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AUŠROS ALĖJA
LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽM ONĖM S

Juozas SABALIAUSKAS 
UŽ KIEKVIENĄ MŪS VĖLIAVOS SPALVĄ

Jau ištirpo žara danguje,
Ir giedojęs paukštelis nurimo. 
Skęsta kryžiai baltoj migloje, 
Ir kažko atsidūsta arimai.

Po tiek metų - sunkių ir nuožmių - 
Juk tai žemė šj vakarą kalba!
Kiek čia daug partizanų jaunų 
Dėjo, guldė kovoj savo galvas!

Mes taip mylime tėvynę Lietuvą, 
ad geriau čia krentamo, kiek galima 
rangiau pardavę gyvybę, vykstam 
Sibirą Mes tikime, kad mūsų lavonais 
atręšta Lietuvos žemelė bus trąšesnė 
eities vienybei ir Tėvų žemės meilei, 
es dantimis įsikandę laikomės Tėvų 
^mės tol, kol okupanto  buožė 
idaužo mūsų galvas. Užmerkiame 
Įis su pilna burna šventos žemės, 
id kiti ją labiau pamiltų. Mes keliame 
llvas aukštai prieš 200 m ilijonų 
pderniškai ginkluotų okupantų,

kovojame už Tėvų žemę trys milijonai. 
Mes laimėsime, mūsų reikalas 
teisingas, Tėvynė laisvę atgaus.

(...) Broliai ir sesės, nemanykite, 
kad m es tapom e žiaurūs. Su 
plėšriausiais žvėrim is nėra kitos 
ka lbos . Nė v ie n a s  nekren ta  
neperspėtas. Tik kai aukų skaičius 
nesiliauja ir išgama neturi nė lašelio 
sąžinės, mes turim e juk gintis. 
Okupantai nebūtų ta ip  baisūs, jie 
nemoka mūsų kalbos, nepažįsta 
mūsų tautos ir mūsų vietos sąlygų.

Tik vietiniai ištautėję visokį išgamos, 
svieto perėjūnai prisideda prie mūsų 
išdavimo šimtais. M es ginam ės. 
Mūsų didžioji nelaimė, kad kai buvome 
laisvi, jiem s buvome geresni kaip 
sau...

Iš než inom ojo  lie tu v io  skundo 
bro liam s ir sesėm s už Tėvynės 
ribų

P averg to ji L ietuva
1947 m. spalio mėn.

MELAS NEPRIDENGIA SKURDO(?)
Arvydas SAULĖNAS

Žmonių skurdin im as tęsiasi. Valdančiajai partijai nė 
tais, kad darbo užm okestis ir pensijos per 2 metus 
|liko nuo kainų trigubai, pramonės gam ybos lygis 
smuko net 4 kartus, žem ės ūkio gam yba - beveik 2. 
DP, užsidengusi akis, užsikimšusi ausis, tvirtina, kad 
fš keletą metų sm ukęs pragyvenim o lyg is šiandien 
Irčiai kyla. “ Nekaltinsiu valdančiosios partijos. Tokias 
adas, matyt, nulėmė pernelyg karšti orai1’, - kalbėjo 
'irtadienj spaudos konferencijoje Gediminas Vagnorius. 
|)P, deja, vis dar jaučiasi opozic ijos vaidmenyje, nieko 
[aro, nekeičia ir m aitina rinkėjus propagandiniais 
liaiškinimais. Todėl opozicija yra priversta elgtis ne taip, 
> jai dera. Tėvynės Sąjungos valdybos pirm ininkas 
ūdos konferencijoje pristatė partijos valdybos kreipimąsi 
iriausybę ir Prezidentą “ Dėl neatidėliotino veiksmų 
lo, siekiant išvengti katastrofiškų padarinių šalies ūkyje". 
f>imesi išdėstyta daug pasiūlymų. Vienas iš jų - atsisakyti 
jinio lito ir JAV dolerio "įšaldym o” , atnešančio valstybei

skalbyklos istorijos
“ KALTA ESU’ KALTA ESU! 

NEPAGALVOJAU.»” (1)

didžiulius nuostolius. Siūloma nustatyti realų m inimalųjj 
gyvenim o lygj (220-240 Lt), remti eksportą, žemdirbius 
ir t. t. Juk žm onių perkamosios galios sumažėjimas 
veda prie nulinės rinkos, o v isa ta i paralyžuoja gamybą. 
Jei ne šis niekuo nepateisinamas pajamų nuosmukis, 
v idutin is mėnesinis darbo užmokestis siektų 900 litų, 
pensijos - 400 litų. jmonių, bankų bankrotai, nesureguliuoti 
finansiniai svertai, betikslis m ilijonų kreditų švaistymas 
gali šj rudenj ir žiemą sukelti socialinj sprogimą. Todėl 
būtina sugrąžinti gyventojų indėlius ir didinti apyvartines 
lėšas. Deja, LDDP nesiliauja skleidusi melagingus gandus, 
esą konservatoriai susipykę, nusivylę referendumu ir 
net nemano atkurti indėlius santykiu 1:100. Žmonės 
gąsdinam i busimosios infliacijos baubu. Tačiau G. 
Vagnorius pažymėjo, kad, esant infliacijai, santykis 
1:100 neatitinka tikrovės, o  po metų jis  turėtų būti 
gerokai didesnis. Žmonės turi suvokti, kad indėlių 
sugrąžinim as - tai ne pinigų spausdinimas, didinant 
sąskaitų lėšas, o valstybinio turto grąžinimas teisėtiesiems 
indėlininkams, turto, kurj šiandien dalijasi, “ prichvatizuoja", 

nusavina nomenklatūrinės- 
mafijinės struktūros.

I Barbora KIRKILAITĖ
iš iuos žodžius tiesiog rėkte išrėkė 
lulių valstybinės skalbyklos direktorė 
|olė Domereckienė, kai Savivaldybės 
rybos kontrolės tarnybos viršin inko 
|no Zolubo kabinete buvo aptariami 
p ne du mėnesius trukusios revizijos 
la lbykloje rezu lta ta i. T ry lik o je  
pšinraščių surašyti rasti pažeidimai, 
^ešę daugiatūkstantinių nuostolių 
|stybei. Tačiau šiurpiausia, manau, 
galinė skriauda tiems miestiečiams, 
|ia uoliai naudojosi m inėtosios 
pbyklos paslaugomis. Paklausite, 
Pėl? Nežinau, kaip reaguosite jūs, 
[biamieji skaitytojai, o  aš apstulbau, 
-inojusi, kad skalbykloje priimami

skalbiniai nerūšiuojami, nors tą privalu daryti 
ir už tą  yra mokama.

V a d in a s i, lig o n in ė s  ope rac in ių , 
reanim acijos bei kitų palatų skalbiniai, 
sukruvinti, pūlingi, kitaip užteršti, buvo 
skalbiami “viename katile” su jūsų buitinėmis 
sm ulkm enom is: patalyne, staltiesėmis, 
rankšluosčiais... Ar ne dėl to iš skalbyklos 
parsineštieji užvalkalai ar paklodės įgaudavo 
keistą “ neatskalbiam ą" atspalvį?

Nežinau, kas po  tokios antireklamos 
galės naudotis revizuotosios skalbyklos 
paslaugom is, tačiau tai, apie ką parašiau, 
nėra vienintelis bei pats svarbiausias 
pažeidimas...

(TęsinĮ skaitykite kitame 
“Aušros alėjos” numeryje)

Te Kudirkos taurioji dvasia 
Amžinai dega m ūsų krūtinėj. 
Tegul mūsų visų maldose 
Amžinai skam ba žod is  TĖVYNĖ.

Kaip gražiai sp induly ir vilny 
Lietuva ir dainuoja, ir kalba!
Jeigu reiks - m es num irsim  jauni 
Už kiekvieną mūs vėliavos spalvą.

SUGRĮŽIMAS Į 
AMŽINĄJĄ TĖVYNĘ

Irena KONČIUVIENĖ
Užėjusi į Šiaulių kultūros skyriaus 

vedėjo Huberto Sm ilg io kabinetą, 
pamačiau jį labai susirūpinusį.

- J Pasaulio lietuvių dainų šventę 
kolektyvų iš Šiaulių pateko daugiau, 
negu tikėjausi. Tai, žinoma, nuostabu, 
tačiau ir rūpesčių pagausėjo...

47 meno kolektyvai iš Šiaulių vyksta 
į šventę. Tai apie 1500 dalyvių. Amžius 
labai įvairus - nuo 5 (“Želmenėliuose”) 
iki 50 ir daugiau metų (“ Kalatinyje").

Patį didžiausią H. Smilgio pastarųjų 
dienų džiaugsmą tem do amžinosios 
problemos - sudėtingos šventės 
dalyvių finansavimo peripetijos. 
Vedėjas džiaugėsi, kad septynis 
Š iau lių  p e d a g o g in io  in s titu to  
kolektyvus 50 proc. finansuoja pats 
institutas, nes rektorius Aloyzas 
Gudavičius supranta šventės dalyvių 
vargus. S ponsoriau ja  T a lš o s ” 
vadovai, bažnyčia, patys kolektyvai,

Lietuvos geležinkelis, medikai, policija 
bei kt.

- Ku ltūra gyvuo ja  ir sunkiu 
skurdymečiu. Gera, kai suvoki, kad 
daina ir šokis jau tapo mūsų poreikiu. 
N ebe liko  jo k io s  prievartos ar 
jpareigojimų...

P a sau linė  d a inų  šven tės  
organizacija-teoriškai puiki. Belieka 
tai patikrinti praktikoje. Vilniuje dalyvius 
sutiks ir vežios m iesto transportu 
nemokamai, jiems į visus muziejus, 
kultūrinius renginius įėjimas - laisvas. 
Kiekvieno šventės dalyvio maitinimui 
kasdien bus skiriama po 12 litų. Jei 
kiltų kokių nors problemų šiauliečių 
delegacijai arba jų namiškiams, 
Šiauliuose, kultūros centre bei 
m oksleivių namuose, bus nuolat 
bud im a prie šių telefonų: 2-47-00,2- 
47-06. Taigi ir džiaugsmais, ir 
negandom is bus galima pasidalinti.

Nuke lta  | 4 p.
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LAIŠKAS IŠLIKŲSIESIEMS
...Jūs tylite? Ir nesibeldžia j Jūsų 

širdis šitaip išniekintų partizanų 
tebeklaidžiojančios sielos?

...Ne dėl doro vardo išgryninimo, 
ne dė l šm e ižto  uždangos 
atskleidimo jos nerimsta...

...Jos turi teisę reikalauti, kad 
mes neniekintume užmarštimi 
T ėvynės la isvės  gyn im o 
priedermės...

...Tuo jie primena 
mums

savo tragišką žūtį mūsų pačių 
ATMINTYJE...

...Jie nieko nekaltina ir nieko 
nereikalauja...

...Jūs tylite? Jie nesibeldžia j Jūsų 
širdis, nes tąsyk ne Jus nukryžiavo 

prie  suk iužus io s  

stribynės

durų... Ne Jus jmurkdė j tualeto 
duobę... Ne Jus išdarkė pačioje 
svarbiausioje miestelio aikštėje...

...Tačiau Jūs atsidusote? Tai buvo 
Jūsų sesuo. Brolis. Motina. Tėvas. 
Tiesiog lietuvis...

...Taigi. O jūs tebesiklausote 
nukryžiuotosios širdies dunksėjimo 
laidotuvių maršo taktu, nes taip 
laidojama TAUTOS ATMINTIS...

...TAIP KIEKVIENAS IŠ MŪSŲ 
UŽKASAMAS GYVAS...

Partizano anūkė 
P, S. Bent tylėdami 

atminkite, kad Sokolovo 
brolžudiškųjų akcijų 

im itacijos buvo okupantų 
INVESTICIJA j ATEITĮ. TAI 

MŪSŲ SĄMONĖS 
OKUPACIJA ATGIMUSIOJE 

LIETUVOJE... TAI MŪSŲ 
ISTORIJOS SKLER02Ė.

SV. VELYKOMS VARGONAI BUS!
Irena VASINAUS KAITĖ
Mūsų mieste dažnai skamba 

kamerinė muzika. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje groja žymūs vargonininkai, 
koncertuoja žavioji “ Polifonija", 
rengiami Tarptautiniai bažnytinės 
muzikos festivaliai. Tačiau šv. Petro 
irPovilo bažnyčios vargonai jau seni, 
jiems per 30 metų. Kitos salės, kurioje 
taip pukiai skambėtų šis instrumentas, 
Šiauliuose nėra, todėl nutarta pastatyti 
naujuosius vargonus šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Kad darbai vyktų 
sklandžiai, juos stebės net dvi 
autoritetingos komisijos, patvirtintos 
kultūros skyriaus vedėjo Huberto 
Sm ilgio bei Lietuvos Respublikos 
p a m in k lo tva rko s  dep a rtam en to

g e n e ra lin io  d ire k to r ia u s  Jono 
Glemžos: Šiaulių miesto vyriausiasis 
paminklotvarkininkas A  Petrikauskas, 
ku ltū ro s  sky ria u s  vedė jo  
pava duo to jas  N. B orgert, 
“ P o lifo n ijo s "  d irigen tė  B. 
Vaidulioniene,monsinjoras K  Jakaitis, 
va rg o n in in ka s  Bernardas 
Vasiliauskas, menotyrininkas V. 
Rimkus, UAB "Vilniaus vargonų 
dirbtuvė" direktorius Rimantas Gučas 
bei kiti kompetentingi asmenys.

Šiaulių krašto kultūros fondo 
tarybos pirmininkas ponas Hubertas 
Smilgys "Aušros alėjai" pasakė, kad 
jau aptaria preliminarinė sutartis su 
p. R. Gučo firma, kuri iki 1995-ųjų 
m etų šventų jų Velykų turėtų

sumontuoti naujus vargonus šv, Petro 
ir Povilo bažnyčioje. Darbus žada 
finansuoti Š iaulių savivaldybė. 
Bažnyčiai galėtų padėti ir turtingi 
sponsoriai, ir kuklūs vargonų muzikos 
gerbėjai, kilnūs miesto piliečiai. 
Naujojo Instrumento pirkimas bei 
sumontavimas neturėtų viršyti 200000 
litų. Pono H. Smilgio nuomone, tai 
nėra daug, nes Šiauliai turės tokius 
vargonus, kurie pasaulinėje rinkoje 
vertinami puse milijono litų.

G erbiam iesiem s šiauliečiam s 
“Aušros alėjos" penkiadienio numeris 
siūlo interviu su būsimuoju vargonų 
statytoju Šiauliuose ponu Rimantu 
Guču.

NORVEGAI BIJO RUSŲ
Š iau lių  m iesto ta rybos  

deputatas skulptorius Juozas 
ŠILENSKIS ilu o  melu gyvena 
Ir dirba Norvegijoje. Jis kartu 
su kolega Stasiu BUDRIKIU 
kuria 10,15 m. aukščio skulptūrą. 
Savoms laišką Ir spausdiname 
jšpūdtlus I i  Uos švarios Ir 
kultūringos šalies.

Norvegijo je oras iki šiol vėsus. 
Jau padarėme 6 skulptūros dalis (iš 
devynių). Ji bus mbntuojama ir 
pastatyta prira Mo Iranos miesto. 
Skulptūra stovės jūroje, - kelią j ją 
tiesia ir kala 8  metrų ilgio metalinius 
polius Mo Iranos miesto specialistai.

Neseniai aplankėme Bado miestą. 
Autobusai puikūs; juose - tualetai, 
kondicionieriai, televizoriai. Smagu 
važiuoti vingiuotais kalnų keliais, j 
bedugnes žiūrėti. Be to, daugybė 
tunelių; vienas - net 4,7 km ilgio. O 
kokie gražūs miestai! Žmonės gyvena 
daugiausia privačiuose namuose. Bet 
jie ne per didžiausi. Visa energija - 
elektra. Bėdžių nėra. Beveik visur 
lygiava.

Valstybė labai remia žmegų. Nori 
riamo, - prašau, imk iš banko paskolą 
už 30 metų grąžink. Bizniauti čia 
nejmanoma. Net jei norvegas nori iš 
Vokietijos mašiną parsivežti, tai jam 
prie gimtinės sienos uždeda tokį muitą 
kad geriau jau Norvegijoje pirkti. Eismo

taisyklės ten griežtos. Žiemą nė vienas 
neturi teisės važiuoti be žieminių 
dygliuotųjų padangų. Baudos didelėą 
dar ir draudimą nubraukia. Mašinas 
turi visi. Prie namų daržų nėra. Tik 
braškės ir nedidelis bulvių laukas. 
Namai vienas nuo kito - už 200-300 
metrų. Čia durų niekas nerakina. Per 
televizorių dažnai rodo Rusijos mafiją. 
Norvegai jos labai bijo. Mat neseniai 
rodė, kaip Piterio turguje prekiaujama 
žmogiena. 0  rusai veržiasi j šiaurinę 
Norvegijos dalj. Norvegijos su Rusija 
siena - 200 km ilgio.

Gyvename gamtos prieglobstyje; 
daug dirbame laisvalaikiu, piešiama, 
žvejojame.

Juozas ŠILENSKIS

Dešimt metų trukęs partizaninis 
karas nusinešė dešimtis tūkstančių 
gyvybių. Vien ginkluotoje kovoje žuvo 
ne mažiau kaip dvidešimt tūkst. 
partizanų, kurių 3/4 buvo 18-33 metų 
amžiaus. Okupantai nužudė šimtus 
partizanų rėmėjų, taikių gyventojų 
(šiuos skaičius ypiač sunku nustatyti). 
| koncentracijos stovyklas tik karinių 
tribuno lų  sprendim u 
išsiųsta ne mažiau kaip 
penkiasdešimt tūkst. 
ak tyv ios ios  ir 
p a s y v i o s i o s  
rezistencijos dalyvių. J 
Sibirą ištremta apie 33 
tūkst. šeimų (net MGB- 

MVD a rc tiyvuose  nėra

automatų ir 23,5 tūkstančio šautuvų 
Partizanai ir pogrindžio dalyviai įvykdė 
apie 100 tūkstančių kovinių operacijų, 
diversijų Ir nukovė ne mažiau kaip 
f , 5 tū ks ta n č io  okup ac inės  
kariuomenės kariškių (neskaitant 
stribų ir kitų ginkluotųų kolaborantų). 
Tuo tarpu Lenkijoje, kur antisovietinio 
pasipriešinimo dalyvių skaičius buvo

IS PARTIZANINES 
KOVOS ISTORIJOS

KALBA FAKTAI IR SKAIČIAI
tiks lių

duomenų, nes 1945-1946 m. dalis 
gyventojų ištremta be jokių bylų). 
Ginkluotasis pasipriešinimas Lietuvoje 
buvo gerokai intensyvesnis negu 
Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje. Vien 
ginkluotuose partizanų būriuose 1944- 
1953 m. aktyviai kovo jo  apie 
penkiasdešimt tūkst. žmonių (be 
rėmėjų, ryšininkų), iš kurių MVD-MGB 
iki 1953 m. birželio 1 d. mūšiuose 
paėm ė per tris  tūks tan č ius  
ku lkosva id ž ių , 6,5 tū ks ta n č io

gerokai gausesnis (jam priklausė apie 
135 tūkstančiai žmonių), žuvo aštuoni 
tūkstančiai rezistentų ir buvo nukauta 
apie vienas tūkstantis sovietinės 
kariuomenės kariškių. Visi paminėtieji 
fa k ta i tik  pa tv ir tin o  Lietuvos 
ginkluotosios rezistencijos galią kuriai 
palaužti okupacinei kariuomenei ir 
represinėms struktūroms prireikė viso 
dešimtmečio.

A. ANUŠAUSKAS 
"N a u jo ji v ilt is " , 1994. Nr. 25

IŠ POLIETILENINIO MAIŠELIO...
Šame straipsnyje apie partizanus 

A. Juras taip rašo;
“Skaitę save didele politine jėgą 

vadinę vienas kitą skambiais

KRUVINI 
LAKŠTAI

slapyvardžiais, kuriuos 
išgirdę krūpčiodavo vaikai, 
klaikiais kaimo trobų 
la uža is  nuš- 
viesdavę nakties 
dangų,-jie  buvo 
tik dulkės vėjyje, 
sunk ios , k ru 

vinos tautos dulkės, kurias išblaškė 
mūsų gyvenimo vėjas. Jų norėtos 
pasėti sėklos nepriėmė Lietuvos 
žemė, ji sutrūnijo, kaip Ir štai tie 
bebaigiu trūnyti prieš mane gulj jų

dokumentai...
Tad ar reikia, ar verta juos 

besklaidyti - juk visa tai - tolima 
praeitis?

Manau, kad verta. Verta jau vien 
dėl to, kad dabarties nebūna be 
praeities, ir visi privalome žinoti, 

kokia brangia kaina 
užmokėjo tie, kurie 

norėjo gyventi 
naujai, Verta ir 

dėt to, kad retkar
čiais dar vienas kitas iš tokių, 

kurie rašė štaitokius raštus, bando 
vaizduoti save jaunimui "kovotojais 
už laisvą Lietuvą", nors buvo 
neapykantos apakintais žmogž
udžiais''. ("Raudonoji vėliava”. 1981 
vasario 14 d.)

Ar jie buvo žmogžudžiai, Jurai 
S...?

P. Višinskį prisiminus
Birželio 29 d. P. Višinskio 

viešoji biblioteka pakvietė j 
tradiciniais tapusius P. Višinskio 
skaitymus. Tai jau tretieji 
skaitymai. Muzikos svetainėje, 
kurioje vyko
renginys, stovėjo 
Bonaventūro Šalčio 
nutapytas P.
Višinskio portretas.
Šalia paveikslo - puiki bijūnų 
puokštė, primenanti, kad ši 
diena - dar ir Povilo vardinės. 
Dalia Striogaite, pradėjusi 
renginį, pasveikino Šiaulių 
pedagoginio instituto 
absolventę Astą Laurišonytę, 
kuriai buvo įteikta P. Višinskio 
stipendija. Ši stipendija skiriama 
jau ketvirtąjj kartą. | šiuometinius 
skaitymus buvo pakviesta 
svečių iš Vilniaus. Tai Vilniaus 
universiteto profesorė Viktorija 
Daujotytė, Bronius Raguotis, 
Virginija Bagdonavičienė ir 
žinomi šiauliečiai: Dalia
Striogaitė, Bronius Prėskienis, 
Vytenis Rimkus.

P. Višinskis Lietuvos 
nepriklausomybės idėją iškeltą 
J. Šliūpo, teoriškai pagrinde. 
Jis sakė: "Mūsų idealas: laisva, 
neprigulminga Lietuva, 
nusikračiusi nuo svetimų ir savų 
despotų, pamynusi po kojų 
tamsybes, išvien su kitomis 
liuosomis tautomis rūpinasi apie 
pagerinimą savo ekonomiškojo

būvio ir žengia pirmyn",
Dalia Striogaite jdomiai 

papasakojo apie Povilo Višinskio 
draugystę su Vladu Pūtviu 
Putvinskiu j kurio dvarą Šilo

Lietuvos sūnūs! Visi prie darbo! 
Kiek Ir kaip kas gali. Tauta jūsų 
išsiilgus laukia...

P. VIŠINSKIS

Pavėžupyje dažnai užsukdavęs! 
P, Višinskis, ypač d irb d a m a s l 
Kurtuvėnuose. Čia, d v a re ,!  
susikuria visai šiaurinei Lietuvai! 
knygnešystės ir draudžiamosios! 
literatūros skirstymo punktas! 
“Varpo", "Ūkininko" ir kitų lekJinių| 
redagavimo vieta.

Vytenis Rimkus pasidalmcl 
mintimis apie Povilo V iš insk io ! 
jamžinimąmeno kūriniuose. 19751 
m. kilo idėja pastatyti pam ink lą ! 
P. Višinskiui. Skulptūrą iš medžio I  
iškalė Vitalijus Lukošaitis. Ji buvo I  
pastatyta Kurtuvėnų mokyklos Į  
kieme. 1990 m. mozaikinis PI 
Višinskio portretas, sukurtas V I  
Trušio, buvo Įm o n tu o ta s ! 
bibliotekos vestibiulyjf I  
Šiauliuose pirmojo sąjūdžio! 
mitingo metu kilo idėja atgimimai 
pažymėti reikšmingu p a m in i*  !  
irtam geriausiai tiko P. Višinskio! 
įvaizdis. Paminklas atidengei 
1991 m. birželio 29 dieną 
paminklas ypatingas tuo, k 
pastatytas už visuomenei 
surinktas lėšas.

AUŠROS ALĖJA
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LIMBONIC
ART
(NORVEGIJA)

š a u l ių  m ie s t a s
į Piarnu m iestą atsakomajam 
v iz itu i iš vyko  T a ryb o s  
p irm in inko  p a va d u o to ja s  
Vaclovas T ričys  ir m ero 
pavaduotojas Kazim ieras 
Šavinis.

* *  *

Ekologijos problemų 
skyrius pateikė miesto 
valdybai ataskaitą.
Pernai nutekamųjų 
vandenų va lym o  
įreng im ų s ta tyba i 
reikėjo skirti 8,68 mln.
Lt, o miestas gavo tik 
4,71 mln. Lt. Šiemet 
sta tybose būtų  
įmanoma jsisavinti 8,1 
mln. Lt, tač iau  
va ls tybės b iu d že ta s  nuo 
tuštumo net skamba, todėl 
vargu ar Šiaulių ekologinių 
objektų statybai koks centas 
nubirs...
1993 metais pagaliau pradėjo 
ve ik ti “ E ln io ”  ir M ėsos 
kombinato pirminiai nutekamojo 
vandens valym o įrenginiai, o 
“ Stumbrui”  pritrūko 2,4 mln. 
Lt.
Visi pripažjstame, kad pagerėjo 
geriamojo vandens kokybė 
pietiniame miesto rajone, kai 
Dzidų gyvenvietėje pradėjo 
veikti nugeležinimo įrengimai. 
Vadinasi, vienas iš Kovo 11- 
o s ios  akto  s ig n a ta rų  
Aukščiausiojoje Taryboje dirbo 
ne veltui ir pateisi n o šiauliečių 
lūkesčius.
Tačiau mieste vandens koky bę 
b logina prasti, susidėvė ję  
vamzdynai. Ekologinio skyriaus 
vedėjas R. Šemeta teigia, kad 
jais tekėdamas vanduo vėl 
prisisodrina geležimi. 1993 
metais vandentiekio tinkluose 
įvyko 176 avarijos, todė l 
daugelis trasų bus keičiama. 
Mieste apie 70 proc. teršalų j 
orą išmeta transportas, nors R. 
Šemeta teigia, kad pernai 
a tm o s fe ro s  už te rš tum as 
sumažėjo 1,5 karto.
Šiauliuose jau suprojektuota 
pavojingų atliekų saugojim o 
aikštelė (sąmatinė vertė 8 mln. 
Lt).
Buitinės atliekos bus la ikom os 
konteineriuose, kuriems jsigyti 
jau skirta 10000 Lt.

Š iaulių  gam tosaug in inka i 
dalyvauja kuriant sveikatingumo 
ir ekologines programas. 
Šiaulių valdyba nuo š. m. liepos 
1 d. padidino mėnesinį tarifą už 
v a lo m u s  p lo tu s  prie  
gyvenamųjų namų. Dabar 
v ie nas g yve n to ja s
nepriklausomai nuo amžiaus, 
lyties ir sveikatos turės mokėti 
1,22 Lt.
*  *  *

Mieste diagnozuotas dar vienas 
trich ine liozės ž id inys. Jis 
aptiktas Raseinių gatvės 4- 
ajame name.

Dailės galerijoje liepos 6 d. 17 
val. a tid a ro m a
nepakartojamosios šiaulietės 
d a ilin in kė s  VITOS
ŽABARAUSKAITĖS paroda. 
Apsilankykite joje, nes iš VITOS 
darbų vitališkumo ir ekspresijos 
ga lim a  p a s ise m ti v isam  
pusmečiui (mažiausiai)!

ADVILIŠKIS
Radviliškietis Stasys Jakštas iš 
Vaižganto gatvės 58a-20 laikė 
naminės degtinės gam inim o 
aparatą. Jo nam uose rasta 2 I 
naminės degtinės. S. Jakštas 
nubaustas.

Per savaitę j med. blaivyklą

pateko 22 žmonės.
TELŠIAI

Rajono tarybos sesijoje gana 
nesunkiai apsvarstytas žmonėms 
labai aktualus žemės ir žemės 
nuomos mokesčių už 1994 metus 
lengvatų klausimas. Nutarta

apmokestinti mieste 30 arų, kaime 
3,5 hektaro bendrojo žemės ploto, 
kurio savininkai yra I ir II gr. 
invalidai, senatvės pensininkai ir 
nepilnamečiai vaikai. Bet yra 
sąlyga, kurią būtina įsidėmėti - 
neapmokestinama, kai šeimoje 
nėra darbingų asmenų.
*  *  *

Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
d a lyva u s  4 9 4  te lš išk ia i, 
atstovausiantys šešiolikai meno 
saviveiklos kolektyvų. Rajono 
kultūros istorijoje dar nebuvo 
atvejo, jog  vienu iš šventės 
maestro, tiksliau, dirigentu būtu 
pakviestas telšiškis. Tai, kad 
pasaulio lietuvių dainų šventės 
dirigentu tapo Alfridas Būlkauskas
- tikrai neeilinis jvykis. Neprastai 
įvertinti ir telšiečiai choreografai: 
du iš jų - Genutė Lukauskytė ir 
Stasys Kulikauskas - tapo šokių 
dienos režisierių asistentais. Visa 
s a v iv e ik lin in k ų  de le g a c ija  
pirmąkart gyvens vienoje vietoje
- Pedagog in io  universite to 
bendrabučiuose (Studentų 47).

AKMENĖ
Birželio 30 d. su m okslininkais 
susitiko žieminį rapsą auginančių 
bendrovių atstovai ir ūkininkai.
*  *  *

Birželio 23-osios rytą pastebėta, 
kad išplėštos Naujosios Akmenės 
miesto autobusų stoties langelis, 
ir d ingo bilietų juostos, kasos 
spaudai.

Birželio 24-osios rytą kelyje 
A km enė -La ižuva  įv y k o  
autoavarija. Akm enės pieninei 
priklausančią automašiną vairavo 
E. Mom gaudis ir nepraleido 
pagrindiniu keliu važiavusio 
“ M oskvičiaus", vairuojam o S. 
Dargevičiaus. Susižalojo du 
“ M oskvičiaus" keleiviai.
*  *  *

A kušerijos skyriu je  g im ė 7 
naujagimiai - 4 berniukai ir 3 
mergaitės. Greitoji m edicinos 
pagalba kviesta 210 kartų, 75 
asmenys paguldyti j ligoninę.
*  *  *

Šimtus tūkstančių litų Naujosios 
Akmenės butų ūkiui jsiskolino 
rajono centro gyventojai. Situacija 
beviltiška. Jei žmogus ir panorėtų 
su m o kė ti, nebe įs teng ia . 
Mažiausia skola - du šimtai litų. 
Skolų vidurkis 500 litų. Gyventojai 
nem oka už elektrą, dujas, 
vandenj, ne vienas šim tas 
skolininkų neatidavė piniginės 
duoklės už seniai pasibaigusį 
šildym o sezoną. Visus metus 
negalėdama išsireikalauti mokes
čių, butų ūkio tarnyba imasi 
kraštutinių priemonių. Pirmiausia 
atjungia elektrą, nes Vyriausybės 
nutarime kaip tik pažymėta, kad 
skolininkus drausminant reikėtų 
pradėti nuo elektros atjungimo. 
Ateis eilė šilumai, dujoms. Pasek
mės už nesumokėtus mokesčius 
gali būti itin liūdnos - turto išvar
žomas. Niekam nelinkime to 
patirti. Skolininkų sąrašai didžiuliai
- apie 270 rajono' centro gyventojų 
turėtų susirūpinti ir mokesčius 
butų ūkiui vis dėlto mokėti.

INDIVIDUALUS AUTOMOBILIAI
šiuo metu Lietuvoje yra 6 00  tūkst. individualių automobilių. Taigi tūkstančiui 

yventojų tenka 157,9 automobilio; turtingiausiose Europos šalyse (VFR, Šveicarijoje, 
alijoje) - 400-500. Panašiai kaip mes “autom obilizuotos” ir kitos Baltijos šalys, 
^nkija, Portugalija, Jugoslavija, Graikija.

Turtingiausieji Lietuvoje - U tenos miesto ir rajono gyventojai. Č ia pirmą kartą 
etuvos automobilių istorijoje buvo peržengta nauja riba - tūkstančiui gyventojų 
inka du šimtai du lengvieji individualūs autom obiliai. Pagal oficialiąją statistiką - 
jo jo je  vietoje Kauno rajono gyventojai -1 8 9 ,3 , po jo  - Lazdijų, Klaipėdos, Mažeikių, 
taviškio, Šiaulių rajonai. Labiausiai atsilieka Iganlinos, Alytaus. Šalčininkų. Jurbarko, 
rakų, Švenčionių rajonai. Č ia  autom obilizavim o lygis svyruoja nuo 76,5 iki 114,6  
^omobilio tūkstančiui gyventojų.

Automobilius įsigyja vis daugiau žm onių. Pokario metais, kol nebuvo pastatyta 
eigos automobilių gam ykla Toljatyje, Lietuvoje kasm et padaugėdavo maždaug  
^00 automašinų. 1970 m. jau  buvo 33 tūkst. individualių automobilių. Vėliau, kol 
ebuvo atkurta Nepriklausomybė, j Lietuvą kasmet atkeliaudavo po 20 tūkst automobilių. 
askutiniaisiais metais šis skaičius padvigubėjo.

p aru o šė  P e tras  K U D R IC K IS

ŠIAULIŲ RAJ.
Meškuičiuose (Basanavičiaus g.) 
le is ta  te is iška i įre g is tru o ti 
parduotuvę. Jos bendras plotas 
- 63,8 kv. metrai.
*  *  *

Miškuose jau pasirodė lepšių, 
raudonikių. Tiesa, dar 
tik po 2-3 krūvelėse 
auga.
*  * *

Leista prekiauti fasuotu 
alumi Ričardo Sirvydo

Pa r d u o t u v ė j e  
inoraičiuose (nuo 10 

iki 22 val.), Loretai 
C h l o d l n s k i e n e i  
A leksandrijos kaime 
(T venk in io  2),
Romualdui Bugaičiui 
Kuršėnuose (Taikos 29), 

A lbe rtina i S tu lp ina itiene i 
K u ršėnuose (G ergžde lių - 
Užmiesčio gatvių kampas), 
Algirdo Juknos autoparduotuvei 
prie Bubių ir prie Bijotės ežero 
esančiose mašinų stovėjimo 
aikštelėse bei prie Geluvos ežero. 
Poilsiautojai tikrai nenutrokš.

KELMĖ
T o liau  sėkm inga i
“ privatizuojamas" žemės ūkio 
bendrovių turtas. Iš Burnių žemės 
ūkio bendrovės pavogti elektros 
varikliai, ventiliatoriai, kalcionuota 
soda. Iš ūkinio pastato Baublių 
kaime dingo 1,5 tonos šieno.

JONIŠKIS
Svarbiausieji praėjusios savaitės 
nusikaltimai -.gyvulių vagystės. 
Nukentėjo ZUB ir privętūs 
asmenys. Iš Maldenių ZŪB 
fermos dingo 280 kg telyčia, iš 
Šarkių fermos - dvi telyčios, iš 
Tausėnų fermos - 200 kg buliukas. 
Du dvidešimtmečiai Algirdas ir 
Gintautas susigundė Stanelių 
kaime tvarte buvusiu elektros 
varikliu. Sunku pasakyti, ar variklis 
buvo reikalingas kaip metalo 
laužas, ar sugundė tik varinės 
apvijos. Padaryta žala (500 litų) 
nukentėjusiajai atlyginta, tačiau 
vaikinų laukia teismas.

Sveiki! Su malonumu jums pristatau 
norvegų grupės narius: VIDAR 
JENSEN (vokalas, gitara), ROY 
SORLIE (gitara), ERLEND HOLE 
(bosas, voka las ), ROGER 
JACOBSEN (būgnai, sintezatorius). 
VIDAR - 24 metai, ROY - 23 metai, 
ERLEND - 19 metų ir ROGER - 20 
metų.

Ne per seniausiai VIDAR ir ROY 
grojo grupėje INFINITE DECAY (1991 
m. pasirodė pirmoji grupės demo). O 
tuo tarpu ERLEND ir ROGER atstovavo 
grupei DETEST. Iširus INFINITE 
DECAY, VIDAR ir ROY nusprendė 
sukurti naują grupę. Po kiek laiko prie 
jų prisidėjo ERLEND ir ROGER iš jau 
m inėtosios grupės DETEST.

Štai ir visa grupės istorija. Interviu 
su grupės lyderiu VIDAR.

Jūratė. Koks dabartinis grupės 
stilius?

Vldar. LIMBONIC ART groja DARK 
metalą. Mes linkę j mistiką, niūrumą, 
agresiją, jėgą ir bandom e visa tai 
perduoti per savo muziką.

Jūratė. Keletas žodž ių  apie 
Norvegijos undergraund sceną?

Vidar. Norvegijos u ndergraLrd  

scena yra didi, ypač BLACK metalo. 
Mes šiaurinės tam sos sūnūs!

Jūratė. Ką gali pasakyti apie 
Lietuvos "m etalinę" sceną?

Vidar. Manau, kad Lietuvos 
“ metalinė" scena yra unikali. Čia yra 
nem ažai žm onių, kurie dom isi 
užsienio grupėmis. Aš tikiu, kad 
Lietuvoje yra daug žymių grupių 
(REGREDIOR, CONSCIUS ROT).

Jūratė. Kokia grupės finansinė 
padėtis?

Vidar. Finansinė grupės padėtis 
tragiška. Jei mes norime ką nors 
įrašyti studijoje, turime išleisti uždirbtų 
pinigų didesniąją dalį. Tai labai erzina.

Jūratė. Kodėl INFINITE DECAY 
iširo?

Vldar. INFINITE DECAY iširo dėl 
grupės vidinių problemų, kurios labai 
kom plikavo padėtį.

Jūratė. Tavo hobi?
Vldar. Rašau eiles, kuriu muziką, 

m ėgstu siaubo istorijas (okultizmą).
Jūratė. Kaip galėtum paaiškinti 

grupės pavadinimą?
V ldar. M es gyvenam e... 

Susiduriame su mirtimi... Gyvename 
tarp mirties ir gyvenimo... Gyvenimo 
ir mirties.

Jūratė. Dėkui, Vidar, už interviu! 
Ką norėtum pasakyti pabaigoje?

Vldar. Ačiū už susidomėjimą mūsų 
grupe ir už šį interviu. Išlaikyk sielos 
jėgą!

Grupės adresas: 
LIMBONIC ART 
VIDAR JENSEN  

SOLBAKKEN, LIVEROD 
3243 KODAL 

NORVVAY

APIE ŽMOGŲ, 
IŠVARYTĄ IŠ ROJAUS

Stasys GLIAUDYS

Pabaiga.
Pradžia Nr. 41

Norint viename ornamente 
sujungti vieningon sistemon 
Žemės Ir dar penkių planetų 
kalendorių, reikėjo turėti netik  
teisingą Saulės sistemos  
modelj, bet ir išspręsti lygčių 
sistem ą su d au gybe  
nežinomųjų.

Klausti galime taip, kaip kam 
patinka. Ar mes galime būti kilę 
iš Adomo ir ievos? Ar mes 
galime būti kilę iš keleto ateivių 
iš nežemiškosios civilizacijos, 
t  y. iš keleto dangaus gyventojų, 
kaip sakė šumerai? Mokslo 
faktai byloja štai ką:

1. V ė lyvo jo  p a leo lito  
žmogaus tipai turi daug bendrų 
požymių, skiriančių juos nuo 
visų šiuolaikinių rasių.

2. Tuo laiku rasių požymiai 
dar tik formavosi.

3. Skirtumai tarp pirmųjų ir 
šiuolaikinių žmonių yra daug 
mažesni negu skirtumai tarp 
dabar egzistuojančių grupių ir 
rasių.

V isa ta i rodo , kad  
demografinio proceso jtakoje 
kromanjoniečių populiacija  
biologinio prado atžvilgiu iš 
vieno kamieno palaipsniui 
skaidosi į atskiras rases, tarp  
kurių morfologiniai skirtumai 
nuolatos didėja!______________

Nors žmogus iš visų žinduolių 
labiausiai paplitęs Ir prisitaikęs prie 
kraštutinių klim atin ių sąlygų  
Žemėje, tačiau kaip biologinė rūšis 
-  stebėtinai vieninga. Išorinis 
nepanašumas tėra morfologiniai 
skirtumai, neturintys nieko bendro 
su organizmo funkcinėmis savy
bėmis. Rasių nevienodumą lemia 
antraeiliai požymiai, pasireiškiantys 
specialiu prisitaikymu prie konkre
čių gyvenimo sąlygų. Amerikiečių 
mokslininkas Viljamas Hauelsas, 
pasaulinio masto specialistas, ti
riantis priešistorini žmogų, sako: 
“ Rasės atrodo gan nepanašios: 
vienų labai tamsi oda, kitų šviesūs 
plaukai, trečiųjų - siauras akių rėžis. 
Tačiau pagal kaukolės formą (tik 
pagal š( požymj ir tegalime Jas 
lyginti su senovės žmonėmis) jos 
iš esmės nesiskiria viena nuo kitos. 
Visų aukšta ir siaura kaukolės 
dėžutė ir nedidelis veidas. Tokią 
Išvadą aš padariau tirdamas daug 
kaukolių iš (vairiausių pasaulio 
dalių. Kaip ir visi mano kolegos, aš 
manau, kad kromanjoniečiai kilo 
iš vieno bendro pagrindo. Tačiau 
kur Ir kada?”

Mūsų protėviams tiek iš Rojaus, 
tiek iš kitos žvaigždės sistemos 
adaptuotis Žemės “dykumose” 
(svetim ose b lo g eo cen o zės e )  
tikriausiai buvo nelengva, net jeigu 
tam padėjo dieviškoji globa ar genų 
inžinerija.

“XX amžiaus antropologai ir 
paleodemografai išeikvojo daug 
jėgų, norėdami nors apytiksliai

sužinoti, kiekgi gyveno vėlyvojo 
paleolito ir mezolito žmogus. Jų 
surinktais duomenimis, amžius, 
prašokantis 20 metų, jau buvo 
laikomas solidžiu. Dažnai jis 
pasirodydavo šiek tiek žemesnis. 
Jeigu vidutinis amžius būtų 
pasiekęs 15 m., kromanjoniečiai 
būtų Išmirę. Nerizikuojant galima 
teigti, Jog prieš 10-40 tūkstantmečių 
mūsų protėvių gyvenimo trukmės 
kreivė svyravo ties dvidešimties 
metų tašku”. (A. Višnevskij. Tolko  
ot starosti... Znanije - slla, 1984, 
Nr. 2).

N e an d erta lieč io  am žiaus  
vidurkis pastovus - 30 metų. Kaip 
pagal žemiškosios evoliucijos 
atskaitos sistemą reikėtų paaiškinti 
š( faktą? Juk kromanjonietis 
nep alyg inam ai geresn is
medžiotojas, šimtais dobiantis 
mamutus, gaudantis žuvis Ir 
paukščius, ko neandertalietis 
nesugebėjo! A tskiros grupės  
surenka ir mala tokius grūdų 
kiekius, kad vien jais gali pramisti, 
statosi vos ne šiuolaikinius būstus, 
rengiasi šiltais iš kailių siūtais 
drabužiais, o gyvena už savo 
primityvų pirm taką trečdaliu  
trumpiau. Sunku paaiškint!, kodėl 
daug prastesnis m edžiotojas  
gyvendavo daug ilgiau. Sunku 
paaiškinti Ir šiuolaikinio žmogaus 

vidutinio amžiaus pailgėjimą 
paskutiniaisiais tūkstantmečiais. 
Homo sapiens sapiens tarytum  
“ a ts ig a u n a " c iv iliza c ijo s  
materialiniame komforte...

AUSROS ALEjA



SUGRĮŽIMAS Į 
AMŽINĄJĄ TĖVYNĘ

Atkelta iš 1 p.

Irena KONČIUVIENĖ
Atidarant šventę, bus pagerbti 

Lietuvos patriarchai, kovotojai, žuvę 
už Tėvynės laisvę. Pasaulio lietuvių 
dainų šventė prasidės senojoje 
sostinėje Trakuose, po  to persikels į 
laikinąją - j Kauną beį pasieks amžinąją 
sostinę - Vilnių. Žemutinės pilies 
požemiuose Lietuvos valdovus ir 
d idikus vaidins geriausi valstybės 
artistai, d a in ą  šventės akimirką bus 
galima prisiminti istoriją.

Proginiai leidiniai tom is dienomis 
bus gerokai pigesni, organizatoriai 
pataria jų įsigyti, nes tiek bukletai, 
tiek albumai - nuostabios kokybės.

P a s ik la us ius i H. S m ilg io  
pasakojimo, nutariau, kad nuvykti j 
Pasaulio lietuvių dainų šventę tiesiog 
būtina, nes po ilgo analogiškos 
šventės deformacijų bei luošinimų 
laikmečio iš visų žemės kampelių j

Tėvynę sulėks Lietuvos vaikai. Manau, 
kad šiame renginyje susitiks ne vienas, 
kuris šoko ir dainavo LTSR laikų dainų 
šventėse, tačiau negalėjo dalyvauti 
tokio pobūdžio šventėje Toronte 
(Kanadoje). O šio miesto lietuviai 
šoks ir dainuos gimtojoje Žemėje. 
Nelaisvė išskyrė, išblaškė lietuvius 
po visus pasaulio kontinentus, o 
Nepriklausomybės varpo dūžiai 
sukviečia namo. Tad dainuokime, 
šokime, dalyvaukime, kol laisvi.

Šiaulių miestui Pasaulio lietuvių 
dainų šventė oficialiuoju uždarymu 
Vįlniuje nesibaigs. Mūsų šokėjėliai - 
“Želmenėliai”  bei 5-osios vidurinės 
mokyklos "Šėltinis”  - parsiveš du 
užsienio lietuvių kolektyvus iš 
Vašingtono ir Kalifornijos. Svečiai 
susipažins su tėvų ir senelių žeme, 
koncertuos, bendraus bei ruošis 
nau jiem s b ro lių  ir  seserų 
susibūrimams iš viso pasaulio 
Amžinosios Tėvynės žemėje.

;

VALSTYBES DIENĄ 
ŠIAULIUOSE MINĖSIME 

ŠIAIS RENGINIAIS:
8 val. - vėliavos pakėlimas.
8.30 val. - šv. Mišios šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
9.30 val. - savanorių kapų pagerbimas senosiose kapinėse.
20.00 val. - iškilmingas vėliavos nuleidimas.
Miesto bibliotekose veikia literatūrinės parodos.

Šiaulių miesto kultūros skyrius

LIEPOS MENESj SUKANKA
6 d. - 5 metai, kai (1989) Šiauliuose 

buvo atkurtas Socialdemokratų 
partijos Šiaulių skyrius (LSDP),

7  d. - 350 metų, kai (1644) Karolis 
Vladislavas Vaza leido pertvarkyti 
Šiaulių ekonomijos administratoriui 
A . L. Radvilai Šiaulių bažnyčią. Jo 
rašte sakoma, kad bažnyčia dar 
netinkuota ir neaptverta Karalius jsakė 
surinkti iš kiekvieno valsčiaus 
gyventojo po 6 grašius ir užbaigti 
šiuos darbus.

16 d. ■ 50 metų. kai (1944) gimė 
aktorė Teresė Maliukevičiūtė. Nuo 
1968 m. vaidina Šiaulių dramos teatre.

23 d. -  vieneri metai (1993), kai

Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 
563 "Nuklono" kultūros namai 
perduoti Šiaulių šv. Petro ir Povilo 
ba žn yč io s  parap ija i, tik in č ių jų  
reikmėms.

24 d. ■ 60 metų, kai (1934) turėjo 
būti parduota iš varžytinių Šiaulių 
spaustuvė "Titnagas", bet neatsirado 
pirkėjų. Spaustuvės savininkas J. 
Šliūpas buvo pažiravęs vekselj 28400 
litų sumai; tam ieškiniui patenkinti ir 
įvyko varžytinės,

28 d, - 90 metų, kai (1904) Šiaulių 
priemiesčio Kairių bažnytėlėje jvyko 
rašytojo Jono Biliūno ir šiauliškės 
dantų gydytojos Julijos Janulaitytės 
jungtuvės.

Nuoširdžiai užjaučiame Algj Ladietą, m irus mamai.
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 

Šiaulių skyriaus nariai

Aukštelkės pensionatas parduoda 1984 m, automobilj 'NIŠA' 
(kapitalinis remontas neatliktas). Dėl kainos derėsimės! 

Informacija telefonu 34786

Tęsiama “Aušros alėjos” prenumerata 
III ketvirčio 

rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiams. 
Kaina tradiciškai simbolinė - tik 5 litai.

Užsukite į “ Aušros alėjos” redakciją 
adresu: Vilniaus g. 153 Šiauliuose ir

užsiprenumeruokite mūsų laikraštį, 
padovanokite prenumeratą draugui.
Tik JUMS, mūsų ištikimieji, - naujovė. 

Paskambinę šiais telefonais: 
2 -98 - 13, 2 -45 -55 ,

Jūs galite užsiprenumeruoti 
‘‘Aušros alėją” , 

neperžengę nei savo, 
nei redakcijos slenksčių. 

Laukiame ir tikime JŪSŲ pasirinkimu!
Leidėjai

ANTRADIENIS, liepos S d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas. 

18.00,18.10,18.35 Žinios. 18.45 Programa 
vaikams. 19.25 TV anonsas. 19.30VRS- 
666. 19.55 Pasaulio futbolo čempionatas. 
22.00 Panorama. 22 .35  Grįžulo Ratai. 
23.20 TV anonsas, 23.25 Pasaulio futbolo 
čempionatas. Pertraukoje-Vakarožinio.

TELE-3
8.45 Muzika. 10.00 Men. f. "Budinti 

vaistinė". 52 s. 11.30,16.00,19.20,21.30,
23.30 Anglų kalbos pamokėlės. 11.35 
Ryto žurnalas. 13.00 CNN naujienos 13.30 
CNN verslo naujienos. 14.00 Maistas ir 
vynas. 14.30 Atostogos rojuje. 15.00 
Kelionės. 15.30 Sportas poilsiui. 16.03 
Muzika. 17.15 Animac. f. 18.00 Atostogos.
18.30 TV serialas “Budinti vaistinė”. 52 
s. 19.00 Naujausios žinios. 19.25 Su 
visomis smulkmenomis. 19.35 Dok. filmas. 
20.25 Žinios. 20.30 CNN naujienos. 21.00 

Muzika 22,00 Men. f. "The 
Buddy System". 23.35  
Muzika.

U tP o llin ter TV 
7.00 Ryto ratas. 9.00  

TV serialas “Laukinė

dainų šventė. 21.00 Panorama. 21.35 9 
amatai. 22.15 TV anonsas. 22.20 Dok. f. 
22.50  TV žaidimas “Paskutinis šansas".
23 .25  Vakaro žinios.

TELE-3
8 .45 Men. f. "Santa Barbara". 338  s. 

10.05, 16.00, 19.20, 21.30, 23.30 Anglų 
kalbos pamokėlės. 10.10 Muzika. 11.00 
Ryto žurnalas. 13.00 CNN naujienos. 13.30 
C N N  verslo naujienos. 14.00 Maistas ir 
vynas. 14.30 Atostogos rojuje. 15.00 
Kelionės. 15.30 Sportas poilsiui. 16.03 
M uzika. 17.15 Animac. f. 17.55 Auto - ir 
motosporto pasaulyje. 18.25 Panevėžio  
TV programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.25 Su visomis smulkmenomis. 19.35 
Men. f. "Santa Barbara". 339 s. 20.25  
Vitrina. 20.35 Žinios. 20.40 C N N  žinios. 
21.10  Muzika. 21.35 Kelionių žurnalas. 
22.00 Filmas Ghost Chase. 23.35 Muzika.

UtPollinter TV

TELEVIZIJOS

PROGRAMA

15.30 F. “Superboy". 16.05 F 
"Bonanza". 17.00 F. "Paralelės". 18.00 
"5X5". Viktorina. 18.30 Futbolas. 19.00 
"Lošk va  bank!" 20.00 Žinios. 20,15 
Regioninė programa 20.35 “Laimės ratas 
21.15  F. "Volfo policijos nuovada". 22.15 
Tiesioginė laida su M. Šreinemakers 
Pabaigoje - žinios.

BALTIJOS TV 
Trečiadienis, liepos 6 d.
7.30 Baltijos rytas. 7.55 Verslo žinios.

8.00 “ Nakties riba". (24). 8.30 ‘Ta ip  sukasi 
pasau lis ”  (30). 9.30-10.30 C N N  valanda
19.00 “Taip  sukasi pasaulis" (30). 19,55 
Žinios. 20 .00  ‘T a ip  sukasi pasaulis" (31). 
20.55  Pasaulio sportas. 21.00 “Nakties 
riba” (25). 21.30 Baltijos naujienos. 21 .45 

Pasaulio naujienos. 22.00 LKL ir LFL 
apžvalga. 22.30 Susitikimai. 23.00-23,35 
Jazz.

ŠIAULIŲ i r  
BALTIJOS TV 

A n t r a d i e n i s ,  
liepos 5 d.

20.00; 23.05; 23.35 
“ P irk, parduok,

rožė". 9.25 - 23 .25  Ostankino TV 
retransliacija.

OSTANKINO TV
9.00 TV serialas “Laukinė rožė". 9.25 

Sveikinimas iš Grendflau. 9.45 Spaudos 
ekspresas. 9.55 Reklama. 10.00 Naujienos, 
10.20 TV serialas "Dživs irVuster", 18 s. 
15.00 Naujienos. 15.20 Reklama. 15.25 
Animac. f. 15.50 Tarp mūsų kalbant... 
16.05 Rokas. 16.35 Reklama. 16.40 
Planeta. 17.00 Naujienos. 17.20 Reklama
17.25 Dokumentai ir likimai. 17.40 Klausimo 
reikšmė. 17.50 Apie orus. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 TV serialas "Laukinė rožė". 
18.50 Reklama. 18.55 Tem a. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama. 20,00 
Naujienos. 20.35 Apie orus. 20.40 Reklama. 
20.45 Iš pirmųjų rankų. 20.55 Auksinis 
šliageris. 21.45 Men. f. "Pirmieji žiedai” .
1 s. 23.00 Naujienos. 23 .10  Reklama. 
23.15 Spaudos ekspresas. 23.25 Pasaulio 
futbolo čempionatas.

TREČIADIENIS, liepos 6 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 TV spektaklis 

vaikams. “Gintarai sultonaitės karūnai".
11.25 Vaikų folkloro šventėje. 12.00 
Animac. f. 12.15 Lietuvos kultūros dienos 
Leipcige. 12.45 Skriaudžių kanklininkaL 
13.30 JAV prezidento B. Klintono vizitas 
Latvijoje. 14.00 Valstybė ir pilietis. 14.30 
Muzikinis žurnalas. 15.05 JAV prezidento 
B. Klintono vizitas Latvijoje, 15,35 Dok. f.
15.55 Videospektaklis "Valdžia". 17.40 
Žinios. 17.45 Esu aš paukštis, pririštas 
prie žemės... Savo eilėraščius skaito B. 
Brazdžionis. 18.00 Pasaulio lietuvių dainų 
šventė. 18.55 Būtovės slėpiniai. 19.30 
Pasaulio lietuvių dainų šventė. 21.00  
Panorama. 21 .35  Videofilmo "Ašarų 
pakalnė" premjera. 22.30 TV anonsas. 
22.35 Pasaulio lietuvių dainų šventė. 23.10 
Vakaro žinios.

TELE-3
8.45 Men. f. 'Auksiniai ragai”. 10.40, 

16.00, 19.20, 21.30, 23 .30  Anglų kalbos 
pamokėlės. 10.45 Ryto žurnalas. 13.00 
C N N  naujienos. 13.30 CNN verslo 
naujienos. 14.00 Maistas ir vynas. 14.30 
Atostogos rojuje. 15.00 Kelionės. 15.30 
Sportas poilsiui. 16.03 Muzika. 17.15 
Animac. f. 18.00 Atostogos. 18.30 Jurbarko 
TV programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.25 Su visomis smulkmenomis. 19.35  
Men. f. "Santa Barbara". 338 s. 20.25  
Vitrina 20.35 TELE-3 informacija 20.45  
Žinios. 20.50 CNN naujienos. 21.20  
Muzika. 21.35 Laisvas žodis. 22.00 Men. 
f. "Kai juodos upės ieka". 23.35 Muzika.

L itPolilnter TV
7.00 Ryto ratas 9 .00 TV serialas 

Laukinė rožė". 9 .25 Muzika. 9 .45  - 0.15
Ostankino TV retransliacija.

OSTANKINO TV
8.30 TV serialas "Laukinė rožė". 8.55  

Keliautojų klubas. 9 .45  Spaudos  
ekspresas. 9.55 Reklama. 10.00 Naujienos.
10.20 TV serialas "Dživs ir Vuster". 19 s. 
15.00 Naujienos. 15.20 Reklama. 15.25  
Animac. f. 15.50 Vaikų kino festivalio 
dienoraštis. 16.05 Animac. f. 16.40 Eteryje 
tarpvalstybinė TVR kompanija "Mir". 17.00 
Naujienos. 17.20 Reklama. 17.25 Pasaulis 
šiandien. 17.40 Technodromas. 17.50 Apie 
orus. 18.00 Piko valanda. 18.25 TV serialas 

Laukinė rožė". 18.50 Reklama. 18.55  
Aktorius V. Haftas ir dailininkas M. 
Safronovas. 19.40 Labanakt, vaikučiai.
19.55 Reklama, 20.00 Naujienos. 20 .35  
A p ie  orus. 2 0 .4 0  Reklam a. 2 0 .4 5  
Monologas. 20.55 Men. f. "Pirmieji žiedai".
2  s. 22.15 Tarptautinis festivalis E. 
Martynovo atminimui. Pertraukoje - 23.00  
Naujienos. 23.45 Nauji gyventojai. 0.15 
Spaudos ekspresas

KETVIRTADIENIS, liepos 7 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

17.55 Programa. 18.00 Pasaulio lietuvių

7.00 Ftyto ratas. 9 .00 TV serialas 
"Laukinė rožė". 9.25 Muzika. 9 .4 5 -0 .4 0  
Ostankino TV retransliacija. 

OSTANKINO TV
8.40 TV serialas "Laukinė rožė". 9.05  

Gyvūnijos pasaulyje. 9.45 Spaudos 
ekspresas. 9 .55  Reklam a. 10.00  
Naujienos. 10.20 TV serialas "Dživs ir 
Vuster". 20 s. 15.00 Naujienos. 15.20 
R eklam a. 15 .25  Anim ac. f. 15.50  
Muttitrolija 16.05 ...Iki 16-os ir vyresniems".
16.40 Užkulisiai. 17.00 Naujienos. 17.20 
Reklama. 17.25 Dokumentai ir likimai.
17.40 Mįslė. 17.50 Apie orus. 17.55 
Reklama. 18.00 Piko valanda. 18.25 TV  
serialas "Laukinė rožė”. 18.50 Reklama.
18.55 Rusijos politikai. 19.15 TV memuarai.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama. 
20.00 Naujienos. 20.35 Apie orus. 20.40  
Reklama. 20.45 Žmogus ir įstatymas.

20.55 Loto "Milijonas”.
21.25 Men. f, “Šviesią

informuok". 20.15Žinios. 20.30Spaudos 
apžvalga. 20.40 "Sodžius". 21.00 Kelių 
policija informuoja. 21 .15  Laida "Keliai 
kelialiai". 21.45 F. “Atgijusios mumijos 

Trečiadienis, liepos 6 d.
7.30-10.30 BTV programa. 7.30 Baltijos 

rytas. 7 .55  Verslo žinios. 8 .00 “Nakties 
riba" (24). 8.30; 19.00 "Taip sukasi 
pasaulis" (30). 9.30*10.30 C N N  valanda 
19.55 Žinios. 20.00 "Pirk, parduok, 
informuok". 20.15Žinios. 20 .30  Spaudos 
apžvalga. 20 .40  Laida apie Lietuvos 
kariūnus. 21 .00  "Nakties riba" (25). 21.30 
Baltijos naujienos. 2 1 .4 5  Pasaulio 
naujienos. 22 .00  LKL ir LFL apžvalga. 
22.30 Susitikimai. 23.00-23.35 Jazz. 

Ketvirtadienis, liepos 7 d.
20.00 ; 23.00-23.30 "Pirk, parduok 

infoemuok". 2 0 .1 5 Žinios. 20.30 Spaudos

mėnesienos naktį". 
23.25 Naujienos. 23.35 
Roko festivalis "Balto
sios Sankt-Peterburgo 
naktys". 0.40 Spaudos 
ekspresas.

SAT 1 
Antradienis, 
liepos 5  d.

1 5 .3 0  F.
"Superboy". 16.05 F.
"Bonanza". 17.00 F.
“Gamtos jėga". 18,00 
Futbolas. 1 8 .3 0 ‘ 5X5".
Viktorina. 19.00 ‘‘Lošk 
va bank!"20.00  Žinios.
2 0 .1 5  R eg io n in ė  

programa. 20.35 "Laimės ratas”. 21.15  
"K a ln ų  g y d y to ja s " . 2 2 .1 5  F. 
"Sąmokslininkai". 23.15 U. Mejeris: 
"Nesutinku!"

Trečiadienis, liepos 6 d.
15.30 F, ‘‘Superboy". 16.05 F. 

"Bonanza” . 17.00 F. "Paveldėjimas” .
18.00 “5X5". Viktorina. 18.30 Futbolas.
19.00 "Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.15 
Regioninė programa. 20 .35  "Laimės 
ratas". 21.15 F. "Netikėtas įniršis". 23.05  
F. "Hanteris”.

Ketvirtadienis, liepos 7 d.

LIEPOS 6 DIENĄ Rygoje jvyks JAV ir trijų 
Baltijos valstybių prezidentų aukščiausiojo lygio 
susitikimas. Prieš susitikdamas su B. Clintonu, 
A. Brazauskas konsultavosi su Rusijos Užsienio 
reikalų žinybos vadovu, Minske tarėsi su 
Baltarusijos neokomunistais bei Rusijos premjere. 
Kad būtų drąsiau, pasimatė su latvių prezidentu. 
Estų lyderis j sandėrius nėjo. Gal dėl to, kad 
Estija nepriskiriama Rusijos įtakai... A  Brazauskas 
kalbės visų mūsų vardu. O gal mums jau viskas 
vis tiek? Jei pasitvirtins niūriausios prognozės, 
rudeniop sulauksime Įvykių, nes Rusijos lėktuvai 
jau šiandien akiplėšiškai pažeidinėja Lietuvos 
oro erdvę.

apžvalga. 20.40 ARGOS TV.
KABELINĖ TV 

Antradienis, liepos 5 d.
19.00 F. "Nuodingas pliušas". 20.30 I 

F. ‘Tiltas j niekur". 22 .00  F. "Intymus f 
atsilankymas".

Trečiadienis, liepos 6 d.
19.00 F. "Sidas ir Nensė". 20.40 F. 

"Visuomenės akis". 22 .20  F. “Kraujo | 
pėdsakai".

Ketvirtadienis, liepos 7 d.
19.00 F. "Gladiatoriai iš Los Andželo 

20.30 F. "Apsuptas liepsnos". 22.00 F I 
“Technikos stebuklas” .

Kitas “ Aušros alėjos" numeris išeis penktadienj.

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas

Laikraštis platinam as Akmenėje, 
Joniškyje, Kelm ėje, Pakruojyje, 
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais Ir ketvirtadieniais

R edaktorė  Birutė Kybartienė  
Reporteria i:
Petras Kudrickis 
Irena Vasinauskaitė 
Gintaras Šidlauskas 
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Laišką skyrius •
Vida Simonaitienė - 22590 
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