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Kas jie?  S o v ie tm e č iu  p r iv iso  jų  dau g , ta č ia u  jva rd in ti nė ra  ta ip  paprasta . O a tpažin ti?  P abandykim e, 
paprasta i jie  ram ūs, ra fin u o ta i m andag ūs . N e ke ls  b a lso  tono , n eša uks  a rb a  nerėks. T ač iau  in te lek tas  
neaukštas, n o rs  sakosi, kad  la ba i aps išv ie tę . K ren ta  j ak is  jų  ak iva izdus  pad la iž iav im as au kš ta s  p a re igas  
užim ančiam  asm en iu i. D ažna i m ė g s ta  g irtis  sa vo  sąž in ing um u , iške lti k itus  te ig ia m u s  ch a rak te rio  
bruožus. S te n g ia s i b ū ti v is iem s  geri, noria i ben d ra u ja . T ač iau  iša išk in ti jų  tik ru o s iu s  kės lus - n e lengva  
nes an t ve id o  - kaukė . R e tsyk ia is  ne t ne v iena . T od ė l su n ko ka  jas nup lėšti. C in ikas su  ne jtikus iu , 
neparankiu žm o g u m i s u s id o ro ja  ne iš  karto, no rs  ir nev isada. D ažn iaus ia i ėda  a rba  g rauž ia  ty lia i ir 
pastoviai. Iš p ra d ž ių  žodž ia is , p o  to  - ve id o  m im ika. O  d a r vė liau...

- Atvažiuok j Pakruojj. Labai prašau. 
Rytoj- teismas, Sprendžiasi mano 
likimas, - vieną vakarą telefono ragelyje 
išgirdau sunerim usios kolegės 
žurnalistės Onutės Žigienės balsą. - 
Kai viską išnešiau ant savo pečių, 
supratau, ką jie padarė su tavimi.

-Taigi. Nekalbėkime ilgai, Onute. 
Brangu, o  doriems ir sąžiningiems 
žurnalistams aitvarai aukso neprineša. 
Gerai, kad paskambinai iš vakaro. 
Pasėdėsiu ilgėliau, padarysiu darbus,

1 o rytoj atvažiuosiu j Pakruojj.
"Dar viena?" - šovė galvon mintis 

irsustingau. Maždaug prieš šešerius 
metus Joniškyje lankėsi teisingumo 
ministras p. Kūris ir Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas p. Misiūnas. 
Jausdama didelj spaudimą ir norą 
su manimi susidoroti, kartu su kolege 
Elona Janulyte, beje, turėjusia aštrią 
plunksną, nuėjau pas minimus parei

gūnus ir tiesiai šviesiai paklausiau: 
"A r galim as fiz in is  žu rna lis to  
sudorojimas?" "N e !" - išgirdau.

Taigi. Žu rna lis tų  nešaudo, 
neužmuša.. Bet juos dorojai Kur kas 
skaudžiau. Ciniškai! Bando palaužti 
psichologiškai... Su tokiomis ne visai 
smagiomis mintimis riedėjau j Pakruojj 
ir mąsčiau. Likimo ironija! Jsidarbinusi 
Pakruojo vietos radijo redakcijoje, 
Onutė stažuotę atliko pas mane, 
Joniškyje. Dažnai susitikdavome 
Vilniuje, Televizijos ir radijo komitete, 
įvairiose žurnalistų stovyklose. Per 
Respublikos radiją girdėdavau jos 
reportažus. Kaskart augo jų  
meistriškumas. J rašai darėsi aštresni, 
daugėjo kritikos. Ką tai reiškė?

Sostinėje sėdintiems biurokratams 
beveik nieko, o vietos draugužiams? 
Puikiai supratau, kad Onutės aštrus 
žodis vietiniams - tarsi nemalonus 
plekšte'ėjimas šlapiu skuduru per 
veidą. Švaresniu, o ir nevisai, nors 
dažniausiai neskaudus, draugiškas, 
žad inantis  iš apsn ūd im o  ir 
abejingumo. Bet! Kaip to nemėgsta 
cinikai. Mažiausią plekštelėjimą jie 
suvokia kaip ramaus ir sotaus jų 
gyvenimo drumstimą. O to vandenėlio 
Pakruojyje kolegė pridrumstė nemažai 
ir ypač dabar, kai kiek pritilę cinikai 
atsigavo, pakėlė galvas ir pradėjo 
mosuoti savo nematomomis, tačiau 
skaudžiai duriančiomis ietimis.

Teismo salė buvo pilna žmonių. 
Visi tylėjo ir laukė. Kas vyks čia po 
minutėlės?

B irutė K Y B A R TIEN Ė
Tęsinys kitam« numeryje

pažinim o asis
PREZIDENTAS A. Brazauskas, 

"«begalėdamas argumentuotai atremti 
kritinių pareiškimų apie jo metinj 
pranešimą, pasakė, kad pranešimas 
jau "nueina j istoriją". Jis teigia, kad 
pranešime sionizmas pasmerktas (dėl 
ko buvo oficialūs pasaulio žydų protestą) 
per klaidą, o klaidintojas išaiškintas. 
Ta proga norisi prisiminti seną anekdotą: 
Kapitalą" parašė tie du iš kolūkio, 

jie jau prisipažino...
PREMJERAS A. Šleževičius 

pagaliau ryžosi prisipažinti, kad 
pragyvenimo lygis krito (tik sausj!) 
Šiauliečiai Seimo nariai mano kitaip: 
partija sėkmingai liaudį veda į šviesų 
Ytojų. Išeitų, kad ir partijos vadas 
jsi^ngė j opozicijos "politinius žaidimus".

KLAIPĖDOJE nepavyko sulaikyti 
buvusio sovietų divizijos komisaro 
V Jegorovo. Šis pulkininkas 1991 
t . rugpjūčio mėnesį buvo GKČP 
karo komendanto pavaduotojas. Jo 
iniciatyva sovietų kariškiai paskelbė 
Perimą valdžią Klaipėdoje ir reikalavo 
Paklusti perversmininkams. Manoma, 
kad apie rengiamą suėmimą V. 
Jagorovas buvo perspėtas ir dėl to  
spėjo pasislėpei. Generalinė prokuratūra 
tyrins, kodėl veiksmai buvo nesėkmingi. 
pulkininką suimti turėjo J. Jurgelio 
vadovaujamos Saugum o tarnybos 
žmonės.

CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO

KOMISUOS atsistatydinimą vyriausybė 
priėmė. Komisija atsistatydino dėlto, 
kad savo metiniame pranešime 
Prezidentas A. Brazauskas jos darbą 
jvertino nepatenkinamai, jsižeidęs ir 
atsistatydinęs komisijos pirmininkas 
ekonomuos ministras J. Veselka pateikė 
premjerui tvirtinti naujos komisijos 
narius...

ŠAULIŲ SĄJUNGOS suvažiavimas 
pakeitė vadovybę. Anksčiau kaltintas 
pastangomis suartėti su buvusiais 
komunistais vadas G. Jankus pas Švęs 
literatūriniam darbui. O nauju vadu 
tapo štabo viršininkas R. Mintautas.

RUSIJOS valstybės Dūmai nutarus 
paleisti 1991 ir 1992 metų pučistus, 
kilęs triukšmas (atsistatydino generalinis 
prokuroras, atleistas kontržvalgybos 
viršininkas) pamažu nutilo. Pernykščio 
spalio "didvyriai’, jau laisvėje. A  Ruckojus 
ketina balotiruotis j prezidentus, o R. 
Chasbulatovas sakosi pasitraukiąs 
iš politikos ir apie ją tik knygą rašysiąs. 
Atšauktas B. Jelcino kreipimasis per 
televiziją. Aukščiausiasis teismas 
nutraukė bylą ir 1991 m. rugpjūčio 
gėkačepistams. Paleisti nusikaltėliai, 
dėl kurių kaltės žuvo 150 žmonių, 
keli šimtai sužeisti. Bus tęsiamas SSSR 
atgaivinimo darbas. Anksčiau kalbėta, 
kad šie veiksmai - pilietinio karo pradžia 
Dabar prezidentas tik jspėja palei
stuosius: jei imsis destabilizuojančios 
veiklos, bus suimti. Profesorius V. 
Landsbergis Dūmos amnestiją vertina 
taip: baigėsi B. Jelcino epocha, o 
prorusišką Lietuvos politiką reikia keisti, 
stiprinti saugumą. Prezidentas A. 
Brazauskas tvirtina: santykiai su Rusija 
nesikeičia Tik stebisi, kad neatsiunčiama 
didžiausio palankumo prekyboje 
sutarties ratifikacinė nota...

M O LD O V O JE p irm uos ius  
daugpartinius parlamento rinkimus 
laimėjo kairieji. Daugiausia balsų gavo 
agrarinė demokratų partija. Šiai partijai 
vadovauja AT pirmininkas P. Lučinskis. 
Agrarininkai kartu su socialistų partijos 
interjudėjimo "Jedinstvo" bloku labai 
aplenkė kitas partijas.

EUROPOS SĄJUNGA susitarė 
priimti nuo kitų metų tikrosiomis narėmis 
Švediją, Suomiją ir Austriją. Norvegijos

priėmimas bus svarstomas kitą savaitę. 
Sunkios derybos vyksta dėl Norvegijos 
nenoro leisti žvejoti savo teritoriniuose 
vandenyse ir Austrijos apribojimų 
sunkiajam transportui Alpėse. Jvyko 
ir pirmosios derybos dėl ES Ir Lietuvos 
laisvos prekybos sutarties.

IZRAELIO valdomame Vakarų 
Jordano kranto Hebrono miesto 
mečetėje praėjusi penktadienį vienas 
(o gal keli?) žydų naujakurys nušovė 
kelias dešimtis besimeldžiančių 
palestiniečių. Žudynės sukėlė naują 
palestiniečių neramumų bangą bei 
grėsmę Artimųjų Rytų taikos procesui. 
Palestiniečiai reikalauja, kad Jungtinių 
Tautų saugumo taryba atsiųstų 
tarptautines taikos palaikymo pajėgas. 
Izraelis nutarė nuginkluoti naujakurių 
ekstremistus, tačiau palestiniečiai 
reikalauja konfiskuoti visą naujakurių 
turimą ginkluotę. Izraelio vyriausybė 
skyrė solidžias pinigines kompensacijas 
žuvusiųjų artimiesiems, paleido kelis 
šimtus palestiniečių kalnių. Kaip žudynės 
paveiks tolimesnius procesus, dar 
neaišku, bet palestiniečiai pasaulyje 
dabar labiau remiami negu anksčiau.

BOSNIJOJE Ir HERCEGOVINOJE 
amerikiečių naikintuvai numušė keturis 
serbų lėktuvus. Formali priežastis - 
draudimo skraidyti virš Bosnijos 
pažeidimas ir nepaklusimas reika
lavimams nutūpti. Prieš incidentą (gal 
ir ne tie patys) lėktuvai bombardavo 
musulmonų ginklų gamyklą. Serbai 
neigia, kad numušti lėktuvai priklausė 
jiems. O serbų lyderis R. Karadžičius 
atskrido j Maskvą pasitarti. Pažadėjo 
praleisti humanistinę pagalbą per vieną 
serbų apsuptą aerouostą Kad atvežami 
kroviniai ne kariniai, tikrins rusų kariškiai. 
Jų teks dar pasiųsti. Pastebėta, kad 
atsiradus Bosnijoje rusams, serbų 
karo veiksmai pasidarė aršesni. 
Pažymėtina, kad lėktuvų numušimas 
buvo pirmoji NATO karinė akcija nuo 
pat šios organizacijos įkūrimo. Bosnijos 
musulmonai ir kroatai susitarė kurti 
bendrą valstybę, kuri vėliau galėtų 
sudaryti konfederaciją su Kroatija. 
Serbai tuo nesidžiaugia.

Jon as G ENYS

atsirado vį\ties

S ausakim ša buvo p ra ė ju s į 
sekmadienį pati didžiausioji Šiauiiuose 
salė "Saules" kino teatre, braškėdama 
sutalpinusi per 1000žmonių. Lietuvoje 
organ izuotas re n g in ių  c ik la s  
"Komunizmo nusikaltimai ir Lietuvos 
resovietizacija"pasiekė mūsų miestą. 
Konferencijoje, skirtoje vyskupui 
Vincentui Borisevičiui atmint, skaitomi 
pranešimai kėlė iš užmaršties lietuvių 
tautos genocido fragmentus, liudijo , . 
kas atnešė į  mūsų žemę neapykantos 
Dievui ir  Žmogui sėklą.

Maldomis už visus gyvuosius ir 
mirusius tautos vaikus pradėjo 
konferenciją Telšių kunigų seminarijos 
dėstytojas kanauninkas Kazimieras 
Gasčiūnas. Jis perskaitė pranešimą 
tema "Vyskupo Vincento Borisevičiaus 
pastoracinė ir visuomeninė veikla". 
Susirinkusieji pajuto tą dvasią Ir 
susipažino su ikisovietinės Lietuvos 
aplinka, kuri suformavo tvirtą, taurią 
vyskupo V. Borisevičiaus asmenybę. 
Jos nepalaužė okupantų žiaurumas. 
Kilnios sielos nesutrikdė provokacijos, 
apgaulė, dvasinis ir fizinis smurtas. 
Kanauninkas K  Gasčiūnas kalbėdamas 
kelis kartus pakartojo, kad šviesios 
a tm in ties  vyskupas V incentas  
Borisevičius "ištikimai tarnavo Dievui 
ir  Tėvynei". Po šiLį žodžių labai pakiliai 
nuskambėjo saloje giesmė  “ Marija,

Marija..."
Lietuvos Gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centro darbuotojas 
Dalius Stancikas pranešimu "Vyskupo 
Vincento Borisevičiaus tardymas ir 
ž ū tis " tarsi p ratęsė ankstesnį 
pasisakymą. Garbingo amžiaus ir  jau 
ligotas vyskupas atlaikė visus NKVD 
išmėginimus, šantažą, grasinimus. 
Jis atsisakė bendradarbiauti su 
okupantais, pasirinko nebūtį, idant 
neišduotų savo įsitikinimų, Tėvynės 
ir Tautos. Todėl tauta nepamiršo savo 
šviesuolio, nors, fiziškai j į  sunaikinę 
atėjūnai, ilgus metus trynė iš  lietuvių 
atminties vyskupo pastoracinę bei 
visuomeninę veiklą. Kai kas, atėjęs į  
konferenciją "Saulės" kino teatre, 
pirmą kartą gyvenime detaliau 
susipažino su vyskupu V. Borisevičiumi 
irpajuto, kad amžinąsias sielos vertybes 
genocidas įveikia sunkiausiai. Tikėjimas 
ir  Atmintis stabdo fizinį be i dvasinį 
sunaikinimą. Gal todėl ilgus sovietinės 
okupacijos metus lietuvis buvo 
mokomas gerti iki sąmonės netekimo, 
vogti be sąžinės graužimo bei išduoti 
net Tėvą ir  Motiną. Taip pamirštama 
prigimtis. Toks "Komunizmo statytojo 
moralės kodeksas", kūno sėkla rado 
dirvą ir kai kurių tautiečių širdyse...

Malonėkite atsiversti 2 p.

VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA

1994 metais kovo mėnesį Montrealyje, Kanadoje, bus įteikta septynioliktoji 
Vinco Krėvės vardu pavadintoji literatūrinė premija, kurią įsteigė 1952 metais 
Lietuvių Akademinis sambūris Montrealyje. Ji skiriama už dvejų metų laikotarpyje 
išleistas grožinės literatūros knygas. Pagal naujus nuostatus, XVII V. KRĖVES 
literatūrinė premija bus skeliama pusiau: viena jos dalis bus skiriama išeivijos 
rašytojams, kita - Lietuvos. Išeivijos rašytojų bus svarstomos ir jau kitomis 
premijomis premijuotos knygos, o Lietuvos rašytojų kandidatus rekomenduos 
Lietuvos Rašytojų sąjungos vadovybė. Bus premijuojamos knygos, išleistos 
1992 ir 1993 metais.

Iki šiol VINCO KRĖVĖS literatūrinę premiją yra gavę šie rašytojai: Jonas 
Aistis, Jonas Mekas, Kostas Ostrauskas, Vincas Ramonas, Algimantas 
Mackus, Marius Katiliškis, Kazys Barėnas, Eduardas Cinzas (du karius), 
Juozas Kralikauskas, Antanas Vaičiulaitis, Liūnė Sutema, Tomas Venclova, 
Kazys Bradūnas, Henrikas N ' ays, Leonardas Žitkevičius.

paren gė  
E g lė  V ITK U TĖ

naujienų smpinys

iš VA| "Šiaulių pienas", skirti švietimo 
skyriui (38184 Lt) nemokamam 
moksleivių iš socialiai remtinų šeimų 
maitinimui. Šiois sumos užteks iki 
naujųjų mokslo metų. Dar 4990 Lt 
skiriama socialinės rūpybos skyriui 
medikamentams socialiai remtiniems 
asm enim s Jų pakaks dviem  
mėnesiams. Vėliau tikimasi gauti lėšų 
iš EEB fondo. Labdaros centrui skiriama 
8843 Lt socialiai remtinų asmenų 
nemokamam maitinimui. Išviso šiems 
tikslams miestui reiktų 250000, o kol 
kas gauta tik 133000 Lt.

Dar 15 šiauliečių pareiškė norą 
tapti Lietuvos Respublikos piliečiais. 
Visi jie daugiau kaip 10 metų gyvena 
Uetin/oje ir atitinka kitus piliečiui keliamus 
reikalavimus Prezidento dekretas apie

pilietybės suteikimą turėtų būti 
pasirašytas per du mėnesius. 
Atsisakančių Lietuvos pilietybės šiuo 
metu labai sumažėjo.

Vasario 27-ąją Radviliškyje, Šaulių 
namuose, jvyko susitikimas su Lietuvos 
Respublikos Seimo ir Lietuvos 
krikščioniu demokratų partijos valdybos 
nariais Kazimieru Kryževičiumi ir 
Kazimieru Kuzminsku.

Svečiai aiškino sveikatos apsaugos 
reorganizavimą, atsakė j gyventojų 
paklausimus, kalbėjo apie grėsmę 
Lietuvos saugumui.

Susitikime kalbėjęs Radviliškio 
skyriaus krikščionių dem okratų 
pirm ininkas Vaclovas Savickas 
pažymėjo, kad reikia ruoštis tinkamų 
kandidatūrų parinkimui j artėjančius 
savivaldybių rinkimus. Apgailestavo, 
kad salėje mažai jaunimo, inteligentijos, 
pasigesta medikų, mokytojų.
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Atsirado vilties
Atkelta i š  1 p.

"Aušros"muziejaus v/r. mokslinė 
bendradarbė Aurelija Malinauskaitė 
sakėsi nepretenduojanti į  mokslinį 
pranešimą tačiau perskaitė labai išsamų 
darbą tema ‘‘Genocidas Šiaulių krašte". 
Jai kalbant, iš  įva irių "Saulės”  kino 
teatro salės vietų galėjai girdėti atodūsį:

- Vajėzau, iš  mūsų kaimo...
Zigmo Gėlės muziejaus vedėja 

Birutė Stumbrienė savo kalboje bandė 
4 teisinti g im tąjį Pakruojo rajoną už 

“dabartinį jo  raudonumą". Derlingomis 
žemėmis be i darbščiais žmonėmis 
kažkada garsėjo šis rajonas, davęs 
Lietuvai daug kilnių žmonių. Fizinis 
bei dvasinis genocidas aršiai nusiaubė 
š į kraštą Trėmimai, masinės žudynės, 
gaisrai išvijo iš gim tųjų vietų pačius  
ištikim iausius. Jųjų vieton atsikėlė 
kiti žmonės, nebranginą žemės, neturį 
atm inties, nesuprantą istorinės  
tęstinumo reikšmės...

Skaudi B. Stumbrienės kalba 
nuskambėjo tarsi priekaištas atėjūnams, 
sudarkiusiems jo s  gimtąją žemę ir 
ja i artimus žmones.

Lietuvos Gyventojų genocido ir  
rezistencijos tyrimo centro darbuotoja 
Nijolė Gaškaitė perskaitė išsamų, 
jau  "Lietuvos a ide " publikuotą 
pranešimą "NKVD metodai, slopinant 
partizaninį judėjimą”. Tapo aišku, kaip 
rezistencinio pasipriešinimo išvargintą 
tautą "verbavo" į  išdavikus majoro 
Sokolovo smogikai, kiek pastarieji 
turėdavo būdų palaužti žmogaus valią 
su ž lu g d y ti dvasią. Taip buvo  
modeliuojama "vergų tauta” .

Salėje buvę tremtiniai teiravosi, ar 
ta i tas pats Sokolovas, kurį kažkada 
rodė per televiziją "Kranto "  laidoje.

Sujaudino Rytprūsių vokiečių 
bendrijos "Edelvais" pirm ininkės 
Ingridos Ramoškienės pasisakymas. 
M ote ris  dė k in g a  lik im u i, kad  
nepriklausomoje Lietuvoje gali nurodyti 
savo tautybę, susigrąžinti tikrąjį vardą 
ir pavardę. Tačiau ja i dar iki šiol neaišku, 
kodėl gimusieji iki sovietinės okupacijos 
Karaliaučiuje šiandien dokumentuose 
žymimi "gimę... Rusijo je".

Po pertraukėlės antrąją konferencijos 
da lį išsamiu pranešimu  "Lietuvos 
resovietizacijos kryptys" pradėjo Seimo 
narys profesorius Vytautas Landsbergis. 
Jis prisiminė, kaip ilgus metus sovietnti 
žmonės po 1990-ųjų kovo 11-osios 
atsikvėpė, pajuto laisvę. Tačiau 
šiandieną jaučiamas nevalingas ėjimas 
atgal, vadinamoji resovietizacija. Grįžusi 
į  valdžią "grupė draugų " gyvena pagal 
senus sovietinės Lietuvos telefoninės 
teisės principus. Teismai tarnauja

valdžiai. Pastaroji gniaužia laisvą žodį: 
žlugdo laikraščius bei neprikausomos 
televizijos ir radijo stotis. Klesti korupcija, 
neteisėtas privatizavimas, o, pasitikėję 
LDDP ir balsavę už ją  žmonės skursta. 
Gamyba smuko du kartus. Profesorius 
kritikavo DDP užsienio politiką neigiamai 
vertindamas patyrusio ambasadoriaus 
JAV S i Lozoraičio pakeitimą kai Rusijoje 
prasidėjo neprognozuojami dalykai.

Taigi kur mes dabar gyvename? 
Nepriklausomoje Lietuvos TSR?

Susirinkusieji šiltai sutiko profesorių 
Vyt. Landsbergį. Įteikė jam daug gėlių, 
sugiedojo  " Ilgiausių metų"...

M o ks lin iu s  p raneš im us, 
prilygstančius akademiniams istorikų 
darbams, perskaitė Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas 
Juozas Starkauskas ("KGB archyvai 
ir  jų  reikšmė"), Seimo narys Juozas 
Listavičius ("KGB archyvai: teisinio 
reguliavimo pastangos ir  grėsmės"). 
Juose pate ik iam a daug faktų, 
apibūdinančių istorinę situaciją Lietuvoje 
p o  1991 m. rugpjūčio pučo (ir net ik i 
jo!), kai valstybė nesugebėjo tinkamai 
perim ti KGB archyvų, o šiandieną 
ja u  nebenori jų  išsaugoti. Genocido 
ir  rezistencijos tyrimo centro vadovu 
paskirtas DDP žmogus, visai nepaisoma 
tremtinių, politinių kalinių nuomonės. 
Dabartinė valdžia nuo m inimo centro 
kūrimo nušalino žmones, kurie labiausia 
nukentėjo tautos naikinimo ir niekinimo 
laikotarpiu.

Anot p. Juozo Starkausko, tai natūralu, 
nes archyvuose - kur tik dūri pirštu, 
ten vis "buvusių jų" (dabar esančių 
valdžioje?) pavardės. Žodžiu, grupė 
draugų maskuoja savo praeitį, ketina 
dar kaną klastoti istoriją ir tuo 
demonstruoja resovietizacijos tempus 
Lietuvoje.

Paskutinįjį pranešimą perskaitė 
Lietuvos m oks lin inkų  sąjungos 
vicepirmininkas gamtos mokslų dr. 
Vygintas Gontis tema "Lietuvos 
ekonomika: dabartis ir  perspektyvos".

Konferencijos mini pertraukėlių metu 
skambėjo kilni poezija, skaitoma Šiaulių 
dramos teatro aktorių Dalios Cinauskaitės 
bei Olitos Dautartaitės, dainavo ir 
giedojo Šiaulių tremtinių choras. "Leiskit 
j  Tėvynę, le iskit pas savus", - šią 
choro atliekamą dainą nedrąsiai 
pasigavo salė, ir  atsirado vilties, kad 
dar nepavargome eiti vingiuotu istorijos 
keliu j  Nepriklausomą laisvos sielos 
žmonių Lietuvą. Renginio pabaigoje  
tradiciškai toną himnui davė profesorius 
Vyt. Landsbergis.

Irena VASINAUSKAITĖ

Kodėl taip?
Šiųmetinė Vasario 16-oji! 8.00 

val. tautinės vėliavos Iškėlimas prie 
Laisvės paminklo. Na, bet kas tai, 
kodėl nematyti Iškeltų vėliavų prie 
gyvenamųjų namų Vilniaus gatvele? 
Kuršėnų paštas. Vėliavos ir ola 
nematyti? Juk tai - valstybinė 
įstaigai “Nesistebėk, - sako mano 
draugas, - Jau daug metų šis 
pastatas stovi, tačiau mūsų tautine 
vėliava nesidabino. štai “šviesaus 
komunizmo" kūrimo laikotarpyje - 
raudonoji proletariato vėliava 
visuomet pakildavo”.

brangi1’ ir "Marija, Marijai..”
Iš čia einame prie paminklo u i 

laisvę kritusiems Kuršėnų krašto 
partizanam s. Vento s upės 
pakrantėje būdavo užkasami 
nukankintų Ir Išniekintų partizanų 
kūnai. V a ldžios žm onių  čia 
nebematyti. Kodėl?

Trumpa "Tremtinio" tarybos 
nario kalba, paminint tuos, kurie 
paaukojo savo gyvybes užtai, kad 
mes būtume laisvi. Nulenkiame

Pagaliau mes prie Laisvės 
paminklo. čia būriuojasi daugiausia

galvas tylos minutėje, sukalbame 
maldos žodžius Ir vėl skubame.

buvusieji politiniai kaliniai Ir 
tremtiniai. O kur Kuršėnų vidurinių 
mokyklų mokiniai? Juk vakar mūsų 
tre m tin io  klubo cho ras  su 
programėle lankėsi trečioje Ir 
ketvirtoje vidurinėse Ir kvietė 
dalyvauti mokinius... Gal pedagogai 
neleido? - atsidūsta mano draugas. 
Gal per anksti?

Pasirodo Ir mero pavaduotoja 
su gėlėm is ranko|e Ir vėliava.

□ar minutė, Ir vėliava Išdidžiai 
pakyla | vaiskų Kuršėnų dangų - 
aidi himno Ir trumpi pasisakančiųjų 
p. Luklenės, R. Fabijonavlčiaus, 
A. Danllalčio žodžiai. Prie paminklo 
gėies padeda merijos lt tremtinių 
atstovai. Iš krūtinių veržiasi “Lietuva

Dar turime palydėti | amžino poilsio 
vietų kuršėnietę tremtinę, Išbuvusią
Burlatljos Mongolijos tremtyje 10 

la mūsų klmetų. to k ia  mūsų klubo tradicija. 
Toksžuvuslųjų šventas priesakas!

Na, o 15.(X) val. - Vasario 16- 
oslos minėjimas Kuršėnų kultūros 
namuose. Daugelio kuršėnlečių 
atlapuose -  miniatiūrinės vėliavėlės. 
Tuo pasirūpino buv. politinė kalinė, 
nepailstanti E. Dragūnienė, kad nors 
taip primintų šios lietuviui taip 
brangios šventės svarbą ir prasmę!

Juk nė vienas kalbėjęs valdžios 
atstovas - tiek mero pavaduotoja, 
tiek kultūros namų direktorius p. 
Goštautas Ir Šiaulių rajono valdybos 
atstovas Čekanauskas nepaminėjo 
tų, kurie žuvo 1918-1922 metų 
laisvės kovose. Nepaminėjo Ir tų

Ilgai teks grumtis?
PAVERČIA Į LAUŽĄ?

Lenkijos ir Vokietijos įmonėse šiuo 
metu gaminama bei remontuojama 
kelios dešimtys keleivinių geležinkelio 
vagonų, skirtų Lietuvai. Mūsų Respublka 
jau naudoja tokius vagonus. Jie įrengti 
pagal vakarietiškus standartus, todėl 
malonu jais važinėti. Deja deja... 
Geležinkeliečiai skundžiasi, kad tuos 
puikius vagonus be gailesčio niokoja 
chuliganai: laužo vidaus įrengimus, 
peiliais išpjausto minkštąsias dalis, 
vagonus tiesiog paverčia j laužą. O 
juk už juos mokami dideli pinigai - 
mūsų pačių skurdūs litai.

Apie šiuos liūdnus atsitikimus 
neseniai buvo kalbėta per Lietuvos 
televiziją Tačiau nereikia nė televizijos. 
Užtenka pasižiūrėti j mūsų miesto 
autobusus. Daugelis jų išpjaustytomis 
sėdynėmis, išbraižytomis sienomis, 
išluptais šviestuvais. Kyla klausimas: 
iš kur atsiranda tokių išsigimėlių, kurie 
teršia savo miesto vardą, gadina savo 
artimųjų lėšomis nupirką turtą?

KOL KAS KAIP NAUJI
Mūsų mieste jau nuo praeitos 

vasaros Kursuoja hei vokiški autobusai. 
Juos, kaip "atgyvenusius savo amžių'', 
vokiečiai padovanojo Lietuvai. Nors 
tie autobusai tikrai jau nebe nauji, 
tačiau malonu jais važinėti: salonas 
jaukus, variklis dirba tyliai, išmetamasis 
vamzdis nuvestas iki stogo, kad 
keleiviams netektų dūmų įkvėpti. 
Nuostabiausia, kad jų salonai kol 
kas kaip naųi: sėctynės nesupjaustytos, 
sienos neišteptos, nesubraižytos. Štai 
ką reiškia, kai autobusu naudojas! 
kultūringi žmonės. Todėl, kai pasitaiko 
proga, visada važiuoju vokiškuoju. 
Pasitaiso nuotaika.

Gerai dar prisimenu ir tarpukario 
Lietuvos laikus. Yra tekę ne karią su 
tėvuku iŠ Tryškių geležinkelio stoties 
važiuoti j Telšius. Naudodavomės

greituoju traukiniu, kuris tuo laiku buvo 
vadinamas automatrica. Malonu buvo 
juo važiuoti. Net nuostabu, kaip šis 
traukinys buvo švariai užlaikomas. 
Jo langus matyt, plaudavo prieš kiekvieną 
kelionę, nes stiklas būdavo idealiai 
švarus. O ant langų rėmelių buvo 
emaliuoti užrašai: "Neliesti stiklo 
rankomis” . Tėvukas mane jau iš pirmo 
karto apie tai Įspėjo - kad nesutepčiau 
stiklo. Štai kaip siekėme vakarietiškos 
kultūros. Ir nors anais laikais žmonės 
b uvo  m ažiau raštingi, tač iau  
neatsirasdavo tokio, kuris būtų išdrįsęs 
pasidarbuoti vagone su peiliu. Na, o 
kokiuose vagonuose važinėjome 
"komunizmo laikais", gerai prisimename 
visi, Deja, šis "palikimas" tebesitęsia. 

BUVO VISKAS GALIMA
Kyla klausimas: su kuo einame? 

"Išvystyto socializmo" laikais buvo 
vskas galima: minti takus per pasėlius, 
per želdinius. Jaunos m otinos, 
siekdamos sutrumpinti kelią savo atžalas 
j darželj vedė ne pro vartelius, o  lipo 
pertvorą. O jau apie aplinkosteršlmą 
- nebėra ko Ir kalbėti. | ką pavirto 
mūsų gintarinis pajūris! Iki karo buvę 
švaručiai pajūrio pušynėliai Palangoje, 
Neringoje pavirto j išvietes tieisogine 
to žodžio prasme, Šito pasiekėme su 
ateiviu iš Rytu pagalba.

GRAŽIŲ PAUKŠČIŲ 
NELIKO

Penkiasdešimt aštuntųų vasarą keias 
dienas svečiavausi pas savo giminaičius 
Plungėje. Jų butas buvo name, 
esančiame greta grafo Oginskio rūmų, 
ant gražaus Babrungo upelio skardžio. 
Šalia - nuostabus, grafo laikais sodintas 
parkas. Negalėjau juo atsigrožėti: čia 
auga dešimtys rūšių dekoratyvinių 
medžių ir krūmų, daugiausia atvežtų 
anais laikais iš Vakarų Europos. 
Bevaikštinėdajnas parko takeliais, sutikau 
senutėj senuką labai malonų ir mėgstantį

pasakoti. Susėdome ant suolelio 
gal valandą klausausi jo pasakoji^ 
Pasirodo, jis dar grafo laikais a 
pradėjo dirbti parko prižiūrėtoju. Visi 
žino. Papasakojo, jog prieš sovietin 
okupaciją šiuose rūmuose būvi 
Lietuvos kariuomenės štabas. Uetuvo 
karininkai saugojo ir prižiūrėjo parka 
ypač rūpinosi svarbiausiu perki 
papuošalu - fazanais, kurių čia būt; 
nemažai. Tačiau reikalai pasikeis 
kai keturiasdešimtaisiais čia jsikūn 
R a udonos ios  a rm ijos  štabas 
Politrukams atsivėrė puiki galimybr 
pamiklinti akį: iš pistoletų ir šautuvu 
jie ėmė pyškinti j fazanus. Greita s 
gražių paukščių parite nebeliko. Nagam 
to, Stalino kanai, užuot važiavę malku 
j mišką, ėmė kirsti brangius parko 
medžius, mat taip patogiau,

- Nebeiškentęs ėmiau kariškius 
barti, - pasakojo senukas, - bei pasta i, 
pasiuntė mane po šimts pypkių...

Kai keturiasdešimt pirmųjų birželi 
“nenugalmoji armja" spruko iš Lietwc6, 
senukas nuėjo pažiūrėti, kas dedasi 
rūmuose. Juose viskas buvo kaip 
po žemės drebėjimo - m a f’drauoa 
labai skubiai kraustėsi namo. Tačiau 
kai senukas užlipo apžiūrėti palėpes, 
sustojo kaip įkastas. To dar jis šiuose 
rūmuose nebuvo matęs jokiais laikas 
visa palėpė buvo paversta išviete, 
Raudonanriečiams taip buvo patogiau 
negu nueiti j kieme esantį tualetu, 

Tat štai kokia "kultūra" auklėjo
mūsųjaunlmąir mūsųvlsuomt « •  

I*Todėl netenka stebėtis, kad aplinkui 
tiek nusikaltimų, savivalės, netvarkos, 
girtavimo, pasileidimo. Su šiuo 
“Išvystyto" socializmo palikinu, 
matyt, dar Ilgai teks grumtis. Mūsą 
pokarinio auklėjimo visuomenei 
teks rinktis: mokytis kultūros i i  
Vakarų ar pasilikti toje baloje, j 
kurią patekome Rytų kultūros dėka 

B ron ius KASPERAVIČIUS

U POLIFONIJAI” - 20 
LINKIME SĖKMĖS!

'Polifonijos ” valstybinis kamerinis choras SeStadieitį koncertu .iv. Petro ir Povilo bažnyčioje  

mini savo kūrybinės veiklos 20-metĮ. Tai gerai žinomas meno kolektyvas ne tik Lietuvoje, bet 

ir plačiame pasaulyje. “Polifonijos” artistai ne karta koncertavo užsienyje: Lenkijoje, Brazilijoje, 
Rusijoje, Italijoje, Estijoje, Bulgarijoje, Švedijoje ir kitose Šalyse. Ne kartaL pelnė laureato vardus 
tarptautiniuose festivaliuose.

Populiariam ir visų mėgstamam chorui visų “AuSros alėjos" skaitytojų vardu ir ateityje 
linkime kūrybinės sėkmės.

R ičard a s  DAILIDĖ 
Autoriaus nuotrauka

30000 Lietuvos sūnų Ir dukterų, 
paguldžiusių galvas rezistencijos 
kovose už tai, kad mes galėtume 
laisvi gyventi ir švęsti šią Vasario 
1 G-ąją. Gaila.

O ir pati šventės programa 
Kultūros namuose buvo, švelniai 
tariant, ne | temą. Gal tik maestro 
Gaižausko “Trakų pilis" priminė, 
kad šiandieną • Vasario 16-oji.

Eidami namo svarstėme: o gal 
jau "pagarsėjusio" p. Bernatonio 
žodžiai, kad "genocido Lietuvoje

nebuvo. Partizanai Ir tremtiniai-tai 
žmonės, kurie neklausė valdžios! 
Vadinasi, jie nusikaltėliai Ir už tai 
buvo baudžiami." - yra teisingi?

Su šiais Bernatonio žodžiais 
susišaukia Ir Kuršėnų merijos 
veiksmai. Juk tuoj po LDDP pergalės 
rinkimuose Kuršėnų "Tremtinio" 
klubas buvo "išprašytas" Iš merijos 
p ata lpų  Ir " Įku rd in ta s"  
neapšildomoje palėpėje (avariniame 
name) Vydūno gatvėje. Nebejauni, 
daug vargo matę tremtyje Ir

kalėjimuose žmonės stačiais 
laiptais vos vos užlipa | savo 
būstinę. Šią šaltą žiemą tenka 
Salti nešildomoje patalpoje. 0 
maskuojant nuo žmonių aklų, I 
buvusią tremtinių būstinę merijoje 
buvo perkeltas žemėtvarkos
kabinetas, gi b u v ę s  žemėtvarkos
kabinetas - laisvas?!

Argi Kuršėnai ne " ra u d o n a s is  
kampelis"?

Jon as VAIŠNORAS

AUŠROS ALULA



^ 94.03.03. 3

O

■ P t t s

Šis kelias man buvo labai sunkus... Nors ir gražus rožės 
žiedas, bet jos kotelis pilnas spyglių.

Praėjusių metų birželio pabaigoje 
ku n ig a s  a. Vainoras buvo paskirtas 
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
vikaru bei Šv. Mergelės Marijos 
N eka lto  prasidėjim o bažnyčios 
statytoju. Po mėnesio, t. y. liepos 23- 
ą dieną, pagal vyriausybės nutarimą 
nebaigti statyti "Nuklono" kultūros 
rūmai buvo įvertinti 102003 litais ir 
oficialiai perduoti bažnyčiai. Rugpjūčio 
pirmąją dieną būsimosios bažnyčios 
savininkas surengė joje pirmąją talką 
o to paties mėnesio 22-ąją dieną 
jvyko ir pirmosios pamaldos. Gruodžio 
aštuntąją kunigas A. Vainoras buvo 
paskirtas naujos Šiaulių bažnyčios 
Klebonu ir nepraėjus nė mėnesiui, 
prieš pat Naujuosius, išrinktas 
oopuliariausiu 1993-ų metų Šiaulių 
miesto žmogumi. Savo rūpesčiais, 
džiaugsmais bei ateities planais 
K'ebonas sutiko pasidalinti su "Aušros 
alėjos" laikraščiu.

Koresp. Kodėl Dievo namai buvo 
oavadinti būtent Šv. Mergelės Marijos 
nekalto prasidėjimo bažnyčia?

A. Vainoras. Kai atvažiavau čia 
dirbti, gavau kelis pasiūlymus kaip 
pavadinti bažnyčią. Per pirmąsias 
šv Mišias to paties paklausiau ir 
,  sirinkusių žmonių. Kadangi ir man 
pačiam, ir žmonėms labiau patiko 
v; a rijos titulas, todėl bažnyčia ir buvo 
taip pavadinta. Be to, jaučiuosi 
skolingas Šv. Mergelei Marijai už 

nigystę ir turiu išpildyti pažadėtą 
jai savo padėką.

Koresp. Jūs populiariausias 1993- 
metų Šiaulių miesto žmogus. Kaip 

jaučiate savo populiarumą?
A. Vainoras. Keistas klausimas.

Galbūt populiarumą lėmė tai, kad iki 
šio laiko aš neturėjau su kuo rimtai 
s sipykti, visada stengiausi neįžeisti

POPULIARIAUSIAS ŠIAULIUOSE

žmonių, nors jie ir labai būtų prasikaltę 
man ar netgi bažnyčiai. Jei sutikdavau 
nesąžiningą žmogų, stengdavausi 
išsiskirti su juo diplomatiškai, bet ne 
piktuoju.

Koresp. Ką spėjote nuveikti šioje 
bažnyčioje per tuos šešis mėnesius?

A. Vainoras. Pirmiausia stengė
mės jrengti koplyčią, nes parapija be 
jos negali egzistuoti. Dabar koplyčia 
atlieka laikinosios bažnyčios funkcijas. 
Be to, dar įrengėme nedidelę kleboniją 

ir zakrastiją, užsandarinome visą

pastatą, pašiltinome antrojo aukšto 
sienas, visur sudėjome langus ir 
ištinkavome du vestibiulius ir koplyčią

Koresp. Ar daug aukų surinkote 
bažnyčiai?

A. Vainoras. Nepasakyčiau, kad 
labai daug, tačiau esu dėkingas 
visiems: ir žmonėms, ir įstaigoms, 
kurios paaukojo ir po tūkstantį litų, ir 
po du... Dėkoju ir tiems, kurie jau 
kažkuo prisidėjo, ir tiems, kurie dar 
tik prisidės. O tų pinigų bažnyčiai 
visada labai reikėjo ir dabar dar labai 
trūksta.

Koresp. Kaip Jūs bendraujate su 
jaunimu ir koks Jūsų požiūris j 
jaunuosius šiauliečius?

A. Vainoras. Man atrodo, kad 
jaunimui pritraukti pirmiausia yra 
reikalingas kolektyvas, nes kada viską 
dirba vienas klebonas, jis paskęsta 
tuose darbuose ir tam pa 
nebenaudingas nei žmonėms, nei 
bažnyčiai, nei Tėvynei. O jaunimas... 

Didelė jo  dalis nepripažįsta tikėjimo,

neturi gyvenimo tikslo, gal todėl ir 
žūsta alkoholyje, tampa įvairių ligų 
(AIDS), savižudybių aukomis. Vieni 
jaunuoliai iš neturto, kiti todėl, kad 
labai turtingi (lengvai gauna, lengvai 
ir išleidžia), nueina blogais keliais. 
Kai žmogus yra tuščias, neturi dvasinio 
gyvenimo, jis neapsaugcrtas nuo pikto 
ir griebiasi juodų darbų.

Koresp. Koks Jūsų gyvenimo 
tikslas?

A. Vainoras. Iš jaunystės svajojau 
vardan Dievo tarnauti žmonėms. 
Tiesa, iš pradžių tų svajonių buvo 
labai daug. Mane domino ir medicina, 
ir prekyba. Norėjau būti chirurgu, 
barmenu... Tačiau galima sakyti, kad 
pagrindinė mano svajonė išsipildė. 
1993-ieji - mar) patys laimingiausi 
metai, nes aš pasieksiau savo 
gyvenimo tikslą - kunigystę, šis kelias 
man buvo labai sunkus... Nors Ir 
gražus rožės žiedas, bet jos kotelis 
pilnas spyglių. Jau nuo vaikystės, 
kai dar dirbau patarnautoju, buvau

sekamas sovietinės valdžios organų. 
Dėl to net ir į seminariją teko kelis 
kartus stcrti. Tik tie keli metai užgrūdino 
mane ir vertė dar labiau pamilti ir 
atjausti žmogų bei puoselėti viską, 
kas gražu ir kas jj kilnina.

Koresp. Kokie Jūsų ateities planai?
A. Vainoras. Jau dabar ruošiame 

šarvojimo, parodų ir diskotekų sales, 
jaunimo kavinę, o ateityje čia sutilps 
viskas - nuo pat žmogaus gimimo iki 
mirties, č ia  bus biblioteka, sporto 
salės, senelių valgykla, drabužių 
labdaros parduotuvė ir dar daug kas. 
Tačiau tam reikia labai daug lėšų. 
Jeigu jų būtų, visa tai jgyvendintume 
gal net per pusantrų metų!

Koresp. Ačiū už pokalbį. Daug 
Jums sveikatos ir sėkmės bažnyčios 
tvarkymo darbuose!

V idas A K SO M A IT IS  
Autoriaus nuotraukose: 

Klebonas A  Vainoras; šv. Mergelės 
Marijos Nekalto prasidėjimo 
bažnyčia.

Retsykiais tenka padėti nemažai 
sveikatos, kad atgautum tai, kas tau 
priklauso. Eini, bėgi, puoli, prakaitą 
nuo kaktos šluostai, valdininkus 
keiksnoji... O ką daryti! Savo turtą 
susigrąžinti nori. Panoro ir radviliškietis 
Borisas Kudrevcevas. Gražiai susitarti 
nepavyko, tai brūkštelėjo pareiškimą 
teismui. Ir štai prieš griežtąją Temidę 
• Ignas Pocius ir Vigimantas Bartulis. 
Už ką šie vyrai privalės blizginti akis? 
Pasirodo, ankstėliau tekėjusi upė 
susidrumstė, nes B. Kudrevcevas 
Žilionių kaime nusipirko namą, o 
netrukus privatizavo ir šalia jo esantį 
Ok;nį pastatą. Bet... Šiame ūkiniame 
pastate savo gyvulius laiko I. Pocius 
ir V. Bartulis. Ar galima svetimame 
tvarte laikyti savus daiktus? Dvejukė 
mano, kad taip, o B. Kudrevcevas - 
kad ne. Įsiplieskia konfliktas. Ugnj 
užgesinti privalės teismas, č ia  B. 
Kudrevcevas prašo, kad draugužiai 
iš jo tvarto išsivestų savo gyvulius. I. 
Pocius ir V. Bartulis stoja piestu, nes 
mano, kad ieškovas neturėjo teisės 
pirkti to pastato, nes žemės ūkyje 
nedirba, o, pavyzdžiui, I. Pocius neturi, 
kur laikyti savo gyvulių, šieno... Be 
to, prie minimo ūkinio pastato 
susirentęs priestatą. Ar tiesa, kad dar 
1992-aisiais apylinkės darbuotoja 
liepusi išsikelti? Taip. Betgi jis neturi, 
kur laikyti gyvulių! V. Bartulis sako,

iš teismo salės

Teks atlaisvinti
kad jis minėta daržine naudojosi net 
aštuonerius metus. Jo nuomone, ji 
neprikiasuė niekam, todėl ir jokio 
mokesčio nemokėjo. O apie išsikėlimą 
iš jos taip pat nežinojęs. V. Bartulio 
žmona mano, kad minėtą ūkinj pastatą 
galėjo pirkti tik jo nuomotojas. Tačiau 
dabar iš pastato išsikeltų, jeigu tik 
turėtų kur. Statytis patiems? Dabar 
neturi nė šiferio, nė lentų...

Tačiau teisėjas Z. Lipnevičius,

susipažinęs su dokumentais, mano, 
kad ieškovas B. Kudrevcevas teisėtai 
įsigijo minėtą ūkinį pastatą. Todėl 
nusprendė apginti pažeistas ieškovo
B. Kudrevcevo teises, įpareigojant I. 
Pocių ir V. Bartulį atlaisvinti ūkinj 
pastatą. Tas būtina padaryti iki šių 
metų balandžio pirmos dienos.

Jonas DAGYS  
Antano STU G IO  pieš.

APIE “ GYVENIMO SMULKMENAS
Marija Zubareva, atlikusi 

Pagrindinį va idm enį mūsų 
Pamėgtame seriale “Gyvenimo 
smulkmenos” , buvo nėščia, ir jos 
netikėtą ligą, matyt, galima traktuoti 
įaip komplikaciją po  gimdymo. 
Galutinė diagnozė - kepenų vėžys. 
Marija sirgo apie du mėnesius. 
Našlaičiais liko trys vaikai.

Koks bus serialo likimas? Pag- 
' ndlnlo vaidmens atlikėjos nepa
keitė kita aktorė, nors Vakaruose 
jai daroma dažnai. Nuspręsta su 
la Išsiskirti, t. y. pagal scenarijų 
Ips Maša taip pat miršta. Atsiras

naujų veikėjų, kurie greit pasirodys 
seriale. Laukite pikantiškų siužeto 
posūkių ir naujų susitikimų su šve- 
dovu, Ir, žinoma, su Mašos dukte
rimi Julija.

APIE M. CVETAJEVĄ
Rusijos Saugumo ministerijos 

aukštas pareigūnas, nepanoręs 
publikuoti savo vardo, pranešė, 
kad Marinos Cvetajevos archyve 
saugomas dokumentas, liudijantis, 
kad dieną prieš jos mirtj ją aplankė 
kažkas iš čekistų. Tas pats 
valdininkas patvirtino, kad tiek 
pokalbio faktas, tiek ir jo turinys

buvo sąmoningai paruošti taip, kad 
didžiajai poetei beliko pasirinkti 
vienintelĮ sprendimą - savižudybę. 

APIE E. SOLOVEJ 
Elenai Solovej teko išvažiuoti 

iš Rusijos dėl dukters Ilgos. Mergai
tei grėsė apakimas. Tėvynėje, kaip 
paprastai, padėti jai negalėjo. Dabar
E. Solovej gyvena JAV, aktorės 
profesijos atsisakė ir kaip pranešė 
spauda, persikvalifikavo į medici
nos seserj.

parengė 
Pranutė ŽU KA ITYTĖ

Ko gero teisi buvo uošvė, 

Mane išvadinus kvailiu...
Aišku, mes viskuo atsilikę nuo 

seniai supuvusių Vakarų. Tam tarpe
- ir literatūra. Tatai keista konstatuoti
- juk mums yra pliurpę, jog esam 
labiausiai skaitanti pasaulio šalis. 
Deja, tai toks pat blefas, kaip ir mūsų 
mokslo bei medicinos pirmavimai.

O kodėl gi atsiliekam literatūra? 
Todėl, kad nėra galimybės tapt 
milijonierium kaip toksai E. Pjuzas 
("Krikštatėvio”  autorius) ir todėl 
daugelis pasirenkam pelningesnį 
biznį? Gali būti...

Vienok - artėja rašančiųjų laikai!
Įrodymų? Prašau!
Pirma, dabar visi prekystaliai 

tuštėja, spaudos kioskų - atvirkščiai. 
U žversti! R e dakcijos keičia 
regėjimo kampą - anksčiau jos 
gynėsi nuo grafomanų, dabar kelia 
juos iš numirėlių, niūgina - "duok 
"cekaunos" medžiagos"! Patys 
beviltiškiausi rašeivos jsiveržia j 
puslapius. Cenzūra minimali - 
išbrauko tik necenzūrinius žodžius, 
bet ir tai dažnai nėr ką skaityt... 
"Niekas taip neskatina rašyti, kaip 
kitų išspausdinti silpni rašiniai” , - 
suga lvo jo  a forizm ą A. 
Tendzegolskis. Ir jis yra teisus.

Antra. Nėr dabar populiaresnio 
žm ogaus, ar sakyk im  kitaip, 
populiaresnės specialybės kaip 
deputa to . O kas deputa tu i 
svarbiausia? Na, ne svarbiausia, bet 
svarbu valdyti žodj. Praėjo mekių, 
slebesenančių iš popierėlio, laikas. 
Dabar viena iš dviejų - arba tu gerai 
pakalbi, arba tavęs neišrenka. 
Tačiau kaip žinot, ne kiekvienam...

Reikia treniruotis, šlifuoti žodj. 
Nemažai būsimų demostenų dabar, 
ko gero, vargsta  rūsiuose, 
pas ikab inę v irtuv in ius  peilius, 
firminių sagų j burnas prisigrūdę. 
Kam tos  kančios? Susirask 
š ra tinuką (parkerį, p ieštuką), 
popieriaus ir...

Kitas pasakys: “ Gerai būtų, betto 
laiko..." Visai jaunam, teisybė, tatai 
problema, bet kiek augesniam - 
jokios.

Tereikia pasinaudoti socsis- 
temos pranašumais. Kokiais? Ar 
tuo, kad mes miškais ir popierium... 
Miškais, teisybė, ne, bet popieriumi 
mes, deja, irgi atsiliekam... Tai kur tie 
pranašumai? Ogi tokie: daug eilių. O 
laiką eilėj - išnaudok: apgalvok 
siužetą, detales. Autobuso stotelėj, 
dantisto laukiamajam, net prie 
dešros ar šampano - galvok.

O namuose ar net darbe (jei 
tereikia valandas atbūti) perkelk ką 
sugalvojęs į popierių. Tokių eilių ir 
tokių darbų, Vakaruose, žinok, nėra!

Sunku patarti, kur tau siųsti 
pirmuosius rašinius. Nebent, jei 
parašei ką linksmo ar pikto... Ir išv is 
šiauliečiams reiktų specializuotis 
humore.

Aišku, tu gali užsispirti ir nekreipti 
dėmesio j šiuos patarimus... Dabar, 
kai net vaikai žaidžia deputatus, tu 
gali, aišku, a-spauduotis, a-politi- 
zuotis. Bet kad tik netektų kaip V. 
Šalčio eilėraščio herojui prisipažinti:

Ko gero teisi buvo uošvė,
Mane išvadinus kvailiu...

Žilv inas SK A Č K A U SK A S

AUSROS ALEIA
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Mielieji,
Jus jau galite užsiprenumeruoti

“Aušros alėją” 
antrajam šių metų ketvirčiui.

Prenumerata priimama Šiaulių miesto pašte, 
įmonėje “Tvarka” (informacija telefonu 5 67 84), 
Joniškio, Kelmės, Akmenės, Pakruojo, Radviliškio 
paštuose bei pas laiškininkus.

Kaina antrajam ketvirčiui su pristatymu, 
prenumeruojant įmonėje “Tvarka” - 3,70 Lt, o 
paštuose - 4 Lt.

Nuoširdžiausiai sveikiname kolegą 
Algimantą Puodžiūną 

nuostabios šventės  -  50-mečio proga. 
Linkime ir toliau aštrios bei švarios 
žurnalistinės plunksnos. Tegul Jūsų 
telekamera ir fotoobjektyvo žvilgsnis 

priverčia žm ones susimąstyti. 
Sveikatos Jums ir Jūsų šeimai!

Redukcija

LIETUVOS RADIJO PROGRAMA

TELEVIZIJOS PROGRAMA

Penkiadienis, kovo 4 d. 
LIETUVOS TV

naudingi 
patarimai

Jei kojas degina, niežti, tai darykite 
pušų ekstrakto, ramunėlių vonias.

*  *  •

Suregėjusią pado ir kulno odą galima 
lengvai pašalinti svogūnu. Nakčiai ant 
pado uždėkite plonai supjaustyto svogūno 
gabaliukus, apvyniokite polietileno 
maišeliu ir apibintuokite. Rytą kojas 
nuplaukite šiltu vandeniu ir papudruokite 
talku, kad neprakaituotų. Reikia kelių 
tokių procedūrų.

Jąi kojos labai prakaituoja, tai kas 
vakaras gerai jas nuplaukite su muilu. 
Darykite silpno kalio permanganato 
voneles (2-4 šaukšteliai vienam litrui 
vandens).

Kojos mažiau prakaituoja, jei 
naudojami gluosnio žievės, alksnio 
kankorėžių, lazdynų bei mėtų, liepžiedžių 
nuovirai.

•  •  *

Jeigu skauda gerklę, smulkiai 
supjaustykite svogūną ir užpilkite cukrumi. 
Po Kelių valandų perkoškite ir gerkite po 
šaukžtelj. Citrinos sultys, pasaldintos 
medumi - geriausias vaistas užkimus.

Jeigu gilsnoja dantj, pridėkite 
abaliuką svogūno prie danties, 
kausmas dažniausiai praeina.* * •

Jeigu esate susinervinę, paimkite j 
burną svogūno gabaliuką ir ilgai 
kramtykite. Tai jus nuramins. Be to, padės 
apsisaugoti nuo prasidedančios slogos.* *  *

Alijošiaus košele gydomi uždegimai 
ir gilios žaizdos. Ją galite vartoti ir esant 
dantenų uždegimui.

Jeigu imate žagsėti, giliai įkvėpkite ir 
kiek galite ilgiau neiškvėpkite. Tai 
pakartokite keletą kartų. Galima išgerti 
šalto vandens vienodais gurkšneliais. 
Turi padėti.

» • •
Jeigu padidėjęs skrandžio sulčių 

rūgštingumas, negerkite gazuoto 
vandens.

Labai geras vaistas nuo nemigos - 
apynių arbata. Paimkite 1,5 Šaukšto 
apynių, užpilkite stikline verdančio 
vandens, palaikykite 5 min., truput] 
pasaldykite ir išgerkite.

* * *

Prieš deginimąsi ir po to patepkite 
odą arbatos nuoviru. Jis švelniai nudažo 
epidermj, todėl išryškėja įdegimas.• * »

Žiema, plikledis. Lengvai galima 
paslysti ir susižeisti. Kad b a ta i  neslystų. 
po kulnais ir ant pado vidurio užklijuokite 
K elias p le is tro  j u o s te le s .  Taip pat čjalima 
priklijuoti p lač ią  gumos arba veltinio juostą.

Labai dažnai vonioje garsiai teka 
vandens čiurkšlė. Kad triukšmas neerzintų, 
prie čiaupo pririškite medžiagos skudure!/, 
pavyzdžiui, kojinę. Tuomet vandens srovė 
tyliai nutekės.

* * *

Vartant knygą, puslapių kampuose 
lieka pieštuko ar pirštų žymės. Jos išnyks, 
patrynus tas vietas šviežia balta duona.

P ran as

naujienų 
šiupinys

Namu ūkio eksploatavimo jmonėms 
ir įmonės “ Bendrabutis" direktoriams 
nustatytas 8,4 minimalios mėnesinės 
a lgos dydžio atlyginimas. Vasario 
mėnesį tai - 420 Lt Premijas ir priemokas 
jiems išmokėti bus galima, tik leidus 
nekilnojam ojo turto eksploatavimo 
skyriaus viršininkui.

Vyriausybės nutarimu Nr. 550 
namams iki 12 butų priskiriami 
privatizuoti n i žemės sklypai. Miesto 
Valdyba Maironio g. 7 namui priskyrė 
970 kv. m žemės, Vilniaus g. 98-617 
kv. m, Vilniaus g. 172a - 739 kv. m ir 
51 kv. m - laikinai, Žemaitės g. 76 - 
1260 kv. m ir 60 kv, m laikinai, Žemaitės 
g. 78 -1 185kv. m ir 60 kv. m laikinai.

Įregistruotas mėgėjiškas motokroso 
klubas "Šuo lis" (Gardino g. 31-74).

“Saulės" kino teatrui leista organizuoti 
patalpų nuomos konkursą kavinei- 
barui ir muzikos instrumentų bei kitos 
m uzikinės aparatūros parduotuvei 
fojė įrengti. Nuomos sutartys bus 
sudarom os 5 metams, pradinė 1 kv. 
m nuom os kaina - 9,63 Lt.

Penkiadienis, kovo 4 d.
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 "Sveiki 

gyvi". 9.30-13.00 Aktualijų studija (tel. 
66 22 87). 10.30 "Pusvalandis Kaune".
11.30 Informuoja VRM tarnybos. 13,10-
15.00 Muzikinis vidudienis. 16.00-18.00 
"Dienos signalai". 18.30 Muzikiniai 
sveikinimai. 19.15 Pasaulis ir Lietuva.
19.45 Pasaka. 21.12 Muzikiniai sveikinimai.

antroji programa
13.00 Šiandien laikraščiuose. 14.00 

"Mažosios studijos" laidų kartojimai. 15.10 
Vivat klasika V. A. Mocarto kūrinius atliekla 
V. Vitaitė. 16.05 Versmės. Skaityti ar 
neskaityti? 17.30 Langas. 18.05 Senųjų 
dermių paslaptys. 18.30 Detektyvas. 19.00 
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro, 
choro "Latvija" (dirigentas G. Rinkevičius) 
koncerto transliacija iš Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos.

Šeštadienis, kovo 5 d.
pirmoji programa
7.05 Gamta - visų namai. 7.30-9.00 

"Sveiki gyvi” 10.10 Sveikata. 11.05 38 
greitis. 12.15Tautos gaida. 13.05Kviečia 
teatras. 14.05 Gimtoji kalba. 16.05 Prie 
šeimos židinio. 16.30 Neeuropietiškų 
kultūrų muzika 17.00 "Mažosios studijos" 
programa. 18.30-19.45 Popradijas. 19.45 
Pasaka. 21.12 Muzikiniai sveikinimai.

antroji programa
8.30 Šiandien laikraščiuose. 9 30 Laida 

iš Kauno. 10.05 Iš dainų kraitelės. J.

Naujalio ir S. Šimkaus harmonizuotos 
liaudies dainos. 12.05 Lietuvių folkloras. 
Laidą veda A. Kirda. 12.30 A. Vivaldžio 
muzika. 15.05 Tautiečių balsai. 15.30 
Fonotekos naujienos. 16.05 Kviečia teatras, 
16.37 Groja "Trimitas” . 17.05 Teatro 
uždangą praskleidus. 17.30 Vaidinimas 
moksleiviams. 18.22 Koncertuoja 
"Sekmadienis". 19.30 Koncertų salėse. 

Sekmadienis, kovo 6 d. 
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 8.05 "Ievos sodai".

8.30 Po lyros ženklu. J. Strielkūno 
eilėraščius skaito S. Kubilius. 9.30 Vaikučių 
sekmarytis. 10.05 Radijo programa 10.35 
Kario laiškai, 11.05 38 greitis. 12.15 Iš 
muzikos lobyno. 13.05 Kviečia teatras. E. 
Jusefsono "Neparašytas interviu". 14.05 
Muzikiniai sveikinimai. 17.10 Literatūros 
akiračiai. 17.50 Koncertuoja vaikų 
pramoginės muzikos choras "Lakštutė",
18.30 Kolekcijos. Archyvai. Fonotekos.
19.10 Abipus Nemuno. 19.45 Pasaka. 
21.12 Džiazo vakaras. "Sėsk j traukinį A”.

antroji programa
8.00 Žinios. Radijo programa. 9.30 

Pusvalandis folklorui. 11.00 Dainų vitrina.
12.05 Muzikinės sukaktys. 12.30 
Sekmadienio Šv. Mišios. Transliacija iš 
Vilniaus Arkikatedros. 14.30 Humoriada.
16.05 Kviečia teatras. 17.05 Šio amžiaus 
muzika: dabartis. 18.05 Savaitė Operos 
teatre. 18.15 Tautos gaida. 19.30 Koncertų 
salėse.

7.30 P rogram a. 7.35 LTV in fo rm acinė  
laida. 8.00; 8.25 Žinios. 8.50-9.10 Mokomoji 
anglų k. p rog ram a  va ikam s. 18.00; 18.10;
18.40 Ž in ios. 18.50 P rogram a vaikam s.
19.30 La ida  lenkų  k. 20 .05  TV anonsas.
20 .10  Š e im o s  a lb u m a s . 20 .35  S. 
Pabedinsko reportažas. 21.00 Panorama.
21.35 F. "M a jam io  po lic ija ". 22.25 Laisvės 
alėja. 22.45 Vakarai. 23.15 Vakaro 
ž in ios. 23 .35  S tud ija  MT. 0 .20 LKL 
rung tynės.

TELE-3
10.35 F. "B u d in ti v a is tin ė ". 11.05 F. 

“ Santa B a rba ra ". 11.55; 14.57 A n g lų  k. 
pamokėlės. 15.00 Animac. f. 16.00 Muzika.
17.00 DSF sportas. 18.00 P ažin tin is dok. 
f. 18.30 F. "B u d in ti va is tin ė ". 19.00 
N au jausios ž in ios. 19.20; 0 .30  A ng lų  k. 
pam okėlės, 19.25 TELE-3 ž in ios. 19.30 
"Tangom anija". 20.00 Program a vaikams.
20.30 02 kronika. 20 ,50  F. "K o v in g to n o  
kryžke lė". 21 .40  TV ske lb im a i. 21.45 
"D v irač io  šou ", 22 .05  V ideokaukas. 0.10 
5 dainos. 0.35 Filmas.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 F. "Kapitono Enriko 

la ik rod is ". 11.20 F. "G oriačevas ir k iti".
15.10 Animac. f. 15.35 F. "Kapitono Enriko 
laikrodis". 16.50 Privatininko abėcėlė. 17.00 
Naujienos. 17.25 Kultūros naujienos. 17.35 
Ž m ogus  ir /statym as. 18.05 A m erika  su 
M . Taratuta. 18.35 S tebuk lų  laukas. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.45 
F. "P avo jinga  užd u o tis ". 22.15 Savaitės 
Žm ogus. 2 2 .3 0  A k a d e m ija . 23 .00  
N au jienos. 23.10 S paudos  ekspresas.
23.20 Koncertas.

Š e š ta d ie n is , kovo 5  d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa vaikams.

10.00 Šarka. 10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų 
ka lba. 11.50 TV anonsas. 11.55 Sveika, 
P rancūzija. 12.25 S ve ikata. 13.10 "K e lis ".
13.35 Pasaulio  sportas. 14.35 Iš vakarų 
pakrantės. 15.05 F. "M o n o p o lija " . 15.55 
Dok. f. 16.25 K inas kinas k inas. 16.55 
S veik in im ai. 17.55 TV anonsas. 18.00 
N aujienos. N uom onės. 18.30 G am toje.
18.55 Kino klubas. 21.00 Panorama. 21.35 
Po savo s togu . 22 .20  F. “ S aracėnas" • 
"K ita is  metais J e ru za lė je ". 23 .15  Vakaro 
ž in ios. 23.30 Roko k las ika . 0 .25 LKL 
rungtynės.

TELE-3
9.00 Anim ac. f. 11.00; 17.30 A n g lų  k. 

pam okėlės. 11.10 M uzika. 11.20 F. 
"įsimylėjėliai". 12 .40  Utenos 7V prog ram a
13.10 M uzika  13.30 Robertas V e rba  14.00 
F ilmas. 15.30 La isvė  pas irink ti. 16.20 
Futbo las be sienų. 17.15 G ero apetito.
17.40 T iškutės paštas. 18.10 M uzik inė  
la ida. 18.30 Luxuria. 19.00 N au jausios 
ž inios. 19.20 F. "M o tin a  v is iem s". 20.50 
MTV EURO TO P 20. 22 .00  Dok. f. 23.40 
D žentelm enų šou. 0 .10 M uzika. 0 .40  
S uaugusių jų  k lubas.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 10.20 Žva igždž ių  

va landa. 15.10 Pasakos šventė. 15.50 
Žvaigždžių valanda. 16.30 Autošou. 16.50 
Technodrom as. 17.00 N au jienos. 17.25 
D okum entai ir lik im ai, 17.30 Dok. f. 18.00 
Savaitės a ida i. 18.30 K oncertas. 19.00 
Prarasto be ieškant. 19.40 Labanakt, 
va ikuč ia i. 20.00 N au jienos. 20 .45  F. 
"D idys is  a puokas  ir  ka ty tė ". 22.30 
N a u jie n o s . 2 2 .4 0  G V iš n e v s k a ja  
"O stank ine". 23.30 M uzik inė  p rogram a 
"Tūkstantis ir v ie n a  n a k tis ” .

Sekmadienis, kovo 6 d.
LIETUVOS TV
9.00 Program a. 9 .05 L iu d yk im e  Kristų. 

9 .35 P rogram a va ikam s. 10.00 Lietlo to .
10.10 Daug m ažesni už m us. 10.25 
S ekm adienio spektras. 11.00 K repš in io  
pasau ly je  11.45 S tud ija  MT. 12.30 
Peržengus 2000-uosius. 13.20 TV anonsas.
13.25 K. M ažeikos reportažai. 13.55 C irko  
artistas L. Bakanas, 14.35 S ve ik in im ų  
koncertas. 15.40 F. “ K e lis ". 16.05 Dok. s. 
“ M ano tyrinė jim a i jū ro je "  - "N a rd ym o  
a para ta i". 16.35 K u itū ros archyvai. 16.55 
TV anonsas. 17.00 N BA apžva lga . 17.35 
"E u ropos  a ikštė", 1 8 .0 5 Ž in ios. 18 .10TV  
anonsas. 18.15 Šoka "S ū ku rys ". 18.45 
M ūsų m iestelia i. Ž e im e lis . 19.50 B liuzas 
ir jam artima muzika. 20.25 Laida jaunim ui 
"Skėtis". 21.00 Panorama. 21.35 Renomė.
22.10 F. “Šetloko Holmso ir daktaro Vatsono 
n u o tyk ia i" - "K ruv inas  užrašas".

TELE-3
9 .0 0  A n im a c . f. 10 .00  L a u k in is  

gyven im as. 10.30 Langas  j gam tą. 10.45 
A n g lų  k. pam okėlė. 11.00 M uzika. 11.15 
F įsim ylė jęs savo  n o ru ". 12.40 J. J. 
Jazz. 13 10Tegul žemėje viešpatauja ta ika
13.30 Robertas Verba. 14.00 Filmas 15.50 
G yvū n ijo s  pasau ly je . 16.55 S tebuklingas

V. Disnėjaus pasaulis. 17.50 Muzik 
laida "POP TV” . 18.20 Sėkmės kvadra 
18.50TELE-3 horoskopas. 19.00 TEL 
savaitės naujienos. 19.25 F. "Spj 
Šveicarijoje”. 22.30 F. 'Sugrįžimas j žya 
lagūną".

OSTANKINO TV 
9.45 Kol visi namuose. 10.15 Rytį 

žvaigždė. 11.05 Nauja karta... sėk n
11.45 Po ženklu "Pi". 12.30 Provinc
13.00 Animac. f. 13.10 Dok. f. 14 (
17.30 Naujienos. 14.20 Eteryje "Mir". 15 
Keliautojų klubas. 15.50 "Špargalk
15.55 Animac. f. 16.45 Panorama 17.; 
Gyvas amatų medis. 17.45 Juo 
panorama. 18.35 TV locija. 18.55‘Vargi 
mergaitės išmintis". Animac. f. 19.05 
"Nepataisomasis” . 21.00 Sekmadien
21.45 Sporto savaitgalis. 22.00 Kir 
žvaigždžių balius. 22.45 Naujienos, 22.i 
Marijos teatre. 23.40 Kabaretas 0.1 
Didžioji išvyka.

SAT1
Penkiadienis, kovo 4 d.
7.00 "Vokietija šį rytą". 10.05 F. “ Alfas

10.30 F. "Meilės laivas'. 11.25 F. "Bon^a
12.20 F. "Jaunas ir nenustygstąs" 3 1 ; 
"Laimės ratas". 14.00 "Meilės laivas
15.00 F. "Kaimynai". 15.30 F. “Alfas'
16.05 F. “Bonanza". 17.00 F. “Keršic 
žygis". 18.00 "5X5” . 18.30 Regicninj

rograma. 19.00 "Lošk va bank!" 20.00 
inios. 20.19 Sporto naujienos. 20 30 

"Laimės ratas". 21.15 F. “Asteriksas 
„užkariauja Romą". 22.50 Žverskai 
sąmojinga. 23.10 Futbolas. Pabaigoj, 
žinios.

Šeštadienis, kovo 5 d.
6.40 "Drops!" Viktorina. 7.10 "Zoff". 

Laida jaunimui. 7.40 Šou vaikams 3.10 
F. "Visatos gelbėtojai". 8.40 F. "Pi'erd 
Panas ir piratai". 9.10 F. "Astro Dinos*
9.40 F, "Feivelas ir jo draugai". 10.05 
Kelionių žurnalas. 10.35 "5X5". 11.05 
Ekonomikos forumas. 11.40 F. "Astenikas 
užkariauja Romą". 13.20 F. "Likite sveiki, 
misteri Čipsai!" 15.40 F. "Hipis Niko iš 
policijos". 17.30 "Taškas taškas taškas ' ,
18.00 “ Lošk va bank!" 18.55 Milijonų 
žaidimas. 19.00 Futbolas. 20.20 Žinios.
20.30 "Laimės ratas". 21.15 F. “ Mergina 
iš Moorhofo’’. 22.50 "Vyre, vyre". 23.50
F. "Langų valytojo prisipažinimas

Sekmadienis, kovo 6 d.
9.00 Kunigas J. Flygė atsako į valkų 

klausimus. 9.10 F. "Visatos gelbėjimas
9.40 tv "Piteris Panaa Ir piratai". 10.10 F 
"Astro Dinos". 10.40 F. "Feivelas ir jo 
draugai". 11.10 F. "Blekas - Juodasis 
žaibas". 11.35 "Zoff” . 12.00 Politikos laida
13.00 Krepšinis. 14.00 F. "šeimos biznis' ,
14.25 F. "Derekas Flintas". 16.25 F. L 
"Žaislas". 18.15 F. "Daksas". 19.15 
"Laimės ratas". 20.00 Žinios. 2015 
Futbolas. 21..15 F. "Džeinė ir dingęs 
miestas” . 23.05 Pokalbis bokšte su 
įdomiais žmonėmis. 0.30 "24 valandos". 1 
Reportažai.

BALTIJOS TV 
Penktadienis, kovo 4 d.
18.00 LKL čempionatas. "Statyba - 

"Žalgiris". Pertraukoje - žinios. 19 30 
Ekrane Čarlis Čaplinas. 20.00-235 
Lenkijos TV I programa.

šeštadienis, kovo 5 d.
8.00 Lenkijos TV I programa. 15 00 

Vaikų savaitgalis. 15.30 Ekorykštė. 16 00 
Kelionė j gamtą. 16.30 Mano kraštas
17.00 Tik Baltijos TV programoje. NBA 
rungtynės. 18.00 LKL čem p io na ta s  

"Atletas"-"Lavera". Pertraukoje - žinios
19.30 Ekrane Čarlis Čaplinas! 20.00-
5.00 Lenkijos TV I programa.

Sekmadienis, kovo 6 d.
8.00 Lenkijos TV I programa. 15.00 

Vaikų savaitgalis. 15.30 S u s itik im a '
16.00 TV žuenalas "Ten..." 16.30 Visko 

po truputj... 17.00 NBA apžvalga. 17 35 
TV šou "2000". 18.00-3.10 Lenkijos TV 
programa.

ŠIAULIŲ VT IR PALYDOVINĖ 
PROGRAMA 

Penktadienis, kovo 4 d.
19.00 Pirk, parduok, in form uok.

19.10 Žinios. 19.30 "Žingsniai” . 20.15 
Komedija "Mirtis jai prie veido". 21 55 
Katojama "Pirk, parduok, in fo rm uok 

Žinios.

KABELINĖS TV PROGRAMA 
Penktadienis, kovo 4 d.
19.00 Animac. f. “Aladinas1 20 2 

"Kvantinis šuolis Z". 22.00 "Kaip 
vandens lašai". 2 d. 23.30 Penthouse

"Aušros alėjos" skelbimų kainos: 
u ž ske lb im u s  “perka", “nuom oja",
"parduoda", “keičia" -  3 Lt 54 et (su akcizu)
je i to ks  ske lb im as  bus Ir p akarto tas  • 4  U  72 et (su akcizu) 
u ž  p a d ėką  - 5 U  90 et (su akcizu)
u ž  u žu o jau tą  - 5  U  90  et (su akcizu)
jm o nių , o rg an izac ijų , firmų  
ske lb im am s v ie n o  kvadratin io  cen trlm etro  
ka in a  - 50 et

Skelbkitės pas mus!
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