, matyt, gerai 
>rmuota pardavėja.
• Senas principas, bet - patikimas: ranka ranką plauna. • pamaniau ir net pati 
pajutau, kaip įsijungiau j moterėlių pašnekesį, kuris nebuvo slaptas - panešėjo
jgiau j mitingą.
Nenusišnekėkit, • piktai mestelėjo moterims sunkų padėklą nešdama darbininkė, 

ą tas Antanavičius gali? Be to. jei Tautvaišienė "Baltiją" privatizuos, visai ją 
/arys ir mes tuojau pat be darbo liksime...
Geležine sunkumų kilnotojos logika mitinguojančias moteris pSveikė. Jos 
ima'ite. ? aš r**išk*-ntnai tarstelėjau:

Moterys, jūs rinkite parašus už kandidatą j prezidentus Stasį Lozoraitį ir mal
kite, kad mokantys dirbti užsieniečiai padėtų mums. Juk su kastuvn^jsvylančia
tuve gamybos nesuintensyvinsi, gaminių kokybės nepagerinsi.
Neagituokite, ne jūsų reikalas! - pasipiktino viena iš vietinių.
Ką jūs mielosios, neagituoju, tik sakau, jog man tas pats, kas "Baltiją" prive

is. bet kad tik žmonės darbo turėtų ir. aš galėčiau pirkti saldumynus be tarakonų 
to. Be to. pagalvokite, moterys, kodėl ta Tautvaišienė taip bijo valiutinio 
iono? Ji atsakinga už gaminių kokybę, tai bet koks padorus visuomeninio 
nimo įmones savininkas vargu, ar ją priimtų dirbti! Bijo direktoriaus pavaduotoja 
irbystės ir tiek...
psisukau ir nuėjau be torto. Taps "Baltija" Kazimiero Antanavičiaus rinkiminiu 
j .  a r ne? Ir ar dar galėsime naudotis šia įstaiga pagal jos "bankrutuojančią
irt|?

La im a  B A U B LIE N Ė

iZINIMO ASIS
/aršiam Lietuvos Respublikos 
-uju metų biudžetą premjeras 
bys ataušino pažadukus Seimo 
e, kad po prezidento rinkimų 
Is energijos nešėjai bei iki šiol 
'jauti maisto produktai. Iki vasario 
!ios lietuviškojo pinigėlio - ta- 

nfliacija, jeigu žvėriukus 
Minsime milijardiniais tiražais, 
ks ir pralenks Rusijos rublj 
s indeksadjos nebepadės mūsų 
reiusiems indėliams, attygini- 
5- o būtiniausios prekės taps 
Idamos ne tik pensininkams, 
dabartinės mūsų visuomenės 
dokams... Liksime rublio zo- 
nraktiškal. o  teoriškai Seimo 
re deklaruos valstybingumo 
nmo Idėjas. Beje, šios savaitės 
'djeA Brazauskas prisipažino. 
su dabaninėmis nuotaikomis 
'"ūma grjžti nei j 1939, nei | 
metus” . Tačiau | 1940-uosius

« ų  yra Net kairiarankj Seimą.
I laikytis lyglavimosi j Rytus

°s, turime.

origmaliai laikinasis ekselenci|a 

“ ^ ^ “^ la p l i  nuolatine
lino ®iaas-Mykolas dar karią

L f l * .  suPranla vienosT  Z Os pertuos flórnál...

pateikė tokią busimąją valstybes 
valdymo struktūrą jeigu Seimo kair
ioji daugum a sulipdė kairiąją Vyr
iausybę, tai ir prezidentas privalo būti 
kairysis... Ir jokios spragelės depoli- 
tizuotam prezidentui, kuris kaip tik
ras ūkin inkas galėtų tvarkytis 
sujauktame Lietuvos ūkio kieme?! 
Besimai uojantysis prezidento krėslą 
pateikė rinkėjams progresuojančios 
sklerozės pavyzdi, kai LDDP visa 
gerkle klykė, kad nereikia prezi
dentūros tautos suskaldymui Laiki
nasis ekselencija dar 1990-ųjų pa-

LIE-TU-VA! 

LIE-TU-VA!

LIE-TU-VA!
SAUSIO  

TRYLIKTOSIOS 
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A ndriaus REPŠIO  pieš.

NEKALTOS SVIETIMIECIŲ NUODĖMĖS? 
PIRTIS VEDĖJAI. BET KAS IŠ TO...

Prisiminkime pirmajame "Aušros 
alėjos" numeryje užrašytus Šiaulių 
miesto tarybos pirmininko A. Lankausko 
žodžius: “ Taip, aš ir pats supratau, kad 
Šiaulių miesto švietimo skyriaus 
vedėja G. Čepaitienė netinkama 
šioms pareigoms, bet..."

Redakcijoje yra Lietuvos Respub
likos kontrolės departamento Šiaulių 
apygardos kontrolieriaus A. Stalionio 
kruopščiai surašytos aktas. Jis • net if 15 
lapų Kas jame? |vairūs pažeidimai ir, 
švelniai tariant, mažutės machinacijos... 
Fiksuoti faktai ne tik jvairioee Šiaulių 
mokyklose, bet ir pačiame švietimo 
skyriuje. Tačiau, prieš (vardijant šiuos 
gausius kontrolieriaus nustatytus 
pažeidimus ir trūkumus, norisi prisiminti 
įvairių Šiaulių miesto visuomeninių or
ganizacijų atstovų susitikimą praėjusių 
metų birželio mėnesio 23-ąją su Lietuvos 
Respublikos tuometiniu Švietimo ir 
Kultūros ministru ponu Kuoliu, šis susi
tikimas, kuriame dalyvavo ir rašinio au
torė, vyko iiauiiškėjė savivaldybes 
saleje. č ia  vedėjai G. Čepaitienei 
surengta karšta pirtis. Kodėl? Nepaten

kinti buvo susirinkusieji? Kuo?
Atsikūrus Lietuvos valstybei, Re

spublikoje atgimė ir prieškario metais 
gyvavusios organizacijos. Viena Ü tokių 
- Lietuvos Mokytojų sąjunga. Jos skyrius 
susikūrė ir Šiauliuose, č ia  atėjo negau- 
sus būrys, tačiau trokštančių tikros švie
timo reformos pedagogų. Ir šie, 
sakyčiau, savotiški drąsuoliai kai kam 
pradėjo kaišioti pagalius j ratus. Ypač 
jais nepatenkinti mokyklų direktoriai, 
kurių dauguma • buvę ilgamečiai social
istinės mokyklos vadovai, buvę 
komunistai. Ar šie žmonės galėjo teisin
gai vairuoti laisvos Lietuvos vandenyse 
plaukiantį mokyklų laivą? Kažin. Neatsi
tiktinai mokyklose, kur dirba vadinafno 
senojo raugo direktoriai, viskas tarsi 
apmirė. Ar normalu, kad valstybinių 
švenčių metu net neiškeliama lie
tuviškoji trispalvė? Ar normalu, kad 
svarbios mūsų valstybei datos kai kuri
ose mokyklose visai pamirštamos? 
Susitikime su ponu ministru visuom
enininkai įvardino konkrečius faktus. 
Gaila, kad ponia vedėja to tarsi ir 
nežinojusi. Argi? Pagaliau, kas turėtų

žinoti? Nejaugi gausiame jos skyriaus 
aparate nėra žmonių, kurie domėtųsi ir 
tokia informacija?

- Iš komunistų partijos visi bėgo, o jūs 
įstojote j ją. persikrikštijusią j LDDP. bet 
iš tiesų į  tą pačią bolševikinę. - toks ir 
panašūs klausimai vienas po kito biro iš 
visuomenininkų lūpų. Vedėja tai raudo, 
tai balo...

Klausantis visų šių karštų diskusijų, 
prisiminiau vasarą matytus šiukšlynus 
prie Švietimo skyriaus administracinio 
pastato Netrukus po to ponui A. 
Lankauskui pasakiau: "Laimė, kad 
mano vaikai nesimoko šiauliškėse 
mokyklose, kurių sielai patinka būti tarp 
šiukšlių.

Šiukšles švietimiečiai prie savo pag
rindinio būsto susišlavė, bet 
mokyklose... Kas naujo čia? Daug kur - 
nieko! Nebent, kad per aplaidumą kai 
kur jau šiais metais susprogo radiatoriai. 
O apie kontrolieriaus surankiotus 
pažeidimus parašysime kitame mūsų 
laikraščio numeryje.

Birutė KYBARTIENĖ

naujieną šiupinys likos Vyriausybė, j apyvartą išleidusi 
daugybę beverčių talonų?

Sausio septintąją jvyko pirmasis 
Akmenės rajono rinkimų komisijos 
posėdis. Šios komisijos pirmininkei, 
KrikSčionlu demokratų partijos atstovei 
Irenai Avižiūtei pasiūlius, advokatas 
Virginijus Gžimaila patvirtintas pa
vaduotoju.

Vakar (sausio septintąją) Šiaulių 
miesto tarybos sesijoje Algimantas 
Songaila vienbalsiai (!!!) patvirtintas 
miesto policijos vyr komisaru. 
SVEIKINAME!

Pakeistas Mechanizatorių gatvės 
pavadinimas Šiauliuose. Nuo Šiol ji 
vadinsis J. Sondeckio vardu

Už tris lietuviškus talonus Šiuo metu 
galima gauti tik vieną latviška rubli!

Nuo sausio penktosios Šiaulių 
mieste nustatyta duonos pardavimo 
norma vienam pirkėjui: ne daugiau 
kalD du keDalai riuonns ir rtn Ha.

Joniškyje lankytojams duris atvėrė 
uždaras vandens baseinas. Tačiau 
jeiti j jj ir pasimėgauti karštu vandeniu 
bei sauna gali tik tie, kurių storos 
piniginės: bilieto kaina vaikams - 50 
tl. Suaugusiems - 150 tl. Perimasis



VALDYTOJAS NEŠĖ 
‘KUDAŠIŲ”, O RAJONE 

- TYLA...
‘‘Aušros alėjos" 16 numeryje rašyta apie Akmenės rajono vadų 

linksmus pasivažinėjimus bei sudaužytus automobilius. Akmenės rajono 
sąjūdininkai rajonotarybos sesijai lapkrič io30 pateikė paklausimą apie 
šiuos nuotykius. Minėtas rašinys baigėsi žodžiais: ‘ ‘O kokia deputatų 
pozicija? Taip pat tylės?”

Ne. netylėjo. T oje sesijoje kai kurie deputatai šoko ginti rajono valdytoją S. 
Pocevičių, sudaužiusį valdybos "Volgą". Girdi, taip kiekvienam gali atsitikti. 
Gal iš tikrųjų tie sąjūdininkai be reikalo kabinėjasi? Taip turbūt pamanė ir 
rajono tarybos pirmininkas K. Pakeltis, nes jo atsakymą rajono Sąjūdžio 
tarybai galima būtų pavadinti, ko gero, atsirašinėjimo etalonu. Cituojame: 
"Pagal numatytątarybos darbų tvarką pareiškimai, klausimai pateikiami 
apsvarsčius darbotvarkės klausimus” .

Su Sąjūdžio tarybos pareiškimu deputatus supažindino tarybos pirmin
inko pavaduotojas V. Bartkevičius, o j pateiktus klausimus atsakė rajono 
valdytojas S. Pocevičius.

Tik tiek. Kas, kaip, j ką atsakė - ne sąjūdininkų reikalas...
Bet tie sąjūdininkai - velnių priėdę, vis nerimsta. Nepasitenkinę tarybos 

tėvo atsakymu, parašė užklausimą rajono policijos komisarui Gediminui 
Aleksoniui. Užsispyrė išsiaiškinti, ar spalio 5 d. (!) įvykusi autoavarija, kurioje 
ponas Pocevičius, nubildėjęs nuo skardžio, sumalė savo personalinę "Volgą' 
yra užregistruota komisariate? Jei ne, tai gal už pabėgimą iš jvykio vietos 
pagal įstatymus (iš rajono biudžeto...) vertėtų paskirti premiją...Komisaras 
netruko atsakyti ir atsakymas jo - gana konkretus. Cituoju: "Pranešu, kad 
Akmenės rajono savivaldybės valdytojas Stasys Pocevičius už kelių 
eismo taisyklių pažeidimą bei įvykdytą autoavariją nubaustas adminis
tracine tvarka pagal Lietuvos ATPK 127 str. Sprendimas priimtas 1992 
m. gruodžio 2 d.”  (pabraukta mano - A. Ž.).

Taigi vis tik šis solidus valdininkas nešė "kudašių" iš jvykio vietos! Ir ne 
vienas, o kartu su savo suglamžyta "Volga” ! Kodėl? Sklando gandai, kad 
"Volgos” likučius iš daubos išvilko Akmenės gaisrininkai, kad avarija įvyko 
apie 20 valandą, kad tą dieną valdytojo pavaduotojas Zigfridas Pilvinis šventė 
savo jubiliejų...

Taigi tik po dviejų mėnesių, tai yra po sąjūdininkų klausimo, sureagavo 
policija. |domų, kada sureaguos deputatai ir Vyriausybė? Už metų? Penkių?

O rajono laikraštis "Vienybė''? Apie šj autoįvykį Ir kitus rajono tėvų 
nuotykius tyli. Kodėl?

Albinas ŽIČKUS

P IN IG U S  P R IV A L E I  
P E R V E S TI, B E T  NE IŠ 

S A V O  KIŠEN ĖS
-Tas Gudaitis - tikras.., - po Šiaulių apygardos kontrolierių posėdžf; Skre-

torės kambaryje piktą žodį (jo net nesinori cituoti) tėškė Joniškio šilumos 
tinklų buhalterė E. Šliumbienė.

Kodėl taip supyko minėta moteriškė? Gal kad... Praėjusių metų rugsėjo T5 
dienos mokestiniu pavedimu Joniškio šilumos tinklai už 12283 tuomet dar 
rublius Joniškio VAJ "Statyba" pardavė 97 tonas krosninio kuro. Ir, tikriausiai, 
nė šuo nebūtų nesulojęs, jei ne J. Gudaitis, kuris "išuostinėjo" ir ištraukė 
faktuką j dienos šviesą. Aišku, penketui (!) dokumentus tvarkanti buhalterė 
pasipūtė. Minėtų šilumos tinklų direktorius A. Pečiukas taip pat nepatenkin
tas. Ką pasakys Joniškio visuomenė? Dar nulėks pasisakyti'savo mylimam 
Seimo nariui draugui Petkevičiui. Nors Varnas Varnui akies nekerta. Tą ponas 
Pečiukas žino. Ir gali būti ramus. Na, žmonės prieš rinkimus truputį pašalo, 
bet iš šalčio nė vienas nenumirė! Tačiau, matyt, ne apie tai mąstė po 
nelemtojo posėdžio A. Pečiukas.

Jis pažeidė įstatymą. Tą nustatė priekabūs kontrolieriai. Kodėl? Pasirodo, 
iš statybininkų šilumininkai nepareikalavo daugiau nei dviejų su puse milijono 
rublių Susidariusio skirtumo. Todėl dabar Joniškio tinklų direktorius A. Pečiukas 
ir vyr. buhalterė E. šliumbienė į valstybės biudžetą privalo pervesti minėtu
osius pinigus - 2560157 talonus.

Na ir kas. Juk Pečiukas ir Šliumbienė perves šiuos didelius pinigus ne iš 
savo kišenės.

P. S. Je i iš  "S ta ty b o s ”  š ilu m in in k a i bū tų  pas iėm ę m in ė tu s  
p in ig u s , tu o m e t va r to to ja s  b ū tų  ku r kas m ažiau m okė ję s  už 
š ilum ą.

Birutė KYBARTIENĖ

UZ KOM UNALINES
PASLAU G AS GALIMA

SU SIM O KĖ TI IR  PASTE
Net trisdešim čia procentų krito laikraščių prenumerata. Ar Šiaulių 

centrinio pašto darbuotojai nejlips į bankroto duobę? Ar čia triūsiantys 
žmonės neatsidurs už borto?
- Ne, papurtė galvą Centrinio pašto direktorė Laima Būdvytienė. - Iš darbo 
atleidome ir atleidžiame tik pensininkus. Tačiau darbo žmonėms ieškoti teko.
•Todėl nuo šių metų sausio pirmos dienos paštininkai gyventojams siūlo 

Dalinius patarnavimus (šilumą, telefoną, dujas irt. t.)naują paslaugą: už komunalinius p; U
galima susimokėti ne tik taupomajame banke, bet ir visuose ryšių skyriuose. 
Tokia paslauga kol kas naudosis tik šiauliškiai. Už ją papildomai gyventojai 
nemokės. Su paštininkais atsiskaitys pinigų gavėjai. Manoma, kad-nuo 
vasario pirmos dienos pinigus už komunalines paslaugas priims tik pašto

Nukelta Į 3 p.

V Y T A U T A S  LANDSBERGIS A T S I 
SAKO KELTI SAVO K A N D ID A TŪ R i  

i PREZIDENTUS
. -  J.. . 1ГТ1 ll/ОС DCCIL  is л i a i  m  PER LTV DĖL LIETUVOS R E S P U B L IK O S  PREZIDEN

SAUSIO 3 D. LANDS B ER G ISKA LBE JpA UsD|NAME SUTRUM P:NTAI)

Pirmiausia noriu, kad ir truputį 
pavėlavęs, pasveikinti Jus su Naujais
iais Metais. Tegul jie mums būna ne 
tik naujų rūpesčių, bet ir naujų vilčių 
metai. Gal jau įsitengsim, pasinaudoję 
tarptautinėmis pagalbos programo
mis ir dar pernai galų gale išsirūpin
tais, patvirtintais dideliais Vakarų 
kreditais, neprasiskolinti Rusijai ir 
pradėti stabilizuoti mūsų ūkį, toliau 
pereinantį į  rinką, kad tuo būdu at
skleistume teigiamas vykstančių 
reformų puses. To turim palinkėti 
vieni kitiems, kaip ir sąžiningo vald
ininkų darbo visuose lygmenyse, ir 
ypač sutarimo ir sėkmės kovoje prieš 
kyšininkavimą, Lietuvos išvogimą ir 
korupciją.
Tam tikra LDDP ir atitinkamai Lie
tuvos nelaimė, kad LDDP neturi 
žmonių nei Seimui vadovauti, nei 
prezidento vietai.
Todėl piliečiams reikia duoti tikro 
pasirinkimo galimybę, ir todėl aš 
buvau manęs dalyvauti ateinančiuose 
rinkimuose kaip kandidatas j  prezi
dentus. Reikia, kad žmonės turėtų 
juose atsvarą LDDP partijai - iš kitos 
politinės stovyklos, iš kitos krypties, 
kuri kitaip mato Lietuvos nepriklau
somybę. Reikia, kad rinkėjai turėtų 
iš ko rinktis.
KoLnebuvo kito kandidato iš opozicijos 
pusės, o buvau kviečiamas eiti į  
rinkimus ir  Sąjūdžio, ir Krikščionių 
demokratų partijos, manau, kad 
neturiu išeities, nors pats sau dėsčiau 
ir visai kitokio pobūdžio problemas - 
teisines ir moralines. Dabar mane 
galėtų kviesti dar didesnės opozicijos, 
blokas, atsisakyti būtų dar sunkiau, 
bet, antra vertus, atsirado galimybė: 
iškelti rimtą Lietuvos ambasadoriaus 
Amerikoje pono Stasio Lozoraičio

kandidatūrą, taigi vakarietiškos, 
dem ok\,;;kos nepriklausomybės
krypties atsvarą LDDP socialistinei 
krypčiai ir kandidatūrai.

Aš tam t t '  nu, remiu Stasio Lozoraičio 
M Щ  i

emtų visi, kurie būtų rėmę mare j 
gali būti, ir dar daugiau kas, - ir tu, 
kurie agituoja arba yra nuteikti pw 
Landsbergį.

Vytautas LANDSBERGIS

kand idatą ir kviečiu, kad ją par- Rimanto PETRIKO nuot-.

PETRAS KUDRICKIS

Kiek besistengtum e rinkimų pažadais ir populistiniu skaitikiniu dešros kainų m ažin im u "gerini! 
gyvenimą, jis iš esmės nesikeis, kol Lietuvoje kitų demokratinių valstybių pavyzdžiu neįs itv irtins natúrál 
rinkos ekonomika, papildom a kompetentingu valstybės valdymu ir efektyvia te isė tva rkos sistemi 
neleidžiančia parazituoti gyvenant iš kitų kišenės. (Gediminas Vagnorius. 1992.12.31. "L ie tuvos aidas']

PATI GILIAUSIA, PASIRODO. 
KAIMO DUOBĖ

A u lo  permainingų 1991 metų pa
vasaris. Pakilusi saulė greit Ištirpdė 
|au I I  eilės antros šiltos žiemos 
nestorą pašalo sluoksnį. Žemdirbiai 
ruošėsi eilinei pavasario sėjai. 
Tačiau ganėtinai storas ledo 
sluoksnis toliau lebekaustė Lie
tuvos televiziją, spaudos rūmus. 
Paskutinės Imperijos citadelėje - 
Maskvos Kremliuje, nežiūrint 
trum pa la ik ių  atšilim ų, ledo 
sluoksnis grėsmingai storėjo. Lie
tuvos Respublikos parlamentas, 
užsibarikadavęs betono luitais Ir 
spygliuotos vielos užtvaromis, 
paskubomis priiminėjo Lietuvos 
va ls tyb ingum ą įtv irtinanč ius  
įstatymus. Aukščiausiosios tary- 
bos p irm in inkas Vytautas 
Landsbergis važinėjo po pasauli, 
siekdamas Lietuvos valstybės 
pripaž in im o. Praradusioji 
premjerės portfelį ekspremjere 
Kazimiera Prunskienė, prislden-

ő m l T " " " ’94 ' ^ u t i n i ų
organizacijų įgaliojimais, po nasaull 
blaškėsi, dergdama Lietuvą], joa

G ° Vv aVJ,aUt? Landsber9i- Naujoji 
Vytlausybė
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Gi Vagnoriaus Vvrlaiiaūhi' 
Paskubomis derino valstybės pa 
jamų ir išdidų balansą. Ne p],m '  
butmumo, valstybės ,in, niu0Jarnos

sritys nukentėjo labiausiai. Tarp 
jų Ir melioracija. Keturiasdešimt 
tūkstančių Lietuvos melioratorhłj 
atsidūrė ant bedarbystės slenksM, 
Kryžkelėje Ir vandens ūkio pa 
jektavlmo institu tų žmonės... 
Man senokai nedavė ramybes m̂ j 
tis, kad tuos melioracijos darbui, 
(rekonstrukcijos, melioracijos ir** 
girnų remonto), kuriems valsiyW 
beprasmiškai le ido milžinišku 
lėšas, galima a tlik ti ūkio jėgoms 
su minimalia technika ir kelis*8' 
pigiau. Po neilgo apmąstymo81 
siradau g im ta jam e MicaMj 
kolūkyje (Šiaulių rajonas). Netruk8»
Įtikintituom etln| ūkio va d o va i1!
Ruklanską apie melioracijos ir**1 
glmų priežiūros darbų vykdy^ 
savo jėgom is tikslingumą- T,i 
tapau pirmuoju Ir paskutinių 
Mlcalčių ko lūkio  melioratorių
Kodėl?

Tesinvs kitame num-



Apie kainas
IR PASITYČIO JIM AS, 

IR POLITIKA?
Naujųjų Metų išvakarėse laikraščiuose sumirgėjo geros naujienos - atpigs 

maistas, tačiau prie prekystalio, kur stumdėsi eilutė žmonių, norinčių nusipirkti 
2 talonais atpigusį grietinės indelį, išgirdau ne vieną tikrąjį pirkėjo tos naujienos 
įvertinimą: “Tai ne atpigimas, o pasityčiojimas iš žmonių, šitaip sukėlus 
įkainas". Nešinas atpigusj indelį grietinės, galvojau, kad nors ir menkai bet vis 
:iek atpigo, ačiū Dievui, nepabrango, irtai gerai, bet namie šj mano optimizmą 
lalutinai sugniaužė TV diktorės balsas, paskelbęs, kad vėl brangsta kuras, 
įlektra. Tiesa, brangiau mokės ne gyventojai, o įmonės. Vadinasi, įmonės vėl 

irangins savo produkciją, o mes, vartotojai, už kuro ir elektros pabrangimą 
lūkėsime ne tiesiog pajamų kasose, o prie prekystalio, ir netrukus menką 

is dešros ir pieno produktų atpigimą nusineš šuo ant uodegos. O 
ijiena išties gražiai skamba - atpigo! Kaip irtais “palaimintaisiais'' laikais, 
kasmet šiek tiek atpigindavo tušinukus, avalynę ir kitas užsigulėjusias 

įlatėus vartojimo" prekes, bet gerokai pabrangindavo baldus, kilimus, tel- 
'izorius, kailius, metalą, statybines medžiagas ir daugelį kitų eiliniam komu- 

izmo kūrėjui nebūtinų prabangos dalykų. Laikai lyg ir pasikeitė, o gal ir ne, 
s vėl viena ranka duodama, o kita dar daugiau atsiimama, vėl 
isidengiant šviesesni rytojų pranašaujančia propaganda. Pagyvenę 
onės kalba, kad kainos buvo sukeltos prieš Seimo rinkimus, nes visi 

irėjo Seimo, o prezidento žmonės rinkti nenorėjo, todėl prieš rinkimus 
įkas atpigs. Atspėk, kad gudrus, kur prasideda ir baigiasi tautos valia ir kur 
iksti, toli siekianti ir tautos valią vairuojanti politika.

Albertas GRIGANAVIČIUS

ŽMONES BIJO. O 
TEMIDĖ TYLI

H  Praėjusiųjų gruodžio devynioliktoji. 
Tą. k j Joniškio rajono savivaldybės 

susirinko nemažai žmonių, tačiau 
• im a te  čia rajono tarybos pirmin- 
Ц  5 Vytauto Adomaičio nei kito kokio 
H  s valdžios atstovo ar pareigūno. 
Ojcuėjimąbuvo kviesti tie, kurie per 
H  no rinkimus balsavo už Sąjūdžio 
koa sijos kandidatus. Susirinko 
^ B y to ja i ir ekonomistai, žemdirbiai 
^Hrbininkai. Atėjo su nerimu šird- 
ę V r  skausmu akyse. Kodėl? 

‘^iDešioniosios jėgos pralaimėjo 
rinki s Tai įtempto ir gerai apgal- 
v S  KGB darbo rezultatas Kuomet 
dtffcuvo ūkiai, manojo vadovas kas 

:ę važiuodavo j Vilnių. Sakydavo, 
S jH terbo reikalais. Nieko panašaus!

** Í W ma ūkio vyriausiąja ekonomiste. 
^ B a i  žinau, kad jokių naujienų apie 
darfc jis  neparsiveždavo. 

J ^ L o ro jim a s  su manimi ir kitais 
jj^B n g a is  žmonėmis, manyčiau, kad 
taip f  it KGB darbo rezultatas, - kitą 

Šio rašinio autorei įspūdžiu 
J ^ B s i  tuomet salėje buvusi mot-

Ędėl susirinkime ji to nepasakė 
viaĖms'5 Ar gali ši moteris įvardinti 

f ečius asmenis Ir jų juodus 
I B s  balsiai ir atvirai? Kol kas ne,

nes į jos namus plaukia grasinantys 
laiškai, kuriuose rašoma, jog 
susidorosę su dukra, anūkais. Kaip 
nepatikėsi gąsdinimais, jei štai ėmė 
iŽ užsidegė vienos principingos ir 
kovingos šeimininkės buto durys... 
Moteris vos nesudegė, o rajono 
prokuroras A. Bambalas tik pečiais 
trauko: nežino, kieno t?1 darbas. O 
gal nenori žinoti? Jon iH įJ I apie tai 
kabama pilna burnai. Ir tai, kad Temidė 
tyli! Kada ji prabils? Ar prie dab
artinės valdžios išvis pręhįls?

- šiauliečiai susirenk^)asikalba, 
pasitaria. O mes - vieni su savo ner
imu tarsi jūroje ant ledo lyties. Kodėl 
taip? • klausė buvęs melioratorius.

- Kodėl Joniškyje nėra kas mus 
suburia? Pagaliau net neturime kur 
rinktis - nėra tam skirtų patalpų? Ar 
ne todėl taip gėdingai balsavome 
per rinkimus į Lietuvos Seimą?! - 
susirūpinusi porino pagyvenusi 
moteris.

Apie tai ir susimąstė aukštėliau 
minėto susirinkimo svečias - Lietuvos 
Sąjūdžio Seimo tarybos atsakingasis 
sekretorius Algimantas Sėjūnas. O 
joniškiečiai?

Gintarė BRUŽAITĖ

UZ KOMUNALINES 
PASLAUGAS GALIMA 

SUSIM OKĖTI IR PAŠTE
■ A tk e lta  Iš 2 p. 

dáf|>Ur:o:a'
Mieste yra keturiolika vadinamų pašto taškų. Čia stovi nauja skaičiavimo 
teętmika Dirba po du darbuotojus Todėl visą šį darbą galima padaryti kur 
k*A>eratyviau nei tą daro taupomasis bankas, kuris kankino žmones 

^ ^ ■ š k o m is  eilėmis, jdomu ir tai, kad, anot direktorės L. Būdvytienės, 
paštini -ai šį darbą atliks kur kas pigiau nei taupomajame banke Gal 
KOmur.iiinių paslaugų tiekėjai Į tai atsižvelgs ir gyventojai už jų teikiamus 
malonumus mokės taip pat pigiau?
OabėįFšiauliškiame pašte peržiūrimi etatai Netekusiems vieno darbo, siūlo
mas Utas.
■Netolimoje ateityje paštui reikės ir naujų žmonių, kvalifikuotų, sugebančių 
dirbti Si - mpiuteriais, - pasakė direktorė irtą girdėti ir skaitytojams parašyti 
yra nfionu.
I S P ł kad paštininkai neatsisėstų į bankroto duobę, priversti vertis komer
cija To !ėl ryšių skyriuose prekiaujama ne tik periodiniais leidiniais (čia 
galima r įp ir k t i ir mūsų “ Aušros alėją'1), bet Ir pramoninėmis prekėmis Už 

f^ ^ ^ b k la u s ia s  prekes atnešusiam žmogui paštininkai užmoka iš anksto 
bis biznis • pelningas Tai kiek uždirba pašto darbuotojai’’ Malonu, kad 
direktor* to neslėpė: pati gauna 11000 talonų, darbuotojai - 6-8 tūkstančius 
,r ОШИви. Atlyginimai - ne kažin kokie, bet ir tokius norint gauti, pasirodo, 
reikia suktis.

Daiva BAJERČIENĖ

GERBIAMA “AUŠROS ALĖJOS” REDAKCIJA!
Sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais, 

linkime Jums kuo didžiausios kūrybinės sėkmės tiesos 
skleidime. Tuo pačiu Jums linkime iš savaitraščio pasi
daryti dienraščiu ir aplenkti savo skaitytojų skaičiumi 
LDDP leidinį “ Šiaulių kraštą”  ir būti skaitomiausiu dien
raščiu būsimoje Šiaulių apskrityje!

Nuolatiniai Jūsų skaitytojai nuo pirmojo numerio
Rasa ir Saulius Ostrauskai Šiauliai

Sveikinu Jus su Šventomis Kalėdomis ir 1993 Naujaisiais Metais. 
Jeigu mes dirbsime, ir toks mūsų kiekis - pakankamas. Linkiu ištvermės.

J. RIDIKAS Pakruojis

NUOŠIRDUS AČIŪ UŽ ŠIUOS IR VISUS KITUS SVEIKINIMUS BEI LINKĖJIMUS. 
STENGSIMĖS JŪSŲ NEAPVILTI.

REDAKCIJA

Anapus tylos NAUJAMETINE DOVANA..
Sutikti Naujuosius Metus 

išsiruošiau į Aukštaitiją 18 val. turėjau 
būti mieste N. Mano kelionė, deja, 
nutrūko po 130 km., mieste K. Dėl 
kuro stokos ir švenčių visi autobusų 
reisai j N. Miestą buvo nutraukti. 
Atsistojau netoli sankryžos, 
tikėdamasis sulaukti pakeleivingos 
mašinos. Laikrodžio rodyklė at
skaičiavo valanda, kai “ balsuoju” ... 
Mašinos lėkė pro šalį, niekas nestojo, 
o, kai nekantraudamas iššokdavau į

kelio vidurį, buvau mandagiai 
apvažiuojamas.

Ledinis vėjas stingdė veidą, 
skverbėsi po rūbais, šalo kojos. Viltis, 
kad kas nors iš pravažiuojančių 
sustos, pamažu blėso. O virš mano 
galvos spindėjo akinantis mėnulio 
pjautuvas ir tūkstančiai mirguliuojančių 
žvaigždžių... Pakėliau akis j 
paslaptingą dangų ir šalčio kausto- 
mom lūpom sušnabždėjau: ...Viešpa
tie, jeigu Tu girdi mane. padėk man

nukeliauti ten, kur esu laukiamas...
Nukreipiau akis j sankryžą ir po 

kelių minučių buvau užlietas iš už 
posūkio išnirusios mašinos žibintų 
šviesos. Mašina sustojo. Du vyrai, 
sėdintys joje, važiavo į miestą N.

Stebuklais netikiu, bet gruodžio 
31-osios vakarą, lygiai 18 val., buvau 
vietoje.

Leonas DUBYS

JAUNIUS JANSONAS 

Mane žavi I. Kanto morales apibrėžimas 
kaip žmogaus valios autonomija. Jis taria, 
kad morahu vadinamas toks poelgis, kurį 
žmogus laisvai t. y. dėl paties poelgio 
prasmingumo, o ne siekdamas kokių *  : 
nors Išorinių moralės tikslų, kaip ^  
antai, visuomenės nuomonės 
palankumo, prisitaikymo prie -  
esamų įstatymų, apie 
kuriuos niekas negali 
tiksliai pasakyti, kada 
kokiu pag rindu  j i *  
sukurti, o svarbiausia 
niekas neklausia, kas per 
''moraliniai tipa i”  juos 
kūrė. Ar išvis jie  turėjo 
teisę kurti ir sankcionuoti

audras. Tolimas moralei "sveikas protas" 
tampa moralizuojančiu protu ar moral

izuojančia sąmoner Būna Ir išankat- 
ki  Inis nusistatymas oponento aržvilglu, 

jis  kaip visada yra žeminantis - tai 
preventyvus moralizavimas. 

Mūsų gyvenime to apstu. 
Galbūt apjuodinęs savo 

p  i i  artimą pats sau atrodai 
baltesnis, ypač tai 
ryšku p o litin ė je  
scenoje. Tačiau tuo tik 
kom pensuoji Ir  
užpildai savo vidinio 

'  tuštumo būties ydas. 
Pvz., m okyto ja i 
"moralizuoja" vaikus,

PAMĄSTYMAI APIE “SVEIKĄ PROTĄ”
įstatymus, gal iš čia ir  
"Išplaukia " visas jų  ne
tobulumas - kad nevykę 
įstatymai, je igu prieštš- 
rauja pačiai žmogaus 
prigimčiai. Paradoksas, 
kad pats žmogus kuria
sau užtvaras, stabdo Ir žudo gyvastį. Nors išorinės 
sankcijos kartais visuomenėje turi didelę reikšmę. Ji 
savo "maloniomis bausmėmis" kreipia žmogų rinktis 
prasmingą elgseną, bet tai išimtinis moralės požymis. 
Turi būti paties Invalido apsisprendimas, kilęs Iš 
vidinio įsitikinimo, kurį lemia vidinis sąlygotumas, bet 
ne "kalvio Ignoto teisybė". Galima ginčytis, kad 
žmogaus poelg io motyvai empiriškai sunkiai 
apčiuopiami, tačiau moralės krltarijus visada yra 
prasmingas kaip laisvės ir  būtinybės sferų takoskyra. 
Moralė - vis dėlto yra giliausia laisvės Ir vidinio 
žmogaus absoliutumo išraiška, nes pats žmogus sau 
įsako irpats.savo įsakymus vykdo. Žinoma, je igu toks 
moralės supratimas yra atitrūkęs nuo praktinės kasdi
enybės veiklos, įpročių Ir poelgių rezultato - jis  miręs. 
Moralė nėra duota kaip prigimtinis gyvenimiškas faktas, 
tai neužprogramuota genetiniame fonde, bet Išugdyta 
pačiame Žmoguje, gyvenant Ir akumuliuojant iš aplinkos 
gėrybes, sąlygojant ją laisvo pasirinkimo poelgio 
prasmingumu. Tokiu būdu moralinis apsisprendimas 
dažnai yra prigimtinių gyvenimo ribų išplėtimas ir 
savęs praturtinimas.

Va čia ir pradeda skirtis moralė Ir "sveikas protas" 
savo prigimtimi. Tačiau tik "sveiko proto”  ambicijos 
dažniausiai sukelia viską naikinančias moralizavimo

o tuo pačiu  a t
siskleidžia kaip nihil
izmo Ir miesčioniškų 
atributų garbintojai, 
p s e o d o k u l t ū r o a  
propaguotojai, netur
intys savyje vidinio 

dvasinio peno. Ar tauta atleis tokiam mokytojui, 
kuris praeity, pamynęs archaiškas protėvių tradi
cijas, paniekinęs tautinės kultūros vertybes (kryžiai, 
koplytstulpiai, alkos, tikėjimai, knygnešių žygdar-_  
blal), Ir toliau dalyvaus tautinio mentaliteto grio
vime. Vien tai, kad mokytojai kolaboravosl su ok
upantais, nuosekliai Ir su entuziazmu vykdė Maskvos 
- "partorgų", "proforgų", "kultūrologų"-Instrukcijas, 
direktyvas, nutarimus, palieka didelę juodą dėmę 
profesijai. Ir šito nepateisinsi Ilgai sirgtu dvasiniu 
sifiliu sovietmečio sąstingy. O šiandien atitraukus 
uždangą Į Išsvajotuosius Vakarus, mes spėjome 
užkrėsti savo dvasią nauju virusu - "AIDS". Ir mokytojai 
šiandien nebegali būti dvasios ugdytojais, nes patys 
yra sunkūs ligoniai. Mokytojai pirmieji pasidavė rezig
nacijai, Ir dauguma Išliko ja i Ištikimi. Ir nenagrlnėklme 
mokyklos Ir tėvų atsakomybės už augančląją kartą, 
jos Įpročius, įgūdžius poelgių visumą. ŠI tema skylėta 
Ir nuvalkiota kaip ubago sermėga, nes mokytojai 
visada laikėsi ir  laikysis nekaltumo prezumpcljoa. 0  
kaltų visada atsiras - tėvai, kiemas, draugai, - tik ne 
aš, nes aš šiandien viską padariau, Ir "už ta i”  man 
mažai moka...

Tęsinys. Pradžia Nr. 19.
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ponioms ir 
panelėms

TRUMPAI

Jeigu jūs labai pavargusi, rekom
enduotina pasidaryti vandens kom
presus veidui. Sudrėkinkite nedidelj 
gauruotą rankšluostį karštame van
denyje, išgręžkite ir juo uždenkite 
visą veidą Po to sudrėkinkite jj šaltame 
vandenyje, išgręžkite ir vėl uždenkite 
veidą. Tai pakartokite kelis kartus, 
keisdamos karštą ir šaltą kompre
sus. Baigusios procedūrą, veidą 
patepkite maitinančiu kremu.

Nemalonu, kai moters rankos kve
pia “virtuve", š ią  kvapą galima pašal
inti rankas nusiplovus dantų pasta. 
Nuo to ir rankų oda darosi minkštesnė.

NEIŠMESKITE:

...žalių bulvių žievelių. Jas smulkiai 
supjaustykite, sumaišykite su karštu 
vandeniu, actu ir druska - ir turite 
puikią priemonę buteliams plauti.

..vandens, kuriame virė nenuskus
tos bulvės. Juo galima plauti stiklain
ius, fajansinius ir kitus indus.

...citrinos žievelių. Pavirinkite jas 
10 minučių inde, kurj reikia išvalyti 
nuo nuovirų.

...kavos likučių. Jeigu puodai ar 
arbatinukai nemaloniai kvepia, 
pašildykite juos be vandens, padėkite 
ant dugno kavos likučių ir užden
gusios palikite valandai.

...vandens, kuriame virė daržovės. 
Jeigu šis nuoviras nepravers jums 
verdant sriubą, a tšaldykite ir 
palaistykite kambarines gėles.

...sulčių, atsiradusių atšildant mėsą. 
Jas taip pat galima panaudoti kam
barinėms gėlėms tręšti.

APIE ČESNAKUS

Laikant česnakus bute, jie greitai 
sudžiūsta, nebetinka vartojimui. Norint 
juos išlaikyti šviežius, reikia nuvalyti, 
sumalti mėsmale, sudėti j stiklainius 
(nesūdyti), uždengti plastmasiniais 
dangteliais ir padėti j šaldytuvą. Taip 
paruošti česnakai ilgai išlaiko savo 
savybes irtinka valgiams paskaninti.

KAIP GREITAI PA- 
RUOŠTI GARSTYČIAS
Tai daroma taip: garstyčių milte

lius atskiesti iki reikiamo tirštumo 
raugintų kopūstų sultimis, sudėti į 
s tik la in ius , uždengti dangte liu  
(prjdengti), įstatyti j šiltą vandenį ir 
laikyti vandeny 10-15 min. Šitaip 
paruoštos garstyčios būna stiprios ir 
be kartaus prieskonio.

PONIA JADVYGA

Kristaus g im im o šventės ir N aujųjų M etų p roga  prisim enam e 
tuos, kuriem s reika linga param a ir ištiesiame krikščionišką pagalbos 
ranką...

Nuoširdžia i dėko jam e Sam ariečių bendrijos skyriui, jo p irm nin 
inkui A. G riganavič iu i už finansinę param ą m okin ių m aitin im ui ir 
‘‘Patrimpas’’ klubo prezidentui A. Martinaičiui už padovanotas kankles 
m okyklos e tnogra fin io  “ Č iū tu lio ”  ansam blio vadovei R. Šereivienei.

Tela im ina Dievas Jūsų gerus darbus.
1 1 -o s io s  v id u rin ė s  m o kyk lo s  ben dru om en ė

Šiaulių apylinkės žemės savininkai,

Norinčius susigrąžinti žemę, š. m. sausio 16 d. (šeštadienį) kviečiame 
rinktis Šiaulių rajono posėdžių salėje. Kviečiame rajono ir kitų apylinkių 
su in te resuotus asmenis.

In ic ia tyv in ė  g rupė

TRIGUBAS
DEBIUTAS

Sausio 9-10 dienomis - pirmoji 1993-ųjų metų 
premjera: anglų dramaturgo ALANO EIKBORNO 
tragifarsas “VIENASKAITOS ABSURDO ASMUO”.

Jūsų laukia su s itik i^  ; su garsiu visame pasaulyje, bet 
dar neregėtų Lietuvos scenoje autoriumi. Ir ne mažiau 
sensacinga pažintis su pirmąja režisiere iš užsienio. Tai - 
BRID O’ GALLCHOIR. Viešnia atvyko iš Airijos. Ji - 
tikras energijos, geros nuotaikos ir optimizmo įsikūnijimas. 
Lietuvoje vieši jau antras mėnuo, bet nesijaučia nei sušalusi, 
nei pavargusi, nei nusivylusi. Ji nė kiek neslepia susižavėjimo 
spektaklyje vaidinančiais aktoriais: V. Baranausku, L. 
Bocyte, O. Dautartaite, S. Jakubausku, F. Laurinai
tyte, T. Maliukevičiūte ir A. Venskumi.

Belieka pridurti, kad spektaklio dailininkas - A. LIO- 
RANČAS, taip pat debiutuojantis Šiauliuose, yra ne tik 
scenografas, bet ir kino režisierius, studijavęs Gruzijoje. 
Pjesė “ Vienaskaitos absurdo asmuo” jam atrodo labai 
kinomatografiška, ir jis net mąsto apie ekraninį jos vari
antą. Gal šiauliečiai aktoriai atsidurs ir kino ekrane? 0  kol 
kas visi gyvena naująja premjera ir... laukia žiūrovų: 
šiauliečių ir joniškiečių, akmeniškių ir kelmiškių, pakruojiečių 
ir radviliškiečių. Visų jų  laukia unikalus ir tikrai visų Jūsų 
dėmesio vertas teatrinis eksperimentas.

Elvyra MARKEVIČIŪTĖ

,  Juozo BINDOKO nuotraukoje -
Šiaulių dramos teatro aktoriai R. BOCYTE ir 

S. JAKUBAUSKAS.

KEIČIA
J o n iš k io  m ies to  c e n tre  nuo savą  tr i jų  kam barių butą

su visa is patogum ais (yra telefonas) j dv ie jų  arba tr ijų  
ka m b a rių  butą  Š ia u liu o s e . Turim e naują 8 arų išp irktą 
kolektyvinį s o d ą  Teirautis te lefonu 22590 Šiauliuose darbo 
va landom is. Te lefonu 8 296  52573  Joniškyje po 2 f val. 
be i po ils io  dienom is.

Kviečiame Į  m iesto sporto žaidynes:

Sausio  S d. BADMINTONO MYLĖTOJUS ■ ( "Ž a lg ir io "  s p o r to  
sa lę  (D aukan to  71), dalyvių re g is trac ija  n u o  10 val., v a r ty tų  

p ra dž ia  11 val.
LENGVAATLEČIUS - į  Lengvosios atletikos m aniežą (Daukanto  

25), va ržybų  p radž ia  15 val.
Sausio 11 d. ŠAŠKININKUS ■ Į  Šaškių  i r  ša chm atų  k lu bą  

(Vytauto  85) dalyvių reg is trac ija  n uo  17 val., va ržyb ų  p ra d ž ia  18 

val.
Ža idynėse  g a li dalyvauti v is i n o r in tie ji, o  ta ip  p a t  i r  še im os.

Šiaulių m. K ūno  k u ltū ro s  i r  s p o r to  skyrius

PAŽINIMO ASIS
Atkelta iš 1 p.

vasarį prezidentinio referendumo 
ketinimais susmulkino Lietuvos 
žmones j brazauskininkus, 
landsbergininkus, megztąsias bere
tes, kliką.. Šiauliškiai nepamiršo vieno 
iš šio referendumo iniciatorių, dab
artinio Seimo nario Vytauto Juškaus
indėlio j minėtą akciją.

Taigi, nori Brazauskas būti 
skaldytojišku prezidentu, o ne eil
iniu, Lietuvai gero linkinčiu veikėju. 
Priešingu atveju būtų palaikęs 
opozicijos lyderio kvietimą nesiba- 
lotiruoti ir užleisti vietą politinėje erdvėje 
naujoms žvaigždėms.

Tolesnę situaciją Lietuvoje galima 
prognozuoti taip; DDP visais jiems 
žinomais būdais sieks prezidento 
posto saviškiui, populiarins savo 
partiją, stiprins jos struktūras. Mafi- 
jinių darinių vadeivos "tobulins" pri
vatizaciją. Tai yra, maus šj procesą 
ant savo kurpalio, nes Lietuvos

teisę, todėl, esant valdžioje, bi 
kuo daugiau prisiplėšti.

Neokomunistinė spauda 
betąso” garsiąsias Kovo 11 
signatarų išeitines kompensa 
kukliai nepastebėdama, kad 
pašalpos prilygsta keturiems prerr 
B. Lubio mėnesiniams atlyginims 
Šiuo metu jis gauna net 36000 tai 
arba triskart daugiau nei A. Abiš 
Tokios tokelės. Vieni kuria s 
gerovę, iki užsimiršimo mulkind 
tautą pažadais apie sovietinės k' 
petencijos galingumą, kiti, vadin 
ieji idealistai, padėję tvirtus pamć 
Lietuvos valstybingumo jtvirtinir 
lieka amžinaisiais Laisvės šie 
įkaitais.

“Savame kaime pranašu nebe 
- byloja tautos išmintis, o fundam 
talius asmenybių darbus objektyv 
šiai įvertins istorija, net jeigu ją 
keletą kartų perrašys sovietinio rai 
istorikai.

Barbora KIRKILAITĖ
Konstitucija gina šventą nuosavybės

TELEVIZIJOS PROGRAM A
SAVAITGALIUI

f KESPUHIJKINE 

Šeštadieni*. 1.9

10.50 Krikščioni- i»dls 

12.20 Sveikata

1.1..10 Animmįni» filmas Talkams “Lal- n».t> kia I"

15.50 s j^pr-eram a

16.05 Vid—laiškai. Šveltar* d.kamcntini* f. 

kurijas siela"

16. .15 Aiksint k-lrkcija. V. A. M -t arto “Figara 

vedybas" l i r  11 dalyt.

21.00 P- sav- sl-ga

21.45 LTV vidt-film- “Utlava. Vii laisva"

premjera.

1.1.10 Amerikiečiu niu/ikinė pr-grama “Kena kab-

Sekniadienls, 1.10

9.50 Ir  maiirms, ir dideliems. Vakleti* 

dokumentinis f. “Ateitis be karapk*"

10.20 Misa kalba

10.50 Menas pasaalis

11.15 Sekmadieni- ms/ika

12.40 Sveikinimą k-ncertas

12.15 Ara»dai

14,45 Kaltins vidt.lek* Pranei** d.kamenlinls

f. “Vali Šoinka"

15.40 Kcligij-s valandėlė

16.10IV  /aidimas “Karto aa visa šeima"

16.55 Gimtinė

17.50 Uelata ir pasaalis 

1Я.Ю Krepšinis. A. Sak.nl»
21.05 TV stadija

2I.IÍ V. Myfc-laMU Palin. |*0.*J, metini* 

inėjim.i. Val/d. jraias Ii VAOBT.

OSTANKINO 

Šeštadienis, 1.9 

*•25 Lėliu lealr* filmas-spektaklis "Slekakllngas

12.10 Filmas “S-nal* vainikas"

14.20 Kalėdinis labdaras i-a.

15.Ю Animacinis f.

15.J5 Filmas valkams

17.15 Kad. tarpsni,!, blni. Ostanlun* kanalas

10.05 TV meninis r. “Praeitie* atgarsiai" (JA'

20.40 TV Г. “ŽvalgUH* vald-vat" I Serija 

1X20 Meninis t  “Septyni* diena lemtina»' 

Sekmadienis, 1.10

Я.30 Iš ryta ankšteli»»

9.00 К-l visi nama.se 

1X15IV  Г. “Ermltalas"

14.20 Dial-gas eteryje

15.00 KcliaatoJ* kinkas 

16.50 Animaciniai filmai 

1Я.0О Marškine pr.grama 

1ЯХ5 š.a

19.25 TV meninis f. “L-rd- Ártér, nasil

21.45 Spari- savaitgalis 

22.00Tarplaalini* kin- festivali- re/nlf

RUSIJOS 

Šeštadienis. 1.9

14.20 Amerikai b  aigides 

15.10 Falbala* be ašen*

16.40 Amerikiečia menini* f. “Baidyklė”

1Я.45 Naajametlnis pyragas 

19.15 Meninis f.

21.00 Kantrsstai

21.40 Kcparterit 

2125 Sparto karasele

24.00 Menlnla f. “Triskart apie melly"

Sekmadienis. 1.10 

IX.V Gerlaaslas NBA laidynėe

16.20 GyvėnU— pasaalyje

17.20 Naaalabns Vaito Dlsnėjaa» pa»»»1 

Pákaataka aaatykJal". “Jnads* lietpalti.'

15.45 Naajamatinia pyragas

19.20 llaliva0a klasika Meninis Г. “Р»ч 

tovtagladyate"

J I.00TV dakamentinia f. "Snlagas • m»n-1 

prvmjsra. 4 serija

22.15 Sparto ka rasele 

2120 Naktini* klaba. (Fa En Si)

Pastaba: Infarmatine. ir luti karl-s k'1**! 

laida* transliasjasnas vialem* ja * jpra»'» ""* 

(Šatrampinta M savaitrašti* "Kalb* Vii»'

Laikraštis platinamas 
Akmenėje, Joniškyje, Kelmėje, 
Mažeikiuose, Pakruojyje, 
Radviliškyje, Šiaulių mieste ir 
rajone.
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