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Sąjūdžio veiklą
reikėtų nutraukti

Gruodžio septin tąją jvyko Šiaulių m iesto Sąjūdžio narių susirinkimas. 
P irm iausia sva rs ty tas  k laus im as: S ą jūdž io  p e rspek tyvos  ir  ate itis .

S usirink im e d a lyvavus ių jų  d a u g u m o s  nuo m on e , Š iau lių  m iesto  
Sąjūdžio ve ik lą  re ikė tų  nu trauk ti. S u  š ia  nuo sta ta  sus irink im e  išrinkti 
delegatai važiuos j Są jūdžio suvažiavim ą, kuris jvyks Vilniuje g ruodžio  
aštuon io lik tą  d ieną.

“ A ušros a lė jo s” inf.

ANONSAS
"...K arin inko  g a lvą  a p ip y lė  iš tirp in tu  šv inu  ir  s u p lo jo  sunkvežim io  ratais. 

Išėjo didžiulis p lokšč ias juodas  blynas. Neduok Dieve, kam nors tai pam atyti. . . "

Visa ta i vyko Afganistane, j kurį kariauti nori nenori buvo vežam i ir 
mūsų vaikinai! A p ie  ž iaurum us to je  šalyje - kitame “ A ušros a lė jos" 
numeryje.

***
- Bendrijas reikia skatinti. Kol kas jos narius tik baudžiame, - pasakė Šiaulių 

miesto tarybos deputatas Jonas Genys.
Daugiabučių namų eksp loatav im o problem os - kitąsyk.
***

ŠUNKELIAI 
Jais vaikščiojantys apsimeta dorais 

ir sąžiningais, ne vagimis ir ne 
grobstytojais?

Kito je  “ A ušros a lė jo je ”  - tik ra i šis tas įdomaus...

REFORMOS IR PINIGAI
"Argumenty i fakty" paskelbė 

duomenis apie vidutinį atlyginimą (JAV 
doleriais) 1992 metų sausio ir 1993 
metų gegužės mėnesį (lėtokai dirba 
statistika) buvusios SSSR teritorijoje. 
1992 metų sausį d idž iau s ias  
vidutinis atlyginimas buvo Lietuvoje
• 15,7 dolerio. Antra - Estija (13,3), 
trečia - Latvija (10,9), toliau - Ukraina 
(8,1), Rusija (7,6). Paskutinę (lentelėje 
nėra Azerbaidžano ir Gruzijos) vietą 
užėmė Armėnija (2 doleriai).

Palyginti su Rusija, atlyginimas 
Lietuvoje sudarė 206,9proc., Estijoje
• 175 proc., Latvijoje - 144 proc. ir 
Armėnijoje -26,1 proc.

Po metų su trupučiu , 1993 
gegužės m ėnesį, d idž iau s ias

v id u tin is  a tlyg in im as jau buvo 
Latvijoje - 91,6 dolerio. Antroje vietoje 
- Estija (73,1), trečioje - Rusija (44,7), 
paskutinė vėl Armėnija (6,3 dolerio). 
L ietuva ats idūrė ketv irto je  vie toje: 
29,6 dolerio. Procentais, palyginti 
su Rusija: Latvija - 205 proc., Estija - 
163 proc., Lietuva - 66,2 proc., 
Armėnija -14,1 proc.

Mes Lietuvoje 1992 metų sausio 
m ėnesį uždirbdavom e du kartus 
daugiau negu Rusijos gyventojai. 
Praėjo metai su trupučiu, ir mes 
pradėjom e užd irb ti beveik du 
kartus mažiau. Ukrainoje reikalai dar 
prastesni.

(perspausdinta iš 
Lietuvos a ido ” )

naujienų šiupinys
Šiauliuose lankėsi Lietuvos 

Respublikos garbės konsulas Seule 
Hong Kun Kimas, kuris ta ip  pat yra 
Hong J o o g  k o rp o ra c ijo s  
oirmininkas. B e to , m ieste viešėjo 
korporacijos, užsiim ančios odų 
oerdirblmu, d irek to rius  Tae Chin 
congas, menedžeriai.

Pietų K o rė jo s  v y r ia u s y b ė  
Lietuvai suteikė 18 mln. USD kreditą.

Minėtosios de legacijos tiks las 
^ rasti, kur investuoti š ias lėšas. 
Šiauliuose svečius dom ino  odos 
mones "S tum bras”  Ir "E ln ias” , 
■oknių aerodromas. Korė jiečiam s 
toretųsl, kad ten būtų įku rta  laisva 
konomlnė zona.

G ū d ž io  14-16 d ie n o m is  
Ju liuose  vyks “ Dainų da ine lės" 
onkursas. G ru o d ž io  14 d. 
lain Je vidurinėje m okykloje 
5 aia°S PL0tys ma*iaus ł, gruodžio■SwssWłfesii
a id in t  .kult0ros centre rengiami 
'ratdrti ,r nauia(T,etinial renginiai, 
■ita S *  |le ? [u°d ž io  21 dieną, o 

Iki sausio septin tosios.

Pakruojyje saviva ldybės rūmų 
fo jė  atidaryta buvusio Šiaulių 
pedagoginto in s titu to  auklėtin io, 
o dabar Ž e im e lio  v id u rinės  
m okyklos dailės m okyto jo S. 
Zapalskio tapybos darbų paroda. 
Tai p irm o ji ja u n o  d a ilin in ko  
persona lin e  paroda . L ink im e 
sėkmės.

Burtin inke vadinam a Kolsana 
Dalm a sve č ia vo s i N au jo jo je  
Akmenėje, Akm enėje, Papilėje ir 
Ventoje.

Kai kurių  jon išk ieč ių  nuomone, 
priva ti "D rebu lės" parduotuvė 
p ra ra n d a  p irk ė ju s . K o dė l?  
Priežastis - v isa i paprasta: čia 
dažnai nebūna... pieno. Todėl 
pirkėjai priversti eiti į “valdiškąsias”  
arba “ pono Mačiulio”  parduotuves, 
kur nusiperka ne t ik  pieno, bet ir 
k itų  produktų.

Radviliškio apylinkėje - 24 vieniši 
senelia i, aštuoni p irm os grupės 
invalidai, nemažai daugiavaikių 
šeimų. Visus ju o s  ruošiamasi 
a p la n k y t i ir  p ra d ž iu g in ti 
kalėdinėmis dovanomis. Gal kilnus 
pavyzdys uždegs ir k itų  rajonų 
apy link ių  žmones?

R advilišk io  ra jono Šeduvos

PROFESIONALAS NORI SUŽINOTI 
TIESĄ IR TIK TIESĄ

Neseniai Šiauliuose viešėjo Lietuvos Seimo narys rašytojas 
SAULIUS ŠALTENIS. Skaitytojams pateikiame 

“Aušros alėjos” interviu.
“ Aušros alėja” . Žmonės labai 

pergyvena dėl laisvo žodžio varžymo, 
juos jaudina TELE-3 likimas. Kodėl 
taip yra pas mus šiuo metu?

S. Šaltenis. Taigi stengiamasi 
užgniaužti demokratijos žodj. Ir tą 
daro tie patys žmonės, kurie jau turi 
didžiulę praktiką. Puikiai žinome, kad 
Seimo vadovybėje ir kitur yra žmonių, 
kurie tą darbą darė dar LTSR laikais. 
Tie žmonės - profesionalai ir dirba 
labai rafinuotai. Todėl ir yra spaudimas 
laisvo žodžio platintojams. Todėl jj 
patiria ir ponia Liucija, kuri Lietuvos 
žm onių  sąm onėn įs irėžė per 
kruvinuosius Sausio tryliktosios 
jvykius.Sakyčiau, pats Dievas jai 
patarė daryti televizijos laidas. Ji turi 
tam moralinę teisę. O tie žaidimai 
apie ponią Liuciją - labai negražūs, 
tiksliau, tai b jaurūs priekabių 
ieškojimai, Manau, kad visgi ponia 
Liucija atlaikys, nes Lietuvos žmonės 
jai padės. Liucijos televizija neturi nei 
įrangos, nei patalpų, ir kol kastrūksta 
jai profesionalumo. Tačiau ji skleidžia 
kitokias - laisvas žinias! Todėl labai 
gerai, kai žmonės girdi tiesos žodj ir 
ne vien ponų Kvietkausko ar Rolando 
Paulausko suredaguotus žodžius.

“ Aušros alėja . Daugelis labai 
piktinasi neseniai per Lietuvos televiziją 
padarytu jos galvos L. Tapino 
pareiškimu. Žmonės klausia, kodėl 
valdžia nereagavo j tūkstančius 
parašų, kuriais reikalauta ir opozicijai 
'lango" valstybinėje televizijoje. Kodėl 
ignoruojama piliečių valia?

S. Šaltenis. Tam yra tikslas. Tiek

?onia N. Steiblienė, tiek ponas L. 
apinas pareiškė, kad valstybinė 

televizija galėtų turėti kažkokį 
visuomeninį statusą. Suprantu, kad 
norėtų privatizuoti valstybinę televiziją. 
Tuomet negalėtume badyti pirštais, 
porindami, kad televizija - LDDP 
kontroliuojama. Tačiau jos laidas 
darytų tie patys mieli žmonės, kurie 
ištikimai tarnavo valdančiajai partijai! 
Te lev iz ija  būtų tarytum  
nepriklausoma? Kaip ir dabar turime 
ne vieną "nepriklausomą”  laikraštj? 
Tai - pavojingas dalykas. Valstybinė 
televizija - visos Lietuvos žmonių 
turtas. Tai žmonės ir turėtų žiūrėti tai, 
ką jie nori. Tačiau jų teisė ignoruojama.

“ Aušros a lė ja” . Pokario metų 
žurnalistai iškepti vienoje keptuvėje* 
tačiau nesutelpa galvoje, kodėl mes 
tokie nevienodi. Gerai žinomos 
televizijos žurnalistės N. Steiblienė ir 
B. Balynienė mokėsi viename kurse...

p ieninė uždaryta. Manoma, kad 
la ikinai. Priežastis -  trūksta pieno.

Lapkrič io  mėnesį bedarbių 
padaugėjo m iestuose - nuo 1 iki 
1,1 proc. ir sumažėjo rajonuose - 
nuo 2.4 iki 2 proc. Kaip ir anksčiau, 
didžiausia bedarbyste Panevėžyje 
- 2,5 proc., arba 2568 bedarbiai, ir 
Tauragės rajone - 6,2 proc., arba 
1870 bedarbių.

Mažiausiai bedarbių, palyginti 
su darbingais gyventojais, yra 
Kaune ir Marijampolėje - atitinkamai 
0,5 ir  0,4 proc., arba 1523 ir 231. 
Tarp rajonų m ažiausias nedarbas 
yra Anykščiuose ir  Molėtuose - po 
0,2 proc., arba 34 ir 33 bedarbiai.

Jon išky je  įsikūrė krikščion ių  
demokratų partijos rajono skyrius. 
Jo gretose - 26 nariai. M inėtojo 
skyriaus pirmininku tapo gydytojas 
V. Kučinskas.__________________

S. Š a lten is . Pamenu seną 
žurnalistikos vilką. Gal ir jis dar jus 
mokė... "Ar žurnalistika - mokslas?" 
- paklausė ir ištarė bjaurų žodj, kuris 
asocijuojasi su viešaisiais namais. 
Buvau sukrėstas, nes kalbėjo žmogus, 
kuris ruošia žurnalistus. Todėl ir rengė 
žurnalistus - partijos pagalbininkus. 
Darė juos savotiška partijos gerkle. 
Kuo ji stipresnė, kuo saldesnė, tuo 
geriau. Žurnalistų tarpe net buvo 
žmonių, įsipainiojusių j spec, tarnybas, 
kurios tarsi nematoma grybiena 
daugelj pasiekdavo. Ir praktiškai 
naujos žurnalistikos, nepaveiktos 50

metų slėgio, lyg ir nėra. Žinoma, yra 
v ienas kitas sąž in ingesn is  
žurnalistas... Palengva kuriasi nauja 
alternatyvinė žurnalistų draugija. 
Dabar mes turime tokią spaudą koks 
buvo laikas. Todėl sunku svajoti apie 
profesionalumą. Ko trūksta mūsų 
žurnalistikai? To profesionalumo. 
Tikras profesionalas nori sužinoti tiesą 
ir tik tiesą. Laikraščiuose randame 
mažai žinių, trūksta informacijos, labai 
daug komentarų. To nepaslėpsi. Mes 
iš anksto jau žinome, kad viena 
televizijos poniutė yra tokia, kita - 
tokia. Štai sėdi Seime, o vakare 
pasižiūri televiziją. Tuomet ir mąstai, 
o argi aš ten buvau. Pasirodo, visai 
kiti dalykai ten buvo! Patys svarbiausi 
dalykai nutylimi. Daug kas begėdiškai 
iškarpoma. Patyriau ant savo kailio. 
Kodėl mane j “ Kranto”  laidą pakvietė 
toks ponas Matulevičius? Pasirodo, 
tik dėl gražumo! Buvau pakviestas 
tik todėl, kad kitiems būtų galima 
įrodyti, jog yra demokratija. Aštriai 
kalbėjau, tačiau mano žodžių laidoje 
beveik neliko, štai ir laisvas žodis!

“ A u š ro s  a lė ja ” . Lankėtės 
Kuršėnuose, Šiauliuose. Ar patiko? 

S. Šaltenis. Man padarė įspūdį. 
“ Aušros a lė ja” . Ačiū Jums. 

M a lon ia i kviečiam e dažniau 
apsilankyti.

K albėjosi 
Birutė KYBA RTIEN Ė  

Aleksandro OSTAŠENKO VO  
nuotr.

“Aušros alėjos
laikraščio prenumerata

■ puiki dovana artėjančių 
šv. Kalėdų 

ir Naujųjų metų proga.
Šiaulių, Akmenės, Kelmės, Jon išk io , Pakruojo, R advilišk io  paštuose 

prenumerata pirmajam naujųjų metų ke tv irč iu i - t ik  4 lita i, pusm ečiui - 8 
litai.

Š iauliečiai laikraštį gali užsisakyti įmonėje “ Tvarka” . Laikraščio 
prenumeratos kaina pirmajam naujųjų metų ketvirčiui - tik  3,70 Lt, pusm ečiui 
- 7,40 Lt.

Informacija telefonu 56784.
Radvilišk iečia i laikraštį gali užsisakyti įmonėje “ G irm a” . Prenumeratos 

kaina pirmajam naujųjų metų ketvirčiui - 3,70 Lt, pusm ečiu i - 7,40 Lt.
Prenumerata priimama R advilišk io  centrinės b ib lio te kos  skaityklo je, 

Dariaus ir G irėno 9; E ibarlškėse, Povyliaus 2.

Nudžiuginkite kaimyną, 
giminaitį, bičiulį.



specialiai “Aušros alėjai”
KODĖL NEINDEKSUOJAMAS 

TURTAS?
(vedant nacionalinius pinigus, jų 

kiekis buvo susietas tik su Lietuvos 
banko aisargomis ir valiutos fondo 
paskola litui stabilizuoti. Nebuvo priimtas 
dėmesin ir tinkamai įvertintas visas 
Lietuvos turtas, kuriuo disponuoja 
Valstybė, ūkiniai subjektai ir piliečiai. 
Todėl buvo sumažintas lito kursas 
kitų valiutų atžvilgiu, susidarė pinigų 
trūku m as  a p yva rto je , s u trik o  
atsiskaitymai.

Iki Šiol tęsiasi nenormali padėtis, 
kai Lietuvos ūkyje funkcionuoja nein
deksuotas pagrindinis turtas. Juk kiek
vienam suprantamą kad nenormalu, 
je i įm onėje sta las įka ino tas  5 Lt, o 
parduo tuvė je  ka inuo ja  200 Lt, je i 
autom ašina jm onė je  ka inuo ja  200 
Lt, o tu rg u je -  apie 10000 Lt. D ide lis 
pasta tas m ies to  cen tre  įka ino tas  
3000 Lt, o vienas butas parduodamas 
už 30000 Lt.

Kyla klausimas: kodėl Vyriausybė 
delsia realiai jkainoti įm onių turtą, jj 
indeksuoti atsižvelgiant j buvusią infliaciją 
Kam naudinga tokia apskaitos tvarka 
(tiksiau netvarka).

Iš paviršiaus atrodo, kad tai padeda 
įmonėms išgyventi, nedidinti savikainos, 
nes nuvertinto turto susidėvėjimui 
atstatyti faktiškai nebeskaičiuojama 
amortizacja Bet tai - vienadenis požiūris. 
Tos lėšos, kurios turi būtikaupiam os 
pagrindinių priemonių jsigijimui ir privalo 
cirkuliuoti apyvartoje • pravalgomos, 
nes išmokamos kaip atlyginimai arba 
skirstant pelną patenka kaip mokesčiai 
j biudžetą premijoms, dividendams. 
O iš ko  jsigyti naujas pagrindines

priemones? Nepriskaičiuotos sumos 
faktiškai yra vidinė Valstybės skola. 
Vien per 1993 metus tokių sum ų 
susidarytų apie vieną milijardą litų.

Dar daugiau žalos Lietuvos žmonėms 
padaroma privatizuojant neindeksuotą 
turtą. Tuomet nuvertinami investiciniai 
čekai ir u i  tuos čekius įsigytos akcijos. 
Per ilgus dešimtmečius žmonių uždirbto 
turto dalis išdalinta investiciniais čekiais 
visiems po lygiai, padarius pirm inio 
privatizavimo Įstatymo pataisas, iš 
daugėto žmonių nusavinama, jų turimus 
čekius nuvertinant. Kaip tai atsitinka?

Vienas būdas nuvertinti investicinius 
čekius - skelbti neindeksuoto turto 
papildomą privatizaciją žymiai padidinant 
akcijų vertę. Pavyzdžiui, prekybos 
centro, kurio didelę dalį akcijų yra 
jsigiję jo  darbuotojai nominalia verte 
- i k i  5 Lt, akcijos kfliems darbuotojams 
parduodamos po 100 Lt. O jas turi 
pirkti mokytojai, gydytcįai, kiti biudžetinių 
įstaigų daibuotojai, kurių darboviečių 
turtas neprivatizuojamas. Taip už gautą 
vienodą investicinį čekj 5000 rb, kurio 
indeksuota suma (kartu su pinigų 
įnašu) Sudaro 1000 Lt, prekybos 
darbuotojas turės įsigijęs 200 akcijų, 
o mokytojas - tik 10 akcijų. Išmokant 
dividenduspavyzdžiui. už akciją po 2 
Lt, prekybos darbuotojas gaus 400 
Lt, o mokytojas - tik 20 Lt.

Antras atvejis. Nuvertinamosjau 
turimos darbuotojų ir kitų žmonių 
akcijos, kada akcinėje jmonėje 
išleidžiamos ir parduodamos už pinigus 
naujos akcijos.

Pavyzdžiui, akcinė valstybinė įmonė

turi neindeksuoto turto už 10000 Lt 
(buvo vienas milijonas rublių). Tas 
turtas priklauso: 50 proc. - darbuotojams 
pagal turimas akcijas, 30 proc. akcijų 
išpirko investicinės bendrovės. 20 
proc, dar likę Valstybės. Jei įmonės 
administracija ir kiti, turintys pinigų 
asmenys nusprendžia padidinti įmonės 
kapitalą, išleidžiant naujų akcijų už 
10000 Lt ir parduoti tas akcijas už 
pinigus, tuomet naujai gauti pinigai, 
už kuriuos naujomis kainomis galima 
nusipirkti nebent sekcijinę spintą, yra 
sum uojami su anksčiau buvusio 
neindeksuoto turto (pastatų, įrengimų) 
verte. Padidėjęs turtas iki 20000 Lt 
pagal nuosavybę pasiskirsto taip: 
50 proc. jo  tenka naujiems, už pinigus 
įsigijusiems akcijas savininkams, 
darbuotojų akcijom s tenka 25 proc., 
investicinių bendrovių akcijos sudaro 
15 proc. ir 10 proc. akcijų tenka Valstybei. 
Skirstant gautą dividendą didžioji dalis 
taip pat teks naujems akcijų savininkams, 
tuo pačiu per pusę sumažės anksčiau 
už investicinius čekius įs igytų akcijų 
dividendai. Žiūrėti lente lę.

Jei tokios akcinės Įmonės turtas 
būtų parduodamas realiomis kainomis, 
tai pusę visos gautos sumos pasiimtų 
už pinigus nusipirkę akcijas savininkai.

Tai tokios pasekmės naudojant ir 
privatizuojant neindeksuotą turtą.

Taip yra nuskriaudžiami žmonės, 
kartu Ir kompromituojama gera 
privatizacijos pagal Investicinius 
čekius Idėja.

Elvyra KUNEVIČIENĖ 
Vilnius

LE N TE LĖ

P rad in ė  
Nuosavybės rū š y s  b a la n s in ė

I š le id u s
n au jų

D iv id en d a i 
(2000 L t)

suma % suma % p ra d i
n ia i

po s k ir tu -  
a k c i jų  mas

1 . D arbuo to jų 5000 50 5000 25 1000 500 -500

Í ,  I n v e s t i c in ių  
bend rov ių 3000 30 • 3000 15 600 300 -300

3 . V a ls ty b ė s 2000 20 2000 10 400 200 -200

4 . Naujų a k c i
n inkų - - 10000 50 - 1000 +1000

I š  v is o , 10000 100 20000 100 2000 2000 _

KAIP {TIKTI “SUNKIAM  
ŠEFUI” (2)

ŠEFAS - PATAIKŪNAS
Tokiam šefui labai reikia pritarimo, tad neprieštaraukite jam. Argi ta 

sunku? Juokitės, kai jam  atrodo, kad jis  juokauja, nors dažniausiai jc 
pajuokavimai net ir šypsenos nesukelia. Apsimeskite, kad įdėmiai klausote; 
jo  pasakojimų, kad gėritės jais. Tuo pat metu jūs gana sėkmingai galite 
mąstyti apie kažką kita.

Neleiskite, kad šefas kalbėtųtuščiai. Užduokite jam konkrečius klausimu: 
ir laukite konkrečių atsakymų. Tegu jo kalba būna pagrįsta taktais • reikalaukite 
pavardžių, pavadinimų ir tiesos. Tegu jis supranta ir pajunta, kad sąžiningumą: 
Ir dorumas - tai v isų geriausia politka.

ŠEFAS-PESIM ISTAS
Toks šefas nuolat kaltina kitus, verkšlena, gailisi savęs. Jis giliai jsitikinęs 

kad viskas, kas ne jo  paties rankose, baigsis nesėkme.
Pesimistai paprastai kruopščiai slepia savo asmeninius trūkumus. Negalima 

su jais ginčytis, - tada jie galutinai nutaria, kad jų  neigiamas požiūris ■ 
teisingas. Jeigu jums reikia išspręsti kokią problemą, imkitės šito darbo pats 
nelaukdamas savo šefo nei patarimo, nei pritarimo.

P a re n g ė  D alia  ŽU K A U S K A IT Ė

REIKALAVO NUBAUSTI 
GRIEŽČIAUSIA BAUSM E

“Aušros alėjoje” rašyta “Apie 
gerus vyrus” . Todėl prisiminiau 
istorijėlę, įvykusią prieSlO-11 metų. 
Tada vėlyvą rudenj j kolūkio kontoros 
salę mus sukvetė spalvingi skelbimai. 
Ten turėjo įvykti rajono išvažiuojamojo 
teism o posėdis. Nurodytu laiku čia 
susirinko visa teisminė svita. Buvo 
sva rs to m a  b a u d ž ia m o ji byla. 
Teisiamąjj, pagyvenusį eilinį kolūkio 
traktorininką, kaitino "už visuomeninės 
žemės grobstym ą" ir “ už vengimą 
atlikti karinės tarnybos priėdę" 
Išaiškėjo, jog  teisiamasis užpraėjuslų 
metų vasaros pabaigoje savavališkai 
pasisėjo apie pushektarj rugių, kuriuos 
ir nuspjovė. O kaltas tuo, kad žmogus, 
matydamas keletą metų šalia savo 
pasodybinio sklypo niekam nerei
kalingą, apleistą, dirvonuojančią že
mę, nutarė ją prikelti gyvenimui. Kol 
jis toje žemėje kirto krūmus, rinko 
akmenis, kultivavo, arė. vėl kultivavo 
ir sėjo - jam niekas nieko nesakė, 
bet, kai kitais metais ten subrendo 
gražus žiemkenčių plotelis, tada 
kolūkio galvos susigriebė ir uždraudė 
tam darbštuoliui net prie lauko prieiti. 
Mechanizatorius turė jo kitokią nuo
monę, o  sulaukęs javų brandos, slap
čia tuos rugius išsikūlė ir susipylė j 
savo aruodą. T o ja u  buvo perdaug. 
"G eri vy ra i" nutarė pam okyti

nepaklusnųjį mechanizatorių. Kolūkių 
pirmininkas įgaliojo savo pavaduotojų 
organizuoti susidorojim o akciją, i 
palaimino, o pats, kad išliktų geras 
pasitraukė j šešėlj. Dėl to  žemes 
"užgrob im o" viskas buvo aišku, o 
kai teismas ėmė svarstyti 'dė l vengime 
atlikti karinę tarnybą” , pirmininko 
pavaduotojas darbavosi geriau už 
patį prokurorą. Jis ir kaltino, ir liudiji, 
reikalavo teisiamąjj nubausti gtie: 
čiausia bausme. Tiesa, kaltinamas-; 
patvirtino, kad lų metų pavasarj buvo 
gavęs šaukimą vykti i "sborus be- 
susirgo ir to  padaryti negalėjo, nųi 
ligą patvirtinančių dokum entų netu
rėjo. Nors karins komisariatas nebuvo 
pateikęs jokio ieškinio kaltinamajam, 
bet teismui užteko to, ko siekė kolúk o 
"interesų" gynėjas. Nuosprendis jų; 
lyg iš anksto parašytas. Šiuo "spėta 
kliu" buvo siekiama ugdyti eilinių kdė- 
kiečių paklusnum ą ir baimę. "Geri 
vyrai" pasiekė savo, o pirmininke 
pavaduotojas jgijo “Vilkšunio" pravai- 
dę. Jis ir toliau"darbavosi : kišo žmo
nes j “ trezvilką' j  sodino paroms, dali
no antausius. Suirus "kolchozinei'1 
sistemai, "V ilkšun is" išsinešdino 
nežinia kur.

S tasy s  RŪKAS

Lyg policija sugebėtų visur tvarką įvesti...naujienų šiupinys
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

1993 m. spalio 29 d. indeksavus darbo 
užmokestj, Šiaulių miesto valdyba 
padidino darbo užmokesčio fondą (be 
socialinio draudimo išmokų) Švietimo 
skyriui - 323800 Lt, gydymo jstaigoms
- 125600 Lt, savivaldybės policijai - 
20800 Lt, sporto skyriui - 24300 Lt, 
kultūros skyriui - 21730 Lt ir atitinkamai
- kitiems savivaldybės skyriams ir 
jstaigoms.

Lapkričio 25 dieną Šiaulių rajone 
sulaikytas policininkas, prievartavęs 
ūkininkąduoti kyšj. Tai- Šiaulių miesto 
policijos komisariato apsaugos skyriaus 
vyr. policininkas Vytautas Peleckis.

Šiuo melu Šiaulių biržoje užre
gistruota iš viso 3950 ieškančių darbo 
ir 1515 bedarbių. Kai kuriems bedar
biams mokama bedarbio pašalpa. 
Šiemet pašalpoms minėtoji darbo birža 
jau išleido 335,4 lūkstančio litų.

Darbo dienomis Kelmės kultūros 
rūmai užsipildo kepurėtais, pirštinėtais, 
kailiniuotais vaikučiais, kurie čia ateina 
mokytis šokti. Repeticijos trunka apie 
15 minučių, nes tik tiek ištveria ir 
šokantieji, ir  jų mokytojai. Ši šaldymo 
“ patirtis ”  atėjo dar iš  praeitos žiemos, 
kai dėl kažkieno ambicijų nebesu- 
sigaudoma, kas už ką atsako. Kelmės 
kultūros centre vėl prasidėjo pusiau 
papildomos žiemos atostogos.

P o lic ijo s  rė m ė jų  są ju n g o s  
Akm enės m iesto skyrius nuosekliai 
la ikės i nuostatos, jo g  sąjunga yra ne 
politinė , o tik  viešosios tvarkos 
palaikym o provincijo je organizacija. 
Todėl nuo susikūrimo dienos (1992 
metų liepos mėnesio) j i  ne tik išsilaikė, 
be t ir  išaugo nuo 14 ik i 41 nario. 
Įvairių po litin ių  pažiūrų akmeniškiai 
savo p a s ta n g a s  su v ie n ijo  
svarbiausiam uždaviniui apylinkėje 
spręsti - pagerin ti teisėtvarkos darbą 
Akmenės krašte.

Šiais laikais, kai visuomenėje įsigali 
te isin is nihilizmas, teisėtvarka bei 
teisėsauga yra kertinis Valstybės rūmo 
akmuo. Deja, labai nestabijus... 
Valstybės pam atų griovimo darbą 
sėkm ingai atlieka daugelis lietuvių, 
naudodam iesi pereinam ojo laiko
tarpio iš okupacijos j  nepriklausomybę 
sunkumais ir  dėsningumais. Apie tai 
daug diskutuota po lic ijos rėmėjų 
p irm a ja m e  a ta ska itin ia m e  s u 
sirinkime. Teisėtvarkos problemos 
rūp i daugum ai padorių piliečių, 
žinoma, visų pirm a vyrams, kurie 
p o lic iją  ga li parem ti tikrai vyriškai: 
bud ė ti gatvėse, sueigose, tramdyti 
vagis, girtuoklius ir chuliganus, bausti

p lėšikus ir  banditus. Tačiau savo 
pilietinę pažiūrą į  visuomenės sveikatą 
gali be i no ri pare ikšti ir  silpnosios 
lyties atstovės - iš 39 Akmenės 
p o lic ijos  rėmėjų 6 yra moterys.

O  kaip dirba po lic ijos  rėmėjai? 
Akmeniškiai tą žino: vadovaudamiesi 
statutu ir  įstatymais. Iš 9 asmenų 
sudaryta taryba Išsirinko savo veiklos 
koordinavimo centrą, profilaktin io  
darbo su nepilnam ečiais kom isiją ir 
redkolegiją.

Akm enės krašte teisėtvarkos  
padėtis  dar nėra tokia visuomenę 
gąsdinanti kaip kaimyniniuose rajo
nuose, nes ir  policijos veiklą jau  keletą 
dešimtmečių, ypač Akmenės mieste, 
rėmė visuomeninės organizacijos. 
Neatsitiktinai čia subrendo idėja pa 
čios visuomenės jėgomis įsivesti tvar
ką, kontroliuoti asocialių piliečių "dar
bus "  - girtavimą, muštynes, naminės 
degtinės pardavinėjimą, vagystes.

Nors ir sunkią naštą pasiėm ė  
po lic ijos  rėmėjų sąjungos Akmenės 
miesto skyriaus pirmininkas V. Levinas 
su  savo padėjėjais - policijos rėmėjais 
A. Jankauskiene, A. Bačiuliene. P. 
Liauksminu ir  kitais aktyvistais, ryžtas 
d uo da  gražių vaisių. Policijos rėmėjai

(kas tre č ią  p a re išk im ą  a p ie  
pažeidim us Akmenėje parašo pats 
V. Levinas) Akmenės m ieste ir 
apylinkėje “ sukūrė nepakantumo 
atmosferą”  girtuokliams, degtinda
riams ir chuliganams. Bet tos “atmos
fe ro s " nebūtų pavykę sukurti, je ig u  
Akmenei nebūtų tekusi laimė “ surasti' 
policijos pareigūnų, kurie ne valdiškai 
bud i visuomenės sargyboje. Ne kartą 
buvo paminėta savivaldybių policijos 
Akm enės m iesto inspektoriaus A. 
Banio, Akmenės mieste viešąją tvarką 
sergstinčio nuo 1980 metų, pavardė. 
N et rajono po lic ijos  komisaras V. 
Zubovas pabrėžė, kad visai kitokia 
būtų visuomenės “moralinė sveikata”, 
je ig u  Akmenės po lic ijo je  dirbtų dau
giau tokių policininkų. Užtat ir policijos 
rėm ėjų entuziazmas Akmenėje ne
blėsta. Kažin kodė l apie tokias p o li
cijos rėmėjų grupuotes kituose rajo
nuose spauda nė nem ini? N e jaugi 
jų  k itur nėra? Tiktai Vilniuje, iš kurio ir 
atėjo idėja kurti po lic ijos  rėmėjų  
sąjūdį?

Tačiau Akmenės entuziastai per 
šiuos metus jau pajuto, kad jų  
troškimas ir  ryžtas padėti p o lic ija i 
aukščiausių Valdžios institucijų  ne

tik ne  palaikom i, be t dažnai n 
slopinami. Štai V ilniuje policijos 
rėmėjai visada budi kartu s u  policijos 
pareigūnais, jiem s  už budėjimus nei 
mokama. O p o lic ijo s  rėmėjų pas
tangos dabartiniais teisinio nihilizmo 
laikais dažnai būna net beprasmiškos, 
nes... nėra “ teisėtvarką reglamen
tuo janč ių  įstatym ų kom plekto' Pa
p rasta i šnekant- šiandien policija ir 
jo s  rėm ėjai nus ika ltė lį pagavo, rytoj- 
pale ido. Nerūpi valdžiai ir policijos 
rėm ė jų  prestižas, jų  materialinė pa
rama, jų  skatinimas. Lyg policija viena 
p a ti sugebėtų visur tvarką įvesti, tuo 
labiau kad Ir patys tvarkos sau go to ja i 

iŠ Valstybės negauna tiek paramos, 
k ie k  jo s  reikia normaliam darbui 
užtikrinti. Polic ijos komisariatui ne 
dega lų  sunaudojim as limituojamas 
f  Akm enę budėti policijos remaps 
turi važiuoti u i  savo pinigus - i c ^  
nuolaidų, nors pagal savo vykdom a

funkc ijas jis  t u o  m e t u  policininkas
Tai ga l policijos rėmėją aprengi1 ko 
nors uniforma ar b e n t Įteikti jam . 
skiriam ąjį ženklą?" - siūlė Акте 
po lic ijos  rėmėjai. Kas juos parem*

Aloyzas:V!LĮ^S

AUŠROS ALĖJA
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APIE VYRUS, 
KURIUOS 
PAŽINOJO

Neseniai populiariausiu best
seleriu (geriausia i parduodama 
knyga) A ng lijo je  tapo buvusios 
premjerės Margaret Tečer memua
rai. Skaitytojus domina (vairių politi
nių veikėjų, buvusių valdžioje 1970- 
1990 metais, portretai. Štai ką M. 
T. rašo apie savo po litin ius 
partnerius’’.

Ronaldas Reiganas: 'Žymus
politinis veikėjas. Jis puikiai jausdavo 
strateginę siuaciją Jo darbo ir sprendimu 
priėmimo maniera iš pirmo žvilgsnio 
šiurkšti ir paviršutiniška '.

Džordas Bušas: "Vienas pačių 
korektiškiausių, padoriausių ir patriotiškai 
nusiteikusių amerikiečių iš tų, kuriuos 
tik teko. sutikti. Bet jis niekuomet 
neatskleisdavo savo pažiūrų iki pat 
galo, kaip tai darydavom Reiganas ir 
[aš

Michailas Gorbačiovas: "Taip pat 
kaip ir aš jis labai nemėgo banalybių 
Niekas taip nekontrastavo su įprastais 
tarybiniais aparatininkais kaip šitas 
žmogus. Jis šypsojosi, juokėsi, 
palydėdavo savo žodžius plačiais 
gestais, žaidė intonacijomis, niekuomet 
i,nepamesdavo pokalbio gijos ir pilnai 
i užbaigdavo".

Borisas Jelc inas: ' Man padarė 
spūdį tai, kad Jelcinas, skirtingai nuo 
3orbačiovo, b u vo  atsikratęs 

komunistinio mąstymo ir kalbėsenos, 
kai kurių problemų esmę jis galėdavo 

žymiai daugiau įs ig ilin ti negu 
Gorbačiovas.... Kai po kurio laiko aš 
rsidalinau šia nuomone su Bušu, 

man aiškiai leido suprasti, jog 
•^erikiečiai taip nemano. Tai buvo 

Įtidelė klaida".
Fransua M iteranas: "Gudrus 

brezidentas. Prisiminkime Folklendo 
falų krizę Paskutiniaisiais metais mes 
febai daug pykomės su juo, bet aš 
Įnekuomet nepamiršiu, kaip jis 
smeniškai palaikė mus tos krizės 

lietais".
Valeri Ž iskar d ’Estenas: "Aš

Jekuomet nejaučiau jam didelės 
impatijos ir manau, kad jis man - 
Įjip pat. Tai buvo labai sunkus 
^šnekovas su nušlifuota kalba, ir 

■  rodė, jog jo nekankina jokios 
Щ te.onės".
Щ Helmutas K o lis : "Kanclerio 
Щ Somatinis stilius - dar tiesesnis negu 
Щ ano. Jis tuoj daužydavo kumščiu j 
U  Ц  Beveik taisyklė, kad susitikimuose 
Щ būdavome energingesnis už kitus 
I Vvius, jeigu tik nebūdavo paliečiama 
k kia nors nacionalinė Vokietijos

I:olema. Jis turėjo labai išvystytą 
or įjos jausmą".
Džonas M eidžoras: "Jis turėjo 

to rią savybę: paprasti, elementarūs 
lykai jj glumindavo".

p a re n g ė  
Ž y g im a n ta s  K A Č K U S

baujienų šiupinys

ne*
ap

Praėjusį šeštadienį Šiauliuose, 
inskio g. Nr. 2 namo kieme, 

Vi “ ntą užpuolė du nepažįstam i 
M  Huoliai, kurie j; sumušė ir pagro
bė įiginę su 25 lita is, vyrišką au- 
Я  ii žiedą ir “ L ie tuv iškos”  degti- 

butelį. Materialinė žala sudaro 
200 litų.

I ’asirodo, kad norin t patekti į 
b jl 1 nebūtina laužti duris. Sekma- 

H  ’i J anina K. pastebėjo, kad
°gtas jos butas, o Į jj vagys 

РЧ ko, pritaikę raktą. Dingo 3 vazos,
sa bnės, 2 auksiniai žiedai, spał-

4  'm eta lo grandinėlė, 4 vyrišk i 
ł kjn!al, 2 elektros skutim osi J uteles, kelioninė rankinė, ás

ni,, !’ Pasas, 12 s idabrin ių  arbatini aukš,el'4. Peilių, šakučių, 2 
. kam > , rank^ ,u°sčia i, 4 patalynės 

l i t i  ic  3 lininės Pakl°des, 180 
ėmė ? JAV dolerių. Taig i vagys 

nską, kas papuolė.
 y,a žala net už 5565 litus.

A le k s a n d ro  O S TA Š E N K O V O  n u o tra u k a

M oksleivių dėm esiui!
Pirm ą kartą  skelbiamas 

vyskupo M otiejaus Valančiaus raštu skaitymo konkursas
nuostatai

1. Konkurso tiks las: populiarinti 
vyskupo M. Valančiaus idėjas ir raštus, 
ugdyti m oks le iv ių  m enin ius 
sugebėjimus.

2. Dalyviai:
konkurse gali dalyvauti Šiaulių 

miesto ir rajono vidurinių mokyklų 
moksleiviai, suskirstyti j 5-9 ir 10-12 
klasių grupes.

3. Organizatoriai:
vyskupo M. Valančiaus blaivystės 

sąjūdžio Šiaulių miesto taryba ir Šiaulių 
moksleivių namai.

4. Laikas ir vieta:
konkursai klasėse - iki 1994 m. 

vasario 1 d.;
konkursai mokyklose - iki 1994 m. 

kovo 1 d.;
baigiamasis korikursas mieste -

1994 m. balandžio mėn.
Konkurso metu 5-7 mirt. skaitomas 

M. Valančiaus raštų tekstas. Jei 
dialogus skaitys du moksleiviai ar 
daugiau, tada trukmė - iki 10 min 

5. Apdovanojim ai: 
absoliutus konkurso nugalėtojas 

apdovanojamas 200 Lt, 
kiekvienos amžiaus grupės 
pirm os v ie tos la im ėto jas

apdovanojamas 100 Lt,
antros v ie tos  la im ėto jas

apdovanojamas 75 Lt,
treč ios  v !9tos la im ėto jas

apdovanojamas 50 Lt.
Konkurso laureatus paruošę 

mokytojai premijuojami.
Be to, pavasarpbųsf rengiama 

konkurso laureatų lfv y k a  f  M.

Valančiaus muziejų Nasrėnuose. 
Konkurso ž iu ri kom isija: 
aktorė D. Cinauskaitė, 
m oksleivių namų direktorė  V. 

Daugėlienė,
la ikraščio “ Šiaulių nau jienos" 

korespondentė A. Sireiklenė,
M. Valančiaus są jūdžio t-bos 

narė
Šiaulių radijo korespondentė B. 

Žymantienė,
vyskupo M. Valančiaus sąjūdžio 

t-bos pirm ininkas A. Griganavičius. 
Konkurso rėmėjai:
UAB "Baltreks", "Blaiva", bankas 

"Hermis", firma "Solidija” , sp 
“ T itnagas” , Akcin is investicinis 
bankas.

ŽEMĘ GALIMA PIRKTI IR PARDUOTI. 
O KAIP ATSIIMTI?

Vyriausybė įka ino jo  perkamą ir parduodamą žemę. 
Vienas hektaras Valstybės parduodamų žemės ūkio 
naudmenų nuo š io l kainuos v idutin iška i 1200 Lt. Žemė, 
išperkama iš buvusių savininkų, įkainojam a vidutin iška i 
1000 Lt už hektarą.

N usta tyto ji žemės kaina a titinka kainas užsienio 
valstybėse. Pavyzdžiui, p ig iausia i parduodamos žemės 
hektaras kainuos 200 Lt, brangiausios - miestų centruose 
- 2 mln. Lt. Išperkam osios žemės 1 hektaro kaina svyruos 
nuo 1 iki 8 tūkstančių  litų , je i ji bus skirta žemės ūkiui, ir 
nuo 6 iki 48 tūkstančių litų, jeigu ji skirta kitoms reikmėms, 

išperkam a žemė yra maždaug 20 proc. pigesnė, nes

Valstybė, ją m elioruodama, įdė jo  nemažai lėšų.
Jeigu Valstybė žemės išpirkimo momentu neturės 

pinigų už ją susimokėti, savininkui gali būti pasiūlyta 
laukti arba bus sumokėta mišku.

Iki šio l Valstybė yra išp irkusi maždaug 2000 
savininkų žemę, o prieš metus norinčių gauti 
kompensaciją buvo apie 60000.

Žinom a, d au ge lio  a p lin kyb ių  verčiam as, 
parduotum savo žemę, bet pirm iausia ją, savąją, 
reikia atsiimti. Kaip? Gal Vyriausybė patartų?..

“ A ušros a lė jos" inf.

Valdžios \yrai šypsosi - šypsokimės ir mes

PAPOKŠLES ER KETE (2 3 )
O gal dar neatsisveikint?..

Jono Papokšlio gyvenimas, 
strimgalviais lėkęs j priekį (jis keitė 
moteris, darbus, gyvenamąją vietą), 
dabar labai sulėtėjęs ir suvienodėjęs: 
vis trumpėjančiom dienom jis sąžiningai 
darbuojasi Kaliningrado statybose, 
o vis ilgėjančiais vakarais sąžiningai 
kartu su Broniumi mokosi vokiečiu 
kabos Kodėl taip aprimo šis nenuoramą 
šis vėju blaškomas lietuviškas čigonas?
Gal jam daro jspūdj darbų vykdytojo 
... C. žodžiai: "Objektas - ne kino 
filmas, kad keistųsi kadrai!" O gal
kad iš meškos kilęs? Hipotezę, kad 
žemaičiai kilę iš meškų - todėl ji ir jų 
herbe pavaizduota, - įrodinėja 
mokslininkas (nežinau tik - kvazi ar 
pseudo - V. Š.) O Papokšlis beveik 
(uršėnietis, t. y. žemaitis. Meškos gi, 
kaip žinom, per žiemą miega.... Kita 
vertus, iš ko bebūtu kilęs žmogus - iš 
meškos, arklio, beždžionės ar delfino
- jo, kaip bet kurio gyvūno, medžiagų 
apykaita prieš šalčius sulėtėja. Taigi
- ir noras kažkur lėkti, kažką keisti, 
kažką daryti.. "Kur dingsi žiemą basas?"

- galbūt filosofiškai mąsto jis...
Kaip bebūtų, bet faktas: Papokšlis • 

tapo sėslus ir įnirtingai, kaip minėjau, 
mokosi vokiečių kalbos.

Kaip jam sekasi tą daryt? Gan 
sunkiai. “ Ne tam žmogus” , - kaip 

-o toks Špokas ir palygindavo:
1. "Čia tau ne iš vaikų kapeikas 

atiminėri" (dabar a  a sakytų “centus").
2. "Čia tau ne iš medžiuVarniukus 

badyt!"
3. “Čia tau ne iš pirties muilą vogt!"
AŠ dar pridurčiau:
4. Čia tau ne moteris, darbus ir 

gyvenamąsias vietas keist!
5. Čia tau ne juokus krėst!
Bet, pagalvoju, ko mes t  1

jj už moteris? Kaip pasakyta i 
"Kas be nuodėmės - meskit akmenį 
j mane!" Papokšlio atvejis, beto, yra 
gan unikalus (labai savotiškas, išskirtinis). 
Jis sako: "Gyvenime aš turėjau mažai 
moterų, bet daug žmonų!.." Papokšlis
- nuoširdus, greit susižavintis žmogus, 
bet su pareigos jausmu, todėl tokia 
jo dalia...

Dabar jis yra kryžkelėje: ar lėkti 
svetur laimės ieškoti, ar likti savam 
krašte? Kaip jis pasielgs? Kaip jam 
sektųsi tenai, kaip jam klostytųsi čia? 
Mes galim paspėlioti, bet kád tos 
spėlionės, arba, kaip Hažnai sakoma, 
prognozės, (kodėl, pavyzdžiui, ne 
‘oro spėlionė", o “ prognozė"?) būtų 
įtikinamesnės, pasistenkim daugiau 
apie jj, Papokšlj, sužinot, pasigilinkim

У' o asmenybę. Juk meteorologai ne 
lubų (atsiprašau - iš dangaus) ar iš 

paseileto piršto pranašauja - jie renka 
duomenis!

Tad ir mes imkimės Papokšlio kaip 
asmenybės: kaip jis dar prieš Gorbačiovą 

veno, ką mąstė, ką jautė praeity? 
tl paimkim jo  laiškus, jo dienoraščius, 

amžininkų atsiminimus? Ir iš tų tekstų 
ištrauksim jj it nuogą iš vandens?

Tai nuo ko pradėsim? Nuo laiškų, 
dienoraščio, atsiminimų? O gal nuo 
jo eiėraščių, arta, kaip sakytu deputatas 
R. O., dvasinės būsenos išraiškų?

N u q  eilėraščiu!
Žilv inas SK A Č K A U SK A S

RADIJO 
PROGRAMA

Penktadienis , gruodžio 1 0  d. 
LIETU VO S RADIJAS  

pirm oji program a
7.00 Žinios. 7,05 Gimtoji žemė. 7.30-

9 .00  ‘ ‘Sveiki gyvi". 8 .00 Žinios. 
Laikraščiu apžvalga. 9.05 Iš folkloro 
skrynelės. 9.30-13.00 Aktualijų studija 
(tel. 66 22 87), 11.30 Informuoja VRM 
tarnybos. 12.00 Žinios. 13.00 Planetos 
p ulsas. 1 3 .1 0 -1 5 .0 0  V idud ien io  
koncertas. 16 .00  Ž in ios. 16 50  
V alstyb in ės  ka lbos inspekcijos  
pastabos. 18 30 Muzikiniai sveikinimai.
19.00 Žinios. 19.15 Pasaulis ir Lietuva.
20.00 ‘‘Laisvosios Europos" programa. 
21.12 Vakaro melodijos. B. Calzono, T. 
Leiburo ir M*. Vaitkevičiaus dainos ir 
pjesės. 22.30 Amerikos balsas". 23.05  
Sportas. 23.15 Vakaras su gitara. 
Skambina Z. Švabas.

antroji program a
7.00 “Amerikos balsas". 7.15-9.30 

Populiari muzika. 8.00 Žinios. 12.00 
Žinios. 12.05 Muzikos mozaika. 13.00 
šiandien laikraščiuose. 15.05 Pasaulio 
meno meistrai. 17.00 Žinios. 17.05 
P akruo jo  " Ž ie m g a lo s ”  fo lk lo ro  
ansamblio koncertas. 18.00 Žinios.
18.05 Muzikine laida “Tai buvo. 18.30 
Detektyvas. M. Spileino “Kerštas- mano 
paties reikalas". 19.30 Koncertų salėse.
22.00 Žinios.

Š eštadien is , gruodžio 1 1 d .  
LIETU VO S RADIJAS  

pirmoji program a
7.00 Žinios. 7.05 Gamta - visų namai. 

7.30-9.00 “Sveiki gyvi ". 8.00 Žinios. 
Laikraščių apžvalga. 9.05 Iš folkloro 
skrynelės. Koncertuoja ansam blis  
“Jievaras". 9.30 Laida vaikams. 10.10  
Sveikata. 11.05 38 greitis. 12.00 Žinios.
12.15 Tautos gaida. 13.05 Kviečia 
teatras. 16.10 Prie šeimos židinio. 16.30  
P asau lio  tau tų  m olodijos. 1 7 .0 0  
M ažosios studijos program a

Popiežius ir pasaulis" 18  30 Belcanto 
fonoteka E. Čiudakovos idainavimai.
19 .10  A b ipus N em uno. 2 0 .0 0  
“Laisvosios Europos" programa. 21.12  
Muzikiniai sveikinimai. 22.30 “Amerikos

. balsas".
antroji program a

7.00 "Amerikos balsas". 7.15-9.30 
Populiari muzika. 9.30 Laida iš Kauno.
10.05 Iš dainų skrynelės. J. Naujalio 
dainos. 10.30 Lietuvių godos. 12.30 Lino 
popšou. 15.05 Tautiečių balsai. Stepas 
Sodeika. 16.05 Kviečia teatras. T. Derio 
"Vienaausis". 17.04 Žinios. 17.09  
Dainuoja B. Streizand ir L. Mineli. 19.30 
Koncertų salėse. V. A. Mocarto kūrinius 
atlieka R. Maciūtė, L. Domikaitė, A. 
Janutas, L. Norvaišas, jungtinis čiko  
universiteto ir Centrinės Indianos  
choras, Lietuvos kamerinis orkestras, 
diriguoja Š. Pol ir M. šasbergeris.Ž. Bizė 
- R. Ščedrino "Karmen" siuitą groja 
L ietuvos n ac io n a lin is  sim fonin is  
orkestras, diriguojamas J. Domarko.
22.00 Radijo gama. 23.00 Žinios.
Sekm adien is , gruodžio 12 d. 

LIETU VO S RADIJAS  
pirmoji program a

7.00 Žinios. 7 .05  Gimtoji žemė. 8.00  
Žinios. 8.05 “Ievos sodai". 9.05  Žodžiai j 
sielą. 9.20 Ebeno kūriniai vargonams.
9.30 Vaikučių sekmarytis. 10.00 Žinios.
10.05 Radijo programa. 10.10 Grupės 
"Sekmadienis" Įrašai 10.30 Kario 
laiškai. 11.00 Žinios. 11 05 Juventus.
12.15 Iš muzikos lobyno. J. Haidno 
kūriniai. 13.00 Žinios. Kviečia teatras. 
13.39 Estijos akademinio vyrų choro 
įrašai. 14.05 Muzikiniai sveikinimai.
16.10 Mažasis rečitalis. Dainuoja L. 
Domikaitė. 16.30 Popantena. 17.10 
Literatūros akiračiai. 17.50 Groja Sankt 
P e terb u rg o  d iks ilen d as . 20  00  
“Laisvosios Europos" programa. 22.30  
"Amerikos balsas". 23..Q5 Sportas.

antroji program a
7.00 “Amerikos balsas". 7.15-9.30 

Populiari muzika. 10.00 Žinios. 10.05  
S odžiaus m elodijos. Dainuoja V. 
Stekenąs. 11.00 Iš operečių ir miuziklų.
12.00 Žinios. 12.30 Sekmadienio Šv. 
M išios. T ra n s lia c ija  iš V iln iaus  
arkikatedros. 14.05 Lietuviški duetai.
14.30 Humoriada. 16.05 Kviečia teatras. 
M. Denevi "Kelionė j Laimės uostą”. 
16.34 A. Remesos romantinis koncertas 
styginiams ir valtornai. 17.00 Žinios.
17.05 Nauja muzika. 18.00 Žinios, 18.05  
Savaitė operos teatre. 18.15 Sėsk j 
traukinj “A". 19.30 Kanados kancertų 
salėse. 22.00 Radijo gama. 23.00 Žalios. 
23 .0 5 -2 4 .0 0  Nakties o rkes trą^  R. 
Vagnerio operų fragmentai.

AUŠ-ROS A L E JA



ponioms ir
panelėms гут ят ямттршшп

A rtė ja  žv. K a lė d o s  I rT la u jie j i 
m eta i. Tod ė l s iū lo m e  apsitvarkyti, 
iš s is k a lb ti ja u  dabar.

P irm o s io m s  m ū s ų  la ik ra š č io  
s k a ity to jo m s  la b a i p a t ik o  
šved iškas ska lb im o receptas, ku ri 
p a s iū lė  š ia u lie tė  M a rija  V ipienė. 
S ako, to s  m o te rys , k u r io s  j i  
išbandė , la ba i pa tenkin tos. O  tos, 
k u r io s  š ių  m e tų  p ra d ž io je  d a r  
n e s k a itė  ‘ A u š ro s  a lė jo s " ,  ta č ia u  
g ird ė jo  a p ie  š į  s k a lb im o  būdą, 
ska m b in a  ir  p ra š o  d a r  ka rtą  j j  
iš s p a u s d in ti.  Tą i r  da rom e .

1 0 1 vandens užkaitinti iki virimo, 
{dėti stiklinę skalbimo miltelių, 1 
va lg . laukėtą  aliejaus, 1 valg. 
la u k ė tą  ba lin im o  m ilte lių  
("P erso lio ', 'Gulbės'' ar kt.) 
P am erk ti sau sus nešvarius  
skalbinius keletui valandų (kol 
atvės vanduo, maždaug 3-4 val.) 
Skalbinius išgręžti, skalauti mums 
ip rastu  būdu. Pabandyk ite . 
Sėkmės!

P o n ia  JA D VY G A

Mieli
žmones,

Tėvynės Sąjungos moterų komitetas Vaikų namų auklėtiniams rengia 
krūėdinęegiutę. Gal ir  .lūs pasidalinsite Kalėdų džiaugsmu su našlaičiais? 
Jeigu galite, padovanokite knygelę, žaisliuką, kojines, pirštinytes a r  
saldumynų...

Su išvardintomis, o ir neišvardintomis kukliomis gėrybėmis 
mes Jūsų lauksime gruodžio 10-11 dienomis nuo 10 iki 19 val. 
Sąjūdžio būstinėje adresu Vilniaus J53, Šiauliai

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
moterų komitetas

MIELI TEVELIA!!ATT
i - . i  i 

J ü jíuüá iiiiu

Jūs norite, kad Jūsų vaikai linksmai juoktųsi? Užsukite į  
neseniai atidarytą parduotuvę “Kaukas”. Čia gausybė visokių 
žaislu, spalvingų ir praktiškų drabužėlių naujagimiams ir dar 
daug įvairių prekių, skirtų Jūsų vaikui.

Užeikite į  “KAUKĄ”
su savo mažyliais - ir  Jūs maloniai nustebsite!

Mūsų adresas: 
Tilžės 144,

v
Šiauliai, 

telef. 36444.

Jūs dar nebuvote pas mus?
Apsilankykite!

Prekiaujam e įvairiais m aisto produktais.
Ir svarbiausia ■ ištisa parą!

Mūsų adresas:

Vasario
šešioliktosios

55,
Šiauliai, 

telef. 30916.

PONIOS IR  PONAI, 
PRAM ONINKAI IR  
VERSLIN IN K AI!

FIR M A

F IN E K A  — pr i i ma indėlius 
litais ir valiuta.

F IN E K A  — t ei ki a kred itus 
litais ir valiuta mažiausiais procentais

F IN E K A  — vykdo 
tarptautinius atsiskaitymus.

F IN E K A  perveda pin igus 
j Lietuvą ir Vakarų šalis.

F IN E K A  j— padeda 
atsiskaityti su NVS šalimis.

F IN E K A j—* -  padeda pake is ti 
NVS šalių pinigus j litus ir valiutą.

F IN E K A  — * -  g a ra n tu o ja
operatyvum ą ir konfidencialumą.

S u s id o m ė jo te  “ F IN E K A ” ? 
U že ik ite  adresu: 
T ilž ė s  1 7 0 -3 0 8 ,  

Š iau lia i arba  
s k a m b in k ite  te le fo n u  

Š ia u liu o s e  
(8 -2 1 4 ) 2 -3 6 -1 9 .

PERKU
vaistus “Leponeks".

Siūlyti telefonu Šiauliuose 26641.

PARDUODU
7975-t) m etų laidos VAZ-2103 

ir naudotą gerą videom agnetofoną  
“Road Star".

Skam binti telefonu 34213 (Šiauliuose).

PARDUODU
neišpakuotą videom agnetofoną  

“Panasonic NV-130 ЕЕ". 
Kaina 1200 Lt.

Kreiptis adresu: 
Gegužių 47-18, Šiauliai.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Penktadienis, gruodžio 10 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.30; 8.55Žinios. 

9 .20-9 .40 M o ko m o ji ang lų  k. 
programa. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.00 Bi Bi Si žinios. 19.30 "Manheteno 
m ados” . 19.55 TV anonsas. 20.00 
Family Album. 20.25 Kinas, kinas, 
kinas, 21.00 Panorama. 21,30 TV 
žaidimas "Taip. Ne.” 22.20Septintasis 
kontinentas. 22.30 Laisvės alėja. 22.45 
"Dviračio”  šou. 23.15 Vakaro žinios. 
23.35 Videokaukas. 1.05 Lietuvos 
krepšinio lygos rungtynių vaizdo 
įrašas.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Anglų 

k. pamokėlė. 7.33 Spaudos apžvalga 
7.40 Muzika. 8.00 Animac. filmai. 9.30 
Aerobika. 10.00 Dok. filmas. 10.35 
Filmas "Santa Barbara", 11.40 Cha 
cha Chazanovai. 12.40; 14.47 Anglų 
k. pamokėlė. 15.00 Animac. filmai.
16.00 M uzika. 16.55 F ilm as 
"Turtingiausias katinas pasaulyje". 
1 s. 17.45 Baltijos universitetas. 18.30 
Š iau lių  TV program a. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20; 21.30; 23.30 
Anglų k. pamokėlės. 19.25 Filmas 
"Be liudininkų". 21.00TELE-3 žinios. 
21.05 CNN naujienos. 21.33 Dok. 
film as. 22,00 Film as "Ka lėdos 
Konektikute". 23.35 Muzika, 24.00 
Filmas “ N ico” .

OSTANKINO PROGRAMA
8.00 Naujienos. 8.20 Filmas 

vaikams “K a tupasirinktum ?" 10.00 
Keliautojų klubas. 11.20 Amerika su 
M. Taratuta. 14.00 Naujienos. 14.25 
Bridžas. 14.50 Biznis. 15.05 Filmas 
vaikams "Ką tu pasirinktum?" 16.20 
Muzografas. 16.50 Solo. 17.00 
Naujienos. 17.20 Rusijos pasirinkimo 
aidai. 17.40 Žmogus ir įstatymas. 18.10 
Apie orus. 18.15 Amerika su M. 
Taratuta 18.45 Rinkėjų valanda. 19.45 
Labanakt, vaikučiai 19.55 Reklama.
20.00 Naujienos. 20.45 Rinkėjo 
valanda. 21.15 TV men. f. “ Tvin 
Pyksas". 12 s. 22.15 Stebuklų laukas. 
23.10 Naujienos. 23.35 Savaitės 
žmogus 23.55 Muzikos vakaras 0,40 
Politbiuras. 1.20 Autošou. 1.50 
H itkonve je ris . 2 .55  S p audos  
ekspresas.

šeštadienis, gruodžio 11 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Žinios. 9.05 "Vyturiams ir 

palėdžiukams". 10.00 Šarka. 10.30 
Krikščionio žodis. 10.40 Santarvė.
11.30 Mūsų kalba. 11 55 TV anonsas.
12.00 Sveika, Prancūzija. 12.30 
Koncertas. 13.20 “ Ateiviai sugrjš” , 
14.50 Iš Vakarų pakrantės. 15.15 
Pasaulio sportas. 16.00 Baltarusių 
programa. 16.10 "M onopo lija". 4 s
17.00 Sveikinimai. 18.00 Naujienos. 
Nuomonės. 18.30 Etninės kultūros 
festivalis "Žemyna". 19.10 "Burda 
M oden" Lietuvoje. 19.20 Atmintis. 
19.45 TV anonsas. 19.50 Filmo 
V isagino country" premjera. 20.25 

Tai bent šou. 21.00 Panorama. 21 30 
Po savo slogu. 22.15 TV serialas
Senis" - “Trūksta vieno šūvio", 23.15 

Vakaro žinios. 23.35 Nakties spalvos. 
0.05 Lietuvos krepš in io  lygos 
rungtynių vaizdo Įrašas.

TELE-3
8.55 Spaudos apžvalga. 9.00 

Animac. filmai. 11.00 Muzika. 11.35 
Anglų k. pamokėlė. 11.50 Filmas 

Raudona palapinė". 13.55 Muzika.
14.00 Didelė istorija. 14.30 Naujienos 
vaikams. 15.00Muzika. 15.50; 18.15 
Anglų k. pamokėlės. 16.15 Futbolas 
be sienų. 17,00 Filmų premjeros, 17.15 
Didieji pasaulio cirkai. 18.30 Muzikinė 
laida 19.00Naujausiosžinios. 19.20 
Filmas "Felikso Krulio išpažintis". 3 
s. 20.30 MTV geriausiu Europos 
dainų dvidešimtukas. 22.00 Filmas
Pacifik kalvos", 23.40 Muzika. 24.00 

Suaugusiųjų klubas,
OSTANKINO PROGRAMA
8.00 Maratonas-15. 8.30 Dok, 

filmas. 9.55 Tenisas, 10.10 Animac.
10.25 Muzikinis klubas. 10.55 

Aviakosminis salonas. 11.10Skonis. 
1.25 Teatras, kuris visada kelyje,

12.15 Men. f. “ Dvyliktoji naktis". 14.C 
Naujienos. 14.25 Men, f. “ Pep 
llgakojinė", 13 s. 14.50 Pinigai 
politika 15.25 Grok, armonika.. 16.1 
Raudonas kvadratas. 16.50 Laiminga 
atvejis. 17.50 Susitikimai jums. 18.4 
Men. f. "Prekiautojai svajone". 3 t 
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.5 
Reklam a 20.00 Naujienos. 20.45 T  
men. f. "Prekiautojai svajone". 4 i 
21.30 Kas? Kui? Kada? 22.40 Tenisai 
23.10 Naujienos. 23.30 Apie orus
23.35 Men. f, "Dekalogas-X". 

Sekmadienis, gruodžio 12 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Programa. 9.05 Liudykim; 

Kristų. 9.35 Lietloto. 9.40 Program; 
vaikams. 10.20'"Egatvė",78s. 10.41 
K aukodrom as. 11.20 K repšink 
pasaulyje. 12.00 Vienas pasaulis 
12.20 K. Mažeikos reportažai. 13.0C 
Mūsų senoliai. 13.40 Kelias. 14.05 
Gestas. 14.35 Sveikinimų koncertas 
15.35Peržengus2000-uoslus. 16.25 
Laida lenkų kalba, 17.00 NBA 
apžvalga 17.35 Prancūzu dok. filmas 
"d ’Orsė muziejus” . 18.30 Žinios. 18.35 
Kultūros archyvai. 19.20 TV spektaklis 
"G a is rin inkų  legendos". 21.ОС 
Panorama. 21.30 Kalbos viktorina 
"M oki žodį - žinai kelią". 22.30 
“ Paskutinė stotelė” . Komedija.

TELE-3
9.00 Animac. filmai. 11.00 Filmas 

“ Seniai plėšikai". 12.35 Krepšinio 
pamokėlės. 12.50 Langas j gamta 
13.05; 16.35; 18.35 Anglų k, 
pamokėlės. 13.40 Muzika. 14.35 
Geriausios NBA varžybos. 15.35 
G yvū n ijo s  pasau ly je . 16.50 
S tebuklingas V. Disnėjaus pasaulis. 
17.40 Muzikinė laida. 18.10 Muzika, 
18.50 Horoskopas. 19.00 Savaitės 
naujienos. 19.25 Programa vaikams,
19.35 Filmas "Lašiša - vandens 
galiūnas", 21,05 Muzika 22.00 Filmas 
"Fam e".

OSTANKINO PROGRAMA
8.00 Be pauzės. 8.30 Iš ryto, 

ankstėliau. 9.00 Kol visi namuose. 
9.30 Sportlo to tiražas. 9.45 Rytinė 
žvaigždė. 10.35 Poligonas. 11.(Jį 
Maratonas-15.11.45 Panorama. 1225 
Aš moteris. 13.00 Prancūziška virtuvė 
jums. 13.10Dok. f. 14.00 Naujienos. 
14.15Eteryje "M ir". 14.55Animac f,
15.45 TV locija. 15.55 Futbolas. 17,45 
Naujienos. 18,00 Svajonės stotis. 
18.55; 22,00 “ Rusijos konstitucija- 
valdžia-94". 19.10 Apie orus. 19.15 , 
Meninis f. 20.55 Reklama. 21.00 
Sekmadienio informacinė publicistinė 
programa. 21.45 Sporto savaitgalis.

PALYDOVINĖ IR ŠIAULIŲ VT 
PROGRAMA

Ketvirtadienis, gruodžio 9 d.
18.30 MTV. 19.00 "Pirk, parduok, 

in form uok” . 19.15 Žinios. 19.35 
Studijos svečias. 19.45 Argos IV 
programa. Anim aciniai filmai. 20.05 
Komedija "D istancinis valdymas ". 
21.20 Laida "N". 21.40 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios. 
22.45-0.30 Baltijos TV programa, 
Topauto-93.22.30 Baltijos naujienos
22.45 Kinas - m ano meilė. “ Iš pirmų 
lūpų"'. Rež. Renald Neame. 0.30-200 
Palydovinė programa.

Penktadienis, gruodžio 10 d.
18.30 MTV. 19.00 "Pirk, parduok, 

informuok". 19.15 Žinios. 19.35 TV 
forumas 20.15 Komedija - melodrama 

"G im usi vakar". 22,00 Kartojama 

"Pirk, parduok, informuok", Žinios. 
22.35-2.00 Palydovinė programa.

KABELINĖS TV PROGRAMA 
Ketvirtadienis, gruodžio 9 d.
19.00 M. f "Ž va igždž ių  kara i"1 s.

20.30 M. f. "Je igu išauš rytojaus 

diena". 1-2 s.
Penktadienis, gruodžio  10 d.
19.00 '"Žvaigždžių kara". 2 s  20.»

M, f. "Je igu išauš rytojaus diena 
4 s. 22.30 M f. "Lietaus žmogus 
00.20 M. f. "Kas p irm iau".
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