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Iš pat ryto, 9 val., šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje buvo aukojamos 
šventosios Mišios už Lietuvos 
nepriklausomybę. Bažnyčia - pilnutėlė 
žmonių. Šiaulių jgulos kariai, 
visuomeninių organizacijų atstovai 
su savo vėliavomis, paprasti šiauliečiai 
išklausė monsinjoro K. Jakaičio 
žodžių.

Centrinėje miesto aikštėje 
šiauliečiai dalyvavo pakeliant vėliavą 
stebėjo karinj paradą. Juos su švente 
pasveikino miesto Tarybos 
pirmininkas A. Lankauskas.

Darnia rikiuote pražygiavo Šiaulių 
jgulos "Geležinio vilko" kariai, 
savanoriai, šauliai.

Po parado visi pasuko j senąsias 
miesto kapines, kur padėjo gėlių ant 
kapų. Lietuvos gynėjai davė priesaiką 
Choro "Sidabrinė gija" nariai nunešė 
gėles j Sukilėlių kalnelj. Priešpiet 
Kultūros centre jvyko koncertas

Nepriklausomybės dienai paminėti.
А. V.

Algirdo ŠVOBOS nuotraukos

VARGAS 
DĖL VAIKŲ

B arbora KIRKILAITĖ
Varganas gyvenimas pasiūlė temą 

šiam rašiniui. Nuo š. m. sausio 1 
dienos Lietuvoje jsigaliojo naujoji 
pašalpų skirstymo tvarka, atnešusi 
daug painiavos, privertusi socialiai 
remtinus asmenis “ nusižeminti dar 
žemiau" ir ieškoti, kas privalo mokėti 
kokią nors pašalpą.

Eilinj kartą užsukusi j Šiaulių miesto 
Socialinės rūpybos skyrių, čia 
pamačiau labai daug moterų. 
_________________ Nukelta Į 2 p.

KALENDORIUS
ŠIANDIEN - 49 - oji METŲ DIENA

SAULĖ 

MĖNULIS

Teka 7.38. Leidžiasi 17.30 
Dienos ilgumas 9.52

Pilnatis nuo vasario 15 d. 
Leidžiasi 8.13. Teka 21.42

VARDADIENIS: Simeonas, Bernadeta, Gendrė, Kamilė 

Tarptautinė invalidų diena 

RYTOJ - 50 - oji METŲ DIENA

c  a i  т у  t ’ Teka 7.35. Leidžiasi 17.32 
LJ L L  Dienos ilgumas 9.57

MENULIS Pilnatis nuo vasario 15 d. 
Leidžiasi 8.36. Teka 23.02

VARDADIENIS: Konradas, Zuzana, Šarūnas, Nida

PORYT - 51 - oji METŲ DIENA

SAULE 

MĖNULIS

VARDADIENIS

Teka 7.33. Leidžiasi 17.34 
Dienos ilgumas 10.01

Pilnatis nuo vasario 15 d. 
Leidžiasi 9.03. Teka -

Leonas, Visgintas, Eitvydė, Aidas

SUBORDINACIJA Vakar Lietuvos 
Prezidentas A. Brazauskas su dukra 
A. Usoniene atvyko j Lenkiją Su šiuo 
vizitu sutapo ir atidėtasis Rusijos 
premjero V. Černomyrdino 
apsilankymas Lenkijoje. Kadangi šie 
du vizitai susidubliavo, Lenkijos 
Ministrų tarybai priklausančiame 
viešbutyje, kur turėjo apsistoti A. 
Barazaukas su dukrą gyvens V. 
Černomyrdinas.

Kaip rašo Varšuvos spauda, šių 
dviejų vadovų kelionės po Lenkiją 
metu pagal protokolą turėtų būti 
keičiamos vėliavėlės, žyminčios 
Lietuvos Prezidento ir Rusijos 
premjero maršrutus. Manoma, kad 
aalimi net A. Brazausko ir V. 
Černomyrdino pasilabinimai per 
limuzinų langus. O ar neatsitiks taip, 
kad, plėvesuojant Rusijos vėliavėlėms, 
riedės A. Brazausko mašina. Ir 
atvirkščiai? Ech, tie protokolai. Įslaptinti 
arba ne...

VIŠTAKUMAS. Duodamas 
interviu Lenkijos laikraščiui 
‘ ‘Rzeczpospolita" Lietuvos 
Prezidentas A. Brazauskas pasakė, 
kad jis "asmeniškai nemato pavojaus 
atsidurti Rusijos jtakos sferoje. Gal 
būt kai kurie lietuviai mano, jog yra 
priežasčių baimintis. Aš - ne. Padėtis 
Europoje dabar kitokia negu 1939 
metais".

...O medikai, ištyrę ligonj, sako, 
kad jo akys nusilpo, nes trūksta

vitaminų, ir diagnozuoja silpnaregystę, 
vadinamą vištakumu.

SUVOKIMAS. Šimtatūkstantinei 
"Lietuvos ryto" skaitytojų auditorijai 
Lietuvos Prezidentas
nepriklausomybę paskelbusios 
Aukščiausiosios Tarybos apsaugos 
skyrių vadina "V. Landsbergio-A. 
Skučo gvardija". Po tokio A. 
Brazausko istorinės nuovokos pade
monstravimo "Lietuvos rytas" abejoja, 
"ar galima tikėtis, kad žodžio k iš e r^  
ieškotų polemikos aistrų apimti 
mažesnio rango politikos veikėjai".

PASIAUKOJIMAS. Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Vytautas 
Landsbergis lankėsi JAV Valstybės 
departamente ir Pentagone bei 
kalbėjosi su politikais ir valdininkais 
apie tai, kodėl iš Amerikos atstovų 
rūmų užsienio reikalų komiteto 
rezoliucijos apie NATO plėtimą 
išbrauktos Baltijos šalys.

Kitas Seimo narys Emanuelis 
Zingeris jau išsiuntinėjo laišką savo 
bičiuliams Kongrese, prašydamas 
palikti Baltijos valstybes minėtajame 
sąraše.

GRASINIMAI. Lietuvos ryšių ir 
informatikos ministerijoje vykusioje 
spaudos konferencijoje laikinasis 
Lietuvos radijo ir teievizijos centro 
generalinis direktorius E. Ramonas 
pasakė, kad neva už skolas, 
atsiradusias naudojantis TELE-3 
kanalu sausio mėnesį, bus nutraukta

GRAIKIJĄ 
VALDO 

LIETUVIAI, 
O LIETUVĄ 
-GRAIKAI?
A rvydas SAULĖNAS
Neseniai iš Kipro ir Graikijos grjžo 

Seimo narių delegacija, č. Juršėnas, 
J. Listavičius ir N. Medvedevas visų 
pirma pasidžiaugė, kad Lietuva vėl 
Įtraukta Į NATO kandidačių sąrašą, 
č . Juršėnas pripažino, kad nors 
pasisako prieš triukšmą ir skandalus, 
bet teigiamai vertina naudą, kurią 
mums suteikia suinteresucrtų žmonių 
ausis pasiekiantis triukšmas. Lietuvai 
nereikėtų tikėtis greito Įstojimo Į N ЛТО, 
kalbėjo prelegentai. Optimistai sako, 
kad j šią struktūrą įsijungsime 2000 
metais, o kiti pranašauja dar vėlesnes 
datas. Kaip ten bebūtų, o sąraše 
ryškią pirmenybę turi Malta ir Kipras, 
kurių Įstojimo Į NATO galimybės irgi 
kelia abejonių. Seimo nariai Graikijoje 
buvo sutikti labai šiltai. Trėmimai Į 
Sibirą sąlygojo daugelio pabėgėlių 
apsigyvenimą tiek Lietuvoje, tiek 
Graikijoje. Seimo narys N. 
Medvedevas pasirodė esąs pusiau 
graikas, o Graikijos premjeras 
Zigmantas Mineiko - labai artimas 
vieno iš 1863 m. sukilimo Lietuvoje 
vadų giminaitis. Graikai dar labiau 
stebėjosi, kad Lietuva vadinama 
šiaurės Atėnais". N. Medvedevas 

pastebėjo, kad Graikijos seime pilna 
vaikų, kurie čia auklėjami ir mokomi 
gyvos istorijos ir neįkyrios patriotizmo 
dvasios.

Nukelta I 2 p.

Liucijos Baškauskaitės televizijos laidų 
transliacija.

TELE-3 atstovė V. Marcinkevičiūtė 
pareiškė, kad keliamas dirbtinis 
sąmyšis, nes televizija niekam 
neskolinga. Uždaryti grasinama be 
reikalo.

A i CAKOMYBĖ. V. Landsbergis 
mano, kad dešiniosios partijos, kurios 
nepanoro sudaryti koalicijos su kon
servatoriais savivaldybių deputatų 
rinkimuose ir kurios nesurinks 4 proc. 
rinkėjų balsų, turėtų jausti atsakomybę 
už prarastąsias vietas savivaldybių 
tarybose.

POSTAI. Vasario 15 d. vykusiame 
vyriausybės posėdyje paskirti pirmieji 
apskričių valdytojai. Šiaulių apskrities 
valdytoju patvirtintas buvęs 
vyriausybės atstovas Šiaulių regione 
43 metu inžinierius mechanikas 
Alvydas Sodžius.

Pertvarkant šalies administracinį 
suskirstymą, steigiami teritoriniai 
vienetai - apskritys. Jų valdytojai, 
pasak vyriausybės pareigūnų, bus 
"dideli žmonės", prilygstantys beveik 
ministrų rangui Jr pavaldūs tik 
vyriausybei. Apskritys turėtų priimti 
dalj ministerijų funkcijų, pavyzdžiui, 
dabar jos rūpinsis žemės reforma.

1. V.



VARGAS DĖL VAIKŲ
Atkelta iš 1 p.
Barbora KIRKILAITĖ
Jeigu prieš Naujuosius metus šio 

skyriaus koridoriai "lūžo" nuo garbaus 
amžiaus lankytojų, ieškančių 
kompensacijų dėl šildymo, tai 
praėjusią savaitę rūpybos skyrių 
atakavo motinos, auginančios vaikus. 
Anksčiau buvo viskas aišku. 
Mamoms, auginančioms vaikus iki 3 
metų, vienokias ar kitokias pašalpas 
mokėjo darbovietės. Nuo 1995 metų 
sausio pirmosios, jeigu mama iki 
gimdymo dirbo, vaikeliui iki vienerių 
metų auginti jai skiriama motinystės 
pašalpa (60 proc. atlyginimo), kurią 
moka darbdavys. Regis nieko naujo, 
tik pašalpos pavadinimas pasikeitė: 
buvo “ vaikui auginti", tapo - 
"motinystės". Naujovė tokia: kai vaikui 
sueina vieneri, šeimos pašalpą ima 
mokėti Socialinės rūpybos skyrius. 
Jos dydis - 75 proc. MGL (minimalus 
gyvenimo lygis). Matyt, nejsigilino 
kai kurios, mamų darbovietės j naujųjų 
jstatymų subtilybes, nes moterys jau 
antras mėnuo yra varinėjamos iš 
kabineto j kabinetą ir negauna jokių 
pašalpų.

- Norėčiau dar kartą paaiškinti jvairių 
jmonių, jstaigų Ir organizacijų 
vadovams, - sako Šiaulių miesto 
Socialinės rūpybos skyriaus vedėja 
Rita Musneckienė, - kad visoms 
mamoms, kurios dirbo, pašalpą, kol 
vaikui sueis vieneri metai, moka 
darbovietė. Šiuo metu, kai jau įpusėjo 
vasario mėnuo, j mūsų skyrių 
skambina suirzę darbdaviai, 
prašydami jvairių konsultacijų apie 
pašalpas mamoms. Kadangi 
konsultacinio pobūdžio skambučių 
yra labai daug, drįstu priminti, kad 
kiekvienos įstaigos vadovo darbo 
stalo knyga turėtų būti "Lietuvos 
Respublikos valstybinių pašalpų 
auginančioms vaikus jstatymas Nr. 
1-621" (1994.11.03) ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimas 
Nr. 7 "Dėl socialinės pašalpos" 
(1995.01.04.) Be to, kiekvienas

vadovas privalėtų skaityti 
"Vyriausybės žinias", tuomet jam 
nebūtų staigmena jvairūs valdžios 
siurprizai.

O ką turi studijuoti moterys? Ką 
joms reikia daryti, kad valstybė gintų 
jų šventas teises turėti darbą, auginti 
vaikus? Beje, Siejau nuo mažų dienų, 
stypsodami su mamomis prie durų, 
už kurių dalinamos pašalpos, 
susipažįsta su Vyriausybės sukurtu 
asmenybės žeminimo ritualu. O gal 
valdžia tyčia daro mus elgetomis, 
nes nė vieno jų šeimos nario dar 
neteko sutikti socialinės rūpybos 
skyriuje, prašančio socialinės 
pašalpos?

Sausakimšame Socialinės 
rūpybos skyriaus koridoriuje 
pakalbinau teisybės ir pinigų 
ieškančias mamas.

Dovilė A. Darbovietės nesakysiu, 
nes bijau netekti darbo. Dėl tos pačios 
priežasties neprašysiu iš jos 
motinystės pašalpos, nors vaikui tik 
pusė metų. Mano vyro atlyginimas 
200 litų ("popieriuje"), todėl j rūpybos 
skyrių atėjau dėl socialinės pašalpos. 
(Priminsime, kad tokia pašalpa 
skiriama, kai vienam šeimos nariui iš 
turimų pajamų kas mėnesj tenka 
mažiau negu po 75 Lt.

Rima K. Vaikui iki trijų metų liko 
vienas mėnuo. Už 1994 metų gruodžio 
mėnesį pašalpos nesumokėjo 
darbovietė, atsiuntė čia. šiame 
skyriuje sužinojau, kad buvusiąją vaiko 
priežiūros pašalpą už praėjusius 
metus privalėjau gauti darbovietėje...

Moterys blaškosi, darboviečių 
vadovai piktinasi viskuo: tiek 
Vyriausybės sprendimais, tiek ir 
fiziologiniu dauginimosi procesu. Tik 
Lietuvos valdžia ramiai perka sau 
brangias mašinas, kelia savo 
atlyginimus ir uoliai dalyvauja 
strateginių objektų privatizavimo 
procese.

Taigi vaikai - mūsų gyvenimo gėlės, 
tačiau dabartinė valdžia daro viską, 
kad jos greičiau nuvystų...

1TUOSE
ЙRAŠTUOSE

RUSIJA. Užsienio reikalų ministras 
A. Kozyrevas teigia, jog ketvirtadienį 
parlamente, kritikuodamas armijos 
veiksmus Čečėnijoje, prezidentas B. 
Jelcinas atsižvelgė j šalies viduje ir 
užsienyje išsakytas kritines pastabas. 
Rusijos komunistų partijos vadovas 
G. Ziuganovas mano, kad B. Jelcino 
kalboje nebuvo nė vieno naujo žodžio. 
Parlamente B. Jelcinas kalbėjo, jog 
Čečėnijos įvykiai parodė ginkluotųjų 
pajėgų persitvarkymo būtinybę. 
Prezidentas neminėjo konkrečių 
pavardžių, tačiau teigė, jog dėl 
trumparegiško karinio planavimo ir 
veiksmų nesuderinimo armija 
Čečėnijoje patyrė rimtų nuostolių. 
Rusijos saugumo tarybos sekretorius 
O. Lobovas patvirtino, kad Maskva 
pasiruošusi taikiomis derybomis 
spręsti Čečėnijos konfliktą. Pasak 
pareigūno, Kremlius dėl taikos 
pasiruošęs derėtis praktiškai bet 
kokiame lygyje. O. Lobovas nemano, 
jog reikalingas viršūnių susitikimas, 
susitarti galėtų karinių pajėgų vadai. 
Pasak O. Lobovo, dabar Ingušijoje 
vykstančios rusų ir čečėnų karinių 
dalinių vadų derybos atitinka Rusijos 
Saugumo Tarybos veiklos kryptj. 
Penktadienį derybos bus tęsiamos.

ČEČĖNIJA. Ketvirtadienį 
Čečėnijos prezidentas Dž. Dudajevas 
teigė, kad prasmę turėtų tik prezidentų 
ar ministrų politinės derybos.

Kaip pranešama iš Čečėnijos, 
trečiadienį sudarytų 48 valandų 
paliaubų iš esmės laikomasi.

VOKIETIJA. Europos parlamentas 
protestuoja prieš Maskvos sprendimą 
neleisti kitą savaite parlamento 
delegacijai nuvykti j Čečėniją. Toks 
Rusijos žingsnis laikomas santykių 
įtempimu. Buvo numatyta, jog 
sekmadienj Europos parlamento 
atstovai per Maskvą vyks į Šiaurės 
Kaukazą. Tačiau Strasbūre esantis 
Rusijos konsulatas atsisakė išduoti

vizas. Europos parlamento pareiškime 
sakoma, jog tolesni Rusijos ir Europos 
Sąjungos santykiai labai priklausys 
nuo Maskvos, kiek vyriausybė leis 
Europos atstovams nekliudomai 
keliauti po visą Rusiją.

UKRAINA. Estijos ministras 
pirmininkas A Tarandas Kijeve susitiko 
su Ukrainos parlamento pirmininku 
A. Morozu. Pasak Ukrainos užsienio 
reikalų ministerijos atstovo, A. 
Tarandas kalbėjo, kad Estija galėtų 
tarpininkauti Ukrainą priimant į 
Europos Tarybą. Trečiadienį A. 
Tarandas susitiko su Ukrainos ministru 
pirmininku V. Masolu. Susitarta, jog 
abi šalys pasirašys laisvos prekybos 
sutartį.

LENKIJA. Ketvirtadienį susitikę 
Lenkijos prezidentas L. Valensa ir 
parlamento pirmininkas J. Oleksis 
aptarė naujos vyriausybės sudarymo 
klausimus. Tačiau politikams susitarti 
nepavyko. Po valandą trukusio 
susitikimo, išeidamas iš prezidento 
rūmų J. Oleksis žurnalistams pasakė, 
kad pokalbis baigėsi be rezultatų, 
tačiau susidarė įspūdis, kad L  Valensa 
siekia santarvės.

JAV. Baltųjų rūmų atstovas 
pranešė, jog prezidentas B. Klintonas 
dar neapsisprendė, ar dalyvaus 
gegužės 8 d. Maskvoje vysktančiame 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 50- 
mečio paminėjimo iškilmėse. 63 JAV 
Kongreso deputatai kreipėsi į 
prezidentą, ragindami boikotuoti 
Maskvos iškilmes.

RUMUNIJA. Gynybos ministras 
S. Tinča pareiškė, kad net ir tapusi 
NATO nare jo šalis nedalyvautų prieš 
Rumuniją nukreiptuose karo 
veiksmuose. S. Tinča mano, kad 
įsijungdama j NATO Rumunija tik 
prisidėtų prie taikos ir demokratinės 
įvykių raidos.

Paruošė A. V.

POLITINIAI KALINIAI IR
TREMTINIAI STEIGIA BENDRIJĄ

Leonlja MALAKAUSKIENĖ
Sekmadienio popietę Šiaulių 

pedagoginio instituto225 auditorija, 
kaip nesenais gerais Sąjūdžio laikais, 
buvo sausakimša. Politinius kalinius, 
tremtinius, buvusius partizanus ir kitus 
rezistencijos dalyvius, jų šeimos 
narius Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos iniciatyvinė grupė 
pakvietė j šios bendrijos Šiaulių 
skyriaus steigiamąjį susirinkimą, o

truko kova su okupacija, o dabar 
kovos būdus reikia keisti. Galima daug 
prarasti, kovojant su LDDP, o ne su 
jos veiklos padariniais. Reikės kovoti 
prieš tos valdžios primestą skurdą. 
Niekas niekur Lietuvoje nedingo! Ir 
melo imperijos melas liko. Kodėl gi 
"Respublika" ir net "Diena" plaka 
dabartinę valdžią? Neplaka tų, kas 
pasisavino turtą, kas nevykdo 
įstatymų Apkaltins vyriausybę, o tuo

drauge - j susitikimą su Seimo nare 
Elvyra Kunevičiene.

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungą 
įregistravus kaip politinę partiją, ji 
galės drauge su kitomis partijomis 
dalyvauti rinkimuose - kelti 
kandidatus, atstovauti politiniams 
kaliniams ir tremtiniams Seime ir 
savivaldybėse. Neseniai Vilniuje įkurta 
politinių kalinių ir tremtinių bendrija 
(visuomeninė organizacija) pagal 
dabartinius jstatymus tokių galimybių 
neturi. Jos vadovu išrinktas Antanas 
StasSkis. j šią bendriją susibūrę žmo
nės ir dirbs kaip visuomeninė organi
zacija. Jos veikloje galės dalyvauti 
ne tik buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, 
jų šeimų nariai, bet ir buvę partizanai, 
ryšininkai, savanoriai, šauliai, kiti žmo
nės, kurie, saugodami savo ir savo 
vaikų gyvybę, palikę namus, ūkius, 
užgyventą turtą, slapstėsi nuo suėmi
mo ar išvežimo čia pat, Lietuvoje. 
Jie irgi yra savotiški tremtiniai...

Seimo narė Elvyra Kunevičienė 
kalbėjo apie skirtumą tarp kovos 
okupacijos laikotarpiu ir dabartiniais 
postkomunistiniais laikais. 50 metų

pačiu gal ir Nepriklausomybę? 
Sakoma, kad LDDP neturi politikos. 
Jie yra stiprūs politikai-tiaro’skurdžių 
politiką Nuskurę žmonės gal ims ilgėtis 
L. Brežnevo laikų "gerovės" ir kaltinti 
nepriklausomybę? Reikalingas 
politinis mąstymas ir politinė kova. Ar 
išrinkti deputatai tikrai rūpinsis mūsų 
indėliais, pensijomis? Už ką 
balsuosime - už B. Gajausko, D. 
Teišerskytės, Kryževičiaus - o gal A. 
Šleževičiaus partiją? O Kaune jau 
steigiama dar viena - politinių kalinių 
partija. Lenkijoje rinkimuose dalyvavo 
30 partijų, ir laimėjo komunistai. Pas 
mus dalyvauti savivaldybių rinkimuose 
jsiregistravo 17 partijų...

Kur pagaliau dėtis tiems, kas nenori 
būti jokioje partijoje? Šauliai negali 
būti jokios partijos nariai. Partizanai, 
politiniai kaliniai, tremtiniai, nors jų 
statusas patirtos žalos prasme ir 
nevienodas, - visi esame okupacinio 
laikotarpio aukos ir palikuonys. 
Bendrija kviečia burtis draugėn, - ne 
skaidytis, o vienytis. Bendrijos nariai 
gali dalyvauti politiniame gyvenime, 
bet kurios partijos veikloje, taip pat

kitose politinėse ir visuomeninėse 
organizacijose. Ji sieks jteisinti 
pasipriešinimą okupacijai kaip teisėtą 
konstitucinės valstybės ir jos piliečių 
savigyną. E. Kunevičienė sakė, kad 
bendrijos tikslas - priversti Lietuvą ir 
jos valdžią pasipriešinimo dalyvius 
gerbti ir su jais skaitytis. Y

Širdingą padėkos žodj salėje 
susirinkusiems žmonėms, tarp kurių 
daugiausia buvo žilagalvių, tarė 
Ramunė Trakimienė, Tėvynės 
Sąjungos Sveikatos komisijos 
vicepirmininkė, Moterų komisijos 
pirmininkė, tremtinio žmona ir jo vaikų 
motina. Už tai, kad rūpinasi savo 
valstybe ir nori, kad joje būtų geriau 
gyventi. Viešnia kalbėjo:
"Didžiuojuosi, kad matau ponias 
megztomis beretėmis. Megztų berečių 
armija išlaikė mūsų nepriklausomybę. 
Ačiū. Geresnės armijos Lietuva 
neturėjo ir, ko gero, kol kas neturi.
Jūs geriausi Lietuvos žmonės arba 
geriausiųjų vaikai". Gydytoja Ramunė 
Trakimienė trumpai apibūdino
konseivatorių sveikatos programą bei 
pakvietė visus ir toliau būti drauge.

Seimo narė Elvyra Kunevičienė 
atsakė j susirinkusiųjų klausimus.

Diskutavo Marytė Rimkienė,
Antanas Antanaitis, Zita Grušienė, 
Juozas Kasparavičius.

Česlovas Dirkė, likęs politinių kali
nių ir tremtinių sąjungoje (partijoje), 
apibūdino šj tariamą skilimą kaip žai
dimą su įstatymais, reikalingą dėl to, 
kad kitos partijos nebandytų politinių .Л 
kalinių ir tremtinių ignoruoti. Jis 
palinkėjo bendrijai sėkmingo darbo.

Susipažinę su kuriamos bendrijos 
programa, susirinkimo dalyviai 
patvirtino šios bendrijos Šiaulių 
skyriaus įstatus, išrinko 9 žmonių 
valdybą. Pirmininku išrinktas Juozas 
Močius (apie jj neseniai rašė "Lietuvos 
aidas" ir "Aušros alėja"), 28 metus 
praleidęs Intoje, tik 1976-siais metais 
grįžęs j Šiaulius.

Tiems, kurie išėjo nesulaukę 
susirinkimo pabaigos, bet norėtų dar 
kartą paskaityti bendrijos programą, 
įstatus, užpildyti stojimo j bendriją 
dokumentus, siūlome užeiti j Sąjūdžio 
būstinę pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo-15 iki 18 valandos.

Izollnos LINGIENĖS 
nuotraukoje: kalba

E. Kunevičienė. "f

vai#/
Girtas kelyje

Vsario 15-osios vakarą, apie 
22 val. 50 min., Vilniaus-Žemaitės 
gatvių sankryžoje automobilis 
FIAT LANČIA, priklausantis 
vairuotojui Vytautui Šnėrui, gim. 
1949 m., partrenkė girtą pėstjjj J. 
V. (gim. 1937 m.), kuris gydosi 
ligoninėje.

Vėl daugėja 
savižudybių

Trečiadienj aPie 8 val. ryto 
Tuberkuliozės dispanseryje 
rastas pasikoręs 16-17 metų 
vaikinas. Darbuotojai yra matę jj 
čia anksčiau. Be paauglio, šią 
savaitę pasikorė dar du vyriškiai.

Laiptinėse
nesaugu

Lieporių 13 namo laiptinėje 
pilietę D. D. sumušė pažįstama, 
vardu Violeta, gyvenanti Lieponų 
13-74.

INFORMACIJA 
ŠIAULIEČIAMS

Vasario 18 d. 14 val. 
Šiaulių žaidynių sporto 
m okyklos salėje 
(Gumbinės 18) įvyks 
Lietuvos moterų tinklinio 
čempionatas. Susitiks 
Š iaulių “ Neaus^nių 
medžiagų” ir Kauno 
“ Bangos” tinklininkės.

Vasario 18 d. 19 val. 
Dramos teatras kviečia 
žmones su negalia j 
spektaklį “ Pelės ir 
žmonės” .

GRAIKIJĄ 
VALDO

LIETUVIAI, 
O LIETUVĄ - 
GRAIKAI?

Atkelta Iš 1 p.
Graikijos valdžios pareigūnai Lie

tuvą sieja su stabilumo recjione pavyz
džiu, kur nėra nei teritorinių, nei nacio
nalinių problemų, o vidinius konfliktus 
stengiamasi spręsti taikiu būdu. Grai
kijoje trūksta pieno, jautienos, o mums 
būtų labai skanūs graikiški apelsinai 
ir kiti vaisiai. Ekonominiams ryšiams
skatinti numatoma atidaryti oro liniją 
Vilnius-Atėnai. Č. Juršėno žodžiais,
ir Europa maža, ir pasaulis mažas". 

Izraelio-Egipto, Izraelio-Sirijos, buvu
sios Jugoslavijos, Šiaurės Kaukazo 
problemos tiesiogiai siejasi su visomis 
pasaulio šalimis. Seimo pirmininkas 
sakėsi liūdjs dėl prieštaravimų Kipro į
respublikoje, kuri yra padalinta j dvi
1 ,r  ‘ • ‘ a. C. .dalis ir visaip er ngiama. Č. Juršėnas 

išsireiškė, kad jei Kipras kentėtų dėl 
Rusijos kaltės, tai' ‘tam tikri' Lietuvos 
pareigūnai pultų rašyti šimtus ir tūks
tančius pareiškimų bei notų. Buvo 
kritikuojama politika, kai rūpinamasi 
tik vieno kaimyno vykdoma politika. 
Be abejo, negerai, kai pešasi Peru ir 
Ekvadoras, Bosnijos serbai ir 
musulmonai, tačiau nevertėtų pamirš
ti, kad iŠ dvieju pusių mus supantis ir 
šimtmečius tenojęs kaimynas nerodo 
jokių ramybės požymių.

AUSROS ALĖJA



KĄ GALVOJA  
RINKĖJAI?

P. MARTINAITIENĖ
Esu optimistė, todėl, perskaičiusi 

1995.02.07. "Aušros alėjoje" žinutę 
apie Šiaulių rajono deputatus, 
nusijuokiau. Kiekvienas save išreiškia 
darbais. Kokie žmonės, tokie jų darbai. 
Tegul man atleidžia Lietuvos vaikai, 
bet jų tarpe yra daug V. Lenino anūkų. 
Jų senelis buvo kvailas, nes su 

[f darbininkais norėjo valdyti valstybę. 
Aš sena, bet žinau, kad darbininkas 
gimęs ne valstybėms valdyti, o darbui 
dirbti. Juk jo išsilavinimas labai ribotas. 
Matome, kaip jis "nuvadovavo" 
Rusiją ką padarė Lietuvoje. Prie mūsų 
brolių lietuvių prilipo komunistinė 
bacila. Kai kurie tebeserga iki šiol, 
tebeina komunistiniu keliu, nors 
išsivertė kailius, prisikabino kitas 
etiketes. Mūsų deputatai - ir aukštai 
sėdintieji, ir čia, Šiauliuose, - nieko 
nenuveikė. Kainos kaip kilo, taip ir 
kyla. Iš atlyginimų ir pensijų 
nebejmanoma net prasimaitinti, 
nekalbant apie k itas-bu itines 
kasdienines reikmes. Mes deputatus 
rinkome ne tam, kad patys 
prasigyventų, bet kad rūpintųsi mumis 
ir padėtų vadovauti valstybei. Gal jie 
nežino, kas yra valstybė. Tai žemė 
su visais gamtos turtais, teritorinėmis 
sienomis ir žmonėmis. Ką tie ir anie 
išrinktieji padarė dėl mūsų? '‘Padarė". / 
Nebuvo nei karo, nei žemės 
drebėjimo, o tapome 
alkanais"ubagais". Smetoninėje 

■ Lietuvoje elgetos buvo kitokie. Jie 
gėrė, tingėjo dirbti, buvo negabūs. 
Darbštieji gyveno neblogai. Miestų 
žmonės gaudavo didelius atlyginimus, 
kaimiečiai turėjo ūkius, amatininkai - 
namus miesteliuose. Socializmo 
laikais nusigyvenome tie, kurie 
nevogėme Vagys, sukčiai ir 
savanaudžiai praturtėjo.

Noriu paklausti, ar žino deputatai, 
kad Darbo partija sunaikino darbą, o 
bedarbiams pratęsė darbo stažą ir 
darbo metus? Ar žino, kaip kyla kainos 
maisto produktams ir kaip jos atrodo 
gaunamų atlyginimų ir pensijų fone. 
Kol padidins pensijas, vėl viskas kelis 
kartus pabrangs. O ką daryti tiems,

kuriems nepadidins, kurie tarybiniais 
metais iš pasiaukqimo dirbo už mažą 
atlyginimą. Ar žino, kokiomis 
sąlygomis šiandien gyvena bedarbė 
moteris motiną ant kurios pečių laikosi 
ateities valstybė? Ar mato, kokia 
saviveikla vyksta grąžinant žemę? 
Ar žino, kad dirbantys žmonės 
negauna atlyginimų? Kodėl tylima 
dėl veiklos bankų bankrutavime? 
Pasakykite, ar yra Lietuvoje valdžia. 
Kam reikalingi rinkimai? Tai žmonių 
mulkinimas. Susirinkite, seni draugai, 
ir tvarkykite savo gyvenimą 
pasitardami. Šitaip bus teisingiau. 
Skaudu, kad nori vadovauti tie, kurie 
patys nežino kaip. Kiekvienas klysta, 
kai nežino. Gyvenimas rašo istoriją 
apie viską - apie dvasiškai nuskurdusį, 
tamsų nabagą deputatą, aukštą 
valdžios vyrą ir kartu elgeta paverstą 
dorą žmogų. Kultūringam didikui dėl 
skurdo ir tamsos būtų gėda Nemokša 
šito nesupranta. Reikia pasitelkti 
istoriją, filosofiją, estetiką ir viso 
gyvenimo„praktikos analizę, - tik tada 
pamatysime savo klaidas.

Smetoninė Lietuva valdžioje 
nemokšų nelaikė. Tada komunistai 
dar nebuvo sunaikinę Lietuvos talentų 
ir protų, nors žmonių masėje buvo 
visokių. Apie 120 metų caras, 
parklupdęs Lietuvą, laikė ją po savo 
padu. K  Marksas sakė, kad šeima 
yra pagrindinė visuomenės ląstelė. 
Tamsumas - baisi našta. Mano tėvelis 
17 metų buvo ištarnavęs pas 
ūkininkus. Prisimenu, sakė: "Įžengęs 
pas gaspadorių, žiūrėjau, ar pats valgo 
prie to paties stalo kartu su šeimyna. 
Pastą, kuris valgė atskirai, nebuvau 
nė savaitės. Žinojau, kad patekau 
pas tamsų skūrlupj". Kultūringas 
gaspadorius turėjo jgimtą sveiką protą 
Toks sakė: "Jeigu aš bernui gerai 
neužmokėsiu, neduosiu sočiai 
pavalgyti, pailsėti, jis bus blogas 
darbininkas". Pas tokius samdinys 
ištarnaudavo daug metų. 
Gaspadorius džiaugdavosi 
samdiniais, o samdiniai 
gaspadoriumi.

Deputatų dauguma gyvena senais

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

draugų komunistų metodais, skubiai 
tvarko po šia pareigybės priedanga 
asmeninius reikalus. Atsiprašau tų, 
kurie yra dori. Pirmiausia turi būti 
žmogus, tik paskui - specialistas, 
deputatas. Jeigu būčiau deputatė, 
tuos įmanomus grašius surinkčiau 
valstybinės šventės Vasario 16-osios 
proga ir išdalinčiau badaujantiesiems, 
sergantiesiems ar kitiems 
nelaimėliams. Iš svetimųjų pinigų 
neimčiau. Mes, rinkėjai, matydami 
deputatą, dorą, sąžiningą, 
kvalifikuotą, pasiaukojančiai triūsiantį, 
gyvendami ne taip elgetiška, ateitume 
j paskutinę sesiją su gėlių puokštėmis, 
su nuoširdžiais dėkingumo ir 
palinkėjimo žodžiais. Kaip būtų 
malonu, kad būtume ne tik Lietuvos 
piliečiai, bet sugebėtume gyventi ir 
dirbti lietuviškai.

Dabar Lietuva - tik žioplių, 
nemokšų, vagių, melagių, apgavikų 
valstybė. Jeigu tokie esame, tai visi 
vienodai varkime, - ir elgetos, ir 
deputatai. Nebegrjžkime j tuos laikus, 
kai savininką ištrėmęs j Sibirą stribas 
jsiropšdavo į jo namus...

Mielieji geros valios žmonės, su 
Vasario 16-ja!

Lietuvos žem ės ūkio konsultavimo tarnybos 
Šiaulių biuras kviečia ūkininkus ir 

ž. ū. bendrovių specialistus į mokymus pagal 
apylinkes 1995 m. vasario-balandžio mėn.

Apylinkės pavad. Data Temos pavadinimas

Bubiai 02.21 1 .Augalų veislės, tręšimo ir augalų apsaugos ypatumai.
Gruzdžiai 02.23 Atsakymai į augalų auginimo technologijos klausimus.
Kairiai 03.02
Kuršėnai 03.07 2. Galvijų šėrimas pereinamuoju laikotarpiu. Gyvulių
Meškuičiai 03.09 kergimo ir sėklinimo organizavimas.
Micaičiai 03.14
Šakyna 03.16 3. Sėklų beicavimo ir augalų apsaugos mašinų
Šiauliai 03.28 apžvalga.
Raudėnai 03.30
Kužiai 04.04 4. Ūkio apskaita.

Pastaba. Mokymas nemokamas. Klausytojai bus aprūpinami informacine medžiaga.
LŽŪKT Šiaulių biuras A. MALINAUSKAS

NEŽINOMYBES
LABIRINTAI

Apie Puerto Riko salą ufologai 
pasakoja įdomįas istorijas. Tie vietiniai 
gyventojai, kurie užsuka pasidalyti 
įspūdžiais apie matytus NSO virš salos 
būtinai prisimena masyvų kalnagūbų 
EI Jonke ir tvirtina, jog kaip tik iš ten 
atskrieja paslaptingi objektai. Oficialiai 
šis rajonas vadinamas 
Eksperimentiniu tropikų mišku 
"Lukijo". Jj prižiūri JAV miškų ūkio 
tarnyba Sunku EI Jonke aprašyti dviem 
žodžiais. Kalnų viršūnės amžinai 
apsigaubusios debesimis ir 
apaugusios mišku. EI Jonkės aukštis 
-1041 pėda Indėnai taino, čia gyvenę 
iki ispanų įsiveržimo, garbino šį miglose

nesuprantamos konstrukcijos 
ginkluotę. Kai tik tropikų miške atsirado 
malūnsparniai, NSO beveik

Г NERAMI PADANGE 
* PUERTO RIKO

...........................  t

skendirrtj kalną Manomą jog ir kalnai, 
ir sala buvo žinomi senovės majams, 
kurie savo ilgais laivais pasiekdavo 
Achakatlio šalj.

Dieną malonu klaidžioti po 
Eksperimentinio tropikų miško 
tankmes, tačiau naktimis čia geriau 
nesirodyti. Nors manoma, kad žmonių 
dingimas naktimis turi ryšio su NSO 
požeminėmis bazėmis, tačiau vietos 
medžiotojai tai aiškina turistų 
neatsargumu. Dingusieji turistai 
daugiau niekada nebegrįžta. Didelis 
NSO aktyvumas pastebėtas 1972 ir 
1974 metais. Vieną turistų grupę miško 
gilumoje naktį apsupo keisti gauruoti 
nepaprastai greiti neūžaugos. O NSO, 
kuris buvo pastebėtas virš salos, 
pavyko nufilmuoti. Netrukus žiūrovai 
jį pamatė per vietinę televiziją.

Centrinėje Amerikoje kalbama apie 
“mūšius" tarp JAV ginkluotųjų pajėgų 
ir "los ekstraterestres" (ateivių). 
Pasakojamą kad priešais ateivių bazę 
buvo bandomas prototipas prietaiso, 
sukurto vykdant SGI programą. 
"Puolimas" vyksta iš JAV karinių jūrų 
pajėgų bazės pusės, esančios Seibo 
municipalitete, rytiniuose miško 
šlaituose. Skotas Korales, NSO 
tyrinėtojas Karibų jūroje, gyveno šiose 
vietose ir dar 1981 metais girdėjo 
apie malūnsparnius, kurie per Seibo 
teritoriją transportavo masyvią

nebepasirodydavo.
Apie SGI prietaisą 1991 metų 

gegužės mėnesį Skotui Korales 
papasakojo vienas anoniminis 
konferencijos apie anomalius 
reiškinius dalyvis. Kaip ir kai kurie kiti 
šių reiškinių tyrinėtojai, jis mano, jog 
SGI programos kryptis turi ryšio su 
prezidento R. Reigano pareiškimais 
apie pasiruošimą pasidalyti SGI 
technologija su SSRS, ruošiantis kartu 
gintis nuo... ateivių.

Kariškių susidomėjimas sala gana 
didelis. Jūros gelmės naudojamos 
mokomiesiems bombardavimams, 
kuriuos atlieka jūrų aviacija. 
Giliavandenėje įduboje Miluoki - taip 
mano kai kurie tyrinėtojai - yra NSO 
bazė. Retkarčiais kariniai naikintuvai 
persekioja įkyriuosius NSO. 1992 metų 
sausį naikintuvai įvarė ryškiai raudoną 
objektą į pelkėtus vandenis netoli 
nuo San Chuano priemiesčio. Ten 
objektas ir nukrito. O vasario mėnesį 
mačiusieji pasakojo apie kelis kartus 
pastebėtą cigaro formos laivą-bazę. 
Po šių pranešimų minėtajame rajone 
padaugėjo JAV kariškių.

Miglose pasislėpusių Puerto Riko 
kalnų viršūnių, kaip ir apleistųjų 
Jukatano gyvenviečių, paslaptys taip 
kol kas ir lieka neatskleistos.

Parengė Bronius
KASPERAVIČIUS

JO GEROVE - VISOS LIETUVOS 
GEROVĖ

Petras KUDRICKIS
Vyresnio amžiaus žmonės, 

menantys tarpukario Nepriklausomą 
Lietuvą, artėjant Vasario 16-ajai, 
apmąstydami praeitį ir lygindami su 
dabartimi, vis dažniau prisimena anų 
laikų valstybės veikėjus.

Neseniai į redakciją, norėdamas 
pasidalinti prisiminimais apie generolą 
Povilą Plechavičių, užsuko J. V. Zaukas 
ir papasakojo:

- Mano tėvai gyveno už keturių 
kilometrų nuo P. Plechavičiaus ūkio. 
Nežiūrint didelio atstumo, P. Plecha
vičius mano tėvą, kaip ir kitus aplinkinių 
kaimų gyventojus, vadino kaimynu. 
Kartą mano tėvui turguje pardavinėjant 
grūdus, šalia jo su savo vežimu sustojo

LTV, TELE-3 TELEVIZIJOS PROGRAMA SAVAITGALIUI
Šeštadienis, vasario 18 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programą. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.50 TV 
anonsas. 11.55 Sveika, Prancūzija.
12.25 Kelias. 12.45 F. vaikams 
"Degrasi gimnazija". 5 s. 13.15 
Pasaulio sportas. 14.15 Krepšinis. 
"Maistas"-"Universitetas". 14.45 
Sceninis liaudies kostiumas. 15.25 
Panevėžio dramos teatro spektaklis 
"Mirties šokis". 17.35 Sveikinimai.
18.35 TV anonsas. 18.40 Žinios.
18.50 Jupiteris. 19.20 TV dok. f. 
"Karalius Antracitas". 19.50 
Muzikinis viešbutis. 20.30 Panorama.
21.05 Po, savó stogu. 21.45 TV 
anonsas. 21.50 F. "Motina ir sūnus”. 
11 s. 22.20 Muzika. 22.30 F. 
"Sensacija” . 15 s. 23.20 Vakaro

žinios. 23.35 Roko legendos.
TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas "Robinzono Kruzo 
nuotykiai". 12.00 TV serialas 
“Undinėlė”. 13.20 JAV Taikos korpuso 
anglų k, pamokos, 4 d. 13.50 Muzika
14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 VIVA 
Charts. 17.00 Muzika. 17.30 Viskas 
juokui, 24 d. 18.00 TV serialas "Džonas 
Rosas". 5 d. 18.30 Muzika. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
TV serialas “Maištininkas” 25 d. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas "Vėl 
aštuoniolikmetis". 23.05 Žinios. 23.20 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Sekmadienis, vasario 19 d.
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime

Kristų. 9.30 Anglų k. mokomoji 
programa. 10.00 Šveikata. 10.40 
Gestas. 11.00 Atmintis. 11.30 F. 
"Sołtis". 1 s. 11.55 TV anonsas. 12.00 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Aukštis 
18/17.13.15 TV spektaklis vaikams 
"Spindulėlis". 14.00 Azimutai. 14.30 
Toks gyvenimas. 15.00 Sveikinimų 
koncertas. 16.00 F. "Neono raitelis".
16.50 Katalikų TV studija. 17.20 
"Europos aikštė". 17.50 Laida apie 
NASCAR ir kitas autolenktynes. 18.25 
"Prometėjas, Judas ir kiti lietuviai".
18.55 TV anonsas. 19.00 Žinios. 19.10 
Gyvybės žalias medis". 19.35 
Būtovės slėpiniai. 20.30 Panorama.
21.05 Pirmasis kanalas. 21.25 Italų 
serialas "Geležiniai vyrukai” . 7 s. 
"Didieji manevrai” . 22.40 Miražas.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Roko 
savbaitgalis.

TELE3
9.00 Animaciniai filmai. 10.00 

Muzika 13.30 POP TV. 14.00 Turtinga 
tradiciją. 14.30 Svajonių okeanas.
15.00 Žvilgsnis j keliones. 15.30 
Golfas Amerikoje irpasaulyje. 16.00 
Teniso pasaulis. 16.30 Povandeniniai 
nuotykiai. 17.00 Kelionių žurnalas.
17.30 Europos geriausieji. 18.00 
Kelionė po Italiją. 18 30 
Megalopoliniai miestai. 19.00 Kelio 
pabaiga. 19.30 Žvilgsnis į keliones.
20.00 Kelionių užrašai. 20.30 Turtinga 
tradicija 21.00 Italijos vynai. 21.30 
Svajonių okeanas 22.00 Kelionių
žurnalas. 22.30 Europos geriausieji.
23.00 Pabaiga.

P.S. Sekmadienio 
pasikeitusi, nes teci
k<..............................

programa yra 
ihnlnė (ranga 

ellama ( naujas patalpas.

P. Plechavičius, atvežęs parduoti 
dobilų sėklos. Jis mano tėvą paklausė: 
"Kaimyne, ar nereikia dobilų?" Mano 
tėvas pasakė, kád galbūt keletas 
kilogramų ir praverstų. P. Plechavičius, 
nieko nelaukdamas, j mano tėvo 
vežimą įrideno visą maišą. Šis 
dievagojosi, kad už tokį kiekį užmokėti 
neturėsiąs pinigų ir kad jam tiek daug 
nereikia. Káimynams išdalinsi, 
pasakęs P. Plechavičius.

Mano, mano tėvų ir kaimynų 
atsiminimuose P. Plechavičius išliko 
kaip žmogus, nešykštėjęs gero 
patarimo ir paramos savo kaimynams. 
Jis norėjo, kad būtų tvarkingi kaimo 
keliai, gražios ūkininkų sodybos ir 
sutvarkyti laukai. į Lietuvą P. 
Plechavičius žiūrėjo kaip į tvarkingų, 
pasiturinčių ūkininkų kraštą.

TUŠTUMA
Vienas literatūros kritikas kartą 

Aleksandrui Diuma pareiškė šitokią 
kritinę pasatabą:

- Negaliu sutikti su tamstos 
iśsireiśkimu^kausmingatuśtuma".

- Kodėl?
- Ten, kur nieko nėra, tik tuštuma, 

- negali nieko skausmingo būti.
A. Diuma susimąstė ir po akimirkos 

mandagiai paklausė:
- Ar tamstai niekad neskaudėjo 

galvos?

AUSROS A L E [Л



TELEVIZIJOS PROGRAMA VASARIO 20 - 26 D.
Pirmadienis, vasario 20 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30 Pirmasis 

kanalas. 17.05 Mūsų kalba. 17.30 
Inf. videožurnalas "Didžioji Britanija 
šiandien” . 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Baltarusių programa. 19.15 
Ekonomikos žurnalas "Nuo A iki 
Ż” 19.40 Sporto studija. 20.00 01, 
02, 03. 20.30 Panorama. 21.05 F. 
"Maksas ir gelžgalių pirkliai". 23. i 5 
Vakaro žinios. 23.30 Muzika ir mes.

TELE-3
7.30 Techninė profilaktika. 16.50 

Vaidybinis filmas "Mūsiškis San 
Rėmo mieste". 18.30 Animaciniai 
filmai. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Muzika
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 
646 d. 20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas “ Nenaudėlis". 
23.15 Žinios. 23.30 Muzika 00.00 
Pabaiga.

Antradienis, vasario 21 d. 
UETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Sveika, 

Prancūzija. 17.05 TV f. "Baltoji 
gervė". 17.30 Inf. žurnalas "Japonų 
videotemos". 17.45 Dok. f. “Trakai".
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkų kalba. 19.35 Nėra to blogo, 
kas neišeitų j gera. 19.45 Partijų ' 
studija. 20.30 Panorama. 21.05 F.
Šlovės trekai". 1 s. 22.45Atvirumo 

valanda 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Muzikinių videoklipų programa. 

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 TV serialas "Džonas 
Rosas". 5 d. 10.00 TV serialas “Santa 
Barbara". 11.00 Vaidybinis filmas 
"Nenaudėlis". 12.45 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.50 Vaidybinis filmas 
"Mūsiškis San Rėmo mieste”. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Pasaulio sportas. 16.30 
Muzika 16.50 Vaidybinis filmas 
'išgyvensime iki pirmadienio". 18.30 

Animaciniai filmai. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
'Pražūtinga iliuzija". 23.00 Žinios.

23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga.
Trečiadienis, vasario 22 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Inf. 

videožurnalas "Didžiojoje 
Britanijoje” . 17.05 Būtovės slėpiniai.
17.50 Dok. f. "Mažoji pertrauka".
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05

Krikščionio žodis. 19.15 Sveikata 
kasdien. 19.35 TV forumas. 20.30 
Panorama. 21.05 Krantas. 22.10 F. 
Bagdado vagis". 23.15 Vakaro žinios.

23.30 Filmo tęsinys.
TELE-3
7 30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Vaidybinis filmas "Laivas 
vaiduoklis". 10.30 Vaidybinis filmas 
"Pražūtinga iliuzija". 12.00 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Išgyvensime iki pirmadienio". 
13.45 Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Deutsche 
Welle. 16.30 Jdomūs žmonės. 17.00 
Vaidybinis filmas "Bebaimis 
Tarzanas". 18.30 Animaciniai filmai.
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
žinios (VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Muzika
21.30 Vaidybinis filmas "Galutinė 
priemonė” . 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika. 00.00 Pabaiga

Ketvirtadienis, vasario 23 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30 Viso 

geriausio. 17.05 Sodų kraitė. 17.30 
Brydė. 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Vyriausybė nutarė... 19.20 Sunkiosios 
atletikos varžybos. 19.35 Jaunimo 
banga 20.05 "22". Sporto programa 
futbolo mėgėjams. 20.30 Panorama.
21.05 Europa šou. 21.40 Lietuvos TV 
spektaklis "Judita". 22.15 Konrado 
kavinė. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 
Amerikiečių dok. serialas "Vaiduoklių 
teatras". 7 s. 23.40 Muzikinių 
videoklipų programa.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Viskas juokui. 10.00 "Alios Gute".
10.30 Vaidybinis filmas "Galutinė 
priemonė". 12.15 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.20 Vaidybinis filmas 
'1 BebaimisTarzanas". 13.45 M uzika.
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Didieji automobiliai. 16.30 
Muzfca 16.55 Vaidybinis filmas "Mano 
draugas Ivanas Lapšinas". 18.30 
Animaciniai filmai. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara” . 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Karo žygis Europoje. Vaidybinis filmas 
"Nepažjstama asmenybė". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, vasario 24 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Šeimos 

albumas. 9.00 F. "Lėlių slėnis". 13- 
14 s. 17.05 Vokiečių serialas "Naujasis 
Berlynas Vakarų Europos kontekste".
17.35 Inf. videožurnalas "Šveicarų 
pasaulis". 17.50 Dok. f. "Ošia

ąžuolas". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios
19.00 TV filmas "Permainų vėjai".
20.00 Stilius. 20.30 Panorama. 21.05 
F. “Lėlių slėnis". 13-14 s. 21.50 Laisvės 
alėja. 22.15 TV žaidimas "Sėkmės 
keliai". 23.10 Vakaro žinios. 23.25 
Muzikinių videoklipų programa 24.00 
F. "Smėlynų šėtonas".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninis filmas. 9.30 Gineso šou.
10.00 Muzika 10 30 Vaidybinis filmas 
"Nepažjstama asmenybė". 12.00 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas "Mano draugas 
Ivanas Lapšinas". 13.40 Muzika 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Muzika. 16.20 Vokiečių kalbos 
pamokėlė. 16.35 Langas j gamtą.
16.50 Vaidybinis filmas "Linksmasis 
sekmadienis". 18.30 Animaciniai 
filmai. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19 20 Muzika.
19.30 TV serialas "Santa Barbara".
20.30 Animacinis filmas. 20.55Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Liudininko akimis". 23.00 Žinios.
23.15 Muzika. 00.00 Pabaiga. 
Šeštadienis, vasario 25 d.

LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba 12.10 Sveika, 
Prancūzija 1240 F. vaikams "Degrasi 
gimnazija". 13.10 Pasaulio sportas.
14.10 Užeikit, sveteliai. 14.45 
Videofilmas "Dviese sūpuoklėse".
16.50 Sveikinimų pageidavimų 
koncertas. 17.55 Žinios. 18.05 Kino 
klubas. 18.35 Koncertas iš Menininkų 
rūmų Baltosios salės. 20.05 Atgarsiai.
20.30 Panorama 21.05 Po savo stogu.
21.50 F. "Motina ir sūnus". 22.20 
Džiazo sesija. 22.40 F. "Sensacija".
23.30 Vakaro žinios. 23.45 Roko 
legendos.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas "Liudininko akimis".
12.05 Vaidybinis filmas “ Plėšrūnai".
13.25 JAV Taikos korpuso anglų k. 
pamokos. 13.55 Muzika. 14.00 
Kelionių žurnalas. 15.00 POP TV. Top
10.16.00 VIVA Charts. 17.00 Deutsche 
Welle. 17.30 Viskas juokui. 18.00TV 
serialas "Džonas Rosas” . 18.30 
Muzika 19 00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika. 19.30 TV serialas 
"Maištininkas". 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.15 Muzika.
21.30 Vaidybinis filmas "Linksmosios 
dvasios". 23.05 Žinios. 23.20 Muzika 
00.15 Pabaiga.

Sekmadienis, vasario 26 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9,00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Rikiuotė. 10.00 Svetimo 
skausmo nebūna. 11.00 Lietuviai

Г
BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT II. 18 - 24 D.

Šeštadienis, vasario 18 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 
aip sukasi pasaulis". 9.30

Prospektas 9.50 "Lietuvos kronika" 
Nr. 19 10.00 F. "Raudonasis 
balionėlis". 10.30 Vaikų savaitgalis. 
1130 Rutina. 12.15 Rodo 
Wortdnet'. 12.45 Animacinis f. 19.00 

Sveikinimų koncertas. 20.00 NBA 
rungtynės. 21.00 Mana-Mana. 21.30 
Rockijada. 22.00 Žaidimas "Šekit 
:9:ieKą”. 22.30 Jsijunkite TV. 23.00 
Vakaro spindulio" programa. 

Sekmadienis, vasario 19 d.
8.30 Sovijaus horoskopa§. 8.35 

‘ Г aip sukasi pasaulis". 9.30 Žings
niai. 10.00 Susitikimai. Poetas A. 
Balbierius. 10.30 Vaikų savaitgalis.
11.30 Dešimt geriausiųjų. 12.10 TV 
žurnalas "Sveiki atvykę j Estiją".
18.15 CNN pristato: "Žurnalistikos 
cirkas". 19.00 TV novelė. "Rapačino 
duktė"! 20.00 NBA apžvalga. 20.30 
LKL apžvalga 21.00 Baltijos naujie
nos. 21.05 Taip sukasi pasaulis” .

Pirmadienis, vasario 20 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

‘Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 NBA: nykštukai milžinai.
9.30 LKL apžvalga. 10.00 CNN

pristato: "Žurnalistikos cirkas". 19.05 
CNN valanda 19.55 Spaudos apžval
ga 20.00 Juoda-balta 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
Taip sukasi pasaulis”. 22.00 Mozaika
22.25 Spaudos apžvalga. 22.30 F. 
"Napoleonas".

Antradienis, vasario 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda. 9.55 
Ekorykštė. Radiacijos kryptis - Lietuva.
19.00 Pirk, parduok, informuok. 19.10 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
“Sodžius". 20.00 "Prospektas". 20.20 
Tautininkų žinios. 20.30 "Nakties riba".
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 "Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
22.30 Kelių policijos informacija 22.40 
c. "Pelenė” . 9-10 s.

Trečiadienis, vasario 22 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda 9.55 "Juoda- 
balta". 19.00 "Pirk, parduok, infor
muok”. Žinios. 19.X spaudos apžva
lga. 19.35 Teležaidimas vaikams.
20.00 "Mudu abudu ir kiti...". 24 d. 
premjera 20.X "Nakties riba". 21.00

Baltijos naujienos. 21.05 ‘Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok” . Žinios. 22.30
F. "Pelenė” . 11-12 s.

Ketvirtadienis, vasario 23 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis”. 8 .X  "Nakties 
riba". 9 .X  CNN valanda 9.55 Kelionė 
j gamtą 19.00 "Pirk,parduok, infor
muok". Žinios. 19.X Spaudos apžva
lga. 19.35 Teatronas. 20.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 21X  Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi pasau
lis". 22.X  Kartęjama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Rodo 
"Argos".

Penktadienis, vasario 24 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8 .X  "Nakties 
riba . 9 .X  NBA: žvilgsnis iš arčiau. 
10.X TV novelė. "Auksinis medaus 
mėnuo" 19.X "Pirk, parduok, infor
muok". Žinios. 19.X Spaudos apžval
ga. 19.35 TV forumas. 20.X "Rupūs 
miltai..." 20.X  "Nakties riba". 21X  
Baltijos naujienos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama
Pirk,parduok, informuok". Žinios. 

22.X F. "Tik dėl meilės". 0.10 Dešimt 
geriausiųjų.

svetur. 11.X F. "Soltis". 12.X 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Lyderiai. 
13.X Azimutai. 14.X Šalia mūsų.
14.25 Jūra. 15.00 Sveikinimų 
koncertas. 16.X F. "Neono raitelis". 
16.X Katalikų TV studija. 17.20 
Vokiečių WDR TV kompanijos 
žurnalas. 18.05 Laida apie NASCAR 
ir kitas autolentynes. 18.X Žinios.
18.35 Gyvybės žalias medis. 19.05 
TeleUFE. 19.35 Mūsų miesteliai. 20.X 
Panorama. 21.05 Pirmasis kanalas.
21.25 Mis Vilnius-95. 22.10 F. 
"Geležiniai vyrukai". 23.25 Vakaro 
žinios.

TELE-3
9 .X  Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j gamtą. 10.X Vaidybinis 
filmas "Linksmosios dvasios". 12.05 
Muzika 13.X POP TV. 14X  Kelionių 
žurnalas. 16.X Deutsche Welle. 16.X 
Didieji automobiliai. 17.X Laukiniai 
pietūs. 17.X Jdomūs žmonės. 18.X 
TV serialas "Wastage II” . 19.X Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.X Gineso 
šou. 20.X  Pasaulio sportas. 20.X 
Animacinis filmas. 21X  Žvelkime 
atidžiau. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Didieji manevrai". 23.10 Tamsos 
citadelė. 23.40 Pabaiga.

NUSISYPSOK, 
ŽMOGAU

Viena JAV firma taip reklamuoja ir 
rekomenduoja savo akinius:

- Pagalvok, kad niekas labiau 
neskiria žmogaus nuo beždžionės 
kaip akiniai.

* * *
Apie ką tik vedusjjj atsiliepiama 

būtuoju laiku:
- Pagyveno žmogus. •
* * *
Boba senyn - liežuvis ilgyn.
h h h

Baimė su meile drauge nevaikšto. 
*  *  *

II Alberto ir akmens galvai 
praslskeltl u i dyka negausi.

* * *
Ilgai mylėjus, sunku pamesti.
*  *  *

Yra dvi moterų rūšys: tos, kurias 
praeiname, Ir tos, kurių negalime 
praeiti. Sustojus reikia kažką pasakyti, 
ir mes pasakome didžiausią pasaulyje 
nesąmonę:

- Aš myliu tave 
* * *

Kas yra neutralumas? Rimastem- 
pia antklodę j save, Ovidijus j save, 
o aš guliu per vidurj - ir man šilta.

* * *

Kito nenuklojęs, savęs neužklosi.
* * *
Kas geriau: ar gauti pap ei kimą 

už gerą darbą ar pagyrimą už blogą? 
* * *
Kas pramina užmirštus takus j 

seniai matyto draugo butą? Kaip 
susirandami netikėčiausi adresai, 
atkasamos atmintyje nugrimzdusios 
pavardės ir vardai? Kas paskatina 
eiti aplankyti, parašyti laišką, 
pasveikinti šeimos sukakties proga, 
kas pagaliau dažniausiai verčia pakelti 
telefono ragelj? Reikalas. Tik jis. Jei 
žmogus yra mažai reikalingas ir negali

LIAUDIES
MEDICINOS

KERTELĖ
AUGALŲ SULTYS - SVEIKATOS 

ŠALTINIS
PUPELĖ. Žalios daržovės ankščių 

sultys efektyviai sumažina organizme 
vandenj, padeda išskirti šlapimą - 
tokia ypatinga pupelės mineralinė 
sudėtis. Kadangi ji šalina vandenį, tai 
palengvina ir kraujo apytaką.

KRIENAS Šviežių šaknų distiliatas 
stimuliuoja kraujo apytaką, išplečia 
inkstų ir kraujo liaukų indus. Iš 
organizmo šalina vandenj sergant 
podagra, prasidėjus sąnarių ir 
reumatizmo procesams.
Dezinfekuoja. Augalinis antibiotikas.

ŠPINATAS. Šviežių lapų sultys 
teigiamai veikla kraujo plazmą 
trūkstant kraujuje geležies. Ypač 
padeda vaikams augti ir
sveikstantiesiems. Palaiko protinio 
darbo ir neurastenikų tipo žmonių 
nervų ssitemą.

Paruošta pagal 
V. ŠĖNENBERGERĮ

padėti ar net, priešingai, gali ko nors 
paprašyti, mes niekada jo 
nepasigesime.

* * *
Vyrų pokalbis restorane prie 

staliuko:
- Mano žmona visuomet pasižiūri 

j laikrodį, kai aš grjžtu namo...
- O mano pasižiūri j kalendorių...
* *  *
Kas tyli, tas visada protingas. Net 

kvailys, kuris tyli, irtas protingas; jam 
užtenka proto paslėpti savo kvailumą 
todėl jis ir tyli.

* * *

Kas prašo atleidimo, nors 
nusidedamas buvo sveiko proto, 
ieško dabar kvailybės priedangos ir 
jos globa naudojasi.

* * *

Kuris vyras sutiktų kišti galvą j 
santuokos apinasr], jei pagal Išminčių 
paprotį iš anksto apsvarstytų visus 
santuokinio gyvenimo nepatogumus?

Parinko 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 
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Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB ‘Aušros alėja*.
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