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PREKYBOS RYTŲ 
NAFTOS 

PRODUKTAIS 
AŠTUNKOJIS JAU 

ŠIAULIUOSE?
Irena BRIDAITĖ

Dar pernai miesto valdyba leido dviem naftos produktų 
prekybos magnatams “LUKOIL-Baltija" ir SBA jsikurti Šiauliuose 
bei pasistatyti degalines.

1993.11.15 dienos potvarkiu Nr. 593 koncernui "LUKOIL- 
Baltija” skirti du sklypai: prie Vilniaus - Užmiesčio gatvių sankryžos 
ir Architektų gatvėje (prie "Nuklono" gamyklos), o koncernui 
SBA ne aukciono tvarka yra išnuomoti žemės sklypai Tilžės, 
Serbentų ir Bačiūnų gatvėse. Visose nurodytose vietose jau 
nuo šių metų liepos pirmosios turėjo stovėti degalinės, 
tenkinančios visų motorizuotų miestiečių bei svečių poreikius.

Tačiau veltui jūs šiandieną ieškote naftos produktų degalinių 
nurodytose vietose. Abu garsieji koncernai žemės sklypų nuomos 
sąlygų nejvykdė: nei pastatė, nei ėmė eksploatuoti degalines.

Šie nepatikimi partneriai - “ LUKOIL-Baltija” ir SBA - kreipėsi 
j miesto valdybą, nurodydami priežastis. Raštuose miesto 
valdžiai abu koncernai aiškinasi, kodėl taip atsitiko. SBA rašo: 
“Laikydami viena iš koncerno pagrindinių veiklos krypčių naftos 
produktų prekybos tinklo šalyje išvystymą, pastaruoju metu 
daug dėmesio skyrėme ryšamssuužsienio partneriais užmegzti, 
siekdami rasti galimybes degalinių statyboje pritaikyti naujausią 
technologiją, atitinkančią "pasaulio standartų reikalavimus".

Todėl sklypų nuomos sutartyse nurodyto reikalavimo - 
pastatyti ir pradėti eksploatuoti degalines iki 1994.07.01, - 
įvykdyti per labai trumpą mums duotą laiką praktiškai negalime” 
(raštų kalba netaisyta - aut. past.)

Šj paaiškinimą pasirašė SBA koncerno prezidentas ponas 
A. Martinkevičius.

Apibūdindamas situaciją šiandien, LUKOIL generalinis 
direktorius ponas S. Jagdžijanc buvo dalykiškesnis: "Kadangi 
buvo pravestas konkursas atrenkant genrangovą degalinių 
statybai. Jame dalyvavo 5 užsienio firmos ir laimėjo Danijos 
firma "Pricon", su kuria pasirašytas kontraktas dėl degalinių 
projektavimo ir statybos 1994.04.28; užsitęsė projektavimo, 
derinimo ir pasiruošimo statybos darbai; prašau Jūsų darbų 
užbaigimo terminą perkelti iki 1994 m. gruodžio mėn. 1 d." 
(kalba netaisyta - aut. past.).

Šiaulių valdybos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui, 
miesto vyriausiajam architektui vicemerė V. Stasiūnaitė rašo 
"paruošti projektą" ir nurodyti statybos terminus. Vyr. architektas 
A. Vilčinskas "diagnozuoja”, kad "patirties stoka ir realūs 
projektavimo darbų tempai" parodė, kad įvykdyti nuomos 
sutarties sąlygą - pastatyti ir pradėti eksploatuoti degalines, - 
buvo skirtas per trumpas laiko tarpas.

Gal gelbėdamas, o gal norėdamas padėti SBA koncernui, 
ponas A. Vilčinskas rašo: "Išnagrinėjęs realias galimybes ir 
koncerno SBA pasižadėjimą dar šiais metais baigti darbus, 
tarpininkauju, kad degalinių statybai numatytas terminas būtų 
pratęstas bent iki 1995 m. sausio 25 dienos".

Valdyba terminus koncernams pratęsė. Kai šių eilučių autorė 
prakalbino vieną valdininką ir paprašė įvertinti tokj sprendimą, 
Sis pateikė savąjj komentarą:

- Valdyba buvo humaniška. Galėjo ir nepratęsti terminų, nes 
kiekvienam aišku, kad abu šie koncernai užsiėmė vietas ateičiai. 
Pernai žemės sklypų nuoma tose vietose kainavo po 100000 
Lt. O po metų kitų gal bus - milijonas?..

Taigi kodėl nepasinaudoti humaniškumu bei kai kurių valdžios 
atstovų palankumu? Juolab kad Rytų naftos produktų prekybos 
aštunkojis jau Šiauliuose... O po "terminų" pratęsimo 
šimtatūkstantinis nuomos mokestis nebuvo pratęstas.

P.S. Beje, minėtojo valdybos darbuotojo paprašiau prisistatyti. 
Sis paslaptingai šyptelėjo ir tarė:

- Gerai. Po rinkimų.

Estų ir  latvių centristai 
prieš tranzitą

Birželio 20 d. Šiauliuose įvyko 
Baltijos šalių centro partijų atstovų 
susitikimas. Kaip informavo renginio 
dalyviai, tai jau ketvirtas jų 
susitikimas. Lietuvai atstovavo 
centro partijos pirmininkas R. Ozolas 
ir partijos tarybos pirmininkas E. 
Bičkauskas, Latvijai - D. Ivansas ir 
Janis Skaparas, demokratinės 
centro partijos valdybos nariai, Estijai 
- E. Savisaar, centro partijos 
pirmininkas, ir Andra Veideman, 
partijos sekretorė. Susitikime buvo 
aptarta Baltijos šalių politinė padėtis, 
aptariamas partijų ruošimasis 
būsimiems rinkimams.

Per susitikimo pertraukėlę mūsų 
korespondentas užkalbino Estijos 
centro partijos pirmininką E. Savisaar 
ir Latvijos demokratinės centro 
partijos valdybos narj D. Ivansą.

Koresp. Ponas Savisaarai, koks

jūsų požiūris j karinį Rusijos tranzitą 
per Lietuvą?

E. Savisaar. Aš nenorėčiau to 
komentuoti, kadangi išsamiai nežinau 
šito reikalo.

Koresp. Jūsų požūris?
E. Savisaar. Tai yra lietuvių tautos 

klausimas, kuris priklauso nuo to, kokios 
tautos nuotaikos šiuo klausimu.

Koresp. Ar kitas Baltijos valstybės 
palies tranzito įteisinimas?

E. Savisaar. Aišku, kad palies. Mes 
suinteresuoti, kad Lietuva būtų stipri 
valstybė, kaip viena dalis Baltijos 
grandyje.

Koresp. Ponas Ivansai, koks jūsų 
požiūris j karinj tranzitą?

D. Ivans. Aš turiu atsakyti 
diplomatiškai, todėl kad tai daugiau 
Lietuvos vidaus problema, nors tai rūpi 
ir munBekonominiu ir saugumo požiūriu. 
Visų pirma, aš manau, kad visiems

aišku, jog išvedant kariuomenę iš 
Baltijos valstybių ir paliekant 
nekontroliuojamą tranzitą Lietuvoje, 
susidaro gana pavojinga situacija. 
Bet kuriuo metu galima įvykdyti 
okupaciją. Aš dar norėčiau pasakyti, 
kad visų trijų valstybių vyriausybės 
turėtų bendrai spręsti šiuos klausimus. 
Tokie svarbūs klausimai, kaip santykiai 
su Rusija, graso visų Baltijos šalių 
saugumui, ir tai turime spręsti 
kolegialiai.

Koresp. Ar galima Rusiją laikyti 
draugiška šalimi?

D. Ivans. Aš negalvoju, kad Rusija 
draugiška valstybė, netgi atvirkščiai. 
Rusija lieka gana pavojinga valstybė, 
j kurią reikia žiūrėti atsargiai. Vidiniai 
procesai ir išorės politika rodo, kad 
Rusija stengiasi skleisti savo jtaką j 
kaimynines valstybes. Ji netapo ir 
nesiruošia tapti taikinga ir 
demokratiška šalimi, tai matosi iŠ 
visų politinių Rusijos veiksmų.

Kalbėjosi Juozas KILDIŠAS

Aleksandras RUZGYS
Besidomint Vilniaus Žemutinės 

pilies rūmų likimu, teko bendrauti 
su daugeliu aukštų pareigūnų. Deją 
kai kurie iš jų, net dori ir sąžiningi, 
bijodami prarasti savo postus, 
atsisakė nuo platesnių komentarų 
ir nepanoro, kad jų pavardės būtų

skelbiamos spaudoje. Taigi neskelb
sime net įstaigos, kurią kaip nepaklusnią 
Prezidento aplinkai, besipriešinančią 
Vilniaus senamiesčio grobstymui ir pla
tiems A. Brazausko užmojams, ruošia
masi panaikinti.

Seimo narys R. Ozolas mano, kad 
dėl žemutinės pilies rūmų vyksta

V ILN IA U S  Ž E M U TIN E S  P IL IES  

VALDOVAI: GEDIMINAS (...), 

VYTAUTAS (...),

ALGIRDAS MYKOLAS?
pavojingi žaidimai. Jau ne 
viename draustinyje buvo 
išaugę valdžios vyrų mūrai, 
niokojamos istorinės šve
ntovės. R. Ozolas tvirtina, 
kad po 5-10 metų Vilniaus 
senamiestis blizgės, tačiau 
šiandieniniame skurde 
atstatinėti milžiniškus rū
mus, skirtus Prezidento 
rezidencijai, būtų per didelė 
prabanga. Seimo kultūros 
komisijos nariai R. Hofer
tienė ir P. Tupikas stebisi, 
kodėl net šiuo požiūriu A. 
Brazauskas mėgdžioja 
Kremlių, kurio rūmuose jau 
seniai yra Prezidento rezid
encija. Vakarų valstybių 
pavyzdžiai, matyt, atrodo 
neįtikinamai. A. Brazauskui 
gėda savo svečius priimti

Seimo rūmuose.
Pilies rūmų tyrimo darbai vyksta 

karščiausiomis vasaros dienomis. 
Dešimtys įdegusių jaunuolių kastuvais 
ir šluotelėmis j dienos šviesą iškelia 
vis naujus Lietuvos valdovų rūmų 
vaizdus.

Nukelta j 2 p.

KREIPIMASIS Į POLITINIUS KALINIUS, 
TREMTINIUS, ŠIAULIŲ VISUOMENĘ

Šie metai tapo okupacinio 
režimo aukų jamžinimo metais.

Visuose rajonų centruose - 
parapijose sudedami aukurai - 
paminklai, primenantys žmonėms 
apie žiaurią lietuvių tautos praeitį, 
kada vardan svetimos šalies 
interesų šimtai tūkstančių tautiečių 
buvo išžudyta, kankinta, kaltinta, 
tremta, persekiota vien užtai, kad 
jie neišsižadėjo savo tautos, 
valstybės nepriklausomybės.

Šiauliuose iki šiolei tokio

paminklo neturėjome, išskyrus 
"Kančios skulptūrą" šv. Jurgio 
bažnyčios šventoriuje.

Šiemet, pažymint 1948 gegužės 22 
dienos trėmimus, j šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios šventorių suvežta ir sunešta 
miestiečių skausmu paženklinti 
akmenys, iš kurių reikia ten pat pastatyti 
"Kančių ir Vilties" paminką - aukurą.

Todėl kviečiame siųsti arba pateikti 
"Tremtinių klubui” (Šiauliai, Žemaitės 
43) pasiūlymus, kaip Jūs, gerbiamieji, 
įsivaizduojate šj aukurą.

Jums pasiūlius, bus sukurtas 
minėtas aukuras.

Be to, gerbiamieji šiauliečiai, kas 
dar nespėjote padėti j bendrą aukurą 
savo šeimos ar pažįstamų 
pagerbimui skausmu paženklintus 
akmenis, prašome iki rugpjūčio 5 
d. juos pristatyti, nes projekto autorė 
turi žinoti, kokio medžiagų kiekio 
reikia aukuro-paminklo statybai.

“ Tautos kančios”  aukuro 
statybos iniciatyvinė grupė
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TYLA PRIEŠ 
AUDRĄ

Atkelta Iš 1 p.
Finansavimas tęsiasi, Pilyse 

įsikūręs Prezidento “ prievaizdas" 
seka darbų eigą. Užkalbintas 
žinomas istorikas pasidžiaugė gali
mybe atslatyti Vilniaus pilis. Puo
selėjama viltis, kad kol bus pradėti 
atstatymo darbai, būsime išrinkę 
naują Prezidentą? O jei tą pat|? 
Viskas tyliai atidedama rytdienai, 
A. Brazausko ketinimais sumaniai 
naudojamasi, tašiau jo karališkųjų 
užgaidų niekas nė nemano tenkinti. 
Vienas garbus vyras, sužinojęs, kad 
ruošiama medžaga spaudai, papra
šė nepūsti burbulo... Jokio burbulo 
ir nėra. Yra tik slidūs žaidimai, nuo
laidžiavimai, vieno galvojimas, kito 
sakymas. Mokėjimas savo nuo
monę vynioti j vatą turbūt ir vadi
namas didžiąja politika.

Jeigu visi neabejingieji Vilniaus 
pilims vienbalsiai tvirtina, kad ge
riausiu atveju Žemutinės pilies rū
muose galima jrengti tik vieną repre
zentacijai skirtą salę, o prezidentūrą 
įkurti buvusiuose generalguber
natoriaus (menininkų) rūmuose - 
tai reikia šitą Ir daryli. Negalima 
pasiduoti godžių politikų diktatui. 
Vien tik privažiavimas prie pilies 
rūmų suardytų pilių parko ansamblj, 
po kuriuo slypi dešimtys istorijos 
paminklų. O jkūrus rūmuose Prezid
ento kanceliariją, iš Uetuvos žmonių 
būtų atimta teisė j didelę nacionalinės 
istorijos dalį. Vilniaus pilys - Didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių šlovės, jų su
kurtos galingos valstybes, brandžios 
politikos ir kultūros reliktas Dar daug 
metų važiuosime j Vilnių nusilenkti 
protėvių kaulams, stebėsimės jų 
ryžtu, valia sukurta valstybe.

Dideliems vyrams - dideli ir rūmai, 
ir kapai. O šiandieninės, besi- 
lankstančios “ Lietuvėlės valdo
vams" reiktų pasiieškoti kuklesnės 
pastogės.

Valdyba leido nuosavuo- 
se sklypuose trims žmo
nėms statytis gyvenamuo
sius namus, dviem - rekons
truoti turėtuosius. Vienam 
piliečiui suteikta teisė rekons
truoti gyvenamąjį namą bei 
įrengti jame parduotuvę- 
kavinę. Kitas asmuo savo 
name ketina įkurti parduo
tuvę bei barą. Visoms pilie
čių iniciatyvoms miesto val
džia pritarė ir palaimino.

*  *  *

Patvirtintas Vaidoto g. Nr. 
7a valdos sklypo plotas -
722 kv. m.

*  *  *

Valdyba patvirtino žemės 
naudotojų patikslintas žemė
naudas: Šiaulių pedago
giniam institutui, Valstybinei 
antrinių metalų perdirbimo 
įmonei “Metalo laužas", AB 
“Metalo prekyba”, UAB 
“Liųmenas”, UAB “Rymon- 
ta”, UAB “Šiaulių 1-oji sta
tybos valdyba”.

Vienuolikai Šiaulių miesto 
gyvenamųjų namų valdų 
savininkų suteikta teisė pirk
ti žemės sklypus.

★ ★ *

Septyniems asmenims yra 
sugrąžinta nuosavybės tei
sė į žemę, anksčiau turėtą
Šiaulių mieste.

*  *  *

Vadovaujantis perspek
tyvinio ryšio vystymo planu 
bei Olandijos, Danijos ir kitų 
šalių specialistų patarimais,

Lietuvoje diegiamas tarp
tautinis ryšio tinklas, pa
naudojant optinius kabe
lius.

Pagal tam tikrus tech
nikos reikalavimus kabe
liai turi būti klojami atskira
me telefonų tinklų kanaliza
cijos kanale. Įėjimui į mies
tą bei išėjimui iš jo reikia 
numatyti atskiras telefonų 
kanalizacijos trasas.

Optinio tarptautinio ka
belio paklojimui per Šiaulius 
trasom is Panevėžys-

Š iauliai- 
Klaipėda 
ir Šiauliai 
- Latvijos 
s i e n a  
r e i k i a  
prie jau 
esam os  
telefonų  
kanalizaci
jos sup
rojektuoti 
papildo
mų kanalų paklojimą Vil
niaus, Ežero, Trakų gatvė
mis, Pergalės aikšte, Dva
ro gatve, parku, Aušros 
alėja, Kudirkos, Vilniaus bei 
Dvaro, Lukšio, Tilžės gatvė
mis.

Šiaulių miesto valdyba 
leido VĮ “Šiaulių telekomas” 
projektuoti optinio tarp
tautinio kabelio paklojimą 
per Šiaulių miestą.

P...................

L . . . . . . . - J

Adelė BUMBLAUSKIENĖ
Žmonės gyvenimo kelyje sueina 

ir vėl Išsiskiria. Bet jau toks turbūt 
žmogaus likimas. Neveltui didis rusų 
tautos poetas M. Lermontovas yra 
pasakęs: “ Nuo likim o niekur 
nepabėgsi” . O aš manau, gal dar 
tokia ir Pono Dievo valia. Ne tik žmonės 
turi savo likimus, bet ir ištisos tautos. 
Vienos gentys ar tautos užgrobia kitas, 
priversdamos jas vergauti. Kaip 
bebūtų, visi tie procesai vienoms Ir 
kitoms tautoms atneša daug skausmo 
ir nuostolių.

Kai susimąstai ir perkratai mintyse 
visą pastarųjų metų gyvenimą, 
pamatai, kad mes niekur toliau 
nenužengėme, o vis tūpčiojame 
vietoje. Kaip būtų buvę gera, jeigu 
tuos 50 metų Rusija būtų gyvenusi 
savogyvenimą, Lietuva ir visos kitos 
tautos - taip pat. O dabar kas Iš to? 
Per kažkokių nepilnapročių vadų 
išmones kentėjo ir dabar kenčia Azijos 
žemyno ir dalis Europos tautų, taipogi 
ir mūsų tautos žmonės. Tie bukagalviai 
vadovai pristatė fabrikų, gamyklų, 
aerodromų ir visokių kitokių statinių 
svetimosevalstybėse.lrRusija, tokia 
turtinga šalis, nuskurdo. Iš tikrųjų, 
Sąjungai subyrėjus, mums liko dideli 
turtą. O kur jie dabar? Ponas premjeras 
sako, kad “ jų nebėra” . Stebuklai, 
pasakytų kiekvienas. Drakonų šalis. 
Viską praryjame, lendame j skolas 
užsieniui, o savo žmonėms skolų 
nesugebame atiduoti. Tik iš žmonių 
reikalaujame vis naujbs duoklės. 
Ponas A. Šleževičius čiulba nuo lyto 
iki vakaro tą pačią giesmelę. "Turtų 
nebėra, bus infliacija, skurdžius dar 
labiau nuskurdinsime." (Nežinau, 
kokius čia naujus skurdžius atrado.)

Aš manau, kad turtai tebėra, tik 
neteisėtai juos partija pasidalijo. 
Taupomajame banke likotikskurdžių 
pinigai, nes turtingieji seniai gavo litus 
"vienas prie vieno", ir pripirko mums 
iš užsienio visokio šlamšto: 
"kramtuškių", nurašytų šokoladų, 
spirito, atskiesto užsienietišku 
vandeniu, vadinamo pigia ir "gera" 
degtine, ir dar sviesto, sūrio, - ko tik 
nori. Kad Ir kaip keista, j tą niekalą 
įdėti ne tik mūsų pinigai, bet Ir Iš 
užsienio skolintieji. Štai taip ir 
gyvename!

Neseniai vaikščiojau po kaimus, 
rinkdama parašus už abu 
referendumus. Nors esu kaimietė, bet 
iki šiol nebuvo progos pamatyti, kaip 
kiti kaimo žmonės gyvena Dieve mano,

ir vėl susimąsčiau, ką tie žmoneliai 
užgyveno, tiek metų dirbdami. Ypač 
tie, kurie sunkiai ir dorai dirbo. Jų 
trobos kukliausios ir baldų beveik 
jokių nėra.

Prezidentas p. A. Brazauskas, 
kiek pastebėjau, anksčiau buvo labai 
ištikimas Maskvai, bet Ir dabar 
neabejingas. Prisimenu, prieš kelis 
metus, kada dar A  Brazauskas buvo 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
ir "Valstiečių laikraštis" dar tebebuvo 
komunistų rankose, - net ir tada 
teko skaityti tokį straipsnelį (kaip 
gaila, kad aš jo neišsaugojau). Ten 
rašė, kad A  Brazauskas neišreikalavo 
iš Maskvos mums (Lietuvai) skirtų 
traktorių, mašinų ir visokio žemės 
ūkio inventoriaus. Buvo kalbama ne

Šeštadienio vakarą kaž
kokie keistuoliai “pajuo
kavo”... Gal karštis pavei
kė, o gal smarkuolių sme
genų temperatūra visuomet 
virš 37 laipsnių C, jei šį 
savaitgalį jie grasino “sus
progdinti komunistų lizde
lį”, susuktą Aušros alėjoje 
48, Čia įsikūrę Šiaulių 
televizija ir "Šiaulių naujie
nos”. “Vakaro spindulio” 
gerbėjai nematė šios prog
ramos, nes visi pastate buvę 
darbuotojai buvo evakuoti,

automobi
lių eismas 
g a t v ė j e  
uždarytas.

Š ia u lių  
atsk iro jo  
m o t o 
r i z u o t o  
bataliono  
k u o p a  
“lizdelyje” 
sprogmenų 
neaptiko, 

tačiau ugniagesių mašina 
prie pastato budėjo iki 5
val. ryto.

★ *  *

“Aušros alėjoje” jau ne 
kartą buvo rašyta apie tai, 
kad greitai kiekviena laipti
nė turės savo parduotuvę. 
Vis dažniau gyventojai 
skundžiasi triukšm inga 
komercija arba iš anksto bijo 
kaim ynystėje bes is te i
giančių prekybos taškų.

Nors jau yra prognozių, kad 
už pusmečio prasidės mini 
krautuvėlių bankrotai, jos vis 
dar kuriasi, dygsta lyg gry
bai po lietaus.

Valdybos posėdyje nu
tarta Dainų g. 10 namo 28 
bute įkurti kirpyklą, Lyros g. 
32 namo 1-ajame bute bus 
laidojimo reikmenų par
duotuvė, Gegužių g. 45-112, 
Žemaitės 59 namo 3 ir 4 
butuose įsikurs maisto pre
kių parduotuvės.

Basanavičiaus 70-4 įren 
gtoje parduotuvėje norima 
prekiauti alkoholiniais gėri
mais ir maisto prekėmis; 
Dvaro 69/71-3 steigiama 
universali maisto ir pra
moninių prekių parduotu 
vė.

AB “Kogas” vieno kam
bario butą Aušros alėjoje 
41-1 pertvarko komercijai. 
Čia greitai įkurtuves atšvęs 
pramoninių prekių par
duotuvės.

UAB “Alsa” leista per
tvarkyti du dviejų kambarių 
butus Aušros alėjos 41 
name. Čia 17 ir 18 butuose 
bus pramoninių ir maisto 
prekių parduotuvės.

P. Cvirkos g. 56-2 per
tvarkytame 2-jų kambarių 
bute gyventojų paslaugo
ms bus veterinarijos vaisti
nė.

paruošė
Irena VASINAUSKAITE

Nusiplovė ran kas  ir “num uilino” pažadus
apie vienetus, o apie šimtus. Matote, 
koks “ rusiškas" aplaidumas. O gal 
ta paskyra ir buvo už mūsų pinigus? 
Mūsų kaimynai seniai susitarė su 
Maskva, kad ten paliktus pinigus jiems 
grąžins nafta Ir metalu. O mes tai 
delegacijai, kuri reikalavo skolas 
grąžinti, tuoj - per užpakalj ir lauk iš 
kėdžių. Susodinome naują, kuri nieko 
nereikalauja ir dar nuolaidžiauja. Kaltė 
suverčiama p. G. Vagnoriui ir dar 
anksčiau buvusiems valdžioje. O kaip 
jums, ponai, atrodytų, kad aš, 
pavyzdžiui, iš jūsų asmeniškai būčiau 
pasiskolinusi pinigus ir staiga mirštu. 
Ar mano vyras ir kiti šeimos nariai 
privalo jums atiduoti skolą, ar ne? 
Manau, kad privalo. Taip ir jūs. Viena 
valdžia nespėjo, atėjote vėl j valdžią 
jūs, tie patys, kuriems ir buvome 
patikėjęsavoplnigus. Todėlžmonės 
už jus Ir balsavo, patikėjo, kai jūs 
žadėjote gyvenimą pagerinti. Buvo 
kalbama, kad p. A. Brazauskas žino 
visus Maskvos koridorius. O dabar 
jūs Išslsuklnėjąte, kažką plepate, 
privedėta iki to, kad žmonės griebiasi 
skelbti referendumą, 0  arto rekėjo? 
Mums klausantis jūsų kalbų, jau 
spaudžia ašaras. Kai tautos žmonės 
pradėjo skursti ir verkti, turbūt jums 
dar geriau, nes varganą, nuskurusią 
Ir prasigėrusią liaudį bus lengviau 
valdyti.

Čia jau, manau, tikrai nebe likimas, 
o tik noras kiek galima ilgiau išsilaikyti 
valdžioje, Ir jeigu būtų galima, ir jūs, 
ponai, kaip senelis Brežnevas, visi 
iki vieno turbūt norėtumėte būti 
valdžioje iki pat mirties.

Vytauto GELŽINO pieš.

ĮVYKIAI
UŽSIENYJE...
Pakartotinuose parlamento 

rinkimuose Ukrainoje paaiškėjo 
žemas rinkėjų aktyvumas.

JAV valstybės sekretorius 
perspėjo Bosnijos serbus apie 
galimas sankcijas

* *  *

Uganda ir Zairas pradėjo 
gauti tarptautinę humanitarinę 
pagalbą pabėgėliams iš
Ruandos.

*  *  *

| Maskvą atvyko aukšto lygio 
Indijos karinė delegacija.

*  *  *

Londone kelios dešimtys 
tūkstančių žmonių dalyvavo 
protesto demonstracijoje prieš 
(statymo projektą, ribojami i 
žmogaus teisę tylėti sulaikant j 

policijai.

...IR  
LIETUVOJE
Aplinkos apsaugos Į

m inisterija davė leidimą J 
Vokietijos "Hoyer GmbH" »mat I 
cheminių medžiagų pe rve ž im o ! 

limitui per Klaipėdos uostą J

padidinti.
*  *  *

Centrinė priva tizavim o j  
komisija pritarė EnergetikosĮ 

m in is terijos prašymui JeisIll  

privatizuoti “ Lietuvos kurą

AUSROS ALĖJA
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MOKYSIS JAV
Inga ČEPINAITĖ

Atviros Lietuvos fondas jau keleri metai suteikia 
moksleiviams puikią galimybę pasitobulinti 
užsienio šalyse. Rengiant konkursus, 
stengiamasi atrinkti geriausius pretendentus. 
Šiemetinėje estafetėje, kurią sudarė gramatikos 
testas, rašinys apie save, liūdniauslo arba 
linksmiausio įvykio atpasakojimas ir pokalbis 
su amerikiečiais, iš devynių dalyvavusių šiauliečių 
keturi ateinančius mokslo metus baigs JAV. 
Jie mokysis skirtingose vietose. Mano 
pašnekovė, penktosios vidurinės mokyklos 
moksleivė Monika Bimbaitė apsigyvens 
Minesotos valstijoje. Konkretesnė vieta ir kiti 
duomenys bus nurodyti instruktaže prieš kelionę 
apie rugsėjo pradžią, Bet jau dabar aišku, kad 
Monika svečiuosis šeimoje, o žinių semsis 
privačioje mokykloje. Varnų ten skaičiuoti neteks, 
ir jei norėsi būti vertas kelionės, reikės ir nakčia 
paplušėti. Tačiau tai išvykstančiosios negąsdina, 
ir paklausta, kokia buvo pirmoji mintis, kai 
beliko tik suruošti lagaminus, pasitrynusi rankas, 
nusišypsojo: "Gerai!" O ką pasirinktų iš 
pasiūlytųjų pamokų (ten tokia galimybė yra), 
dar svarstysianti, bet tikriausiai ką nors su 
kompiuteriais, savaime suprantamą anglų kalbą, 
dar gal istoriją. Na, o kam pirmieji laiškai? 
Žinoma, tėveliams. Taip pat Monika minėjo, 
kad konkurso kliūtis bei netikėtumus padėjo 
įveikti anglų kalbos mokytojos N. Gžimailienė,

. D. Norvaišienė ir J. Benjamin.
Nuotraukoje: Monika Bimbaitė.

iš Seimo virtuvės

ĮSTATYMŲ
KEPTUVĖJE

Arvydas SAULĖNAS

Keičiasi lito patikimumo įstatymas. 
Socialdemokratas Rudys mano, kad 
šiuo įstatymu LDDP ruošia 
atsitraukimo pozicijas. Juk Konstitucija 
įtvirtina Centrinio banko 
nepriklausomumą, o  naujasis 
statymas atima iš banko emisijos 
galimybę. Centrinis bankas taps pinigų 
keitykla ir kom ercin ių bankų 

evaizdu. Rudžio nuomone, Seimas 
kepa Įstatymus vieną po kito ir kepa 
skubiai ir atsainiai. 80 įstatymų per 
metus - tai jau pasaulio rekordas. 
Įsigaliojus naujam Lito patikimumo 
talymui, neteksime daugelio užsienio 

investitorių pasitikėjimo. Politiškai 
mgažuota vyriausybė negali vesti 

iesį rinką, pati nustatinėdama lito 
ursą.

LSDP nepritaria "daugumiečių” 
etinimams grąžinti mokslinius 
psnius visiems, turintiems sovietinių 

•artinių mokyklų diplomus. 
Socialdemokratai atkreipė dėmesį į 

mažiau pavojingą ekonominį 
ranzitą, Rytų kapitalo okupacijos 
Ifėsmę. Ponia A. Aukštikalnienė 
«vadino Rudį ne visai neutraliu 
eiškiniu.

M IN TYS  
IŠ LAIŠKŲ

Aš buvau labai suža
vėta, pamačiusi tris jau
nuolius perkant “Aušros 
alėją”. Mes dažnai stebi
mės, kad jaunimas žiūri 
nepadorius filmus, skaito 
nepadorią spaudą. Betgi 
yra ir gero jaunimo, kuris 
domisi ne vien purvinąja 
gyvenimo puse. Tik labai 
gaila, kad net penkiolik
mečiai skuba ne j baž
nyčias, o į barus ir kavines. 
Paskui dauguma mergu
žėlių verkia...

Rozalija DAMSKIENĖ 
Mūsų tėvynei taip sunku. 

Nugalėkime save: nelan
kykime barų, restoranų, o 
melskime Aukščiausiojo 
pagalbos mūsų suvargu
siai tėvynei. Girti ir ištvirkė
liai, vagys, tinginiai Lietuvos 
neprikels. Nugrimsime j 
liūną visi.

Tad kokie mes lietuviai, 
I____________________________

jei nemylime savo motinos 
tėvynės?

*  *  ★

Dažnai aplankau baž
nyčią - ir ne vieną. Kodėl 
vienur jaučiama šiluma, 
o kitur šalta. Kodėl taip 
yra? Smagu širdžiai, kai 
bažnyčioje daug jaunimo, 
vaikų, o kur jų nėra, 
drąsiai galiu pasakyti, - 
parapija mirusi...

Loreta DAPŠIENĖ 
Kelmė
Kaip žiūrėti j tą merginą, 

kuri jau šeštąjį vaikelį liū
liuoja, o vyro, vaikams tė
vo, nėra? Nesmerkime - 
tai nelaimingas žmogus. 
Ir niekas nekaltas - tik pati. 
Nelaimingi ir vaikai, au
gantys be tėvo. Ar nepa
seks visas šešetas tavo, 
motinėle, pėdomis? Ir ką 
tada kaltinsi?

Emilija ŠAUKLIENĖ

I RADVILIŠKIS
Policijos komisariate jvyko 

pasitarimas. Jame apsvarstyti 
nusikaltimų atskleidimo bei tyrimo 
1994 metų pirmojo pusmečio 
rezultatai. Rajone pirmąjį pusmetį 
užregistruoti 374 nusikaltimai, arba 
17,4 proc. mažiau negu pernai 
per tokį pat laikotarpį. Mažiau 
nusikaltimų padarė nepilnamečiai, 
anksčiau teisti ir girti asmenys. 
Tačiau nusikaltimų išaiškinimo 
procentas liko toks pat kaip ir 
1993 metais. Daugiau nusikaltimų 
šiais metais užregistruota 
Baisogalos,
Grinkiškio,
Š e d uvo s ,
Š a u k o t o  
apylinkėse.
Vis daugiau 
s u n k i ų  
nusikaltimų.
Jų rajone 
padidėjo nuo 
16 iki 31.

Su epidemijos protrūkiu galima 
palyginti gyvulių vagysčių gausą 
rajone. Šiais metais per 6 menesius 
pavogti 28 galvijai ir 135 kiaulės 
(iš bendrovių -19  galvijų ir 126 
kiaulės, iš gyventojų - 8 galvijai ir 
9 kiaulės). Daugiausia vagiama 
Radviliškio ir Grinkiškio apylinkių 
bendrovėse. Didžiausia vagystė 
-27 penimos kiaulės, dingusios 
iš Velžių kaimo nesaugomos 
fermos. Sekdami karštais 
pėdsakais, policijos pareigūnai 
surado pavogtas kiaules ir sulaikė 
nusikaltėlių grupę, kuri turėjo sker
dyklą Josvainiuose, o mėsą reali
zuodavo Kaune ir Kėdainių rajone.* * *

Radviliškio mieste duris atvėrė 
nauja vaistinė “Ežiuolė". Vaistinė 
įsikūrusi Vytauto gatvėje netoli 
vaikų poliklinikos. Nors patalpos 
ir pusrūsyje, bet čia šviesos ir
jaukumo užtenka. 

JONIŠK

kasin
esančiuose prie kelio Kar’klėnai- 
Pašilė. Apie Paalksnių pilkapius 
archeologai žinojo jau šio amžiaus 
ketvirtojo dešimtmečio viduryje, 
kai radiniai iš čia pateko į įvairius 
Lietuvos muziejus. Šią vasarą 
studentai atkasė gerokai daugiau 
radinių nei pernai. Kape ant vienos 
rankos rastos net keturios 
apyrankės, XIV a. sidabrinė 
lietuviška moneta su valstybės 
simboliais; XV-XVI a. kapuose 
aptikta puodų su degėsių likučiais. 
Tai rodo, kad po Lietuvos krikšto, 

užd ra u d us  
m iru s ių jų  
d e g in im ą , 
žmonės, dar 
laikydamiesi 
s e n ų j ų  
.papročių , 
šiuos puodus 
su degėsiais 
naudojo kaip 
simbolius.

šiuo metu Kelmės rajono 
teritorijoje yra 14 kataliku parapijų 
bažnyčių: Karklėnų, Kelmes, Kražių, 
Liolių, Maironių, Padažančio, 
Pašilės, Stulgių, Šaukėnų,
Tytuvėnų, Užvenčio, Vaiguvos, 
Vidsodžio ir Žalpių. Net devynios 
iš jų priklauso Telšių vyskupijai, 
likusios penkios - Kauno 
arkivyskupijai.

Iš rajone veikusių 33 pirčių 
dabar kūrenamos septynios. 
Rezultatai jau yra - šiemet 70 
rajono gyventojų sirgo niežais, 
14 - grybeliu.

, TELŠIAI
"Caritas”  iniciatyva

Nevarėnucee atvėrė duris labdaros 
valgykla. Ji įsikūrė buvusioje 
ambulatorijoje, kuri kažkaaa 

sė J. Pekar

•  JONIŠKIS
Praėjusi savaitė - c 

Liepsnojo pensininkių J. 
Skablauskienės ir O. Šimaitienės 
medinis namas Joniškyje, 
Slančiausko gatvėje. Gaisrai kilo 
neatsargiai elgiantis „su dujų 
balionėliais. Žvelgaičių ŽŪB degė 
šiaudai.w * *

D. D. iš Beržininkų dingo 25 
vištos. Iš Bariūnų ŽŪB atsarginių 
dalių sandėlio pavogtos penkios 
traktoriaus MTZ-80 priekinės 
padangos, o iš trąšų sandėlio - 
1,5 tonos trąšų.

* * *
Liepos 6-oji - Lietuvos valstybės 

šventė - joniškiečiams nė motais: 
mieste retai kur galėjai pamatyti 
iškeltą vėliavą. O prie 
Nepriklausomybės paminklo, gėda 
ir sakyti, ant stiebo susigūžusi 
plevėsavo trispalvė, iškelta 
atvirkščiai: viršuje puikavosi 
raudonoji spalva, apačioje - 
geltonoji. Po pusiaudienio, 
paskambinus j policiją joniškiečiai 
susitvarkė.

•  KELMĖ
Uepos 14-15 dienomis Kelmėje 

viešėjo Švedijos radijo žurnalistė 
Britt-Marie Sundberg. Ji norėjo 
švedams kuo daugiau papasakoti 
apie Lietuvą. Laidos apie Lietuvą 
tiesiogiai buvo transliuojamos tik 
Pietų Švedijoje, vėliau - ir visoje 
valstybėje. B.-M. Sundberg lankėsi 
Tytuvėnuose, susitiko su folkloro 
ansamblio "Taduja” nariais.

Vilniaus universiteto studentai 
ir toliau tęsia archeologinius

_ a veikla Šeimos tradicijas 
pratęsė’ jo dukra, gerai visiems 
telšiškiams pažįstama buvusi 
provizorė V. Mockevičienė. Ji, 
atgavusi tėvui priklausiusį pastatą 
atidavė labdaros valgyklai.

•  PAKRUOJIS
Rajono savivaldybė paskyrė 

lėšų globos namų auklėtiniams, 
poilsiaujantiems Palangoje, maitinti. 
Patalpas vaikams nemokamai 
sulėkė palangiškė veršininkė ponia 
A. Zeleniauskienė. Numatoma, 
kad Palangoje pabuvos visi globos 
namų auklėtiniai.

* * *

Rajono savivaldybė nustatė 
naujus tarifus už šaltą vandenį ir 
jo kanalizavimą. Nuo šių metų 
liepos 1 dienos gyventojai už 
vandenį mokės po 0,42 lito už 
sunaudoto šalto vandens vieną 
kub. metrą ir po 0,42 lito - už 
kanalizuoto vandens vieną kub. 
metrą.

•  AKMENĖ
J učių bendrovei nebeliko jokių 

vilčių išgyventi. Kiaulių nebeliko, 
tik 200 karvių. Grūdų niekam 
neįsiūlysi. Visi, apimti dalybų 
karštligės, grobia ir vagia, kur tik 
prieina ir ka gali. Bendrovės žemė, 
matyt, atiteks Akmenės apylinkės 
savivaldybei, o paskui - kaip Dievas 
duos.* * *

Iš akcinės bendrovės "Akmenės 
cementas" ūkio cecho dingo 
dvidešimt viena šaldytuvo detalė. 
Nuostolis - per 7000 litų.

paruošė Vida SIMONAITIENĖ

AR REIKALINGA KARVE PIENUI?
Petras KUDRICKIS

Prieš keliolika metų viename laikraštyje radau 
žinutę, jog Niujorke vienos abiturientų apklausos 
metu 50 proc. apklaustųjų į klausimą "Kur 
gaminamas pienas", atsakė: "Fabrikuose” . Tarybinė 
Propaganda tai pateikė, kaip kapitalistinio pasaulio 
!QLjnimo bukumo pavyzdį.

Na, o kaip į tokį klausimą atsakytų gerai žinantys, 
'°9 pienas gaminamas karvės pieno liaukose, 
■auliečial. Ar kartais nepasimestų žmonės, jei 

I  ^kreiptų dėmesį į tai, kokią dalį pieno kainos 
I apmoka už jo pasigaminimą karvės tešmenyje ir 
I  dalį už jo supilstymą j butelius ir atvežimą į
I  Parduotuves?

I  Poiltlnė ekonomija aiškina, kad prekė yra 
^ ^ į Į Į n t a s  darbas, o prekės kaina - įdėto į prekę

darbo vertė. įvertinę prekės kainos dalį, tenkančią 
ūkininkui už pieno pagaminimą karvės tešmenyje, 
matome, kad į tą prekę ūkininko darbo įdėta labai 
nedaug. Žodžiu, išvada aiški - pienas gaminamas 
fabrikuose. Ir tiktai. Nes 2,5 proc. riebumo pieno 
litras parduotuvėje kainuoja 68 centus, o ūkininkui 
už litrą antros rūšies 3,4 proc. riebumo pieną mokama 
tik 22 centai. Taigi kas čia "sudaiktinta” tame kainų 
skirtume? Gal pieno riebumo 0,9 proc. sumažinimas? 
Nieko panašaus. Pieno kombinatas tais 0,9 proc. 
k a in ą  padidina dar 17 centų. Taigi pieno kombinatas, 
iš ūkininko nusipirkęs pieno litrą už 22 centus ir jj 
praskiedęs, iš vartotojo gauna 85 centus, iš jų 63 et 
pasilikdamas sau už pieno atvežimą, supylimą į 
butelius i r ... riebumo sumainimą.

Ną o kiek kainuoja tas karvės tešmens pripildymas 
ūkininkui? Apie tai - kitame numeryje. Rimanto PETRIKO nuotr.

AUS R 0 5  ALĖJA



Tęsiama “Aušros alėjos” 
prenumerata rugpjūčio ir rugsėjo 

mėnesiams.

Mūsų laikraštį galima užsiprenumeruoti 
Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Joniškio, 

Radviliškio, Pakruojo ir Akmenės paštuose. 
Kaina vienam mėnesiui ■ 2,7 Lt (su pristatymu), 

dviem mėnesiams - 5,4 Lt (su pristatymu).

Šiaulių m ieste mūsų laikraštį galima  
užsiprenumeruoti redakcijoje (Vilniaus g. 153) 
arba paskambinus telefonais 29813 ir 22590. 

Kaina vienam mėnesiui - 2,5 Lt (su pristatymu), 
dviem mėnesiams - 5,0 Lt (su pristatymu).

Leidėjai

1994 m. rugpjūčio 6 d.
Ariogaloje (Raseinių raj.)

TV TRADICINE 
VISOS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
GYNĖJŲ ŠVENTĖ
Šventė tęs is  nuo  10.30 val. ry to  Ik i 2.00 val. nakties.

Programoje dalyvaus:

R asein ių  ra jon o  da inos  m y lė to jų  kolektyvai,
SKAT Kauno rinktinės savanoriai,

“ G e lež in io  v ilk o "  Kauno kariai,
Šaulių  są jungos cen tro  valdyba,

Kauno Vytauto D idž io jo  rinktinės šaulia i.
Kviečiam e da lyvau ti L ietuvos partizanus, ryšin inkus, po litin ius  

kalinius, trem tin ius, p r ive rs tin ius  em igrantus, Sausio 13-oslos 
dalyvius, jų  še im os narius, a rtim u os ius  b e i visus geros valios 

žm ones.

Įva ž iu o ti Į  Dubysos s lė n į -  t ik  su le id im ais , 
šventės o rg a n iza to ria i prašo  k iekv ieno m ies to  a r ra jono  

savivaldybių vadovus savo po tva rk iu  sk ir t i nem okam ą transporto  
p rie m o n ę  n o rin ties iem s a tvykti į  šventę.

4-osios tradicinės visos Lietuvos 
Nepriklausomybės gynėjų šventės

programa
10.30-11.15

11.45

12.30-13.00 

13.00-14.00 

14.15-15.00

15.15-15.45

16.00
16.30-18.00

18.00-21.00

21.00-21.1 S
22. 00- 02.00

Karlų e itynės R asein ių m iesto  gatvėm is nuo  
Žem aič io  aikštės. Gėlių, va in ikų padėjim as, ž- 
vaklų uždegim as p r ie  pam ink lų  žuvusiesiems 
už Lietuvos la isvę, ka rių  saliu tas (Raseinių 
m iesto  kapinėse).
G yvento jų ir  ka rių  Išvykim as nuo Raseinių  
m iesto  kap in ių  Į Ariogalą .
Karlų e itynės A rio ga lo s  m iesto  gatvėm is nuo  
Verdė lup lo  gatvės.
Šv. M iš ios  už Lietuvos kankinius, šventės 
vėliavos šventin im as A rioga los  bažnyčioje. 
P rocesija  f kapines. Gėlių, vain ikų padėjimas, 
žvakių uždeg im as A rioga los  m. kapinėse prie  
pam in k lo  L ietuvos kankiniam s Ir  p r ie  Partizanų  
kop lyč ios . Karlų saliutas.
Šventės da lyv ių  e itynės nuo  kap in ių  Į Dubysos 
slėnį.
Vėliavos pakė lim as. Šventės atidarym as. 
M eninė  dalis, sk irta  Nepriklausom ybės  
gynė jam s (ka rių  p a ro d o m o ji program a). 
Pris im in im ų, poe z ijo s  valanda. K ilno jam osios  
pa rodo s. Vaišės atsivežtais sum uštin iais Ir 
saldum ynais.
Laužų uždegim as, ša u lių  sąjungos fejerverkas. 
G egužinė d iskoteka (o rgan iza to ria i -  Raseinių 
ku ltū ros  rūm ai).

Šventės režisierius ir meno vadovas - A. Vizbaras 
Šventės vedančioji - Danutė Vizbarienė 

Garso režisieriai - V. Butkus ir V. Martinaitis

A ntradienis, liepos 26 d. 
LIETU VO S TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas. 

18.00; m i0 ;  18.35 Žinios. 18.45 Programa
va ikam s. 19.15 Film as 

izažas". 19.40 TV anonsas.
"M ė lynas is

peizažas". 19.40 TV anonsas. 19.45 Laida 
lenkų  ka lba . 20 .20  Kada tav im  tik iu !
D a in u o ja  O . V a liu k e v ič iū tė . 21 .00  
Panoram a. 21 .35  B rydė. 22.05 TV 
anonsas. 22 .10  M ag iškas is  Rajaus 
Bradberio teatras. "Ilgas lietus". “\ Čikagos 

. 23 .00  D. B ritan ijos  seria las išp ra ra ja ". *
c ik lo  "P ro fe s ijo s ]' - "D a n tų  g yd y to ja s ” , 

‘ - ‘ ■--o z ir

18.00; 18.10; 18.35 Žinios. 18.45 Programa 
va ikam s. 19.20 K rikšč ion io  žod is . 19.30 
V yriausybė nutarė... 19.45 TV anonsas. 
19.50 Katalikų TV stud ija  20.20 Ekonomikos 
la ida "Aktua lijos". 21.00 P anoram a 21.35 
K onrado kavinė. 2 2 .3 5 TV anonsas. 22.40 
Dok. f. ap ie  o ro  ba lionus. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.30 Kanadiečių fantastinis serialas 
"Anapus tikrovės" - "Jo  sva jon ių moteris", 
"š o k is  su nepažjs tam uo ju  ’.

TELE-3
8.40 M en in is  film a s  “ Santa B arbara".

'P a b a ig o je  • ž in ios. 0 .45  F. " Ik i liūdn< 
p a b a ig o s " .  2 .3 5  F. “ E rd v ė la iv  
‘E n terprise".

T re č ia d ie n is , l ie p o s  27  d.
16 .05  F. "B o n a n z a “ . 17.00 

“ E rd v ė la iv is  “ E n te rp r is e " .  18.( 
"R iz ik u o k !"  18.30 R eg ion inė  p rogram  
19.00 “ Lošk va  b a n k !" 20.00 Žinios. 20. 
S p o rto  nau jienos. 20 .30  “ Laim ės ratas 
21.15 F. "P a g a lb o s  šauksm as". 23.20

23 .20  Vakaro  ž in ios.
TE LE-3
8.45 M uzika. 9.55 

Ang lų  kalbos pamokėlė.
10.00 M en in is  film as 
"R e v a n š a s " .  1 0 .5 0  
A n im acin is  film as  “ Lulu 
- g ė lių  a n g e la s ". 16s.
11 .15  M en in is  film as 
“ Ilgšis J o h n " . 13.00 
C N N  nau jienos. CNN 
News. 13.5W CNN verslo 
n a u jie n o s .  C N N  
B usiness News. 14.00 A n a lų  ka lbos 
pam okė lė . 14.05 M uzika. 15.50 M enin is 
film as. 17.20 A n im ac in is  film as “ Lulu - 
gė lių  angelas". 16s. 17.40 M eninis filmas

R evanšas". 18.30 Š iau lių  TV program a.
19 .00  N a u ja u s io s  ž in ios. 19.20 A n g lų  
ka lbos  pam okė lė . 19.25 M en in is  film as 
“ A te iv ė '. 20 .40  Z in it

9.30 Anglų kalbos pamokėlė. 9.35 Muzika. 
10.25 M en in is  film as "R evanšas". 11.15

"Hanteris” . 0.20 F. "M ajam io policininką 
1.55 F. "E rd vė la iv is  "E n te rp rise ". 2.45

ELEVIZIJOS

ntojo Lauryno n 
23.10 Osta 

£3 .55  S paudos  ekspresas.

Trečiad ien is , liepos 2 7  d. 
LIE TU V O S  TV
7.45 Labas ry tąs. 8 .15  TV anonsas.

8.35 Žink 
5 A ps

/  anonsas. 20 .25  K anad ieč ių  seria las

18.00; 18.10; 18.35 Žinios. 18.45 FYograma 
va ikam s. 19.25 A pskritas stalas. 20.20
T V i
" š u n s  n am as” . 19 s. 21 .00  Panoram a.
21 .35  Krantas. 22 .35  TV anonsas. 22.40 
Koncertas. 23 .15  Vakaro ž in ios.

TE LE -3
8.45 M en in is  film as  "S a n ta  B arbara".

9.35 Anglų kalbos pamokėlė. 9.40 M uzika 
5 M en in is  film as  “ R evanšas". 11.1510.251

A n im a c in is  film as  "L u lu - g ė lių  ange las". 
16 s. 11.40 M eninis film as A teivė’ . 13.00
C N N  nau jienos. C N N  N ews. 13.30 CNN 
ve rs lo  nau jienos . CNN B usiness News.

p ro g ra m a  18.40 Naujausios žinios. 19.00 
D okun - .................._ okum entin is  film as. 19.35 A nglų kalbos

eam okėlė. 19.40 C N N  naujienos. 20.10 
le n in is  film a s  "S a n ta  B arbara", 21.00 
V itrina. 2 1 .1 0  Ž in ios. 21.15 TELE-3

informacija. 21.30 Anglų kalbos pamokėlė. 
21.35 Laisvas žodis. Ž2.00 Meninis filmas.
23 .30  A n g lų  ka lbos  pam okėlė. 23.35 
M uzika.

LitP o llIn ter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Keliautojų klubas. 

9.45 Biznio žinios. 15.00 Naujienos. 15.25 
A n im a c in is  f. 15.50 Vaikų k ino  festiva lio  
dienoraštis. 16.10 Atsakymai. 16.40 Eteryje 
tarpvalstybinė TVR kompanija “Mir". 17.00 
Naujienos. 17.25 Geros valios žaidynėse.

"Laukinė rožė". 18.50 Ekskliuzivas. 19,40 
Labanakt, va ikuč ia i. 20.00 Naujienos. 
2 0 .45  M ono logas . 20.55 Laida, kurios 
a u to riu s  nem atys. 21 .15  M enin is f. 
"B iksa s ". 23 .20  N au jienos. 23.30 Geros 
va lios  žaidynėse. 0,10 Bumerangas. 0.40 
S paudos  ekspresas,

K etv irtad ien is , liepos 28 d. 
L IE TU V O S  TV
7.45 Labas rytas. 8 .15 TV anonsas.

Ūkininkų sąjungos narių 
dėmesiui

Š. m. liepos 26 d. 10.30 val. 
Bridų ž. ū. bendrovės 
mechanizacijos kieme bus 
dalijami spec. drabužiai, gauti iš 
Švedijos. Prašome atvykti.

LŪS Šiaulių skyriaus taryba

Liepos 30 d. 11 val. rajono 
savivaldybės salėje (Vilniaus 
263, Šiauliai) jvyks visuotinis 

rajono Tėvynes Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) narių 
susirinkimas. Kviečiame visus 

narius dalyvauti.
Šiaulių rajono Tėvynės

Sąjungos
_l€ *(Lietuvos 

konservatorių) taryba

Nuoširdžiai užjaučiame 
Marytę Rimkienę vyrui mirus. 

Radviliškio politinių 
kalinių

ir tremtinių bei Tėvynės 
Sąjungos 

(Lietuvos konservatorių) 
________  skyriai

PROGRAMA
A nim ac in is  film as "L u lu  - gė lių  ange las". 
17 s. 11.40 Mon in is film as Dar m yliu , da i 
v iliuosi". 13.00 CNN naujienos. CNN News.

"S ą m o ks lin in ka i".
K etvirtadienis, lie p o s ;

d.
16.05 F. "Bonanza 17.C 

"F . E rdvė la iv is  "Enterpnse 
18 .00  " R iz ik u o k !"  1 8 '  
R eg ion inė  program a. 19 c 
"Lošk v a  bank! 20.00 Žinio 
20.19 Sporto  naujienos. 20 ■ 
"Laimės ratas". 21.15 F. ‘ Voi 
p o lic ijo s  n u o va d a ". 22.15 
“Ant erefio sparnų". Pabaigo 

ž in ios. 0 .45  F. "Dvigube
fiu, da r ta ikinys". 2.30 F. "Erdvėlaivis "Enterprise

Žinios. 20.45 CNN 
nau jienos. 21 .15  M uzika . 21 .30  A n g lų  
ka lb o s  pam okė lė . 21 .35  D okum entin is  
film as. 22.00 M enin is filmas. 23.30 Anglų 
ka lbos  pam okė lė . 23 .35  M uzika. 

LitPollIn ter TV
7.00 Ryto ratas. 9 .00  TV serialas 

"Lauk inė  rožė” . 9 .30  M uz ika  9.45 Veikla.
10.00 N au jienos . 15.30 Geros va lio s  
ž a id y n ė s . 17 .00  N a u jie n o s . 17 .25  
P ub lic is tika  18,00 Geros valios žaidynės.
20 .00  N au jienos. 20.45 Iš p irm ų  rankų.
21.00 Meninis f. "Šventojo Lauryno naktis .

13.30 CNN verslo naujienos. CNN Business 
News. 14.00 Anglų kalbos pamokėlė. 14,05 
M uzika. 15.55 M en in is  film as "M a iš tas". 
17.15 A n im ac in is  film as "L u lu  - gėlių 
an g e la s". 17s. 17.40 M en in is  film as 
"R evanšas". 18.30 T e lš iu T V  program a. 
19.00 Naujausios žinios. 1920 Anglų Kalbos 
p a m o k ė lė .  1 9 .2 5  S u v is o m is  
sm ulkm enom is. 19;35 F ilm as "S anta  
Barbara". 20.25 V itrina  20.35 Žinios. 20.40 
C N N  ž in ios. 21 .10  M uzika. 21 .30  A nglų
1 it .I..AIA. -n ne k 4 Il>t.ka lbos  pam okė lė . 21.35 Mos ... lie tuvia i. 
22.00 Meninis film as. 23.35 A n g lų  ka lbos
pam okėlė. 23.40 M uzika. 

L ltP o Iiin te r  TV

B A LTIJO S TV  
Trečiad ien is , liepos 27 d.
7.30 Rytin is ekspresas. 8 .00 “ Naktie 

r iba". 35 s. 8 .30 "T a ip  sukasi pasaulis 
41 s. 9.25-10.25 C N N  va landa . 18.4 
Ž in ios . 18.50 "T a ip  sukasi pasau lis ’ . i. 
8 . 19.45 P asau lio  nau jienos. 20.00 "Tai 
sukasi pasau lis". 41 s. 20.55 Pasauli 
sportas. 21 .00  “ N akties rib a ". 36  s. 21,3 
B a ltijo s  n a u jie n o s . 2 1 .4 5  Pasauli 
nau jienos. 22.00 C N N  va landa . 23.OC 
23.30 V ideo film as "D a rbo , duonos 
te is in g u m o ".

23 .00  N au jienos. 23.10 O stankino 
h itpa radas . 23

7.00 Ryto ratas. 9.00 M uzika. 9.05 
G yvūn ijos p asau ly je . 9.45 Verslin inkas. 
10.00 N aujienos. 15.00 N au jienos. 15.25
Anim acin is f. 15,50 Muftitrolija. 16.10 "...Iki 
16-os ir vyresniem s". 16.40 Planeta. 17.00

14.00 A n g lų  ka lbos  pam okė lė . 14.05 
M uz ika . 15.35 M e n in is film a s  "D a rm y liu ,

N au jienos. 17.25 D okum enta i ir lik im ai. 
17.40 M jslė. 17.55 Geros va lios  ža idynės.
20.00 Naujienos. 20.40 M askva-Kremlius.
21.00 Loto "M ilijo n a s ". 21.30 D a inos virš 
B ugo. 23.00 N au jienos. 23.15 Film as 
"G a u d yn ė s ".

S A T 1
A ntrad ien is , liepos 26  d.
16 .05  F. “ B o n a n z a " . 1 7 .0 0  F. 

" E r d v ė la iv is  " E n te r p r is e " .  1 8 .0 0  
"R iz ik u o k !"  18.30 R eg ion inė program a.
19.00 "Lošk  va  b a n k !“ 20 .00Ž in ios . 20.19 
S p o rto  naujienos. 20.30 “ La im ės ratas". 
21 .15  F. "K a lnų  gydy to jas". 22.15 
"S ą m o ks lin in ka i". 23.15 U. M ejeris:
‘ N e s u t in k u !"  0 .10  "T V  v e id ro d is " .

ŠVT IR B ALTIJO S TV  
A ntrad ien is, liepos 26  d.
20.00 "Pirk, parduok, informuok". 20,'! 

Ž in ios. 20.30 S p a u d o s  apžvalga. 203! 
"S odžius". 21,15 B ažnyčios pusvalandį 
21.40  V e iksm o film a s  "P a kė lę s  kardą' 
23 .1 5  K a rto ja m a  "P irk , parduo« 
in fo rm u o k". Ž in ios.

Trečiad ien is , liepos 27  d. 
7 .3 0 -1 0 .3 0  B a lt ijo s  TV. Rytais 

ekspresas. 8 .0 0 'N a k tie s  rib a ". 8 .30 ' Taip 
pasaulis sukasi". 9.30-10.30 CNN valanda.
18.4520.00 Baltijos TV. Žinios. 18.50 ' Taip 
pasaulis sukasi". 19.45 Pasaulio naujienos.
20.00 "P irk , parduok , in fo rm uok". 20.15 
Ž in iiŽ in ios. 20.30 S paudos  apžva lga . 20.35 
La ida  ap ie  sve ika tos apsaugą. 21 .00- 
21.30 B a ltijos  TV. "N a k tie s  rib a ". 21 30 
Karto jam a “ P irk, p a rd u o k , informuok", 
Ž in ios . 22.00 CNN va landa.

d a r v iliu o s i" . 16.55 A n im ac in is  film as
"Lu lu  - gė lių  angelas” . 16 s. Į  7.20 Meninis 
film a s  R evanšas". 1 8 .1 0 'Ju rb a rko  TV

FIRMOS

(JAPONIJA) 
ELEKTRONINIAI KASOS 
SCI/

APARATAI (NUO  
PAPRASČIAUSIŲ IKI KOMPIUTERINIŲ) *  TELEFAKSAI " 
KOPIJAVIMO IR DAUGINIMO TECHNIKA * AUTOATSAKOVAI * 
DIKTOFONAI *  POPIERIUS KASOS APARATAMS *  POPIERIUS 
FAKSAMS *

AUTOMOBIUŲ IR PATALPŲ APSAUGA

H U R R IC A N E ®

(ŽEMA KAINA, EUROPIETIŠKa I cOKYBĖ) -
FIRMŲ
C & K, DA SYSTEMS, CODE SYSTEMS, 

PYRONIX, SECURITECH, GUARDALL
PATALPŲ SIGNALIZACIJA *
PIGI BUTŲ, KIOSKŲ, GARAŽŲ APSAUGA *
Projektavimas, montavimas, pardavimas, garantinis 

aptarnavimas visoje Lietuvoje *
r  ’  1 U A B  " T R O L I S '’ (Kauna.)

ta i. (8 -214) 9 0 3 1 3  9 -1 7  va l. B asan avič iau « 2 3 , 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 e nė je ,

J o n iš k y je , K e lm ė je , Pakruojyje,

Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone.
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