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ČESLOVAS STANKEVIČIUS: 
KUMŠTIS UŽ LIETUVOS NUGAROS”

Kalbuosi su ką tik pabendravusiu su derybų su 
Rusija delegacijos vadovu V. Bulovu buvusiuoju šios 
delegacijos vadovu Č. Stankevičiumi, stebinčiu 
karščiausius Lietuvos politinius jvykius

Koresp. Iš derybų eigos susidaro jspūdis, kad nei 
Rusijai, nei Lietuvai karinio Rusijos tranzito jteisinimas 
nėra reikalingas. Vakarai liepia nepykinti Rusijos, o  pati 
Lietuva neužima jokios pozicijos. Ar jums neatrodo, kad 
šiuo metu tarp Rytų ir Vakarų vyksta susitarimai 
“ Molotovo-Ribentropo” dvasia?

Č. S tankevič ius. Nežinau, ar daromi konkretūs 
susitarimai tarp Rytų ir Vakarų, tačiau aišku, kad Rusija 
siekia jtvirtinti strategiškai svarbius interesus ne tik 
Baltijos valstybėse, bet ir Rytų Europoje. Šiuo atveju 
norima įteisinti,nuolatinį Lietuvos teritorijos naudojimą

kariniams pervežimams tarp Rusijos ir Karaliaučiaus 
krašto. Taikstym asis su Rusijos imperinėmis 
tendencijomis apsunkina Lietuvos padėtj. Sunku 
pasakyti, kiek Vakarai turi jtakos šiam procesui.

Koresp. Ar šiandieninė situacija jums neprimena 
1940 metų?

Č. S tankev ič ius . 1939 m. buvo priimtas 
sprendimas įteisinti Rusijos karinius kontingentus 
Lietuvoje, š ia  prasme galime rasti analogijų. Jei 
Lietuvos valdžia leis Rusijai naudotis savo teritorija 
kariniais tikslais, tai pasekmes sunku numatyti. Paskui 
pirmąjį šarvuotį gali prasiveržti dar kai kas. 
Prisiminkime netolimąją Rusijos praeitį. Reikia 
išvengti šito Trojos arklio.

Koresp. Kaip jūs žiūrite j Lietuvos karinių struktūrų 
silpninimą ir jų atitraukimą nuo valstybės sienų?

č . Stankevičius. Vienareikšmiškai. Tai atitinka 
Rusijos interesus, tačiau netinka Lietuvai. Motyvai 
visiškai neįtikinantys. Jeigu mums svarbus Lietuvos 
saugumas, negalima kalbėti apie jok j karinį 
bendradarbiavimą su Rusija.

Koresp. Kaip vertinate LDDP šių lemtingų įvykių 
kontekste? Ar yra šioje partijoje dorų žmonių?

Č. S tankevičius. Dorų žmonių yra nemažai. Tik kai 
kurie gal ne visiškai supranta reikalo esmę, o kiti aklai 
pasitiki savo vadovybe. Ir be reikalo taip daro. Štai 

ponas Gricius sakė, kad dauguma LDDP narių 
palaiko Lietuvą. Būtų gerai, kad jie būtų aktyvesni ir 
stengtųsi paveikti savo vadovybę.

Koresp. Ne vienas Lietuvos pilietis jaučia tiesioginį 
pavojų, jeigu Rusijos kareiviai vaikščios mūsų žeme. 
Ar gali žmogus visomis priemonėmis kovoti už savo 
laisvę šioje situacijoje?

Č. S tankevičius. Valstybė pati privalo garantuoti 
tautos saugumą ir gyvybingumą. Tauta išsiripko 
konstituc inę  valdžią, kuri ir tu ri g in ti jo s  
nepriklausomybę. O šiuo metu privalo ginti tik nuo 
Rusijos, nes kitų realių pavojų nėra. Būtų gerai, jog 
valdžios institucijos nedarytų klaidų ir kad piliečiams 
netektų ginti savo valstybės, kad Lietuva niekuomet 
nepatirtų tokių sukrėtimų, kokius yra patyrusi. 
Pirmiausia kovokime politinėmis priemonėmis, nes ir 
Konstitucija diktuoja, kad negalima burtis į jokius 
postsovietinius junginius. Turime ne tik atsisakyti 
karinio tranzito, bet siekti, kad būtų demilitarizuotas 
Karaliaučiaus kraštas - grėsmingas kumštis, iškeltas 
šiandien už Lietuvos nugaros.
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pažinimo ašis

G edim inas BUDGINAS
Europos sąjungai priklausančių 

valstybių vadovai naujuoju Europos 
ko m is ijo s  prezidentu  išrinko 
m ažiausios ES narės 
Liuksemburgo ministrą pirmininką 
Žaką Santerą, kurio kompromisinė 
kandidatūra patenkino visus derybų 
dalyvius. Paradoksalu, kad j tokj 
jtakingą suvienytos Europos postą 
pateko lig šiol beveik nežinomas 
politikas.

Tebekomentuojami prezidentų 
rinkimų Ukrainoje ir Baltarusijoje 
rezultatai. Kiek nelauktas pasirodė L. 
Kravčiuko pralaimėjimas. Ukrainos 
siekis kuo mažiau priklausyti nuo 
Rusijos komplikuojasi.

JAV prezidento vizitą dauguma 
Lietuvos politikų, apžvalgininkų 
jvertino kaip visiškai nerezultatyvų 
Baltijos valstybių saugumui. Atrodo, 
Jungtinės Valstijos nebe pirmą sykj 
B a ltijo s  kraštus aukoja savo 
svarbiausiojo partnerio - Rusijos 
naudai.

Ar pavyks išvengti karinio .  
tran z ito  įte is in im o? V a ldž ios * 
id e o lo g a i postringau ja  apie I  
kažkokią ekonominę naudą. Tai |  
d idž iu lė  po litinė  žala m ūsų |  
valstybei.

Iki Seimo rinkimų, pripažįstant J 
nem ažus nesk landum us ■ 
a tku riam os va ls tybės v idu je , I  
Lietuvos užsienio politika buvo |  
so lid i, nenuo lanki ir aktyv i ■ 
integruojantis j saugesnįjį pasaulį. _ 
Jvertinant pastarojo meto jvykių • 
raidą, akiva izdu, kad nėra I  
apčiuopiamų svertų, kuriais būtų |  
įmanoma koreguoti kenkiančią |
V a ls tybės neprik lausom ybe i
vienpartinę politiką. Ypač neramu 
dėl pastangų palaužti tautos I  
apsisp rend im ą, ryškiausia i |  
pasireiškusį 1991 m. vasario 9 d. |  
apk lauso je  - sąm on inga i . 
nuskurdinant, apvagiant valstybės Į 
vardu, naikinant pragyvenimo ir I  
doro darbo sąlygas ir galimybes. |  

Nukelta Į 2p.

T e a t l e i d ž i a  
ska ity to ja i š ių  
e iluč ių  autore i, 
įsijautusiai j Šiaulių 
v a l s t y b i n ė s  
s k a l b y k l o s  
istorijas, net 

sukūrusiai rašinių serialą “ Kalta esu! 
Kalta esu! Nepagalvojau..." (plg. 
populiariausius daugiaserijin ius 
film us “ T ies iog  M arija " arba 
“ Laukinė rožė").. S tra ipsn io  
pavad in im u tapus ius  žodž ius  
ska lbyk los  d irek to rė  N ijo lė  
Domereckienė ištarė Savivaldybės 
kontrolės ta rnybos šefo Jono 
Zolubo kabinete, kai šis pasiūlė 
aptarti etatų drausmės pažeidimus, 
aptiktus įmonėje patikrinimo metu.

Akte tarnybos vyresn. kontrolierė 
p. Teresė Monstavičienė rašo: “ Š. 
m. gegužės 3 d. patikrinau darbo 
drausmę pamainos meistrės A. 
Tenikaitytės pamainoje. Nebuvo 
va ly to jos  R. Jančiauska itės, 
lygintojos L. Domereckytės (?). 
Rūšiavimo ceche dirbo lygintoja D. 
Daukšienė, kuri dabar yra dalinai 
apmokamose atostogose, kol vaikui 
sueis treji metai."

C ita to je  iš akto ties  L. 
Domereckytės pavarde parašiau 
klaustuką ne vien todėl, kad tai 
pon ios d irek to rės  N.

“KALTA ESU!
KALTA ESU! 
NEPAGALVOJAU...” (4)

Barbora KIRKILAITĖ
Deputatui E. Civilkai pavyko 

išgauti garsųjį N. Domereckienės 
prisipažinimą, tapusį skalbyklos
serialo pavadinimu.

- Beje, koks jūsų atlyginimas? - 
pasidomėjo E. Civilka.

- Popieriuje - 750 litų, - atsakė p. N. 
Domereckienė.

Ir čia deputatas E. Civilka,
d irba n tis  12-os ios v id u rinės
mokyklos direktoriumi, pritilo. Kai 
sužinojau, kad jis "popieriuje" nė 
pusės negauna, pagalvojau: o kodėl 
jam savo vado vau jam o jo je  
m okyk lo je  v iso s  g im inės
nejdarbinus?

Kontrolės tarnybos patikrinimo 
akte rašoma, kad "neteisėtai L. 
Domereckytei priskaičiuota per
1993 m. 1025 Lt, per 1994 m. - 922 Lt. 
Iš viso priskaičiuota 1948,08 Lt. 
Išmokėta per 1993 m. - 832,67 Lt, per
1994 m. - 852,75 Lt, iš viso 1685, 42 
Lt.

Valstybinės Šiaulių skalbyklos 
direktorės 1994.05.05 įsakymu Nr. 
01-19 L. Domereckytė atleista, jai

Domereckienės dukra. Manau, jei 
šeimos materialinė padėtis sunki, o 
taip p. J. Zolubo kabinete pasakė 
ponia direktorė, dukra gali dirbti 
motinos vadovaujamoje įmonėje. 
Tačiau L. Domereckytė nedirbo, už 
ją d irbo  m otina  ir pam a inos 
meistrės, kurioms panelė buvo 
tiesiogiai pavaldi?!

P a tikrin im o akto  ap ta rim e 
dalyvavęs T arybos depu ta tas 
Eugenijus Civilka bandė paaiškinti 
p. N. Domereckienei šio konkretaus 
pažeidimo moralinę pusę:

- Jeigu jūsų dukra nedirbo, o jūs 
net jos atlyginimą paimdavote, ką 
apie jus galvoja jūsų pavaldiniai? Jei 
direktorė gali pažeidinėti drausmę, 
tai kodėl jie negali?

priskaičiuota kom pensacija už 
atostogas 185,64 Lt."

Ar direktorė ir meistrės iki Šiol 
tebedirbtų už p. Z. Domereckytę, 
je igu  ne tas  "n e le m ta s is " 
patikrinimas? Neaišku. Tačiau, 
perklausiusi revizijos akto aptarimo 
posėdžio jrašą, supratau, kad tik dėl 
etatinės drausm ės paže id im o 
d irektorė  N. D om ereckienė 
lemtingai tarė; "Kalta esu!.." Dėl 
daugelio  k itų  akte išva rd in tų  
paže id im ų ji uo lia i g inč ijos i, 
protestavo, gynė savo pozicijas. 

Todėl klausiame jūsų, gerbiamieji 
skaitytojai, gal norėtumėte sužinoti 
p. Nijolės Domereckienės nuomonę 
apie patikrinimą ir šj serialą?

(Gal dar bus...)
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BALTARUSIJOS POLITIKA LIETUVOS ATŽVILGIU
VYTAUTAS 

LANDSBERGIS,
Lietuvos R e spublikos Seimo 

o po z ic ijos  vadovas
Lietuvos-Baltarusijos valstybiniai 

santykiai nuo 1991 metų rudens, kai 
B a lta ru s ija  paske lbė  savo  
nepriklausomybę, buvo geri, bet 
nev ienare ikšm ia i. A b ie jų  šalių

Aukščiausiųjų Tarybų pirmininkų 
principinius susitarimus blokuodavo 
Ba ltarusijos vykdom oji valdžia. 
Atrodydavo, jog iš tos pusės daromi 
trukdymai, vilkinant sprendimus, nėra 
pačios Baltarusijos linija, kad j Rytus 
už jos esanti didelė Eurazijos šalis 
daro politikų kai kurių Baltarusijos 
politikų rankomis. Taip ilgai buvo 
a tid ė lio ja m a s  pas ike itim as

diplomatiniais atstovais tarp Minsko 
ir V iln iaus , v ilk in a m a  s ie nos 
delimitacija, lyg tyčia siekiant, kad 
tarp dviejų kaimynų liktų nors kelių 
hektarų ginčas. Suprantama, kuo 
didesnį ginčą pavyktų sukelti ir išpūsti, 
tuo reikalingesnis atrodytų žinomo 
tarpininko bei "ta ikyto jo" vaidmuo.

Tenka apgalestauti, kad Minske 
žengtas dar vienas žingsnis būtent

šia kryptimi. Baltarusijos Prezidento 
rinkimus kažkam parūpo palydėti 
nedraugišku Lietuvai sprendimu anos 
šalies parlamente. Jei ten prasidės 
šio pobūdžio varžybos tarp dabartinių 
Baltarusijos politinių jėgų, džiaugsis 
tik trečioji valstybė, norinti atkurti savo 
viešpatavimą.

Irena VASINAUSKAITĖ

“BOBUTĖMS” 
LICENCIJŲ NEREIKIA
Taip valdybos posėdyje pasakė 

m iesto meras A. Saida, aptariant 
rinkliavos kainas už prekybą alkoholiu.

Ekonomikos skyrius (vedėjas A. 
Rupšys) jp are igotas kartu su 
Savivaldybių policija ir Higienos centru 
išdavinėti leidimus prekiauti alkoholiniais 
gėrimais. Kadangi mokesčiai už tokius 
leidimus beveik padvigubėjo, galima 
prognozuoti, kad vadinamųjų "bobučių" 
amatas vėl suklestės.

Jeigu svaigalai bus pardavinėjami 
gyve n to ja m s  s p e c ia liz u o to s e  
parduotuvėse ir skyriuose, už leidimą 
prekiauti venerius metus reikės mokėti 
30tūkst Kų. Už prekybą alumi prekybos 
ir visuomeninio m aitinimo įmonėse - 
mokestis 3 tūkst Lt Už leidimą prekiauti 
pilstomu alumi alaus daryklos foninėje 
parduotuvėje arba prekiaujant šiuo 
gėrim u išsinešimui prekijai mokės 
6000 litų per metus.

Visuomeninio maitinimo jmonėse 
prekiaujant ribotu alkoholinių gėrimų 
asortimentu, metinio le idimo kaina - 
5000 Lt; jmonėse, kuriose prekiaujama 
visų rūšių svaiginamaisiais gėrimais, 
ta ip  pat ir alumi (gamyklinėje taroje)
- 6000 litų.

jmonės, kurios prekiaus visų rūšių 
gėrimais irp ilstom u alumi, už le idimą 
m okės 7000 litų. Alaus baruose už 
le idimą prekiauti - 4000 litų.

Už leidimus prekiauti naktį imama 
papildoma tokio pat dydžio valstybinė 
rinkliava.

Už leidimą didmeninei prekybai 
(ūkine-komercine veikla užsiimančiose

jmonėse) Lietuvos Respublikoje 
pagamintais alkoholiniais gėrimais (taip 
pat alumi ir vynu) reikės mokėti:

a) jm onėms -15000 litų,
b) įmonių struktūriniams padaliniams 

-10000 litų.
Užsimokėjusiems 7000 litų bus 

leidžiama prekauti vynu, kuriame daugiau 
kaip 25 proc. etilo alkoholio, ir alumi 
jmonėse, o 60000 litų "supliekus” ,

bus galima “gir- _
dyti" žmones irtų  m

jm o n ių  s truk- i
tūriniuose pada- |
liniuose. |

Tik lietuvišku J
alumi jmonėms „
p rek ia u ti bus ”
leidžiama sum o
kėjus 5000 litų, jų |
s tru k tū r in ia m s  |
padaliniams-4000 ■
litų. ■

Leidimai ddmenhei prekybai įvežtais 
j Lietuvą svaigalais kainuos febai bangai. 
|monės, turinčios leidimą jvežti gėrimus 
j šaj, ir jų struktūriniai padaliniai mokės 
po 100000 litų kasmet; prekybos taškai 
už prekybą vynu (ne daugiau kaip22 
proc. etiio alkoholio koncentracijos) 
ir alumi • 50000 litų.

įmonės, turinčios teisę jvežti j Lietuvą 
alų bei prekiaujančios juo, privalės 
kasmet išsipirkti le idimus už 10000 
litų.

Leidimas vieną dieną prekiauti 
gėrimais parodose, mugėse kainuos 
100 litų, alumi -1 0  Lt.

E ko n o m iko s  sky riu s  p riva lo  
perregistruoti jmonių, turinčių teisę 
jvežti svaigalus j Lietuvą bei prekiauti

jais, leidimus. Perregistruojant būtina 
nurodyti adresus tų sandėlių, iš kurių 
prekiaujama alkoholiniais gėrimais.

Leidimų anuliavimui už įvairius 
pažeidimus sudaryta komisija.

B rangu? Tai negerk ite , 
neprekeukke, negirdykite! Gal tuomet 
atsiras darbo minėtajai komisijai, kuri 
galės apmokestinti savo paslaugas.

KAS "NUDŽIOVĖ" GARĄ?

Vadovauda
masi Uetuvos 
Respublikos 
vyriausybės 
nutarimu "Dėl 
k a in o d a ro s  
re g u lia v im o  
Respublikoje", 
v a l d y b a  
n u s p re n d ė  
p a b ra n g in ti 
p i r t i e s ,

esančios Basanavičiaus g. 11 name, 
pas laugas . M audynės p irty je  
suaugusiam žm ogui kainuos 3,00 
Lt, I ir II grupės invalidams bei 
ikimokyklinio amžiaus vaikams -1  
Lt.

Valdybos komunalinio ūkio skyriaus 
viršininko pavaduotojas p. P, Uleckas 
pasiguodė, kad Šiaulių V| "Pirtis” 
ne pačios didžiausios kainos. Vilniaus 
pirtyse vienas suaugęs asmuo moka 
4,50 Lt, o Kauno - 4,20 Lt.

Dabar vasara, todėl galime po 
sunkių, kaitrių darbo dienų nemokamai 
pasipliuškenti kokiame nors vandens 
telkinyje. Tačiau žiemą, skaitydami 
laikraščius, klausydamiesi žinių per 
TV ir radiją apie “stabilizaciją", pajusime

Ir galėsime suskaičiuoti mūsų daliai 
tekusius pabrangimus. Tuomet, tikiuosi, 
nebebus piktinamasi, kad pirtyse p. 
V. Landsbergis "nudžiovė” garą, o 
p. G. Vagnorius "nušvilpė” vantas, 
todėl ir pabrango maudynės?

BENZINO 
KONTEINERIŲ KARALIAI

Ar dar pamenate garsiąją komediją 
"Benzino kolonėlės karalienė"? Ne 
veltui primenu, - noriu, kad suprastume, 
jog benzino konteinerių savininkų 
gyvenimas irgi neliūdnas,

Šiek tiek komiškai nusispalvino ir 
valdybos posėdis, kuriame buvo 
svarstoma, kam skirti vietas naftos 
produktais iš konteinerių prekiauti. 
Vienas potencialių prek'autojų j posėdj 
neatvyko, kitas įtikinamai aiškino, kodėl 
mokesčių j miesto kasą sumokėjo 
vos ne 10 kartų mažiau nei jo  kolega:

- Močiutė sirgo, todėl neprekiavau. 
Turiu pažymą.

Prigrūmojęs mokėti m okesčius 
miestui ir SODRAI, sutvarkyti reikiamus 
dokumentus bei prekybvietes, meras 
A. Saida iš keturių prašiusiųjų tik dviem 
siūlė paskirti vietas naftos produktais 
prekiauti. Valdyba vienbalsiai tam prtarė.

Basanavičiaus gatvėje priešais 
mėsos kombinatą ir Tilžės gatvėje 
priešais gamyklą “ Stumbras" vietos 
prekybai skirtos R. Leščinsko, o 
Gumbinės gatvėje (apie 100 m nuo 
gatvės pradžios) naftos produktais 
leista prekiauti P. Risovo individualiajai 
įmonei.

Kiekvienam pretendentui j benzino 
konteinerių karalius meras linkėjo gerai 
tvarkytis bei mokėti mokesčius.

VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES VALDOVAI: GEDIMINAS(...), VYTAUTAS (...), ALGIRDAS MYKOLAS?

r  J VYKIAI 
UŽSIENYJE...
Rusijos prezidentas B. Jelcinas 

nurodė Valstybės Dūmai iki 
penktadienio apsvarstyti savo 
neigiamą sprendimą dėl antrojo 
privatizacijos etapo.

* * *

Krymo prezidentas Meškovas 
pareiškė, kad Krym as lieka 
sudėtine Ukrainos dalimi, o jis 
pats pripažjsta naujojo Ukrainos 
prezidento L. Kučmos valdžią.

*  * *

Bosnijos serbų parlamentas 
nusprendė la ikinai neskelbti 
tarptautinio taikos plano balsavimo 
rezultatų.

*  * *

JAV ir Makedonijos gynybos 
m in is tra i sus ita rė  dėl 
bendradarbiavimo plano, pagal 
kurj JAV tieks ginklus ir apmokys 
Makedonijos karininkus.

*  *  *

Antradienj pris iekė nauja 
Ruandos vyriausybė.

*  * *

JAV valstybės sekretorius V. 
Kristoferis antradienj Damaske 
pareiškė, kad sunku išspręsti 
nesutarimus tarp Izraelio ir Sirijos.

. ..IR 
LIETUVOJE
Šių metų pradžioje Lietuvoje 

gyveno 3 mln, 739 tūkst, žmonių. 
S ta tis tiko s  departam ento  
duomenimis, palyginti su 1992 
m., gyven to jų sum ažėjo 23 
tūkstančiais.

*  *  *

L iepos  18 d. posėdyje  
Vyriausioji rinkimų komisija sudarė 
m iestų ir rajonų referendumo 
ko m is ija s  be i p a tv ir tin o  jų 
pirm ininkus.

*  * *

Seimo pirmininkas Č. Juršėnas 
vakar dalvyvavo Minske vykusioje 
B a lta ru s ijo s  p rez id en to  A 
Lukašenkos, inauguracijoje.

*  * *

N a c io n a lin io  saugum o 
kom iteto nariai V. Petkevičius, A. 
Ivaškevičius ir K  Gaška protestavo 
prieš Seimo nutarimą dėl Uetuvos 
karių buvimo Danijos taikos 
palaikym o bataliono sudėtyje. J

pažinimo asis
G edim inas BUDGINAS 

A tke lta  Iš 1 p.
Bene re ikšm ing iaus ias  

artim iausios ateities įvykis - 
referendumas. LDDP pasirinko sau 
p a la n k ią  datą, kai žm onės 
labiausiai užimti. Referendumo 
iniciatoriai, jžvelgę Konstitucijos 
pažeidimus, kreipėsi j Konstitucini 
teismą. Netenka abejoti, kad 
daugum a atėjusiųjų pasisakys už 
referendumui teikiamą jstatymą 
ar jo  nuostatas, tačiau tebegalioja 
norm a - 50 proc. rinkėjų barjeras 
kurį įveikti labai sudėtinga.

K r ik š č io n y s -d a m o k ra ta i 
a tša u kė  savo  partijos 
devyniasdešimties metų jubiliejų. 
Tai reikšminga sukaktis, liudijanti 
g ilia s  k rikšč ion iškos ios  
dem okratijos tradicijas. Tačiau 
pastebime, kad garbinga praeitis 
(tiek žmogaus, tiek organizacijos) 
n ū d ie n o s  L ie tu vo je  dar 
negarantuo ja  pripažinim o ar 
sėkm ės ateityje.

Triumfuoja 150 milijonų brazilų 
ir  rom antiškojo futbolo stiliaus 
gerbėjai visame pasaulyje: Brazilija 
- čempionė. Vsada puiku, kai tauta 
g a li ta ip  v isu o tin a i švęsti 
n a c io n a lin io  pasid idžiavim o 
šventę, vienybės džiaugsmą

Kometa atakuoja didžiausią 
Saulės sistemos planetą - Jupitel 
Astronautai prognozuoja pačias 
prieštaringiausias šios kosmines 
katastrofos pasekmes Žemei | 
Žmonija tai gali išsiaiškinti kaip 
jva d ą  A p o ka lip sė n , rūstų 
perspėjimą ar net naujos epochos 
pradžią . M um s atrodantys 
reikšmingais politiniai, ekonomini» 
ir kitokie įvykiai, ju os  sugretinus, 
tampa juokingai menki, nes j» 
Kosmoso, Visatos, AmžinyBes 
sritis. Todėl nedustu H918 I 
daugiažodžiauti. J

A U S R O S  A L Ė J A

2. LIETUVOS  
VALDOVŲ RŪMAI. 

ISTORIJOS  
PASLAPTYS

Aleksandras RUZGYS 
Tęsinys. Pradžia Nr. 54

Bendraujant su Napoleonu 
Kitkausku ir kitais Vilniaus pilių 
tyrinėtojais, atsivėrė iki šiol nežinomos 
pilies teritorijos, o kartu ir visos Lietuvos 
istorijos paslaptys. Pasirodo, dar iki 
Gedimino valdymo Vilniuje stovėjo 
galingos pilys. Mindaugas XIII a. 
pradžioje kalno papėdėje pastatė pilj, o 
vėliau, apsikrikštijęs, buvusios 
pagoniškos šventyklos vietoje pastatė 
pirmąją Vilniaus katedrą. Ir pilis, ir 
katedra buvo mūrinės. Tyrinėtojų rastos 
Mindaugo laikų pastatų liekanos yra 
niekur iki šiol neminėti, visiškai nežinomi 
baltiškosios architektūros pavyzdžiai. 
Vytautas buvusios pilies vietoje pastatė 
naujus, gotikinius pilies rūmus. Rūmų 
statybai buvo naudojama daugybė 
plytų, kurios buvo gaminamos 
molynuose dabartinio "Lietuvos" 

viešbučio  te rito rijo je . Rišamajai 
medžiagai naudojo laukinių paukščių 
kiaušinių baltymus. Dar ir šiandien 
nejmanoma tokios plytos išimti iš sienos 
- ją reikia trupinti po gabalėlj. šie rūmai 
•u tuometine technika buvo pastatyti tik 
per trejus metus. Nuo Vytauto laikų 
Vilniaus pilių niekas nepuolė ir jos 
klestėjo ikiŽyg Imanto Augusto valdymo 
la ikotarp io. Valdant Žyg im antu i 
Senajam, XVI a. pradžioje, Vilnius buvo

didelis Europos 
dalies politinis, 
ekonominis ir 
kultūrinis centras. 
O Žygimanto 
Augusto dvare, 
kaip liudija to 
meto keliautojai, 
turto buvo tiek, 
kiek jo neturėjo 
net Romos 
popiežius ir 
Venecija, kartu 
sudėjus. Valdovų

rūmuose išdidžiai vaikščiojo porelė liūtų 
ir ganėsi dešimt kupranugarių. Ką gi, ir 
tuometiniai Lietuvos valdovai mėgo 
egzotišką prabangą, tačiau tuometinė 
Lietuva buvo viena galingiausių Europos 
valstybių. Apie rūmų turtingumą byloja 
1500 rastų koklių, - kiekvienas iš jų yra 
atskiras meno kūrinys. Europos 
m uzie juose 
eksponuojama 
tik per 300 
k o k l i ų .
R enesanso 
s t i l i a u s  
kunigaikščių 
r ū m u o s e  
b u v ę  
g o b e le n a i,  
indai, kokliai 
ir kiti radiniai 
yra gerai 
iš s i la ik ę .
P u i k i a i  
išlikusios ir 
Vytauto laikų 
m e d i n ė s  
g r i n d y s ,

Europoje, buvo statomos ant pelkių. 
Durpės ir vanduo sudarė puikias 
sąlygas idealiai išsilaikyti medžiui, 
odai, moliui ir kitoms medžiagoms. 
1655 m. caro armijai susprogdinus 
didelį rūsj, iki šiandien išliko pirmojo, 
antrojo ir trečiojo aukštų fragmentai. 
Tais metais iš Vilniaus traukdamasis 
Radvila išsigabeno 150 vežimų, pilnų 
aukso, sidabro ir kitų brangenybių. 
Vilniaus pilis visiškai sunaikino caro 
armija 1831 m. sukilimo metu. Buvo 
nušluoti nuo žemės paviršiaus 24 pilies 
teritorijoje buvę pastatai. Ačiū Dievui, 
kad katedros ir varpinės nugriauti 
nesiryžo net užkietėjusių budelių ranka.

Šiandien dalis atkastosios 
Žemutinės pilies griuvėsių apgaubta 
milžiniškų angarų. Išlikusios tvirtos 
sienos ir kolonos kvėpuoja protėvių 
stiprybės dvasia. Čia galima pastovėti 
prie aukuro, vaidilučių kūrento prieš 2,5

kurios 500 
metų buvo 
u ž l i e t o s  
vandeniu, nes 
Vilniaus pilys, 
v ie n in te lė s

tūkstančio metų.
Pilių tyrinėtojai, istorikai, archeologai 

džiaugiasi, kad valstybė padeda ir 
pritaria vykdomiems darbams. Jau 
paskelbtas konkursas prezidentūros 
jkūrimo Žemutinės pilies rūmuose 
projektui jgyvendinti. Kol kas ir 
Prezidentas, ir pilių tyrinėtojai žaidžia 
įdomius žaidimus. Pilių “ atstovai" tikisi, 
kad ištyrus visą pilies teritoriją, 
pasirodys,'jog čia įrengti prezidentūrą 
neįmanoma. Prezidentas, forsuodamas 
projektą, nesitraukia iš užimtų pozicijų. 
Keista, kad neabejingieji Vilniaus pilims 
ir jų likimui šiandien kukliai tyli, nors ir 
nesutinka. Nejau visos Lietuvos praeitis, 
jos kultūra ir istorija verta tiktiek, kiek gali 
būti naudinga A. Brazauskui ir jo 
komandai.

Apie karališkuosius A. Brazausko 
ketinimus skaitykite kituose AA 

numeriuose.
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RAŠO
“AUŠROS
ALĖJAI”

BULENAI

PINIGAI
PINIGAI...

Neseniai ] mano rankas pateko 
"Vakarinių naujienų" numeris. Kas 
dedasi musų Lietuvėlėje?

"Tik “Elinga" padėą Jums linksmai 
praleisti laiką" ir "Zagandrija", ir 
Laukinė orchidėja", ir "Laukinė 

žvaigždė” ir t. t. Dar ir daugiau yra 
tokių “ šaunių" merainų. Ir skelbimų 
kaskart daugėja... Kur eina Lietuva?

Kažin ar tų. merginų tėvai nelieja 
ašarų. O “ gražuolių" mamos kažin 
ar manė, kad šitaip jų dukrelės 
užsidirbs pinigus?

Juk ta mergina, kuri per dienas 
naktis glamonėjamą kada nors sukurs 
savo šeimą...

Orchidėjos, Elingos, pagalvokite 
apie tėvus. Negi jie to jus mokė? Juk 
dauguma mamų praverkė akis, kad 
jų dukros šitaip užsidirba pinigus.

Manau, kad laikraščiai, kurie 
spausdina tokias reklamas, labai save 
sumenkina. Ar apie tai nepagalvoja 
laikraščių redaktoriai? Bet turbūt ir 
juos valdo pinigai...

V ita RUPKUVIENĖ

LANKYK 
TUOS, KURIE 

LAUKIA
Teko matyti, kaip gatve ėjo moteris, 

atrodo, serganti. Ji atsisėdo ant 
suoliuko pailsėti, greta prisėdau ir
aš.

- Išėjau šiaip taip j miestą, - tarė 
man močiutė, - noriu nusipirkti mūsų 
laikraštj.

- O koks, močiute, tas “ mūsų 
laikraštis"? - paklausiau.

- "Aušros alėja", - atsakė ji ir dar 
išvardino: "Lietuvos aidas", "Voruta",
Katalikų pasaulis". • Bet ir šlamšto 

nemažai.
Ji norėtų, kad "Aušros alėja” išeitų 

dažniau, o komunistinių neskaitanti..! 
Jai pritariau ir aš. Daug juose melo. 
Tad lankyk, "Aušros alėja', tuos, kurie 
tavęs laukia ir tave skaito.

Danutė UZKURIENĖ

“Jeigu mums niekas nesutrukdys 
pagyventi laisvai dar dešimt, gal 
penkiolika metų, Lietuva, šitas žemės 
ūkio kraštas, taps laimės šalimi. 
Matome aiškiai, kaip kasmet žemė, 
tinkamai prižiūrima, duoda vis didesnį 
derlių, gražėja mūsų sodybos, lankose 
ganosi pieningos juodmargių bandos, 
ir visa tai mes pasiekėme per nepilnus 
dvidešimt metų” , - prieš karą kalbėjo 
žem ės ūk io  m in istras Stasys 
Putvinskis. "Palengvės tiek maisto, 
tiek kaimo žmonių gyvenimas. Pakaks 
dirbti tik po keletą valandų” , - ministrui 
pritarė tuom etin is prekybos ir 
pramonės rūmų direktorius Vladas 
Kurkauskas. “ Taip kalbėdavo šitie 
valdžios vyrai, atvažiavę į savo ūkius 
Bubiuose, visada apsilankydavo ir 
kaimynystėje esančiuose kaimuose. 
Pasižiūrėdavo j liūliuojančius javų 
laukus, ganyklose besiganančias 
galvijų bandas, pasidžiaugdavo tuo, 
kas pasiekta, pasidalindavo ateities 
planais” , - prisimena Juozas Urbietis 
iš Bulėnų kaimo.

Nelemta buvo išsipildyti valdžios 
vyrų žodžiams. Keturiasdešimtųjų 
bolševikinė okupacija viską sujaukė, 
o jau po metų, birželyje, prasidėjo

teroras, tremtis, žudynės. Butėnuose 
pirmąja auka tampa visų gerbiamas 
ir mylimas Kurtuvėnų mokyklos 
mokytojas, aktyvus visuomenininkas, 
buvęs šaulių būrio vadas Baltutis. Jj 
su šeima ištrėmė j Sibirą ir ten 
numarino badu. O po savaitės - karas. 
Atsitraukdami bolševikai įsisiautėjo. 
Vietinių komjaunuolių dėka vos 
nebuvo sunaikintas visas kaimas. 
Nužudė jo gyventojus Vileikienę, Vileikj 
ir Kerą. Tik tiek, nes daugiau nespėjo: 
bolševikams ant kulnų lipo vokiečiai.

Siaubingiausi buvo pokario metai. 
Vyrai slėpėsi; dauguma priėmė LLA 
priesaiką, tapo partizanais. Paskelbus 
amnestiją, susitarėme; kurie gali, turi 
registruotis ir laisvėje būdami padėti 
partizanams. "Prisiregistravau ir aš, 
- pasakoja Juozas Urbietis, - bet 
kažkas įskundė, kad turėjau ginklą, ir 
mane be teismo ištrėmė į Vorkutą. 
Ten nuteisė penkiolikai metų. Rašėme 
skundus, kad buvome apgauti, veftui 
pasitikėjome amnestijos pažadais. 
Gal dėl to, o gal norėdami mus visus 
surinkti, po pusantrų metų paleido j 
namus. Parvažiavęs radau 
belaukiančius stribus, kurie pasakė: 
"Iš mūsų akiųtu niekur nedingsi". Be 
to, namuose jau neberadau geriausio 
savo draugo - aštuonioliktųjų metų 
laisvės kovų savanorio, paskutiniojo 
mūsų šaulių būrio vado Vacio Vileikio. 
Jis žuvo partizaninėse kovose. Per 
1948 m. vežimus spėjau pabėgti, - 
ištrėmė tik brolį Joną su žmona ir jo 
uošve, bet nepraėjus metams sučiupo 
ir mane. 1949 m. kovo 25-ąją mane 
su žmona ir pora dukrelių ištrėmė į

S ibirą. S ūnus 
Juozukas tebuvo 
tik dviejų savaičių. 
Suvyniojęs j sku
durus, padaviau jį 
kaimynams, ir jie 
išaugino.

Kai sugrįžau iš 
Sibiro, nei savo 
sodybos, nei kai
mo neberadau. O 
graži buvo sody
ba, - nauji trobe
siai, gausi galvijų 
banda... Ir sva
jonės: Lietuva, 
m inistro Stasio 
P u tv insk io  ž o 
džiais, bus laimės 
šalis. Mūsų šak
nys buvo giliai 
įleistos j šitą Bu
lėnų žemę. Savo 
gyvybės kaina 
norėjome apginti 
ją  kaip m ūsų 
protėviai, š ia n 
dieną vėl mes 
laisvi. Jei ne mes, 
tai mūsų vaikai ar 
va ika ič ia i vėl 
įsikurs savo že
mėje, ir naujam 
gyvenimui prisi
kels gimtinė Bu- 
lėnai".

Alfonsas
DAUNYS

SKURDUS DVASIA
Apie žmogų, jo  įsitikinimus, išsilavinimą 

spręsti galima iš laikraščių, kuriuos jis skaito.
Štai mergina spaudos kioske nusipirko 

laikraščius "Onutė", "Jonis". Pagalvojau, tuščia 
tavo dvasia, mergužėle, jei tik tokius laikraščius 
skaitai. Paskui dvi mergaičiukės pribėgusios 
paprašė laikraščio "Neliūdėk".

Man atrodo, kad nė vienas rimtas žmogus

neskaitys nei “ Onutės", nei "Jonio".
Renkasi žmonės laikraščius. Dabar 
jie brangūs, bet vieni skaito tikrai 
vertingus, k itiem s - įd o m io s  
"pamazgos". Kiekvienam - savo ir 
pagal save. O liūdniausia, kad tokie 
nepadorūs žurnalai yra pardavinėjami 
vaikams, jaunimui. Patys matome, 
koks mūsų jaunimas, bet vis tiek į

rankas brukame visokias bjaurybes: tegul skaito, 
tegul "m okosi” . Nebėra lietuvaičiams būdingo 
kuklumo, nuoširdumo, jautrum o. Dabar 
kiekvienas žiūri naudos tik sau. Apgauti kitą, 
apšmeižti - prestižo ir garbės reikalas. Visai 
nesvarbu, artai vaikas, ar senas ligotas žmogus...

L a u ryn a s  P A U L A U S K A S

2-3 HA: NUOSAVYBE AR 
NUOMA?

Kęstutis JUOZĖNAS
Šiuo metu svarbia problema tampa 

2-3 ha žemės paskyrimas, nes 
kiekvienas kaimietis jos nori turėti. Ir 
to neignoruokime. Ar skirti gyvenan
čiam kaime 2-3 ha žemės, neturėtų 
būti nei dešiniųjų, nei kairiųjų diskusijų 
objektu. Diskutuoti galima dėl žemės 
valdymo form os (susigrąžinimas, 
nuoma, pirkimas) ir išdėstymo 
(viename sklype, atskiromis dalimis). 
Kaimietį neigiamai veikia straipsniai 
dešiniųjų spaudoje, teigiantys, kad 
negalima šios žemės privatizuoti. Dalis 
kaimiečių vien dėlto , kad neprarastų 
turimos žemės, nepritarė parašų 
rinkimo akcijai (referendumas "Dėl 
neteisėto privatizavimo, nuvertintų 
'"dėlių ir akcijų bei pažeistos

teisėsaugos"). Todėl reikėtų ga
rantuoti šios žemės suteikimą ir nelie
čiamumą atitinkamam laikotarpiui, 
nenustatant nuosavybės formos. 
Žemės yra pakankamai. Manyčiau, 
kad ją galima privatizuoti. 2-3 ha zona 
paprastai būna aplink gyvenvietes ir 
tikrai tai nėra tinkama vieta stambių 
ūkių steigimui. Kaimiečiams, laikan
tiems keletą gyvulių, patogu turėti 
žemės šalia savo namų. Tokius žemės 
sklypus galima įdirbti susikooperavus. 
Žlungant kolūkinės santvarkos 
liekanoms - bendrovėms, 2-3 ha že
mės ploto suteikimas turi būti spren
džiamas atsakingai, nes tai yra susiję 
ne tik su žemės ūkio vystymu, bet ir 
su socialinėmis kaimo žmonių prob
lemomis.

t r u m p a m S T i a u l Fų
Lengvatinis kreditas -1080 tūkst. 

[Jj • paskirstytas gyvenamųjų namų 
statybos bendrijai Tilžės 61, 61a, 61b, 
b'c socialiai remtiniems asmenims.

1994 m. 55 tūkst. litų paskirta 
eabilituotų asmenų, norinčių grįžti j  
' evynę, butams statyti arba prikti. Už 
rias !ėšas nupirkti trys vieno kambario 
venas trijų kambarių butai.
ŪMOS sugrįš apie 40 žmonių.

et 30 tūkst. litų skiriama tiems 
_ _nėms, kurie gyvena savininkams 
.im tinuose namuose. Už šiuos 
1 nupirkti  du butai - vieno ir 
V|ejų kambarių.

kooperatyvus priimti nauji 
«'• Pirmadienį valdyba patvirtino 
, naujokų" sąrašą.

nustatė nuosavybės teisę 
[ĮgLbendrovei “Šiaulių stumbras"

į pastatus, esančius Tilžės g. 225 ir 
užimančius 143292,0 m2 ploto žemės 
sklypą. Statinių sąraše - 32 objektai.

Šiaulių stumbrui" pavesta per 10 
dienų kreiptis į miesto projektavimo, 
inventorizavimo ir paslaugų biurą dėl 
teisinės pastatų registracijos.

* * *
Trylikai šiauliečių bendrabučiuose 

skirti kambariai, o trims asmenims - 
tik gyvenamosios vietos bendrabučio
kambariuose.

* *  *

Keturiems beglobiams vaikams 
paskirti globėjai.

| kūdikių namus atiduoti penki 
beglobiai vaikai.

* * *

Vienai šiaulietei suteikta Lietuvos 
Respublikos pilietybė.

paruošė Irena VASINAUSKAITE

JONIŠKIS
Lazdyniškių kaimo žmonės, 
nebetekę kantrybės, ryžosi 
piketuoti dėl neišmokėtų 
pinigų už pieną. Pasak jų, 
sep tin tas  m ėnuo p in igų  
niekas nemoka, o pažadų jau 
gana. Pieninė Lazdyniškių 
žmonėms skolinga 42624 
litus (iki birželio J  dienos), ši 
suma - be palūkanų, o kur dar 
jos... Nuolat skatinama vežti 
pieną į pieninę, o užmokama 
tik pažadais, kad greit viskas 
pasikeis. Žmonės nebeketina 
vežti pieno į punktus. O 
mažėjant pristatomo pieno 
kiekiui, mažės ir gamyba, tuo 
pačiu ir pajamos. Pieninė 
balansuoja ant bankroto 
ribos.
* * *
Teatras "B e nd raam žia i" 
balandį pakėlė sparnelius ir 
išskrido į Vokietiją. Kelionės 
tikslas - Fricdrikshateno 
teatrų  festiva lis . Teisę 
da lyvauti jam e teatras 
užsitarnavo kurdamas ir gerai 
pas irodydam as respub li
kinėje apžiūroje. Už tai 
liaudies kultūros centras 
paskyrė teatrui šią kelionę. 
Kolektyvo vaikams atstovauti 
Lietuvai festivalyje padėjo 
malonūs mūsų teatrinės 
veiklos rėmėjai.

AKMENĖ
Praėjusj sekm adienį 
Akmenės parapija šventė 
švenčiausiosios Mergelės 
Marijos Škaplierinės atlaidus. 
D a lyvaujant K ruop ių  ir 
V iekšnių klebonam s, 
atlaiduose parapijiečiams 
pris istatė naujasis
akm enišk ių  dvasin is 
ganytojas Ignacas Žeberskis.

TELŠIAI

Telš iuose kuriam a bendroji 
L ie tu vos -L enk ijos  įm onė 
"Litkomal". Jos steigėjas - AB 
"G e lž b e to n is "  Ir lenkų 
koncernas "Komai". įmonė 
gamins plyteles šaligatviams, 
aikštėms. Plytelės bus dažytos 
ir' natūralios spalvos. Žaliavos 
tikimasi gauti iš Vokietijos.

Liepos 10 dienos ankstų rytą

kelyje Telšiai-Seda įvyko šiurpi 
avarija, kurios metu buvo 
mirtinai sužaloti keturi asmenys. 
Automašinos vairuotojas viršijo 
greitį. Šios avarijos metu žuvo 
dv ideš im tm e tė  Inga
Kesminaitė. Mirtinai sužalotas 
ligoninėje tą pačią dieną mirė 
Andrius Žutautas, gimęs 1973 
metais. Kitą dieną mirė kartu 
važiavęs Policijos komisariato 
da rb u o to ja s  A lg im antas 
Norkus, gimęs 1966 metais, ir 
vos penkiolika metų sulaukusi 
S andra Jucytė . Gal 
atsitiktinumo dėka liko gyva ir 
gydosi ligoninėje nevarėniškė 
aš tuon io likm e tė  Jov ita  
Kevešaitė, v ien in te lė  šio 
ek ipažo da lyvė, ga lin ti 
objektyviau paaiškinti avarijos 
aplinkybes.

PAKRUOJIS
Rajono valdyba, jos kultūros 
skyrius  p ride ram ai su tiko  
Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
dalyvavusius meno saviveiklos 
kolektyvus. Vienybės aikštėje 
parvykusią delegaciją - 283 
žmonių būrį - pasveikino ir

padėkojo už atliktą darbą 
ra jono  va ldy to jo
pava duo to jas  K. Ž irkas; 
valdytojas B. Gvazdauskas 
įte ikė  apdovano jim us 
kolektyvų vadovams.
*  *  #

L inkuvos apylinkės
žem d irb ius  jau lanko 
m iestieč ia i, p rašantys 
parduo ti jiem s  cukrin ių  
runkelių derlių. į sodiečių 
klausimą, iš kur jie gavo 
saldžiųjų šaknų pardavimo 
kvotas, be kurių liko dalis 
runkelių augintojų, atvykėliai 
neatsako.

spec ia lio jo je  
nuo šių metų 
dienos laikinai 

nutarta įsteigti vaikų globos 
grupę. Tam iš šių metų rajono 
biudžeto bus paskirta 20 
tūkstančių litų ir 6,5 etato.

Kelmės mažasis teatras tris 
savaites viešėjo Danijos 
T on derio  mieste,
tarptautiniame mėgėjų teatrų 
festivalyje, kuriame dalyvavo 
14 kolektyvų iš 8 valstybių.

Neapsieinamė be vagysčių. 
Pavogta Burnių bendrovės 
kum elė ir  Elenos 
Šimkevičienės iš Lenkviečių 
arklys. Iš Lupikų kaimo 
gyven to jo  Sva jūno
Strelkausko namų dingo 
m agneto fonas; iš
likv id u o ja m o s  Kražių 
bendrovės grūdų sandėlio - 
ven tilia to rius , antrasis - 
iškomplektuotas.

paruošė 
Vida SIMONAITIENĖ

A U Š R O S  AL Ej A



I Ketvirtadienis, liepos 21 d.
, LIETUVOS TV
l 7.45 Labas rytas. 8.1 § TV anonsas. 

1 18.00; 18.15; 18.35 Žinios. 18.45
■ Vaikams. 19.25 Krikščionio žodis. 
J 19.35 Vyriausybė nutarė... 19.50 Vizitinė 
I  kortelė. 20.15 TV anonsas 20.20 Katalikų 
|T V  studija. 21.00 Panorama. 21.35 
I  Videospektaklis "B iografija ..." 23.20
■ TV anonsas. 23.30 Vakaro žinios. 
123.45 Dviratininku lenktynės "Aplink
■ Lietuvą” . 23.55 F. ''Anapus tikrovės". 
■"Liepsnincjas teisėjas".

i  8.45 F. “Santa Barbara". 9.35; 14.00: 
J 19.20; 21.30; 23.30 Anglų 
Ik .  pamokėlės. 10.20 
|F . "Revanšas"

18.00 Naujienos. Nuomonės. 18.30 
Dainuoja A  Buincvas. 18.55 TV anonsas.
19.00 Dok. f. 19.30 Koncertas. 19.50 
Stilius. 20.20 VRS kamera. 21.00 
Panorama 21.25 Po savo stogu. 22.05 
TV anonsas. 22.10 F. "Senis”  - 
“ Galvosūkis” . 23.15 Vakaro žinios. 
23.X  Dviračių lenktynės "ApSnk Lietuvą". 
23.40 Pasauki) roko žvaigždžių koncertą.

TELE-3
9.00 Animac. filmai. 11.00 F. "Laimės 

diena". 12.40 Anglų k. pamokėlė. 
12.50F. "Revanšas” . 14.50RodoK- 
2  15.20 Futbolas be sienų.
1615

■ & .f V C g 0 S ,.  1110; 17.45 F. "Lulu 
■- gėlių angelas".
1 16.40 F. "Ateis
■ siaubų siaubeliai"
J 18.10 F. "Revanšas'
1 19.00 Naujausios
■ žinios. 19.25 Su 
[ v i s o m i s  
I  smulkmenomis. 19.35 F
I  "Santa Barbara” . 20.25 Vitrina 20.35 
j Žinios. 20.40 CNN žinios. 21.35 Kaip 
'  apsaugoti automobilj. 21.55 Filmas. 
|23.35 Muzika.
■ L itP o liln te r Ir OSTANKINO TV

7.00 Programa "Ryto ratas” . 9.00 
|F . “ Laukinėrožė” . 10.00; 14.00; 17.00; 
120.00; 23.25 Naujienos. 15.25 Animac. 
Jf. 15.50 Multitrolija. 16.10“ ...lki 16-os 
I  ir vyresniems". 17.25 Dokumentai ir 
|  likimai. 18.00 Piko valanda. 18.25 F.
■ "Laukinė rožė". 18.55 E, Ftia2anovo 
■autorinė programa. 19.40 Labanakt, 
I  vaikučiai. 20.40 MaskvaKremlius. 21.00 
iL o to  "M ilijonas". 21.30 F. “ Tiesiai į 
J širdį", 23.40 F, "Kas nutiko mažytei 
IDžeinei?".
I  Penkiad ienis, liepos 22 d, 

LIETUVOS TV
I 7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.
118.00; 18.15; 18.35 Žinios. 18.45
■ Vaikams. 19.25 Dok serialas “Laisvės 
J klystkeliai", 20,25TV anonsas. 20.30 
iŠ . Pabedinsko reportažai. 21.00
■ Panorama 21.35 F . ' Nerami tarnyba" 
J- 'Teisingumo nuopolis” . 2225 Laisvės 
I  alėja. 22.45 Videofilmas "Skamba 
|  skamba kankliai”  23.25 Vakaro žinios.
123.40 Dviratininkų lenktynės "Aplik 

Lietuvą". 23.50 F. "Nensi Veik". 2 s.
|  TELE-3
■ 8.45 F. "Santa Barbara". 9.35 F.
J “ Kapitonas Nemo”. 3s. 10.40; 14.00; 
119.20; 23.15 Anglų k. pamokėlės. 
1 11.40; 18.05 F. “ Lulu - gėlių angelas".
411.55 Filmas. 16.50 Filmas. 17.45 
■Madų žurnalas. 18.30Pane/ėžioTV 
Įprogram a. 19.00 Nujausios žinios.
•  19.25 Su visomis smulkmenomis.
Į 19.35 F. "Santa Barbara". 20.25 Žinios. 
120.30 CNN naujienos. 21.35 Dok. f.
■ 22.00 F. "V isą naktį” . 23.20 Muzika.

L itP oIiin ter ir  OSTANKINO TV 
I 7.00 Programa "Ryto ratas". 9.00
■ F. "Laukinė rožė” . 9.45 Biznis. 10.00;
■ 15.00; 17.00; 20.00; 23.00 Naujienos. 
■15.25 F. "Buratino nuotykiai". 1 s.
1 16.50 Privatininko abėcėlė. 17.50
■ Žm ogus ir įstatymas. 18.20 F.
J “Goriačevas ir kiti” . 35 s. 18.50 Stebuklų 
I  laukas. 19.40 02 Kronika 20.45 Savaitės
■ žm ogus. 21.05F. "Denas Ogastas".
,  12 s. 22.10 "Požiūris" su A. Uubimcrvu.
■ 23.10 Videokaukas. "Drakula".
I  šeštad ien is , liepos 23 d.
, LIETUVOS TV
' 9.00 Programa 9.05 Vaikams. 10.00
|  šarka. 10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų
■ kalba. 11.50; 18.55 TV anonsas. 11.55'
J Kelias. 12.25 K. Mažeikos reportažai
1 12.55 F. "Degrasi davynmetė". 5 s.
1 13.25 Pasaulio sportas. 14.25 TV
■ spektaklis "Rožynas". 16.05 Dok f 
* 17.00 Sveikinimai Ignalinos kraštu-

Dok. f. 17.05 
Grupės “Aukuras” koncertas. 

17.40 F, "Lulu - gėlių angelas". 18.10 
Pasaulio sportas. 18.40Stilius. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Mokslas ir 
technologija 19.40 Šou biznis. 20.00 
MTV Europen TOP 20.2200 F. “Praradę 
garbę". 24.00 Filmas.

L itP o liln ter Ir OSTANKINO TV
9.00 Programa "Ryto ratas". 11.00 

Lietloto. 11.05 Laida "Viskas". 11.25 
Įveikimas. 11.55 F. "Dviračių 
tramdytojai”. 13.25 Knygų rūmai. 14.00 
Naujienos. 14.20 Vaikams "Kibirtele 
vib ir” . 15.40 Horoskopas savaitei. 
15.50 Gyvūnijos pasaulyje. 16.30 
Žmogus ir įstatymas. 16.40 Šaunusis 
septynetas. 17.35 Iki ir po... 18.30 
Bomond. 18.45 F. "Bjulalendas” . 5 
s. 19.40 Keturi ratai. 20.00 Naujienos 
plius. 20.45 F. "Komisaras". 7 s. 21.40 
Oba na. 22.25 Geros valios žaidynės.
23.05 Naujienos. 23.20 F. "Sensacija” . 

Sekmadienis, liepos 24 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime 

Kristų. 9.35 F. "Pagaliau skambutis” .
10.00 Mažesni už mus. 10.20 
Sekmadienio spektras. 11.00 Krepšinio 
pasaulyje. 11.45 Studija MT. 12.30; 
18.15; 22.25TV anonsas. 12.35 Dok. 
serialas "Svajonės ir tikrovė". 5 d.
13.05 F. "Degrasi devynmetė” . 6 s. 
13.35 "Didžioji Britanija šiandien".
14.05 Sveikinimu koncertas. 14.55 
TV spektaklis "Čia nebus mirties". 
17 .X  Pasaulio koncertų salėse. 18.10 
Žinios. 1820 Dok. žurnalas “Gyvenimas 
senatvėje” . 18.50 Automobilių "Nascar 
W inston”  taurės varžybos. 19.20 
Būtovės slėpiniai. 20.20 Laida “Beveik 
rimtai". 21.00 Panorama 21.25 Kalbos 
viktorina "M oki žodi - žinai kelią” . 
22 .X  Mūsų miesteliai. 23.35 Dviratininkų 
lenktynės "Aplink Lietuvą".

TELE-3
9.00 Animac. f, 11.00 Langas j 

gamtą. 12.00 Anglu k. pamokėlės.
12.10 F. "Revanšas". 13.00 CNN 
naujienos. 1 4 X  Gyvūnijos pasaulyje. 
16.45 F. "Paaugliai visatoje". 17.00 
Stebuklingas V. Disnėjaus pasaulis". 
17.55 POP TV. 18.50 Horoskopas. 
1 9 .X  Naujausios žinios. 19.20 F. 
"Veltėdis". 21 .X  Savaitės nąujienos.
21.10 Madų žurnalas. 21X  Žvelkime 
atidžiau. 21.45 Filmas,

LitPoIiin ter ir OSTANKINO TV 
7 .X  Olimpinis rytas. 7.45 Sportloto.

8.00 Maratonas-15.8 .X  Iš ryto ankstėliau.
9 .X  Poligonas. 9.30 Kol visi namuose.
1 0 .X  Rytinė žvaigždė. 1 0 .X  F. 
“ Kontrolinis suaugusiems". 8 f. 11.35 
Mieste N. 12.05 ‘ Špargalka". 12.10 
Dok f. “Kusto komandos povandeninė 
odisėja". 13 .X  Geros valios žaidynės. 
14 .X  Naujienos. 14.20 Eteryje "M ir” .

15.00 Gyvas amatų medis. 15.05 
Amerika su M. Taratuta 15.40 Animac. 
f "Krepšinio karštligė’', “Tikrieji vaiduoklių 
m edžiotojai” . 16.35 Geros valios 
žaidynės. 18.40 Tangomanija. 19.00 
LIK-94,20.55; 21.45 Reklama. 21.00 
Sekmadienis. 21.50 Sporto savaitgalis. 
22.05 Kabaretas "Visos žvaigždės". 
2 3 .X  Naujienos. 23.10 Pranašai.

SAT 1
Ketvirtad ienis, liepos 21 d.

16.05 F. "Bonanza". 
1 7 .X  F. "Kraujo ryšiai". 
18.00 ‘ ‘R iz ikuo k!" 
Viktorina 1 8 X  Regioninė 
programa 19.XJ'Lošk 
va bank!” 20 .X  Žinios. 
20.19 Sporto naujienos. 
2 0 X  "Laimės ratas". 
21.15 F. ‘Volfo policijos 
n u o va d a ". 22.15 

T iesiog inė laida su M. 
šreinemakers. Žinios.

Penktad ienis, liepos 22 d.
1 7 ,X  F. "Pasirodymas". 18.00 

"Rizikuok!” Viktorina 18.30 Regioninė 
programa. 1 9 .X  "Lošk va bank!” 
2 0 .X  Žinios. 20.19 Sporto naujienos. 
2 0 X  "Laimės ratas” . 21.15 F. 
"Brubakeris". 23.50 F. "Stepheno 
Kingo "Tai".

Šeštadienis, liepos 23 d. 
7.40-11.40 Vaikams. 12.10 F. 

'Senasis Heidelbergas". 14.05 F. “Jauno 
žm ogaus nuo tyk ia i” . 16.00 F. 
"Nediskretiškas” . 17.30 "Rizikuok!" 
18,X  “Lošk va bank!” 19.X  Futbolas. 
1 9 X  F. "Siauras takas". 20.20 Žinios.
20.30 "L a im ė s  ra tas". 21.15 
Pageidavimų koncertas. 2 3 .X  "Vyre 
vyre".

Sekm adienis, liepos 24 d.
7.20-9.15 Vaikams. 10.10 F. “Skersai 

galaktiką, po to j kairę” . 10.35 F. 
"Tarzanas” . 11.05 "Vyras, kurisvilku 
staugia”. 11X  Žaidimų pasaulis. 12.X 
“Super!" 13.X Politika 14.X F. "Blekas 
-Juodasis žaibas” . 1 4 X F . "Karson 
Sitis” . 16.00 F. "King Kongas” . 18.15 
F. “Gelbėtojai iš Malibu". 19.15 "Laimės 
ratas". 2 0 .X  Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20 .X  ‘Terra magica”. 21.15 
F. "Baisūs ketinimai". 23.10 Pokalbis 
bokšte.

BALTIJOS TV

Penktadienis, liepos  22 d.
7.30 Baltijos rytas. 7.50 Verslo 

žinios. 8 .X  "Nakties riba” . 33 s. 8.30 
"Taip sukasi pasaulis” . 39 s. 9.30 
CNN valanda. 18.45 Žinios. 18.50 
"Taip sukasi pasaulis". 39 s. 19.45 
Pasaulio naujienos. 2000 'Taip sukasi 
pasaulis” . 40 s. 20.55 Pasaulio 
sportas. 2 1 ,X  "Nakties riba” . 34 s.
21.30 Baltijos naujienos. 21.45 
Pasaulio naujienos. 2 2 .X  "Laiminga 
ranka!”  23.00 F. “ K inietiškas 
kontaktas” .

Sekmadienis, liepos 24 d.
9.00 "Nakties riba ". 34 s. 9.30 

"Taip sukasi pasaulis". 40 s. 10.30 
S usitik im ai. 11.00 K e lionė j 
gamtą. 11X  Jazz 12.X  F. "Dvi dienos 
Jotainiuose". 12.30 F. "Napoleonas".

. savaitgalis. 16 ,X  Ekrane 
Čarlis Čaplinas! 1 6 X  Susitikimai.

17.00 Kelionė j gamtą. 17.30 Jazz.
18.00 F. "Dvi dienos Jotainiuose". 
1 8 X  Geriąųsios NBA rungtynės!
19.30 NBA. Žvilgsnis iš arčiau. X . 00 
"Taip sukasi pasaulis". 40 s. 20.55 
Žinios. 2 1 .X  "Nakties riba". 34 s.
21.30 TV ringas "Neieškok žodžio 
kišenėje” . 2 2 .X  Meno salonas "Tik 
Jums". 22.20 CNN valanda. 2 3 .X  
"Juoda-balta".

1^30 V;

KUO MUS NUODIJA?
Kai plūsta prekės iš Vakarų ir 

užpildo pasitikėjimo nekeliančius 
kioskus, neprošal būtų žinoti, ką 
perkame. Mūsų kaimynų lenkų 
sa n ita rin ė s  ta rn yb o s  ne per 
seniausiai uždraudė pardavinėti šias 
importuojamas prekes:

- Vengrijos gam ybos vaisių 
sirupus “ Kivi", “ Malna1', “ M ango" 
(dėl neleistinų sintetinių dažų);

- m iltelius “ Calypso Instant Mix”  
iš VFR (neleistini sintetinai dažai, 
stabilizatorius E 414);

- Ispan ijos gam ybos sultis  
kokteiliams “ Rives'' (sintetiniai dažai 
ir kenksm ingi stabilizatoriai);

- VFR gamybos gėrimą “ Olimpia" 
(dirbtinės saldinimo priemonės);

- bulvių traškučius “ Tato Skins" 
(yra kalio chlorido ir kenksmingų 
fermentų);

- kramtomąją gumą “Buble Gum” 
iš VFR (yra vėžj sukeliančio 
antioksidanto BHT),

Portugalijos gam ybos alų

skardinėse “ Europa Cervey" (yra 
kenksmingų konservantų);

- Č ek ijo s  gam ybos ilgus 
makaronus (rasta dirbtinio dažo).

Kuo šj sąrašą papildys Lietuvos 
sanitarinės tarnybos?

Pagal spaudą

Liepos 15 d. mirė buvęs Intos lagerių kalinys, partizanų ryšininkas, 
LPKTS narys nenuilstantis Atgimimo dalyvis

EDVARDAS RIMKUS.
Liūdesio valandą užjaučiame velionio žmoną Mariją Rimkienę, 

dukras ir jų šeimas bei artimuosius.
j paskutinę kelionę, gim tojo Šniuraičių kaimo kapines, palydėjo 

bendražygiai.
Ilsėkitės ramybėje, Edvardai!

Lietuvos po litin ių  kalin ių ir trem tin ių skyriaus naria i ir taryba

P irm uos iuose  "A u š ro s "  m uz ie jaus  
rū m u o se  (A ušros  ai. 47) - p a ro d a  
“ K e ram ika  ir te ks tilė ”  (iš  “ A u š ro s " 
m uz ie jaus  fo n d ų );

p a ro d a  “ P a kė lę  g in k lą  v a rd a n  
L ie tuvos”  (rez is tenc ija i - 50  m etų).

A n tru o s iu o se  “ A u š ro s ”  m uz ie jaus  
rū m u o se  (V y tau to  g. 89) pa roda , sk irta  
S ta n is la v o s  J a k š e v ič iū tė s -
V e n c la u s k ie n ė s  1 2 0 -o s io m s
m etinėm s.

F o to g ra fijo s  sky riu je  - sp a lvo tų  
fo to g ra fijų  p a ro d a  “ Š e im a  - 94 ";

V y ta u to  Š e š ta u s k o  (K a u n a s ) 
fo to g ra fijo s  p a ro d a  "E g z is te n c ija ".

D v irač ių  m uz ie ju je  (V iln iaus  239) - 
n u o la t in ė  d v ira č ių  e k s p o z ic ija ,  
T a rp tau tinė  ka rika tū rų  paroda .

Tęsiama “Aušros alėjos” 
prenumerata rugpjūčio ir rugsėjo 

mėnesiams.

M ūsų la ikraštį g a lim a  u ž s ip re n u m e ru o ti 
Š iau lių  m ie s to  ir  ra jono , Ke lm ės, Jon išk io , 

R advilišk io , P a kruo jo  ir  A km e n ė s  paš tuose . 
Ka ina v ie nam  m ėnes iu i -  2,7 Lt (su  p ris ta tym u), 

d v iem  m ė n e s ia m s - 5,4 Lt (su p ris ta tym u).

Š ia u lių  m ie s te  m ū s ų  la ik ra š t į g a lim a  
u žs ip re n u m e ru o ti re d a kc ijo je  (V iln ia us  g. 153) 
a rb a  p a ka m b in u s  te le fo n a is  298 1 3  ir 22590. 

K a ina v ienam  m ėnes iu i -  2 ,5  Lt (su  p ris ta tym u), 
dv iem  m ėnes iam s - 5,0 Lt (su p ris ta tym u).

L e id ė ja i

FIRM OS

(JAPO NIJA)
*  E L E K T R O N IN IA I K A S O S  A P A R A T A I (NUO 

PAPR ASČ IAUSIŲ  IKI KO M PIUTERIN IŲ) * TELEFAKSAI * 
KOPI JAVIM O  IR D AUG IN IM O  TE C H N IK A  *  AU TO ATSAKO VAI * 
D IKTOFO NAI *  POPIERIUS KASO S AP A R A TA M S  *  POPIERIUS 
FAKSAM S *

A U TO M O BILIŲ  IR PATALPŲ A P S A U G A

HURRICANE ®
(ITALIJA)

(ŽEM A KAINA, EURO PIETIŠKA KO KYBĖ) *
FIRMŲ
C & K, DA SYSTEMS, CODE SYSTEMS, 

PYRONIX, SECURITECH, GUARDALL
PATALPŲ S IG N ALIZA C IJA  *
PIGI BUTŲ, KIOSKŲ, GARAŽŲ A P S A U G A  *
P ro je k ta v im a s , m o n ta v im a s , p a rd a v im a s , g a ra n tin is  

a p ta rn a v im a s  v iso je  L ie tu vo je  *
UAB •TROLIS" (Kaunas) 

tai. (8-214) 90313 9-17 val. Basanavičiaus 23, Šiauliai

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
telef. 2-45-55

L a ik ra š tis  p la tin a m a s  A km enė je , 

J o n iš k y je , K e lm ė je , P a k ru o jy je , 

Radviliškyje, Šiaulių mieste ir rajone. 
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