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PAMOKSLAI IS PAKALNĖS
M ečys LA URINKUS
Rinkimuose j savivaldybes ne 

mažiau nei praėjusiuose j Seimą lems 
agitacijos stilius ir psichologinė 
atmosfera, kylanti iš gausiai daly
vaujančių partijų konkurencijos. Bet 
kokie rinkimai Lietuvoje vis dar vyksta 
prieštaravim o principu: je igu 
renkamos “ asmenybės", visada 
atsiras reikalaujančių programų, 
Lietuvos ateities vizijų, “ gelbėjimosi 
iš krizės receptų”  ir pan. Ir atvirkščiai 
- kai tik dalyvaujančios rinkimuose 
partijos paruošia išsamias programas, 
oponentams jos tampa staiga nebeį
domios, ir dėmesys sutelkiamas ties 
;andidatų ar partijos vadovų ydomis.

šiuo metu beveik visos solidesnės 
partijos yra paruošusios jdpmias ir 
konkrečias rinkimines programas. 
Todėl paisant mūsų krašto politinės 
kultūros jpročių, sunku tikėtis, kad 
programos taps plačių diskusijų 
objektu susitikimuose su rinkėjais. 
Kvietimas išsiaiškinti, “ kas yra kas", 
gali tapti dominuojančiu rinkimų šūkiu. 
Politinėje kovoje šis šūkis dažniausia- 
naudojamas stengiantis sutrikdyti 
bandančius dalykiškai kalbėti kandi
datus. Nesugebėjimas išlaikyti pusiau
svyrą - dažna Lietuvos politikų klaida.

Tačiau visa Lietuva žino, jog 
lengviausia suerzinti dešiniuosius. 
Dešinieji labiausiai neatsparūs

psichologiškai, po kelių oponentų 
provokuojančių frazių pamiršta ką 
anksčiau kalbėję ir metasi j iš anksto 
pralaimėtą mūšj. Emocingos politinės 
kautynės, palydėtos trypimu kojomis, 
“ nuplojim ais" bei šūkavimais, 
susitikimus su rinkėjais paverčia 
“ spektakliais", kurie susirinkusiems 
kurj laiką netgi patinka. Tačiau 
sugrįžus namo ir atvėsus pradedama 
galvoti santūresnių ir dalykiškesnių 
kandidatų naudai. “Rėksnių" etiketė, 
prikabinta 1992 m., Sąjūdžiui nėra 
atsitiktinė ir politinėje kovoje ji dar 
ilgai bus svarbiu politinės sėkmės ar 
nesėkmės faktoriumi.

N ukelta  | 2  p.

ARTĖJA KOVO 11-OJI. KO 
IŠMOKOME PER 

PENKERIUS METUS?
Vytautas. LANDSBERG IS
Ar laikome bent pradžiamokslio 

egzaminą, ar jau einame iš svetimų j 
artimus?

Maža šalis Lietuva sukaupė visokią 
amžių patirtį; ja remdamasi, pasirinko 
kelią ir uždavinį, kuris gali atrodyti 
bemaž neįvykdomas: su tokiomis 
giliomis žaizdomis ir per tokias kliūtis 
kurti piliečių santarvės visuomenę, 
taikos valstybę.

Bet Lietuva eina, ir toks yra jos 
įnašas j tautų bendriją būsimą Europą 
Net atstumiama, neįsileidžiamą ji eina 
savo keliu, nestiki, jog tai vienintelis 
visų tautų kelias. įveikti baimę, slopinti 
nepasitikėjimą ir neleisti neapykantos, 
puosdlėti šimtmečiais buvusią, tik 
pažeistą pakantumo tradiciją ir

nerūdijančius artojų ginklus: kantrybę, 
ištvermę.

Lietuviai ir kiti gyvenantys Lietuvoje 
turi apsiginti kartu, išvien. Priešai - ne 
tautos, o nežmogiškumas, neteisybė, 
taikstymasis su neteisybe aplink ir 
savyje. Priešas - ir baimė, ir baimės 
paskatinimas. Turėtų būti gėda, jeigu 
tavęs kas bijo. O mes galime dvasiškai 
pasiremti tuo, ką patyrėme ir matėme 

-vos per vienerius metus, ką būtų 
verta matyti daug kam: Baltijos kelią, 
kuriame stovėjome visas milijonas, 
susiėmę už rankų, nešnairuodami, 
ar čia lietuvis, žydas, ar lenkas; 
Lietuvos rusų teatre Lenkijos 
režisieriaus A. Hanuškevičiaus trimis 
kalbomis pastatytą vilniečio S. 
Moniuškos “ Namų dainyną"; visokių

tautybių ir pažiūrų deputatų vieningus 
balsavimus Lietuvos Aukščiausio
joje Taryboje užtai, kas svarbiausia; 
tragiškos Lietuvos žydų žūties kančios 
ir juos gelbėjusių žm onių 
pam inėjimus; L iudvigo van 
Bethoveno IX simfoniją ir "Taikos 
vaikų" vaidinimą Vilniaus Katedros 
aikštėje; iš ten išlydėtus per Lietuvą 
kryžius ir už Tėvynę susideginusio 
vyro palaikus; tremtinių palaikų 
sugrįžimus iš tolimojo Sibiro ir jų 
laidojimus šventoje savoje žemėje, 
vien graudulio ašaromis aplaistant.

Tebūnie ramybė jiems, o 
gyviesiems - gyvoji viltis. Prisikėlimas 
turi savo kančią kuri turi būti iškentėta

Iš knygos “Laisvės byla”

KOVO Il-OSIOS - 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO DIENOS 

RENGINIAI
KOVO 10 D.

11.00 val. - paroda "Ši'auliai po Kovo 11-osios”  " A u š r o s "  
muziejuje (Vytauto 89)

16.30 val. - Koncertas "M ūsų akyse tu-Saulės kraštas" (dalyvaujaŠPI 
choras “ Cantus", vad. A. P. ragytė ir aktorė S. Povilaitytė).

Šiaulių krašto tautodailininkų kūrybos parodos atidarymas Dailės 
galerijoje.

KOVO 11 D.
10.00 val. - Iškilmingas vėliavos pakėlimas miesto Centrinėje aikštėje
10.30 val. - Šv. Mišios šv. P etro ir Povilo bažnyčioje
17.30 val. - Pučiamųjų instr umentų paradas Vilniaus gatvėje
18.00 val. - Šventinis minėjimas ir koncertas "Laisvės varpas” (dalyvauja 

choreografinis kolektyvas "Želmenėliai", vad. A. Masėnienė- “ Jovaras", 
vad. J. Gavenauskas ir kiti m iesto kolektyvai) Dramos teatre8

KOVO 12 D.
13.00 val. - Fotografijos par odos "Prieš 5 metus..." atidarymas Kultūros 

centre (Iš Fotografijos muziej aus fondų).

Mielieji 
bendražygiai,

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos 

konservatorių) Šiaulių 
m. skyriaus nariai!

Š. m. kovo 12 d. mūsų mieste 
lankysis Kovo 11 d.
N eprik lausom ybės akto 
signataras

prof. Vytautas 
LANDSBERGIS

Mūsų partijos lyderis 
dalyvaus Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) Šiaulių 
m. skyriaus vėliavos šventinimo 
iškilmėse, kurios įvyks kovo 12 
d. 12.30 val. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje.

14 val. Šiaulių m. Kultūros 
centre - visuomenės susitikimas 
su prof. VYTAUTU 
LANDSBERGIU.

Kviečiame
dalyvauti

Tėvynės Sąjungos  
(Lietuvos konservatorių) 

Šiaulių m. skyriaus taryba

TĖVY N ĖS SĄJUNGA
(LIETUVOS KONSERVATORIAI)

MŪSŲ 
SAVIVALDYBĖS 

DIRBS JUMS!
Balsuokite už 

Tėvynės Sąjungą.
Mūsų kandidatų 
sąrašo numeris

MŪSŲ KANDIDATAI { ŠIAULIŲ 
MIESTO SAVIVALDYBĘ:

1. inžinierius 
ALGIMANTAS SĖJŪNAS

2. inžinierius 
JONAS ZOLUBAS

3. defektologė 
VIRGINIJA LADIETIENĖ

4. m atem atikas 
JONAS GENYS

5. technikos daktaras 
ALFREDAS 
LANKAUSKAS

6. aktorė OLITA- 
VERONIKA 
DAUTARTAITE

7. inžinierius 
VILIUS MIKELAITIS

8. gydytoja BIRUTĖ- 
MARIJA PAPLAUSKIENE

9. inžinierius 
JULIUS MASĖNAS

10. pedagogas 
PETRAS IVOSKUS

11. pedagogė ZITA 
GRUŠIENE

12. technikos 
daktaras 

ZIGMANTAS 
TURAUSKAS

13. inžinierius 
ADOLFAS 
MIKALAUSKAS

SEVIČIUS
15. m atem atikos mokslų 

daktarė VIDA
STU KAITĖ

16. gydytojas 
VILHELMAS NAVICKAS

17. inžinierius 
ALGIMANTAS 
SERAF1NAVICIU S

18. g am to s m okslų  
daktaras VYTAUTAS 
ZURBA

14. .gydytoji 
ARTURAS U

19. inžinierius 
JONAS PIVORIŪNAS

20. inžinierius 
JUOZAS ADOLFAS 
BUČINSKAS

21. gydytojas 
VYTAUTAS MYKOLAS 
KUKAITIS

22. ekonomistas 
ROMUALDAS 
KAKTAVICIUS

23. inžinierius 
JARONIMAS ULIANSKAS

24. pedagogas 
POVILAS BACKIS

25. pedagogė 
MARTINA 
MARTINAITIENE

26. technikė 
ROMUALDA 
CELIAUSKIENĖ

27. inžinierius 
ALGIRDAS JONAS 
KIZNIS

28. technikas 
IZIDORIUS KUPSTYS

29. gydytojas 
ALBERTAS 
GRIGANAVIČIUS

30. inžinierius 
KAZYS KARKLIUS

31. pedagogas 
VIRGILIJUS TAVORAS

32. tecjinikos daktarė 
JANĖ ŠČIUKAITE

33. gydytojas 
ALGIRDAS TAMOŠAITIS

34. vet.gydytoja 
VANDA MAZUIKIENE

35. inžinierė 
VIKTORIJA 
MAZUKNIENE

36. vokiečių kalbos vertėja 
RASA INDIENĖ
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PAMOKSLAI IS PAKALNĖS
Atkelta Iš 1 p.

Daugelis dešiniųjų mėgsta 
pamokslauti ir kaltinti, o kai nebeturi 
ko pasakyti, gąsdinti jvairiomis 
grėsm ėm is. S avivaldybės yra 
susijusios su konkrečios vietos 
problemomis, ir mėginti spręsti jose 
globalinius dalykus būtų taktinė klaida. 
Be to, jau nuo Antikos laikų žmonės 
nemėgo pasipūtusių ir visažinančių 
politikų.

Labai svarbu teisingai vertinti 
esamą situaciją. Vakarų valstybių 
partijos per rinkimus oponentus 
vertina jvairiai, nes visiems krašto 
gyventojams per daugelį metų yra 
aišku, kokios valstybės nesėkmės 
yra objektyvios ir kurios priklauso tik

nuo krašto vadovų sugebėjimo. Mūsų 
valstybės situacija ypatinga ir 
objektyvių sunkaus gyven im o 
priežasčių daugiau nei subjektyvių ir 
priklausančių tik nuo šios valdžios. 
Pretendentas galėtų ir savęs paklausti, 
ar jam vadovaujant nebūtų taip pat. 
Žmogus, nesugebantis surasti 
teigiamų bruožų kituose žmonėse ar 
gyvenime, yra labai jtartinas.

Ypač pavo jinga pataikauti 
rinkėjams ir skirtingiems gyventojų 
sluoksniams kalbėti prieštaringus 
dalykus. Žmonės greitai vieni su kitais 
sueina, pakalba, ir kandidato 
prieštaravimai bei "pataikavimai" labai 
greitai išryškėja.

Jokių rinkimų nereikia vertinti kaip

epochos posūkio mūsų krašto 
gyvenime. Rinkimai yra atstovavimas 
krašto žmonių interesams. Jo esminė 
ypatybė yra tą jog kiekvienas žmogus 
negali kaip senovės Romos laikais 
ateiti j miestą ir pats aikštėje balsuoti. 
Dabar žmonės patiki savo problemas 
kitam, ir čia yra šiuolaikinės 
demokratijos esmė. Jei kandidatas 
to nesupranta ir galvoja, kad rinkimai 
yra tik laiptelis politinei karjerai, 
anksčiau ar vėliau toks politikas 
sužlugs ir apvildamas žmones 
padarys daug žalos. Neatitrūkti, išlikti 
ne tik su savo krašto žmonėmis, bet 
ir neprarasti žmoniškumo yra 
vienintelė politinės sėkmės sąlyga.

NEDARBAS VIS DIDĖJA
Iki kovo pirmosios dienos Šiaulių 

darbo biržoje buvo užsiregistravę 
6090 ieškančių darbo žmonių. 
Daugiau nei pusė (3737) bedarbių 
yra moterys. Sunkiausia darbą 
surasti darbininkiškų profesijų 
atstovams, š iuo  metu darbo biržoje 
jų 4529.

Vasario mėnesj j Darbo biržą 
kreipėsi 538 ilgą laiką nedirbę 
žmonės, darbo biržos darbuotojų 
nuomone, tu rin tys nelegalų 
pragyvenimo šaltinj, j biržą atėję dėl 
socialinės pašalpos. 718 žmonių 
keičia darbo vietą, 254 iš jų atleido 
darbdaviai, o kiti išėjo iš darbo savo 
noru. Nedarbo statusas vasario 
m ėnesj buvo sute lktas 282 
asmenims. Dabar šių žmonių yra

1282. Vasario mėnesj jdarbinta 160 
asmenų, j laikinus darbus - 6 
žmonės, 76 dirbo viešuosius 
darbus, 139 nukre ipti j 
persikvalifikavimo kursus.

P aruošė  
Irena BIJE IK IEN Ė

PASKIRTOS
LĖŠOS

Šių metų vasario 23 dieną Šiaulių 
miesto taryba nusprendė iš metų 
pradžios biudžetinių lėšų likučio 
skirti 82 tūst. litų Kultūros skyriui, 200 
tūskt. litų ikimokyklinių jstaigų, vaikų 
maitinimo išlaidoms, 110 tūskt. litų 
Kūno kultūros ir sporto skyriui, 60 
tūskt. litų Savivaldybės policijai.

Šiaulių miesto rinkėjai kviečiami j susitikimą su 
“ SANTAROS” koalicijos kandidatais j Šiaulių miesto taiybos deputatus, 
kuris jvyks š. m. kovo 9 d. 18 val. Šiaulių m. savivaldybės salėje.

Susitikime dalyvaus Lietuvių Tautininkų Sąjungos pirmininkas Rimantas 
Smetoną Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos Demokratų partijos 
pirmininkas Saulius Pečeliūnas ir kiti svečiai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

irFORMUOJn

ŽUDIKUI -
MIRTIES
BAUSMĖ

Šiaulių apygardos teism e 
išnagrinėta praėjusių metų 
žmogžudystės byla Keturis kartus 
teistas R. Bružas (g. 1952 m.) ir V. 
Talmantas (g. 1967 m.) kaltinami, 
kad praėjusių metų birželio 25 dieną 
tyčia, iš savanaudiškų paskatų nužudė 
šiaulietę, dviejų vaikų motiną L  
šulcienę (g. 1971 m.)

L  Šulcienė praėjusių metų birželio 
25 dieną savo automobiliu su

nepažjstamu asmeniu išvyko pirkti 
vario ir negrįžo. Birželio 27 dieną 
Šiaulių rajono Raudėnų apylinkės 
melioracijos griovio vamzdyje buvo 
rastas L  Šulcienės lavonas. Po kelių 
dienų buvo suimtas V. Talmantas, 
kuris tardymo mętu pripažino, kad R. 
Bružas nužudė L  Šulcienę. Po kelių 
dienų miškelyje buvo rastas R. Bružas, 
bandęs kartis.

R. Bružui prokurorė teisme pasiūlė 
išimtinę mirties bausmę. Pirmadienį 
Šiaulių apylinkės teismo kolegija, 
pirmininkaujant teismo pirmininkui V. 
Birbilui, paskelbė nuosprendį. V. 
Talmantas pripažintas kaltu ir nuteistas 
8 metams kalėti sustiprinto režimo 
kolonijoje. R. Bružas pripažintas kaltu 
ir nuteistas mirties bausme sušaudant.

PIRKO...
SVIESTĄ

Praėjusį sava itga lį Š iaulių 
aerouoste nusileido lėktuvas iš 
Azerbaidžano. Policija patikrino 
lėktuvą, nes svečiai neturėjo 
dokumentų. Paaiškėjo, kad jokių 
pažeidimų nebuvo. Azerbaidžaniečiai 
buvo atvykę į mūsų miestą pirkti 40 
tonų sviesto.

KLAIDOS
ATITAISYMAS

"A u šros  a lė jos " 26-me 
numeryje straipsnyje "Palaikyti 
taiką nėra lengva" neteisingai- 
atspausdinta pono Stasio Vilkino 

^pavardė. Atsiprašome. ^

UŽMUŠĖ
NETYČIA

Pirmadienį Šiaulių apygardos 
teismas paskelbė nuosprendį bau
džiamojoje byloje, kurioje 1951 m. 
gimęs šiaulietis Robertas Baltrušaitis 
buvo kaltinamas nužudęs savo 
sugyventinę. 1994 metų gruodžio 4 
dieną apie 7 valandą ryto Šiauliuose, 
Vytauto g. namo Nr. 233 bute 
sugyventinis R. Baltrušaitis pagaliu 
smogė lovoje gulinčiai moteriai, kuri 
ligoninėje mirė. R. Baltrušaitis 
prisipažino iš dalies kaltas, nes jis 
sugyventinės nužudyti nenorėjo.

Teismas R. Baltrušaitį pripažino 
kaltu ir nuteisė jį septyneriems metams 
laisvės atėmimo, bausmę atliekant 
sustiprino režimo pataisos darbų 
kolonijoje.

Paruošė Vida M IS IŪ NAITĖ

ü  M ŪSŲ ŠALYJE
ATSISTATYDINIMAS. Kovo 7 

d ieną šalies Prezidentas A. 
Brazauskas pasirašė potvarkį, 
kuriuo “ šalių susitarimu" iš pareigų 
buvo atleistas Prezidento patarėjas 
valstybės ir teisės klausimais Rimas 
Andrikis.

Pareiškimą išeiti iš darbo R, 
Andrikis įteikė kovo 6 d. Tą dieną 
"Lietuvos ryte" buvo išspausdinta 
publikacija "Buvusio teisėjo R. 
Andrikio pėdsakai Molėtų rajone". 
Joje buvo rašoma apie ankstesnius 
jau buvusio Prezidento patarėjo 
ryšius su Tauragę terorizavusia 
"Šviniaus” reketininkų gauja, taip 
pat ta i, kaip jis , būdamas

Aukščiausiojo Teismo teisėju, 
užtarė Molėtuose sula ikytus 
falsifikuotos degtinės prekiautojus. 
Prezidentas potvarkį pasirašė tą 
pačią dieną, kai R. A ndrik is 
"Lietuvos ryte" prisipažino, jog 
faktai apie jj turi prezidentūrą 
kompromituojantį atspalvį,

PRAMOGOS. Sutrijų dienų vizitu 
D idžio jo je  B ritanijo je  lankėsi 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas. 
Pirmadienį Seimo pirmininkas 
lankėsi Vestminsterio, antradienį - 
Bendruomenės rūmuose.

NERIMAS. Generalinėje proku
ratūroje savo nerimą dėl pagrobtos

ir jau du mėnesius nesurastos 
mergaitės išreiškė Nijolė Oželytė- 
Vaitiekūnienė ir "Lietuvos aido" vyr. 
redaktorius Saulius Šaltenis.

NYKSTAME. Pasak sveikatos 
apsaugos ministro A VmKaus, 
V iln iaus m ieste labai bloga 
dem ografinė padėtis, d idelis 
sergam um as ir m irtingum as; 
natūralus gyventojų prieaugis 
beveik lygus nuliu i. Vyrauja 
kvėpavim o takų, š ird ies ir 
kraujagyslių, nervų ligos. Šiandien 
sostinėje užregistruoti 46 tūskt. 
susirgimų onkologinėmis ligomis. 
Kasmet dėl jų netenkame apie 7 
tūkst. gyventojų. Taip pat daug 
gyventojų netenkama dėl įvairių 
traum ų, sm arkia i plintant 
alkoholizmui.

Tuberkulioze, sifiliu, sparčiai 
plintančiu AIDS dažniausiai serga 
alkoholikai, asocialių šeimų nariai, o 
nesikreipdami į medikus, jie šias 
ligas platina.

MIELIEJI SKAITYTOJAI,
siūlome jums naujovę - tik šeštadienio "Aušros alėjos" numerio

prenumeratą.

Kaina ketvirčiui ° 3 litai.
Šeštadienio numeryje trumpai ir įdomiai pateikiami 
pasaulio, Lietuvos, Šiaulių miesto ir rajono įvykiai, policijos 
informacija, spausdinama televizijos programa ir dar 
daug kitų įdomių dalykų.

Prenumeruokite ir skaitykite!

1995 m. kovo 11 d. 
KURŠĖNŲ MIESTO ŠVENTĖS 

PROGRAMA
8 val. Iškilmingas vėliavos pakėlimas prie Vyties paminklo.
11 val. Iškilminga miesto tarybos sesija.
13 val. Šventosios mišios Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo

bažnyčioje, miesto vėliavos šventinimas.
14 val. Miesto herbo atidengimas ir šventinimas prie

savivaldybės pastato.
14.30 val. Lauryno Ivinskio atminimo pagerbimas jo vardo aikštėje
15 30 val. Kraštiečių susitikimas ir koncertas Kuršėnų kultūros

namuose.
17 val. Vakaronė.

ITUOSE
AŠTUOSE

PRADEDAMA 
KOVOTI SU

NUSIKALTĖLIAIS
LENKIJA. Naujasis Lenkijos 

ministras pirmininkas J. Oleksis 
sukvietė aukščiausių šalies 
pareigūnų pasitarimą, kuriame bus 
svarstoma, kaip susidoroti su 
respublikoje nuolat didėjančiu 
nusikalstam um u, j pasitarimą 
pakviesti Lenkijos vidaus reikalų ir 
teisingumo ministras, žvalgybos ir 
policijos vadovai. Premjero atstovė 
pranešė, jog pirmadienj J. Oleksis 
jsakė naujajam policijos viršininkui 
kuo skubiausiai susidoroti su 
liaudžiai pavojingais banditais. 
Policijos viršininkas mano, kad 
policija, netgi neturėdama 
pakankamai lėšų, dabar gali 
susidoroti su nusikaltėlių gaujomis. 
Apžvalgininkai pažymi, kad 
tarpusavyje kovojančios nusikaltėlių 
gaujos pastaruoju metu vis dažniau 
vartoja sprogmenis. Vien tik pernai 
Lenkijos miestuose sprogo 82 
nusikaltėlių padėtos bombos, šiais 
metais Varšuvoje - 9. Iki šiol policijai 
už šiuos sprogimus atsakingų 
asmenų suimti nepavyko.

ŽUDIKŲ
TEBEIEŠKOMA

RUSIJA. Vidaus reikalų 
m in isterija  jsakė paskirti 500 
m ilic in inkų kovai su 
nusikalstamumu Maskvoje. Vidaus 
reikalų ministerijos atstovas sakė, 
kad tie milicininkai patruliuos 
sostinės gatvėse iki balandžio 
pabaigos. Pareigūnas pabrėžė, kad 
tokj Vidaus reikalų ministerijos 
sprendimą paskatino Ostankino TV 
generalinio direktoriaus V. Listjevo 
nužudym as praeitą savaitę. 
Apžvalgininkai pažymi, kad šią 
savaitę iš pareigų buvo atleisti 
M askvos m iesto prokuroras 
Ponomariovas ir milicijos viršininkas 
Pankratovas. Maskvos meras 
Lužkovas grasina atsistatydinti, jei 
Rusijos prezidentas B. Jelcinas

nesugrąžins iš darbo atle ist^ 
pareigūnų. Meras sakė, kad 
Ponomariovas ir Pankratovas iš 

- pareigų atleisti neteisėtai, ir-pranešė, 
kad tai įrodys teisme.

3 . i Rusijos teisingumo pareigūnams 
vis dar nepavyko rasti Ostankino TV 
direktoriaus V. Listjevo žudikų, 
Mažiausiai 80 prokuratūros, Vidaus 
reikalų ministerijos ir kitų žinybų 
pareigūnų tiria V. Listjevo nužudymo 
aplinkybes. Žinių agentūra "Itartass" 
antradienj pranešė, kad milicija 
suėmė tris asmenis, įtariamus 
dalyvavus V. Listjevo nužudyme v 
tačiau abejojama, ar suimtieji yra \  '
Listjevo žudikai. Skelbiama, jog jie 
priklauso samdomų žudikų gaujai. 
Manoma, kad šie nusikaltėliai 
dalyvavo ir kelių naftos pramonės 
vadovų nužudyme, tačiau įrodymų 
nėra. y

SIŪLOMAS
TARPININ
KAVIMAS

ESBO antradienį in form avo 
Rusiją, kad ji pasiruošusi tarpinin
kauti Maskvos taikos deiybose su 
čečėnais ir norinti steigti Čečėnijoje 
savo nuolatinę atstovybę. Tai 
antradienj Rusijos vadovam s 
pranešė M askvoje v ieš in tis  
Vengrijos ministras pirmininkas. 
Vengrija* šiuo metu rotacine tvarka 
pirm ininkauja ESBO. Ministras 
pirmininkas sakė, kad tokį siūlymą jis 
pateiks prezidentui B. Jelcinui.

RUSIJAI 
REIKIA 

PERGALĖS ,
ČEČĖNIJA. Rusijos

,kariuomenes Čečėnijoje vadovybė 
pranešė, kad ji dabar visiškai 
kon tro liuo ja  G rozną bei jo  
priem iesčius. Čečėnų kvotojai 
teigia, kad jie tebekontroliuoja 
Černorečjės rajoną. Čečėnijos 
k ariuomenės vadas sakė, kad už tą 
najoną vis dar smarkiai kovojama su 
'Rusijos kariais.

AUŠROS ALĖ [A
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Palaikomi 
ryšiai su Karlo 

Majaus draugija
KELMĖ. Praėjusių metų gegužės 

mėnesį Kelmės krašto muziejus jkūrė 
Karlo Majaus kūrybos ir gyvenimo 
ekspoziciją. Nuo tada kelmiškiai 
palaiko ryšius su pasauline Karlo 
Majaus draugija, egzistuojančia 20 
pasaulio šalių ir vienijančia per2000 
žmonių. Praėjusią savaitę Kelmės 
krašto muziejaus direktorė Danutė 
Žalpienė buvo pakviesta j rašytojo 
Karlo M ajaus nam ą-m uzie jų  
Hohensteine (Vokietija). Danutė 
Žalpienė dalyvavo Hohensteino- 
Ernsthalijos muziejaus 10 metų 
jubiliejuje, buvo priimta j Karlo Majaur j  
draugiją Draugija suinteresuota, ka d 
toks muziejus būtų ir Lietuvoje, toć (ėl 
pažadėjo jj remti, atsiųsti ekspona .tų. 
Vokiečiai vasarą ruošiasi pa ,tys 
aplankyti Kelmę, atvežti Karlo Ma' jaus 
biustą K  Majaus muziejus š iuo ' metu 
rengiasi atidaryti ekspoziciją apie 
mūsų kraštietį Joną Vadeik' r Karto 
Majaus kūrinių vertėją j lietuvii  ̂kalbą

Kv iršėnai jau 
tu ,ri vėliavą

ŠIAUL' jų  r a j .  Praėjusį savaitgalį 
Kuršėnų miesto meras Algimantas 
Gaubas , įš Kauno meno dirbtuvių 
parsive ,įė  Kuršėnų miesto vėliavą. 
Vėliav a . kvadrato formos, jos fonas 
- m f  b ly n a s . V idury je  - ba ltas 
stači akampis, .kuriame - raudonos 
spa1 ,vos ąsotis, simbolizuojantis 
Kur šėnų miesto keramiką Palei balto 
stf .čiakampio kraštines mėlyname fone 
- auksinės žvaigždės, irgi iš miesto 
I"1 ,erbo. Mėlynas fonas ir žvaigždės 
? simbolizuoja dangų, L. Ivinskio 

kalendorių. Miesto vėliava bus 
pristatyta visuomenei Kovo 11-ąją 
miesto šventės metu.

Joniškio sporto mokyklos stalo 
teniso treneriu pradėjo dirbti šalyje 
žinomas stalo teniso specialistas 
Rom as F ranckaitis . Buvęs 
kandidatas į sporto meistrus, 
teisėjavęs Europos ir pasaulio stalo 
teniso čempionatuose, R. Franckaitis 
Joniškyje turi daug planų.

KITI ĮVYKIAI

SPORTAS

Romas 
Franckaitis 
treniruos 

joniškiečius
JONIŠKIS. Nuo kovo 1-osios

Autobusas 
Pakruojis- 
Joniškis

PAKRUOJIS. Nuo vasario  
m ėnesio Pakruojo valstybinė 
autotransporto įmonė eksperimento 
tvarka į kelią išleido autobusą 
maršrutu Pakruojis-Joniškis. To 
pageidavo Triškonių bei Laborų 
kaimų gyventojai: pro šiuos kaimus 
autobusa i nevažiuodavo. 
Autobusas kursuoja trečiadieniais 
ir šeštadieniais. Trečiadieniais 
žmones veža į apylinkės centrą - 
Linkuvą, šeštadieniais - j Joniškio 
turgų.

P aru ošė  
Vida S IM O N A IT IE N Ė

TA U TO D A IL IN IN K A I KVIEČIA

Leonija  MALA KAI JS K IE N Ė
Kovo 10d ., penkta .dienį, Dailės 

galerijoje atidaroma tr autodailininkų 
darbų paroda. Joje 'Š iaulių  miesto 
bei rajono, taip pat Ke Imės, Pakruojo, 
Joniškio, Radviliškio, Akmenės rajonų 
liaudies meistrai ekf oponuos kerami
kos, metalo dirbir iius, audinius ir 
karpinius.

Bus galim a pam atyti penkių 
tautodailininkų air (orines ekspozicijas. 
Jų autoriai p ag e rb ti bukletais, kurie 
būtų dar patraui xlesni, jeigu juos būtų 
regėjusi redak'.toriaus, stilisto akis...

Henrikas K alinas tris dešimtmečius 
aktyviai dar yvauja Tautodailininkų 
sąjungos (a' nksčiau vadintos Liaudies 
meno drau gija) veikloje kaip meistras 
ir muzika ntas. Jis kuria žmonėms 
džiaugsr ną teikiančius papuošalus.

Į PARODĄ
Gintaras dažniausiai derinamas su 
melchioru. Autorius yra gerai įgudęs 
apdoroti ir gintarą, ir metalą. Kaip 
sako menotyrininkė M. Adomavičienė, , 
vos vos prisiliesdamas jis paryškina 
gintaro form os natūralų . pląstinį 
žaismą; palikdamas faktūros įvairovę, 
leidžia pasigėrėti spalvos subtilumais. 
Meistras padeda žiūrovui pažvelgti į 
gintarą, o  vėjo ir smėlio nugludintoje 
šakelėje - išgirsti jūros ošimą.

Nuo U tenos k ilus i, Kauno 
medicinos institutą baigusi Irena 
Kryžanauskienė nuo 1975 metų 
gyvena ir dirba Šiauliuose. Jos 
laisvalaikio pomėgis - verbos. Jau 
ištisas dešimtmetis per vasarą ji 
rūpestingai renka pievų, miškų žoleles, 
jas džiovina, o paskui dažo ir išradingai 
komponuoja. M. Adomavičienės

nuomone, tokia senųjų Vilniaus kraštui 
būdingų tautodailės tradicijų tąsa yra 
kūryb inga: autorė, sum aniai
derindama skirtingas žiędų,^ lapų, 
smilgų šluotelių ir panašias formas, 
išryškina kuklų jų g rož į^en in inkės  
kūryba - tai tylus ir šiltas žmogaus ir 
gamtos ryšys, kuris moko galvoti, 
matyti, jausti, žadina ir ugdo vaizduotę.

Kazimiera Vilma Lileikienė daugelio 
žinoma kaip gėlių tapytoja. Per žiedų 
skleidžiamą gėrio ir grožio pasaulį ji 
priartėjo prie pasakų pasaulio, prie 
jo  erdvės neapibrėžtumo, prie 
bandymo suvokti, kas yra šiapus ir 
anapus. Menotyrininkas V. Rimkus 
tokią tematikos raidą laiko suprantama 
ir dėsninga.

N ukelta  [ 4  p.

ŽUVĘ UZ LAISVĘ
D anutė D A R B U TIEN Ė
H litlerininkų okupuotoje Lietuvoje 

vei kė slapta karinio pobūdžio  
:e.'zistencijos organizacija Lietuvos 
-  aisvės Armija (LLA), Visa Lietuvos 
t eritorija buvo padalinta j LLA 
apygarjdas, kurios turė jo savo 
vadus, - buvus ius  L ie tuvos 
kariuom enės kanninkus. Didelj 
vaidmenį LLA suvaidino leitenantas 
Adolfas Eidimtas, kuriam kovo 15 
dieną sukaktų 80 metų.

G im ė A. E id im tas Te lš ių  
apskrityje, Sm ilgių k., tu rtingo 
ūkininko šeimoje. 1935 m. baigė 
Telšių M. Valančiaus gimnaziją ir 
įstojo į Kauno karo mokyklą. Baigęs 
šią mokyklą jaunasis leitenantas 
buvo paskirtas į Kauno husarų pulką, 
bet, Lietuvą užėmus bolševikams, 
šis pulkas buvo išformuotas, ir A. 
Eidimtas atsidūrė Vilniuje. .Čia jis 
įs ijun gė  į s la p to s  ka rin inkų  
organizacijocs veiklą, bet 1941 m. 
pavasarį, KGB suseku s šią 
organizaciją, buvo suimtas. Vos 
suėmus, A. Eidimtas susirgo šiltine ir 
buvo paguldytas gydytis Antakalnio 
ligoninėje. Padedant jo  sužadėtinei 
S. Milvydaitei ir slaugei, jam pavyko 
pabėgti iš ligoninės į Vokietiją.

Prasidėjus karui, A. Eidimtas grjžo

į Lietuvą, vedė S. Milvydaitę ir 
aps igyveno  žm onos dvare 
Matkaičiuose (Radviliškio raj.) Tuo 
pačiu laikotarpiu jis buvo paskirtas 
Radviliškio miesto burmistru. Juo 
būdamas, leitenantas A. Eidimtas 
palaikė ryšį su pogrindžiu, kurio 
atstovai jam pasiūlė stoti į LLA. Šios 
organizacijos vadas K. Veverskis 
paskyrė A. Eidim tą vadovauti 
Radviliškio LLA apylinkei, o netrukus 
ir visos Šiaulių apygardos, kuriai 
priklausė Šiaulių, Telšių, Mažeikių, 
Kretingos ir Tauragės apskritys. 
Vėliau A. Eidimtas pasitraukė iš 
burmistro pareigų ir visą laiką skyrė 
rezistencijos veiklai. Raudonajai 
armijai vėl artėjant prie Lietuvos, su 
LLA štabu iš Vilniaus persikėlė j 
Matkaičius, pasiryžęs čia tęsti 
pogrindinę veiklą.

1944 m. pabaigoje žuvus LLA 
vadui K. Veverskiui, A. Eidimtas 
buvo paskirtas į jo  vietą. Artėjant 
frontui, jo  žm ona su dukrele 
pasitraukė į Vokietiją, o A. Eidimtas 
su broliu Stasiu įsijungė j partizanų 
dalinj,

1945 m. pavasarį A. Eidimtas 
pateko į KGB rankas ir buvo žiauriai 
nukankintas Lukiškių kalėjime. Jo 
brolis Stasys Eidimtas žuvo tų pačių

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

metų rudenį netoli Žarėnų.
Šie metai - ne tik A. Eidimto 

gimimo 80-metis, bet ir mirties 50- 
osios metinės. Deja, mažai yra 
žinoma apie šį garbingą vyrą. Apie jo 
asmenybę ir nuopelnus trumpai 
rašom a tik  B o stono  iie tuvių  
enciklopedijoje.

KAI VĖL TURĖSIM E  
GALIMYBĘ RINKTIS

Kazys SAJA
Pasidarėme linksmi kaip šunys 

sūpuoklėse. Iš džiaugsmo ašaros 
byra, o dešinieji pučia miglą, jog 
esama kitokių priežasčių. Kitas 
neišgėręs nebegali išsiaiškinti, o 
valstybė tam reikalui neskiria 
papildomų lėšų. Todėl vienas, antai 
prie savo kojų patėškęs kepurę, 
liurlina armoniką, kitas - kaip seniau 
sakydavo - džiaugias geležėlę radęs, 
ypač jeigu ta geležėlė varinė... Trečias 
užsimauna ant galvos žmonos kojinę 
ir dairosi, kam čia galėtų sutemus 
kaukštelti per kramę. Tokiu būdu 
vienas šiek tiek prasigyvena, o kitas 
atsiranda danguj, švarus kaip 
misingis - be pinigų ir be grieko.

Visus kitus kartkartėm smagiai 
nuteikia meilus ir geraširdis mūsų 
Premjeras arba Prezidentas. Abu 
nepavargsta sakydami, jog tas 
linksmas, darnus ir doras mūsų 
gyvenimas stabilizavosi. Vadinasi, 
ir tie savivaldybių rinkimai - dar viena 
proga mus valdančiai partija pasakyti 
ačiū, ačiū ir dar kartą ačiū.

Tačiau nusistovėjo nauja mada: 
į rinkimus lenda visokios pašalinės 
partijos, daugiausia dešiniosios, nuo 
kurių vertėtų kaire ranka atsižegnoti. 
Tuojau paaiškinsiu kodėl.

V ienas m ano d rauge lis  
sodininkas, didelis alaus mėgėjas, 
jprato šlapintis ant savo obelų ir 
kriaušių, kad amoniakas per nieką 
nenueitų. Ir įs ivarė  žm ogus 
bjauriausią šunišką refleksą: kur nors 
pamato medj ir nebegali praeiti Jo 
nepalaistęs. Mieste policija - negi 
valgys duonelę dykai - vaikosi tą 
mižnių ir kerta per kuprą su gumine

J ką tik jis  nesikreipė, kas tik jo 
negydė - ir daktarai, ir partijos draugai, - 
ir ekstrasensai... Pavadino tą ligą 
"grynpys", patarė keliaujant į miestą 
užsirišti... Išgelbėjo jį vienas mūsų 
tautietis, amerikonas, atvežęs labdarą 
(kuri pradingo kaip sūris nuo 
lentynos) - jis, būdamas daktaras, ir 
pritaikė patį naujausią nederektyvlnf 
gydym o metodą. į žmonišką kalbą 
išvertus, tas metodas galėtų skambėti 
paprasčiau: nemokyk mokyto, bo 
pagadinsi.

Jis liepė mano draugui nepagailėti 
mėnesinės algos, nusipirkti visą 
tuziną butelių alaus. Sakė - važiuok 
j Labanorą, j pačią tankiausią girią, ir 
įsipareigok trūks plyš palaistyti 
kiekvieną medį.

Ir ką jūs pasakysit - už poros 
dienų sugrįžo sveikas. Atsikando 
žmogus.

Pagal tą metodą išeitų, kad ir

mums reikėtų šitaip gydytis, jeigu kas 
mano, kad mes sergam. Seimas, 
vyriausybė, teismai - kaip tie sodo 
medžiai - jau yra mūsų pasodinti ir 
paženklinti. Kad pasijustume visai kaip 
miške, tai pačiai partijai atiduokim ir 
visą likusią valdžią.

Atsiras tokių, kurie mėgins mums 
skaudinti širdj. Sakys - žiūrėkite, ką jie 
daro! Rudenį ūkininkus verčia 
užaugintus g rūdus pūsve lč iu i 
pardavinėti kam papuola, o pavasarį, 
pasiilgę baltesnės duonos, ketina 
pirktis kviečių už dvigubą kainą iš 
užsienio! (Neskubėkit su išvadom: 
šitoks biznis turi savo pavadinimą!)

Džiūgaujam, giriamės, kad vėl 
gavom iš užsienio paskolos, kad už 
ją tereikia mokėti 7-8 proc. palūkanų. 
Argi ne šaunu, jeigu iki šiol žmonės 
saviems bankams mokėdavo po 20- 
30! Bet Vyriausybė kaip tikras tėvas 
mus glosto per galvą ir sako - 
nespirgėkit, nespirgėkit iš džiaugsmo. 
Mes neįpainiosim jūsų į skolas. Mes 
tas paskolas padėsim į labai rimtų 
valstybių bankus, kurie mokės mums 
po 3-4 procentus metinių palūkanų, ir 
visas pasaulis pamatys, kad mes, 
“ ubagai", sugebame išmesti milijonus. 
Tokia politika, broliai, skamba išdidžiai! 
Čia kaip tas “ biznis po ruski” , kai du 
vyrukai "nušvilpė”  dėžę degtinės, 
pardavė už pusę kainos, o pinigus 
pragėrė.

Skamba lyg ir neūkiškai. Tačiau 
kabinėtis gali tik neišmanantis mūsų 
vyriausybės politikos. Įsidėmėkite - 
tie vyrukai ne uždirbo, o "nušvilpė’’, 
“prichvatizavo", todėl ir galėjo parduoti 
saviesiems už pusę kainos. Reikėjo 
nesnausti ir nusipirkti. O kad pajamas 

' pragėrė, LTatgt Savi, T&tuviai - tie patys, 
kuriuos išsirinkom. Negi mes jiems 

.-gailesimSampanOiJdenos kitos vilos 
ar prašmatnesnio automobilio? Tai 
opozicija, tai dešinieji tuoj imtų 
kabinėtis: iš kur ta degtinė atsirado? 
Iš spirito? O spiritas - ar tikrai iš 
nužievintų kelmų išvarytas?..

Tvarką kurią jie norėtų įvesti, mums, 
pripratusiems prie to  kas daros, būtų 
ir už pagirias bjauresnė. Seniai žinome, 
kad net šuo kariamas priprantą geras 
kirminas irgi savo mėšlyno j jokią 
tvarką nemainys. Todėl ir patariu - 
kaip tas amerikonas mano šlapiaklyniui 
draugui - kai rinksite savivaldybių 
organus, dairykitės daugiau tokių 
išmintingų kaip Albertynas, tokių 
geraširdžių kaip A. Šleževičius arba 
tokių nusipelniusių kaip draugas V. 
Petkevičius.

Gerai apsidairę, jų rasite kaip medžių 
Labanoro girioj. Rinkimų dieną ir 
stenkimės juos visus pažymėti.

NEŽINOMYBES
LABIRINTAI

San Diego mieste yra organizacija 
"Orionas", tyrinėjanti NSO. įstoti j 
šią organizaciją labai sunku. 
Kandidatas privalo būti objektyvus, 
protingas, raštingas.

"O riono" įkūrėjas Erikas Charas 
griežtai tikrina norinčiuosius įstoti į 
jo organizaciją Jis pats ir keli “Oriono" 
nariai savo ruožtu priklauso "Menso" 
organizacijai, kurioje yra susibūrę 
žmonės su nepaprastai aukštais pro
tiniais sugebėjimais. Tuo tarpu “Orio
no" nariai - tai daugiausia inžinieriai,

pe rduo ti "O rio n u i" . Kai kurie 
teisėtvarkos apsaugos atstovai į

KĄ PAMATĖ POLICININKAI?
p rogram uoto ja i, va is tin inka i, 
medicinos darbuotojai ir rašytojai.

Kai tik buvo įkurtas "Orionas", E. 
Charas ir jo kolegos paskambino j 
policijos valdybas ir grafystės Šerifų 
stotis, prašydami visus pranešimus 
apie NSO, gaunamus iš gyventojų,

ufologų prašymus pažiūrėjo pro 
p irš tus, tač iau  daugum a ėmė 
talkininkauti. "O riono " telefonai 
prijungti prie automatinių atsakinėtojų, 
ir į magnetofoną įrašyti pranešimai 
išklausomi kas dvi valandos.

N u k e lta  j 4  p.

AUS ROS ALĖJA



KĄ PAMATĖ POLICININKAI?
Atkelta iš 3 p.
Daugelis stebimų NSO tikrovėje 

pasirodo esą ASO - atpažinti 
skraidantys objektai: aerostatai, 
debesys, geofizinės raketos ir jų 
likučiai. Kai kada paskambina ir 
pokštininkai. Tačiau maždaug 
dvidešimt procentų pranešimų būna 
apie tikruosius NSO. štai vienas iš 
labiausiai paslaptingų atsitikimų, 
saugomų "Oriono" archyve.

Piteris Šlezindžeris, firmos "Ror 
Indastriz" inžinierius, daugiau kaip 
15 metų tyrinėja NSO, pasirodančius 
virš San Diego. Per tą laiką jis susidūrė 
su dešimčia jdomių įvykių, tačiau 
vienas iš jų iki Sol neduoda jam ramiai 
miegoti.

Tai jvyko 1978 metų gegužės 27 
dieną. P. Šlezindžeriui paskambino 
ir pranešė, jog pastebėtas trikampis 
NSO netoli nuo Čula Vistos, pakibęs 
virš vasaros kino teatro, jdomu, kad 
tuo metu ėmė veikti vienos apsaugos 
firmos "Presižn Monitoring Sistemz" 
maanetometras.

Žmonės, stebėję trikampio formos 
NSO, paskambino Čula Vistos 
policijos valdybai ir šerifų stočiai 
Imperial Bič. P. Šlezindžeris ir vienas 
prityręs operatyvinis "O riono" 
darbuotojas išvyko j Imperial Bič 
prieplauką. Atvykę jie pastebėjo 
žvejus, einančius kranto link. Visus 
savo žvejybos jrankius jie metė. 
Neištarę nė žodžio, nepakalbinę 
ufologų, jie negyvu žvilgsniu žiūrėjo 
j  P. Šlezindžerj bei jo kolegą ir tylėdami 
ėjo pro šalį tarsi kokie "zombiai".

Atvykėliams pasisekė pasikalbėti tik 
su viena jauna pora - kiosko savininkais. 
Jie buvo labai išgąsdinti, lygiai kaip ir 
jų šuo, kuris, siaubo apimtas, palindo 
po  lova. Paruošę raportą, P. 
Šlezindžeris ir operatyvinis darbuotojas 
tyrinėtojas išvyko j Culą Vistą. Jiems 
būtinai reikėjo apklausti tris policininkus 
ir budintjjj, kurie pastebėjo NSO nuo 
po lic ijos  va ldybos s togo. P. 
Šlezindžeris pasikalbėjo su dviem 
policininkais, stebėjusiais NSO. 
Pokalbis įvyko tos pačios dienos 
vakare. Paskambinęs jiems kitą rytą, 
norėdamas vėl susitikti, jis sužinojo, 
jog jų nėra, ir paaiškinimai apie juos 
nebus teikiami. Pats buvęs San Diego 
policininkas, P. Šlezindžeris tą pačią 
dieną sužinojo jų namų adresus. 
Ufologai nedelsiant nuvyko į policininkų 
butus. Su jais kartu buvo operatyvinis 
darbuotojas, turė jęs patyrim ą 
sudėtingiems įvykiams išaiškinti. 
Tačiau atvykę jie nieko nerado. Ufologai 
pro langus pamatė, jog butuose nieko 
nėra. P. Šlezindžeris prisimena, jog 
kai jis paskambino j policiją, jam 
pranešė: tiedu policininkai pas juos 
jau nebedirba.

P. šlezindžeris atkakliai ieškojo 
dingusių policininkų pėdsakų. Tik po 
trejų metų pasisekė vieną iš jų surasti. 
Tačiau policininkas, šiuo metu dirbantis 
Montanoje toje pačioje tarnyboje, 
atsisakė kalbėti minėtąja tema.

Taigi atsitikimas, kaip matome, gana 
keistas. Policininkai, stebėję ‘trikampį", 
buvo pašalinti tiesiog per kelias 
valandas. P. Šlezindžeris mano, jog

arba policininkus prigąsdino, arba 
gerai jiems sumokėjo, kad šie kuo 
greičiau išvyktų iš San Diego. Tačiau 
kodėl? Ką vis dėlto jie pamatė 1978 
metų gegužės 27?

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

IS DIDŽIŲJŲ 
GYVENIMO

SUMANUS
ASISTENTAS
Vokiečių chemikas Tidemanas 

savo įspūdžius ir mintis rašė į 
užrašų knygelę ir ją labai brangino. 
Kartą jaunas asistentas atėjo pas 
chemiką prašyti jo dukters rankos, 
tačiau tėvas jį išgėdijo ir išvijo. 
Neilgai trukus dingo garsioji 
Tidemano užrašų knygelė. Kelias 
dienas jis blaškėsi kaip sužeistas 
liūtas. Pagaliau susiprato, 
pasikvietė asistentą ir be pykčio 
pasakė:

- Susitarkime: imk dukrą, bet 
atiduok užrašų knygelę.

©
TAIKINYS

Ketvirtadienis, kovoj9 d.
LTV
19.05 val.
"Beveik rimtai...”
Šį kartą - ekskursija į laidos praeitį.
Ir dar - pamatysite šį tą tikrai labai 

įdomaus!
Išduodame paslaptį: "Beveik

rimtai”  švenčia savo vienerių metukų 
gimtadienį.

TELE-3
21.15 val.
“Mes neriame auštant”
Tele-3 tęsia dokumentinių ir 

vaidybinių filmų ciklą apie Antrąjį 
pasaulinį karą. Šį ketvirtadienį - 
dramatiška istorija apie povandeninį 
laivą ir jo komandai padedančius 
narsius danus. Rež. A. Asquath. 
Vaidina E. Portmanas, J. Millsas, R. 
Purdell ir kt.

Penktadienis, kovo 10 d.
LTV
17.05 val.
"Angliškas sodas"
In form acin is videožurnalas 

"Didžiojoje Britanijoje".
Britanija - sodininkų šalis. Angliškas 

sodas - vieta, kur kolektyvinė žmonių 
kūryba žavi kiekvieną vis kitaip. 
Sodininkystė - ir nacionalinės istorijos, 
ir nacionalinės kultūros dalis.

Britanijos klimatas palankus net 
egzotiškiems augalams, kurių ir yra 
jos soduose. Tačiau tikroji anglų gėlė 
yra rožė.

TELE-3
21.30 val.
"Stepių vilkas”
Pasakojim as apie rašyto ją 

mizantropą ir jo santykius su 
paslaptinga jauna moterimi . Juosta 
sukurta to paties pavadinimo H. Hesse 
romano motyvais. Rež. F. Hainesas. 
Vaidina M. von Sydowas, D. Sanda, 
P. Clementi ir kt.

Baltijos TV
22.30 val.
“Minkštos lovos, aršūs mūšiai"
Komedija apie seniausios pasaulio 

profesijos paslaptis. Antrojo pasaulinio 
karo metu Paryžiaus gatvėmis 
pergalingai žygiuoja vokiečių daliniai. 
Madam Grenier ir jos mergaitės 
atsisveikina su savo klientais - 
prancūzų kariais - ir ruošiasi sutikti 
Vokietijos karinių pajėgų elitą. Aktorius 
Peteris Selersas atlieka net šešis 
vaidmenis - nuo britų žvalgybos 
karininko iki paties fiurerio... Madam 
Grenier vaidina L. Cedrov. Rež. R. 
Boultingas.

TELEVIZIJOS

Ketvirtadienis, kovo 9 d.
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Viso 

geriausio. 17.05 "Sodų kraitė". 17.30 
gyvybės žalias medis. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Jaunimo banga. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.30 
Panorama. 21.05 Europa šou. 21.40 
Svečiuose pas K. Raičinskį. Iš ciklo 
"Savęs link". 22.30 TV spektaklis 
"Vilniaus laikrodis". 23.05 Vakaro 
žinios. 23.20 TV serialas "Vaiduoklių 
teatras". 9 s.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 Viskas juokui. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Mafijos numylėtinis". 12.10 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.15 Pati 
žaviausia ir patraukliausia. 13.20 
Muzika. 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 "Didieji 
automobiliai BMW". 16 30 Deutsche 
Welle. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Mielos pabaisos". 18.30 Animacinis 
filmas. 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 
Karo žygis Europoje. 8 d. Vaidybinis 
filmas "Mes neriame auštant". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, kovo 10 d.
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 šeimos 

albumas. 9.00 F. "Lėlių slėnis". 17.05 
Inf. v ideožurna las "D idž io jo je  
Britanijoje". 17.35 TV filmas "Diplo
matijos patriarchas". 18.00 Žinios.
18.10 Animacinis f. 18.15 Žinios. 
18.25 Rinkimams artėjant. 20.30 
Panorama.21.05 F. "Lėlių slėnis” . 
21.50 Reportažai iš reg iono. 22.10 TV 
žaidimas "Sėkmės keliai” . 23.05 
Vakaro žinios. 23.20 F.Lenkų detek
tyvas "Užmušk mane, faraone".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 Meninis filmas "Santa 
Barbara". Э.30 Gineso šou 0.00

PROGRAMA
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Mes neriame auštant". 12.15 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.20 
V a idyb in is film as "M ie los  
pabaisos” . 13.40 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.30 Muzika. 16.45 Langas į 
gamtą. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Privatus apsilankymas vokiečių 
klinikoje". 18.30 Animacinis filmas. 
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 
19.00Žinios (VESTI), 19.20 Lietloto. 
19.25 Muzika. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
film as. 20.55 A ng lų  kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Stepių vilkas". 23.15 Žinios. 23.30 
Muzika. 00.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT
Ketvirtadienis, kovo 9 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Nakties riba". 9.00 Rytų Europa - 
kelias j suklestėjimą. 9 30 Juoda- 
balta 1900  Pirk, parduok, 
informuok. 19.10 Žinios. 19.30 
Spaudos apžva lga 1935 
Rinkimams artėjant Koalicija 
"Santara". 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 "Nakties riba" 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok” . Žinios.
22.30 Šiaulių krašto MIS-95.4 laida. 
22.45 Rodo "ARGOS ’.

Penktadienis, kovo 10 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 
“ Nakties riba". 9.00 NBA: žvilgsnis 
išarčiau. 10.00TV novelė "Parkeris 
Addersonas, filosofas". 19.00 
"Pirk, parduok, informuok” . 19.10 
Žinos. 19.30 Spaudos apžvalga. 
19.35 Rinkimams artėjant. Tautos 
partija. 20.00 "Rupūs miltai..."
20.30 "Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Komedija 'Minkštos lovos, aršūs 
mūšiai". 24.00 Dešimt geriausiųjų.

TAU TODAILININKAI KVIEČIA 
Į PARODĄ

A tkelta Iš 3  p.
Pristatydamas Jono Mikalausko 

parodą, V. Rimkus ; pastebi, jog šio 
autoriaus ryški, kon trastinga tapyba 
netelpa j tradicir 'ė tautodailės 
sampratą ir liudija nau ių raiškos būdų 
a ts iradim ą bei galimybes. 
Dinamiškomis formų alk nktimis ir netgi

suvenyrinio pobūdžio lipdytinių lėlių, 
paveikslėlių.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
Šiaulių skyriaus pirmininkė Laima 
Kelmelienė papasakojo, kad parodoje 
bus skirta vietos keliaujančiai švedų 
liaudies meno parodėlei "Iš rankų j 
rankas". Ją parsigabeno J Lietuvą

agresyviomis spalvomis autorius ly. 9 
iš kosmoso žvelgia j žemę. Debesys , 
jūra, ledas, saulė ir planetos susipina 
į apmąstymus apie buvimą ir 
nebuvimą.

Nors abu buklete 
pristatomi autoriai 
tokie skirtingi, galima 
įžiūrėti bendrą jų 
bruožą - ėjimą nuo 
konkretaus daikto 
va izdo reiškinių 
visumos link.

R e g i n a  
M ataitienė yra 
jsgijusi keramikės 
specialybę, dirbusi 
Kauno Jiesios 
k e r a m i k o s  
gam yklo je. Nuo 
1983 m. gyvena 
G ruzdžiuose ir 
a'kfyviai dalyvauja 

tautodailės parodose. Pastarojoje ... 
autorinėje ekspozicijoje matysime 
įvairios buitinės paskirties daiktus ir 
suvenyrus. M. Adomavičienė pažymi, 
kad autorė daug dėmesio skiria 
senosios lietuvių liaudies keramikos 
tradicijoms, gerai jaučia molio 
savybes, kuriam o daikto 
funkcionalumą. Visa tai įgalina kurti 
patrauklius, gražius šiuolaikiškus 
daiktus. Parodoje pamatysime ir

kauniečiai, po to ji pabuvojo 
Klaipėdoje, o dabar ją galės pamatyti 
šiauliškiai.

Už talką rengiant šią parodą

tautodailinin '.kai dėkoįa šiaulių miesto 
valdybos K  ultūros skyriui ir Dailės 
galerijai. Jie c Ižiaugiasi ir didžiuojasi, 
kad galės sav ‘O parodą atidaryti kaip 
tik Kovo 11 -os ios išvakarėse, ir tikisi 
sulaukti ga i Jsaus šventiškai, 
pavasariškai, v'iltingai nusiteikusių 
lankytojų pulko.

Iki pasim atym e1 penktadienį, kovo 
10-ąją 17vai, Daileiз galerijoje (Parodų 
rūmuose)!

Kovo 23 d. 11 val. skelbiamos viešos vai 'žytinės, 
organizuojamos antstolių kontoros prie Šia ulių m. 
apylinkės teismo, kuriose bus parduodamas 4 
kambarių butas, esantis Gegužių 48-40 (bendras 
plotas 80,52 kv. m). Pradinė kaina 40000 Lt, Karti J bus 
parduodami naudoti baldai ir daiktai.

Norintys dalyvauti registruojasi antstolių kontoi "oje 
(Dvaro 83a) ir jmoka 10 proc. pradinės kainos. Vėl. 
424818.
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