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IŠ S E S IJŲ  SALĖS

DU T Ū K S TA N Č IA I 
L IK S  BE DARBO ?

| Irena BIJEIKIENĖ
Spalio 13 dieną vyko neeilinė 

I Šiaulių m iesto ta ryb os sesija, 
j pagrindinis darbotvarkės klausimas 

buvo AB "Š iau lių  tau ras" 
j reorganizavim as. G e ne ra lin is  

Šiaulių tauro”  direktorius Virbickas 
I supažindino d e p u ta tu s  su 
I priežastim is, dė l ku rių  ž lu g o  
I bendrovė. "Š ia u lių  ta u ra s ", 
I turėdamas jsiskolinimus biudžetui ir 
I kitiems kreditoriams,reorganizuojasi 
Ine paga l AB js ta tym ą , o 
I  ska idydam asis ir  ku rdam as  
[dukterines įmones. AB "Šiaulių
■ tauras" vadybos direktorius V. 
I Račius išdėstė susirinkusiesiem s
■ valdymo reformos turinį. Reforma
■ bandoma išve n g ti ban k ro to , 
1 išsaugoti 2-2,5 tūkstančio darbo
■ vietų, tačiau 2 tūkstančiai darbuotojų
■ atsidurs gatvėje. V. Račius pabrėžė] 
I  kad realią turim ojo turto vertę
■ apsprendžia g e b ė jim a s  da ry ti
■ apyvartą, biznį. Reformos esmė -
■ išskirti p e ln in g a i d irb a n č ia s  
■dukterines įm o n e s . V is  d ė lto  
Ibesikuriančios įm onės konkrečių
■ biznio planų nepateikė, o garantijų, 
|kad jos nebankrutuos, ta ip pat nėra.

Deputatus ja ud in o  tai, kad 
|  šiaulių tauras" turi milžiniškus 

siskolinimus valstybės ir m iesto 
■biudžetams, ir skolų miestas šiemet 
■neatgaus. AB "Š iaulių tauras" 
■criklauso jva irūs negam ybinės 
■paskirties objektai: reabilitacijos 
"poliklinika, spo rto  kom pleksas, 

moksleivių vasaros stovykla, poilsio

bazė Palangoje. Su kreditoriais 
galima būtų atsiskaityti atiduodant 
vieną ar kitą objektą, tačiau pagal 
dabartinius įstatymus to negalima 
padaryti. Tarybos sprendimu bus 
pasiųstas kre ip im asis Lietuvos 
Respublikos prezidentui, Seimui, 
vyriausybei, kuriame nusakoma 
susidariusi padėtis "Šiaulių taure" ir 
s iūlom a pakeisti įstatymus, kad būtų 
galima įsiskolinimus kompensuoti 
tu rtu , neg am yb inės  paskirties 
objektais ir kad įsiskolinusi įmonė be 
k re d ito r ių  su tik im o  negalėtų 
investuoti savo turto į kitas įmones! 
Tarybos pirm ininkas A. Lankauskas 
pabrėžė, kad šis kreipimasis yra 
problemos sprendim o pradžia, bet 
ne pabaiga.

Sesijoje buvo sprendžiami ir kiti 
ak tua lūs  m ie s tu i klausim ai. 
P a tv irtin tos  nau jos  m iesto 
administracinės ribos. Dabar Šiaulių 
miesto plotas užima 8127,4 hektarus 
žemės. Patvirtinta nauja neužimtų 
p a ta lpų  b en d ra buč iuo se
apgyvendinimo tvarka. Leista V | 
"Šiaulių aerouostas" palikti 1993 m. 
ir 1994 m. nuom os mokestį už 
subnuom otą žemę po  išnuomoto
m is patalpomis, pastatais ir statiniais 
bazei plėtoti. Tarybos sprendimu 
keturi karo Afganistane dalyvių 
savavališkai užimti butai priskirti 
ta rn yb in ė m s  gyvenam os iom s 
pa ta lpom s ir atiteks po lic ijos 
d a rbuo to jam s. S p rend im as 
įs ig a lio ja  po neteisėtai bu tus  
užėmusiųjų asmenų iškeldinimo.

L. MALAKAUSKIENĖ
1981-ųjų m etų p radžio je  

(vasario-balandžio mėnesiais) 
Š iau lių  m ies to  la ikrašty je  
"Raudonoji vėliava” su antrašte 
"Laiko dulkes nužėrus" buvo 
išspausdinta keletas A. Juro 
straipsnių. Jų parašymo dingstis - 
radinys K lebonm iškyje netoli 
Gruzdžių. Tai buvo 
"Audros” partizanų - 
būrio, autoriaus 
vadinamo buržua
zinių nacionalistų 
gauja, archyvas.

S t r a ip s n y je  
"Kruvini lakštai" 
skelbiama: "Žm o
nes, rašiusius šiuos 
raštus, neg a iles tingu  ražu 
gyvenimas nušlavė į istorijos 
šiukšlyną". O po dešimties metų 
tas pats gyvenimo ražas atsigręžė 
prieš raudonąs ias  vėliavas, 
leniniečius ir netgi prieš komunistų, 
komjaunuolių ir kagėbistų "tiesą"... 
Adverniška toji tiesa: ginkluoto 
pasipriešinimo okupantams dalyviai 
vadinami banditais, tautos genocido 
vykdytojai (naikintojai) - liaudies 
gynėjais, okupantai - išvaduotojais, 
jų talkininkai - aktyvistais irt. t.

Adverniška ir jų logika. Anot A. 
Juro ir ta pačia tema "Tiesoje" 
rašiusio S. B lėdos, banditų 
raštininkai, fiksavę gaujos gyvenimo 
jyykius, vėliau dokumentus sudėję

į sandarų vokiškosios dujokaukės 
dėklą, o su juo - j geležinį bidoną, 
užkąsdami visatai į žemę, nesitikėjo, 
kad kada nors šie popieriaus lapai 
pateks žmonėms. Ko gi taip 
stengėsi išsaugoti, jei 
nesitikėjo?!

D e ja ,  
archyvas

K R A U JA S  S A U K IA S I 
T IE S O S

pateko į rankas okupantams, o. jų 
pa rank in ių  iš k re ip tą ja  kalba 
dokumentų, tautos, va ls tybės ir 
atskirų žmonių dramatiško likimo 
liudijimų rinkinys bematant buvo 
įvardytas "dar vienu kaltinimu lietuviš
kajam buržuaziniam nacionalizmui".

"Audros” būrio archyvo buvimo 
vieta nėra žinoma, todėl nėra galimy
bės įsitikinti A. Juro straipsniuose 
minimų dokumentų autentiškumu. Yra 
pateikta ‘ ‘Audros" būrio vado, slapy- 
varde Drugelis, pasirašyto naikina
mųjų asmenų sąrašo faksimilė. 
Straipsnyje "Kruvini lakštai" sakoma: 
"Š i m irties b uh a lte rija  liko 
neįgyvendinta", o straispnyje "Atgyja 
praeities žaizdos” teigiama, kad

banditams pasisekė nužudyti tik 
Aleksą Benevičių, ir priduriama, 
kad tikslios jo žuvimo aplinkybės 

nenustatytos. Straipsnyje 
\  "K ruvin i lakšta i" dar 

cituojamas atsišaukimas, 
raginantis nestoti į kolchozus, 

žvalgybos duomenų rinkimo instruk
cija (faksimilė straipsnyje “ Karštųjų 

lie p o s  naktų 
šaltis"), raportai 
apie partizanus, 
kurie legaliza
vosi, karo lauko 
teismo mirties 
nuosprendis Sta
siui Miškūnui - 
Ž i r n i u i ,

doku m en ta i apie partizanų
praradim us - žuvusiuosius ir 
suže is tu os ius . K lebon m išk io  
a rchyve  ras tus  A n tano
Lukaševičiaus ir Bronės Gylienės 
doku m en tus  A. Ju ras  la iko  
pakankamu pagrindu dėl jų mirties 
kaltinti šio būrio partizanus, nors, 
kaip rašoma, A. Lukaševičiaus 
žu v im o  ap lin kyb ė s  v is iška i 
nežinomos, o B. Gylienės - gana 
mįslingos: kai kurie banditai viikėję 
Tarybinės Armijos karių uniforma 
su ordinais ir medaliais; pro langus 
pirma savęs sumetę vilkšunius.'Šių 
detalių šaltinis straipsnyje “Karštųjų 
liepos naktų šaltis”  nenurodytas.

N uke lta  | 2 p. .

Irena VASINAUSKAITĖ
Šiaulių miesto Gytarių mikrorajonas

keturiasdešimčiai

1500 kv. m prekybinio ploto maisto 
prekių parduotuvėms, 18 proc.

vadovai dabar tik teismuose galėtų 
"atsikariauti" minėtąjį objektą, tačiau

projektuo tab beve ik  daugiau - pramoninių prekių, apie tai ilgas kelias, o situacija mirkroraįone 
šimčiai verčia skubėti.

KO TRŪKSTA GYTARIAMS?gyventojų. Pagal 
1982 m etais 
priimtuosius ir iki šiol tebegaliojančius 
normatyvus Gytariuose turėtų būti

TEBERUSENA 
PILĖNŲ UGNIS

|rena VASINAUSKAITĖ
Žvakutėmis nešini lėtai ir oriai 

pakilo į Šiaulių kultūros centro sceną 
pemtinių choro dalyviai (vadovė 
Paša G asiūn ienė ). P a rtizan ų  
fainomis jie pradėjo šeštadienio 
■enginį, skirtą Lietuvos partizanų 
Jovos 50-mečiui paminėti.

Lietuvos partizanų kova man 
isocijuojasi su Pilėnų pilies gynėjų 
pasiaukojimu, kurie geriau nužudė 
pienas kitą, bet n e p a s id a vė  
pavergėjams. P agerbė tuom et 
>anovės lietuvių narsą kryžiuočiai. 

Nepasiduodavo gyvi sovietiniams 
Im a n ta m s  ir m ūsų  p o k a rio  
jovoto ja i, ta č ia u  s o v ie tin ia i 
fkupanta i ty č io d a v o s i bei 
■iekindavo net lavonus, - nutiesė 
Tjtorinę paralelę ponas Vladas 
l avka. j i s lin k ė jo  sa lė je
Išsirinkusiesiems:

Uždekime širdį tarsi žvakę Ir 
ligok im e tėvynės meilę.
I ■šsamų p ra n e š im ą  tem a 

lg J r1i2anM judė jim as L ietuvoje
■ 4-1953 m e ta is "  m in ė jim e - 
T n erencijoje perskaitė "Laisvės 
ia « i arc^yvo bendradarbė Nijolė
■ kaitė. V a d o va u d a m a s i
■ usials d o k u m e n ta is  bei 
P 'Rinkų prisiminimais, pranešėja 
r dpi.art3 Patvirtino, kad partizanų 
la a maS Lietuv° ie buvo  9erai 
|  ,r"zuota kova prieš sovietin ius

a tė jū nus, o ne s tich iškas  
s la p s tym a s is  nuo okupantų . 
Partizanai turėjo tvirtas struktūras, 
le ido įsakymus, steigė ir teikė 
apdovanojimus, tuo įrodinėdami 
pasauliu i, kad jie  nepripažįsta 
okupantų valdžios, o visokeriopai 
priešinasi ir gyvena Nepriklauso
m os valstybės gyvenimą.

N. Gaškaitė prisiminė, kad 
partizanai leido 52 pavadinimų 
periodinius leidinius, 15 pavadinimų 
neperiodinių laikraščių. Pogrindžio 
spaudos tiražas buvo nuo 500 iki 
5000 egzempliorių. "Laisvės 
v a ls a s " ,  "L a isvė s  žva lgas", 
"Prisikėlim o ugnis" (red. Vytautas 
Šniuolis), "Laisvės varpas" (red. 
Juozas M očius) - tokie buvo 
k o v o to jų  pe rio d ikos  le id in ių 
pava d in im a i. Ilg iaus ia i ė jusiu  
partizanų la ikraščiu vadinamas 
Žagarėje leistas "Partizanų šūvių 
aidas".

B a igda m a  pranešimą, N. 
Gaškaitė pasakė, kad partizanai 
netikėjo, jog okupacija amžina. Jie 
m irė aukodamiesi ant Tėvynės 
aukuro, tačiau neišdavė laisvos 
valstybės siekio idėjos. Pasaulis 
buvo aklas mažos tautos tragedijai, 
todėl šimtai tūkstančių padoriausių 
Lietuvos sūnų ir dukterų 1944-1953 
m eta is  (be i vė liau) ne kartą 
dem onstravo didžiojo kunigaikščio

Margirio Pilėnų pasiaukojimą.
"Aušros" muziejaus darbuotoja 

Audronė Šopaitė papasakojo apie 
tai, kaip renkama medžiaga apie 
partizanų judė jim ą , kaip 
perlaidojami laisvės kovotojai. Šis 
muziejaus bendradarbės kalbos 
akcentas sukėlė diskusijas salėje. 
Ponas Plienius energingai agitavo 
perlaidoti visus rezistencijos kovų 
dalyvius, užkastus laisvamanių 
kapinėse ir kitur. Manau, kad niekas 
neprieštarauja partizanų pagerbimui 
ir je igu žuvusiųjų asmenybės 
identifikuotinos, jų palaikai turi ilsėtis 
kapinėse. Tačiau ar verta drumsti 
ramybę visų bevardžių Lietuvos 
laisvės karių, kurie atgulė žemėn, 
tarkime, greta Antrojo pasaulinio 
karo dalyvių, ir nebeaišku, kieno 
kaulai guli laisvamanių kapinėse ar 
kitur.

M in ė j im e - k o n f e r e n c i jo je  
p r is im in im a is  d a lijo s i buvę 
partizanai V. šniuolis, J. Močius, A. 
Daunys, p. Antanaitis. Laisvės 
kovotojus pasveikino Šiaulių miesto 
Tarybos pirmininkasA. Lankauskas, 
Ke lm ės dem okra tų  partijos  
pirmininkas V. Urbikas, Tėvynės 
S ą jungos Š iaulių  skyriaus 
pirmininkas, "Aušros alėjos" vyr. 
redaktorius A. Sėjūnas, Sąjūdžio 
Šiaulių tarybos pirm ininkas P. 
Ivoškus. Susirinkusiesiems šoko 
va ikų  šok ių  ko lektyvas 
“ Želmenėliai" (vad. A. Masėnienė), 
eiles skaitė Šiaulių Dramos teatro 
aktorės Dalia Cinauskaitė bei Olita 
Dautartaitė, daina į žilagalvius 
partizanus kre ipėsi ja un im o 
sambūrio atstovai.

N ukelta į 2 p.

900 aptarnaujamų vietų maitinimo 
įmonėse.

Šiandien Gytariuose gyvena apie 
20 tūkst. žmonių. Tolesnės statybos 
užkonservuotos: nestatom i nei 
gyvenamieji namai, nei parduotuvės, 
nei buitin ių paslaugų įmonės. 

tMikrorajonas buvo suprojektuotas irgi 
pagal anuom e t ga lio ja n č iu s  
normatyvus - plačiais mostais: 
masyvūs daugiabučiai, milžiniški 
prekybos centrai ir kitokie kompleksai; 
Gigantų valstybė nebestato ir, ko gero, 
artimiausią penkmetį taip nepralobs, 
kad vėl pradėtų statyti. O privatus 
kapitalas į Gytarius nesiveržia, nes 
nedygsta čia kaip grybai po lietaus 

vm ažos sp e c ia lizu o to s  m aisto, 
pram onės prekių parduotuvės, 
kavinukės, bistro, buities paslaugų 
įmonės, ryšių skyrius, išsvajotoji 
telefono stotis. Gytariuose net jokio 
banko filialo nėra. Matyt, dar ilgai 
neturėsime ko taupyti... Problema 
Gytariuose nusip irkti daržovių, 
laikraščių, parduoti stiklo tarą, nes 
tėra tik viena supirktuvė vagonėlyje.

Šiuo metu mikrorajone veikia 
keturios maisto prekių parduotuvės 
(bendras plotas - tik 2500 kv. m): dvi 
įrengtos butuose, viena - monolitinio 
namo negyvenamosiose patalpose. 
Korsako 37a įsikūrusi parduotuvė jau 
veikia aukcione pirktajame sklype 
suprojektavus patalpas parduotuvei. 
Korporacija “ Vaivorykštė" suprato, 
kokios biznio perspektyvos naujajame 
mikrorajone, nes ten stato kavinę ir 
a laus barą; baigiam as įrengti 
resto ranas ir m a is to  prekių 
parduotuvė.

Kauno AB "Kauno statyba" šalia 
ryšininkų pastato Gytariuose aukcione 
įsigijo sklypą su 600 kv. m prekybinio 
ploto parduotuvės projektu. Kauniečiai 
šį sklypą “ šaldė", todėl "suledėjo" ir 
Gytarių gyventojų svajonės turėti 
modernų prekybos centrą. Miesto

J. Barkauskas 
mano, kad mikrorajone yra palankios 
sąlygos nedidelėms prekybos ir 
paslaugų įmonėlėms, o  Ekonomikos 
skyriaus viršininkas A. Rūšys siūlo 
sudajyti lengvatines sąlygas privalaus 
kapitalo investicijoms. Galimi įvairūs 
variantai: lankstesnė m okesčių 
politika, sklypų nuomos konkursai ir 
kt.

Gytariuose galėtų kurtis mobilios 
ūkininkų firmos bei žemės ūkio 
produkcijos prekybos objektai. Gal 
net laikini kioskai mikrorajoną gelbėtų, 
jei juose ne vien turkiškieji ir lenkiškieji 
saldėsiai blizgėtų.

Šiuo metu m ikrorajone įsikūrusi 
bute veikia viena vaistinė (Kviečių g.)* 
Toje pat gatvėje le ista įrengti 
s tom a to log ijos kabinetą, o VJ 
"Skalbykla” rekomenduojama ieškoti 
patalpų skalbinių priėmimo punktui.

Socialinės rūpybos skyrius rūpinasi 
mikrorajone gyvenančiaisiais socialiai 
remtinais žmonėmis. Ponia Rita 
Musneckienė prašė pamąstyti apie 
valgyklą socialiai remtiniesiems 
asmenims, apie namą seniesiems 
žmonėms ir invalidams. Beje, šio 
pastato pirmajame aukšte įsikurtų 
socialinės pagalbos tarnyba visam 
mikrorajonui. Ponia vedėja reikalavo, 
kad architektai nepamirštų invalidų, 
važinėjančių vežimėliais, ir sudarytų 
jiems sąlygas nusipirkti ne tik 
pirmuosiuose parduotuvių aukštuose.

Beveik visi valdybos skyriai 
įpareigoti iki gruodžio 1 dienos 
pa ruošti G ytarių  m ikro ra jono  
g yve n to jų  s o c ia lin ių  pore ik ių  
te n k in im o  program ą. Artėja 
sav iva ldyb ių  rinkim ai, d idėja 
rūpinimasis rinkėjais. O Gytarių 
moterys - rūpestingosios namų 
šeimininkės - dar ilgai pėdins 
persikreipusios, vilkdamos pilnus 
krepšius būtiniausiųjų pirkinių iŠ Dainų, 
Lieporių mikrorajono parduotuvių aiba 
net miesto centro.
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A tke lta  Iš 1 p.

Kai kuriuos iš šių dokumentų 
mini straipsnio "Tiesoje" "Šiurpus 
ra d in ys  K lebon m išky je ”  
(1981,04.25-26) autoriusS. Blėda, 
po trejų metų toje pat "Tiesoje”  juo 
remiasi S. Laurinaitis straipsnyje 
“ Žmogžudžius kelia ant pjedestalo" 
(n e tru ku s  jj 
persispausdina ir 
"K o m ja u n im o  
tiesa").

V is  d ė lto  
didesnę A. Juro publikacijos dalj 
sudaronedokum entai, opokalbių 
su įvykių liudininkais aprašymas. 
"Kalbėjausi su daugeliu apylinkės 
žmonių, ne vienas jų papasakojo 
ap ie  nužu dytus  g im ines ar 
pažjstamus, ir aš pabandžiau bent 
p a v iršu tin iš ka i sus idary ti 
chronologinį "Audros" banditų 
būrio padarytų nusikaltimų sąrašų",
- rašo A. Juras (“ Kruvini lakštai", 
m inim i 1945-1951 m. įvykiai). Tą 
patj darbą sakosi nuveikęs ir S. 
Blėda, bet kažkodėl pateikia tik 
paskutinį, 1951 metųfaktą. Gaidei 
to, kad jo sąrašas ne paviršutiniškas, 
o apytikslis?

Kas gi ga lė tų  uždrausti 
tarybiniams žurnalistams semtis

TEBERUSENA 
PILĖNŲ 
UGNIS

A tke lta  Iš 1 p.
Konferencijos pabaigoje tremtinių 

ir politinių kalinių sąjungos Šiaulių 
skyriaus pirmininkas Česlovas Dirkė 
pakvietė į sceną buvusius partizanus 
bei jų  ryšininkus. Jiems buvo įteiktos 
kuklios atminimo dovanėlės, gėlių 
žiedai, Partizanų kovos 50-mečio 
proga jos dalyviams pasveikinimus 
atsiuntė žymus išeivijos publicistas, 
gyvenantis JAV, Sedos kautynių 
dalyvis Vilius Bražėnas, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkas Antanas Lukša, partizanė 
Monika Kulišauskienė.

Kitą dieną, sekmadienį, šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje buvo aukojamos 
šv. Mišios už žuvusiuosius partizanus, 
išlikę gyvieji bendražygiai bei miesto 
visuomenė nulenkė galvas ir padėjo 
gėlių kritusiųjų partizanų amžinojo 
poilsio vietose.

Pusę šim tmečio lietuvių tautos 
pasipriešinimo okupantams istorija 
buvo terliojama, kraipoma, slepiama, 
niekinama. Partizanai bei jų artimieji 
buvo persekiojami, terorizuojami. 
Tačiau maža tauta iškentė patyčias ir 
šsaugojo tai, kas švenčiausia - Laisvės 
Sąjūdžio siekį. Todėl po  pusės 
amžiaus stojo prieš mus nenugalėta 
ir n e u ž te p lio ta  is to rinė  tiesa: 
PARTIZANŲ VEIKLA BUVO TEISĖTA 
IR JŲ  PASIRINKTAS 
PASIPRIEŠIN IM O  BŪDAS 
OKUPANTAMS - TEISINGAS. JIE 
GYNĖ TĖVYNĘ IR TAUTĄ JŲ SIEKIS 
BUVO, YRA IR BUS - ŠVENTAS!

A lg irdas  ENDRIUKAITIS 
RACIONALIZMO PIRMUMAS
Ne taip seniai mums buvo 

aiškinama: uzbekai augins medvilnę, 
gruzinai - arbatą, rusai lydys plieną, 
lietuviai melš karves, ir bus visiems 

era šitaip darbus pasidalijus, 
rislmename, kaip Maskvoje būdavo 

"kovo jam a" už fondus, limitus ir kt. 
Ž inom a, jve rtin tina ir Rusijos 
imperijos nuostatos, tačiau šiandien 
yra panaši idėja, aiškinanti, jog kai 
kurios tautos dirbs už kitas ir bus

§eriau gyventi visiems Europos 
ą jungos (ES), Europos name: 

didelis ir mažas tikisi savo gerovės 
kitu sąskaita. Klausimas: kas gerovę 
nulems? Altruizmas ar turimų balsų 
skaičius? Vokietija, Prancūzija, 
D idžioji Britanija ir Italija Europos 
Sąjungoje turi po  10 balsų, Ispanija 
- 8 Nyderlandai, Belgija, Graikija ir 
Portugalija- po 5, Danija ir Airija - po 
3 Liuksemburgas - 2 balsus.

Pripažinti absoliučios veto teisės 
ES nedrjstama. Iki šiol veikianti 23 
balsų veto tęsė priimant sprendimus

žinias iš tų pačių šaltinių, cituoti, 
nusirašinėti vienam kitą ar net drauge 
sudarinėti buržuazinių nacionalistų 
nusikaltimų sąrašus? Vis dėlto 
nereikėtų girtis darbą atlikus 
paviršutiniškai ar netiksliai. Atidesniam 
skaitytojui nesunku tuo įsitikinti ir 
pačiam.

Sakysime, A. Juro sąraše nėra

dviejų jo  paties pavaizduotų svarbių 
jvykių: 1) neįtrauktas jau minėtas 
straipsnyje “ Karštųjų liepos naktų 
šaltis”  aprašytas B, Gylienės ir kitų 
asmenų nužudymas 1949 metų liepos 
26 d., 2) neįrašyta Brelvų šeimos 
tragedija 1947 metų spalio 11 d., 
straipsnyje "Kruvini lakštai" pateikta 
kaip A. Vilčiauskaitės liudijimas. Apie 
tikrąjį nusikaltimų sąraše minimos 
Bridų kaime gyvenusios Jakubaičių 
šeim os lik im ą jau rašė Adelė 
Jakubaitytė-Bekasovienė (“ Aušros 
alėja", 1994.04.16).

Visi trys nusikaltimai A. Juro be 
mažiausios abejonės priskiriami 
“ A u d ro s" būrio  partlzanamas. 
Suprantam a, toks Ir buvo šių 
publikacijų tikslas - kuo labiau

Penktadienj, spalio 14 dieną, 
valdybos posėdyje buvo 
pasirašytas Šiaulių miesto 
valdybos, valstybinės jmonės 
“ Š iaulių aerouostas”  ir 
individualiosios - privačiosios A. 
V. Grigorjevos jmonės ketinimų 
protokolas dėl Lietuvos-Rusijos 
aviaįmonės veiklos Š iaulių 
aerouoste,

*  *  *

Valdyba patvirtino filmo apie 
Šiaulius kasečių nuomojimo 
tvarką. Miesto verslininkai bei 
kiti asmenys, norintys įsigyti 
kasetes, galės užsisakyti ir 
nusipirkti Šiaulių valstybinėje 
televizijoje.

★ *  *

Posėdyje patvirtin tos 
gyvenamųjų namų lodžijų ir 
balkonų jstiklinimo tvarkos

apjuodinti, sukruvinti Lietuvos 
laisvės kovotojų atminimą. Paranki 
buvo bet kuri dingstis, geros visos 
priemonės, pradedant patetiška 
p lūstam ąja rašinių intonacija, 
specifiniu (gana ribotu, šablonišku) 
žodynu, retorinėmis stiliaus figū
romis, baigiant atsainiu, pavir
šutinišku požiūriu j dokumentus 

oei melagingais 
liudijimais.

Vieną tok] 
" l i u d i j i m ą ”  
c i t u o ja m e .  

“ Prisimena dabartinė "Sąjunginės 
spaudos" agentūros darbuotoja 
šiaulietė Aldona VilČiauskaitė (ji 
‘‘Naikinamųjų asmenų sąraše" 
įrašyta 20-uoju numeriu):

- Tais pokario metais man, 
devyniolikmetei komjaunuolei, 
aktyvistei, Meškuičių valsčiuje teko 
dirbti įvairiausius darbus. Savo 
a k im is  m ačiau band itų  
piktadarybes. Niekada neužmiršiu 
Breivų šeimos tragedijos. Breiva 
buvo naujakurys, žmona - 
daugiavaikė motina. Sužinoję apie 
nužudymą, nuvykome j jų sodybą. 
V a izdas buvo  siaub ingas. 
Vyresniesiems buvo nukapotos 
galvos, vienas vaikas pasmaugtas 
lopšyje, kiti nušauti".

ta isyklės. Jeigu ruošiatės 
įstiklinti balkoną - kreipkitės j 
namo eksploatavim o
organizaciją, per 10 dienų jums 
bus ' paruoštas projektas. 
C entrinėje miesto dalyje 
draudžiam a js tik lin ti
gyvenamųjų namų lodžijas ir 
balkonus, jeigu jie yra 
fasadinėje namo pusėje.

*  *  *

Valdybos sprendimu visos 
įm onės turės mokėti 
mokesčius, nežiūrint ar jos 
remia sportą, ar ne. Bus 
išskirtds prioritetinės miesto 
spo rto  šakų klubinės 
komandos, kurios bus 
finansuojam os iš miesto 
biudžeto. įmonei, pastoviai 
remiančiai kurią nors komandą, 
bus taikomos įvairaus pobūdžio 
lengvatos.

*  * *

Valdyba pritarė Šiaulių K. K. 
V aidoto motorizuotojo 
pėstininkų bataliono prašymui 
perim ti pastatą, kuris yra 
Žemaitės g. 145 ir priklauso AB 
"Šiaulių odos galanterija". AB 
"Š iaulių odos galanterija", 
perduodam a savo pastatą 
pėstininkų batalionui, sumanė 
atsikratyti valstybinių akcijų ir 
tokiu būdu tapti privačia jmons.

Albettas GRIGANAVIČIUS

Plačiai po Europą nuvilnijo 
Saulės m ūšio garsas, visiems 
paskelbęs, kad prie Baltijos atsirado 
galinga jėga, jstengusi ne tik 
atsilaikyti prieš v isos Europos 
renkamą Livonijos ordiną, bet ir 
visiškai sužlugdyti grėsmingąją 
geležinę pabaisą. Tas garsas 
ataidėjo ir iki mūsų dienų ne tik 
pergalės šlove, bet ir kitų aplinkybių 
bendrumu. Kaip tada, taip ir dabar

g ijo s " užtrauktas maršas "Ei, 
L ie tuvos ka re ivė lia i niekad 
nedejuoja".

- Labai neįprasta, bet be galo 
malonu j savo šalies karius kreiptis 
gimtąja lietuviška kalba ir matyti juos 
tarp mūsų žmonių, laukiamus ir 
m ylim us, - pasveikino 
atvykusiuosius susitikimo vedėjas 
Kazimieras Alminas, pakviesdamas 
visus j bendrąjį ratą, kad jame 
nebūtų žiūrovų ir atlikėjų, o  vien tik 
dalyviai.

IŠ
fiksuoja galingesniųjų ir didesniųjų 
viršenybę, todėl teigti filantropijos 
reikšmę vargu ar galima.

Pagal Jungtin ių Tautų (JT) 
rekomendacijas paremti vargingoms 
šalims stipresnes valstybės turėtų 
skirti 0,7 proc. šalies visuminio 
visuomeninio produkto. 1992 m. JAV 
tam skyrė 0,2%, Japonija ir Didžioji 
Britanija - 0,3%, o Norvegija -1,2%, 
Danija, Švedija, Olandija - per 1%. 
Ne visi turtingieji ir galingieji turi dideles 
širdis. Iš esmės viskas lieka 
geravališkumui.

SVARBIAUSIA - ŽEMĖS ŪKIS
Dabartinė ekonomine šalių padėtis 

neapibrėžtą laiką įgalina šiek tiek remti 
žemės ūkį, tiksliau tam tikrą jo dalj. 
S u ta rty je  num atyta remti 
žemdirbystės, gyvulininkystės ir 
žuvininkystės produktus ir tiesiogiai 
s u s iju s ią  p irm in io  perd irb im o 
produkciją, bet ne maisto pramonės 
veiklą.

Austrijai Alpių regionuose numatyta 
parama fermeriams, Suomijai visoje 
teritorijoje pripažintas Atkties režimas,

KREMLIAUS
įgalinąs fermerius gauti finansinę 
paramą. Austrija nusile ido dėl 
sunkvežim ių judė jim o ribojim o 
Alpėse. Ispanija, Italija ir Portugalija 
turi do tacijų  taip vadinam ųjų 
Viduržemio šalių žemės ūkyje,

70 p roc . ES b iudžeto  
panaudojama žemės ūkio produkcijai 
gaminti ir dempingui palaikyti. Vienok 
1992 m, patvirtintas principas, kad 
k iekv iena  ša lis  savarankiška i 
apsirūpina grūdais, mėsos ir pieno 
produktais. Romos sutartyje numatyta 
vieninga žemės ūkio rinka, t. y, 
laisvasis judėjimas.

Pagal Sengano susitarimą visos 
ES šalys, išskyrus Didžiąją Britaniją, 
Rusiją ir Daniją, turi nekontroliuoti 
vidinių sienų. Amžiaus pabaigoje 
num atom a suda ry ti v ien ingą  
ekonominę ir valiutinę sąjungą, 
vieningą politine ir saugumo politika. 
Tai - pirmajame etape, vėliau 
integracija turi didėti, 

SUPERANONIMINĖ VALDŽIA 
1993 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo 

Mastrichto sutartis. Tai per 300

KARIAMS REIKIA 
VISUOMENĖS DĖMESIO

L ie tuva ženg ia  p irm uosius 
valstybingumo žingsnius. Tada, 
jsiteikdami kaimyninių valstybių 
vadovams, karaliaus pavaldiniai 
rezgė Lietuvai pražūtingų sandėrių 
pinkles, panašūs suokalbiai vyksta ir 
dabar. Tada prieš Lietuvą, turėjusią 
atitekti vokiškiesiems okupantams, 
buvo paskelbtas kryžiaus karas, 
dabar atvirai kalbama apie JAV ir 
Rusijos sandėrį, kuriuo Lietuva 
priskiriama Rusijos jtakos sferai. 
Tada agresyviesiems kaimynams 
buvo labai svarbus ir reikalingas 
karinio tranzito koridorius ir net 
te rito rijo s  v ien tisum as tarp 
Rytprūsių ir Kuršo žemės, dabar taip 
pat kariniotranzitojRytprūsius, oper 
jj ir teritorinio vientisumo atkakliai 
siekia jau nebe Šiaurės, o Rytų 
kaimynai. Tada mūsų valstybę, 
žemę, tautą ilgiems šimtmečiams 
apgynė  šaunūs kun iga ikšč ių  
Vykinto ir Vismanto sakalai, o kas 
dabar pratęs Saulės mūšio tradiciją 
ir m us apgins? Kas tie mūsų 
nūdienos kariai, kurių, užsidariusių 
savo kareivinėse, kasdieniniame 
gyvenime beveik nepastebime, apie 
kuriuos spauda tyli, tarytum jų iš viso 
nebūtų ir net nereikėtų. O jei parašo, 
tai apie kokj nors “ nestatutinį" įvykį, 
apibendrindama jį kaip pagrindinj 
visuomenės bruožą.

Per ilgus nelaisvės dešimtmečius 
įp ra tom e į ka rius  ž iū rė ti su 
nepasitikėjimu, nes jie priklausė 
o kup ac ine i kariuom enei. Tas 
svetimo, nepageidaujamo kareivio 
įvaizdis įsikerojo taip giliai, kad 
dabar, tu rė dam i jau  savo 
kariuomenę, kurioje tarnauja mūsų 
b ro lia i, va ika i, anūkai, dar 
nejaučiame jiems nei deramos 
šilumos, nei rūpesčio, nei pagarbos.

Tiems šaltumo ledams pralaužti 
Vyskupo M. Valančiaus blaivystės 
Sąjūdžio Šiaulių miesto taryba ir 
Krašto apsaugos bičiulių klubo 
nariai Saulės mūšio dienos proga 
surengė pirmąjį karių ir miesto 
visuom enės susitik im ą m iesto 
bulvare. Geležinio vilko karių būrj 
pasitiko skam bus "S idabrinės

Kariai atėjo gražūs, pasitempę 
bet pradžioje kai kurie buvo 
nedrąsūs, jautėsi nejaukiai ir gūžėsi 
už kitų susirinkusiųjų pečių. Jie ir 

patys p ris ipaž in o , kad šitaip 
bendrauti su žmonėmis jiems laba 
nejprasta, nors labai malonu, bei 
daina po dainos, ratelis po ratelio, 
katilas "B laivos" valgyklos giros su 
dar garuojančiomis bandelėmis 
iš ju d in o  ir  pačius
ne rang iaus iuos ius . Susitikim i 
pabaigoje senus Šiaulių mūru: 
drebino jau bendra daina.

Ta šventė sutapo su Lietuvos 
žydų  g e n o c id o  diena, todd 
prisiminti ir susikaupimo minute 
pa g e rb ti neka lta i nužudytieji, 
prisiminta, kad tokie žvėriškumai 
jm anomitiktada, kai ginklas patenka 
Į nešvarias rankas, kai jj valdo 
nežmoniška ideologija. Pareikšt: 
viltis ir  įsitikinimas, kad lietuviškoji 
ginklo garbės niekada nesutepi 
nekaltas kraujas.

Leitenantas V. Rėklaitis, tik laba 
lakoniškai užsiminęs apie sunk 
karių kasdienybę, pripažino, ka' 
tebėra didelis atotrūkis tarp karių u 
visuomenės, kad labai reikalingas 
abipusis tarpusavio supratimas ė 
parama.

Rūpesčių, problemų, nepritek! u 
šiais labai sunkiais laikais mūsil 
karialturi begalo daug. Nevietai! ne| 
laikas buvo visus juos išsakyti 
p irm o jo  s u s itik im o  metu, b 
visuomenė turi tai žinoti ir pacri 
spręsti. Daugelis jaunuolių j Lietuvi 
kariuomenę žiūri dar kaip J soviet nę| 
ir vengia jo je tarnauti, nejaui« 
pareigos saugoti ir stiprinti tai| 
sunkiai atkovotąTėvynės laisvę, dėl 
to  mūsų spauda privalo dažnai 
plačiai ir objektyviai rašyti apie karii 
gyvenimą ir problemas.

P irm as is  kariuomenė:
susitikimas su kariais ne tik jvyko 
pavyko, bet ir įrodė, kad tokit 
susitikimai tiesiog būtini. Tikime: 
a te ity je  dažn iau pabendrauk 
Susitikimuose gausiau dalyvauti 
kviečiame jaunimą, ypač studer' b  
ir moksleivius.

KORIDORIŲ Į BRIUSELIO
puslapių dokumentas, kur] iš esmės 
žino tik jo sud - ■ • -

l

tik jo sudarytojai. Sutartj sunku 
perskaityti paprastajam mirtingajam. 
Vienas žurnalistas apie kylantj 
bendraeuropinj biurokratinj monstrą 
“ ra pasakęs: ' Baisiai tol! jie nuo 

monių, apsikasę savo štabe - 
būstinėje, kalbantys savo mažai kam 
suprantam a pau kšč ių  šneka; 
sprendimai nieko neduoda nei protui, 
nei širdžiai” ,

ES jstaigos išmėtytos Įvairiose 
vtetose. Frankfurte prie Maino pradeda 
funkc ionuoti Europos valiutos 
insitutas - Europos centrinio banko 
pirmtakas. Vieninga valiuta - ekiu turi 
būti įvesta 1999 m. sauso 1 d. |sigaliojo 
ES naujos taisyklės, kurios draudžia 
emisiniams bankams finansuoti 
biudžeto deficitą.

Europos parlamentas dabar gali 
nutarti lygiai kaip ir ES Ministrų Taryba. 
Jeigu tarp Europarlamento Ir ES 
MinistrųTarybos bus prieštaravimai, 
tai spręs tarpininkų Komitetas. Kasmet 
išleidžiama 120 direktyvų ir potvarkių. 
Jie lyg ir nesivadina įstatymais, bet

re ikšm ė, p rasm ė ir p ra k t in i
naudojimas vargu ar skiriasi nuo jų-l 
Vokiečiai jau leidžia didžiulius,|
gremėzdiškiausius (700-900 puslapųl 
įs ta tym ų  "E u ro p o s  te isė j 
("Europarecht") rinkinius. Tuos 
dokumentus yra nepaprastai sur?j 
versti, studijuoti ir aiškinti. Jų apimt* 
Ir srautas didės, juos žinos paviemn| 
specialistai, išversti juos j lietuvei 
latvių ar estų kalbas bus Sizifo dart»3!  
todėl sava kalba taps ir nereikalingi 
Šiuo metu ES yra deleguota agrarini 
sektoriaus, prekybos, transporto į
la isvos konkurencijos k la u s im a m : 
už tik rin ti. Ž m o n ių  J u d ė jim a s ,

darbas sienon»!gyven im as 
neribojamas.

Veikiantis ES Teismas jau atšaus 
vok ieč ių  bundestago parengi» 
mokesčių už autostradų naudojimą 
sis tem ą, a n u liu o ja  V o k ie tijo j 
federac ijos darbo  ir gyvento]'! 
jdarbinlmo monopolj.

R eng iam as ES ____
konstituc ijos projektas. Hag0Jj 
pradėjo veikti Europoias. Jau

KRAUJAS SAUKIASI TIESOS

AUŠROS ALE JA
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R U D E N S  D AR BAI - J A U  
Į P A B A IG Ą , O VAR G AM S  
G A LO  DAR N E S IM A TO

Petras KUDRICKIS
Jau senokai laukuose nutilo 

kombainų gausmas, nors dar kur ne 
kur atokesnėse vietose matosi 
nepjautų, m y rio p  p a sm erk tų  
bendrovių javų laukai. Šiemet gerokai 
jžsrtųsė ir bulviakasis, nežiūrint to, 
kad visas rugsėjis kuo palankiausias 
bulviakasiui buvo. Šilti rudens lietūs 
tarytum naujam gyvenimui vėl prikėlė 
žalumą atgaunančius, kai kur net iš 
naujo sužydu s ius  bu lv ienojus. 
Žemdirbiai, tikėdamiesi, kad vasaros 
karščių išdžiovintos bulvės dar gali 
caaugti, bulviakasj atidėlio jo net iki 
spalio pradžios. Tik padažnėję spa
lio lietūs vertė sku
bėti. Bepigu sku
bėti, kai viską turi 
po ranka, o kai ne
turi, kai v iso bu
vusio kolūkio terito- 
rijoje-vos trys aplū
žusios bulviaka
sės, nebenustembi 
pam atęs ke ly je  
paskui bulviakasę 
Dviračiais, mašino
mis sekančių bu l
vių augintojų ko lo
ną. Tačiau, riežiūr 
int visų negandų, 
bulviakasis eina j 
pabaigą. Juk savo 
bu lves žm onės 
kasa.

Prisimenu, se- 
n au tokiu metų lai
ku važiuojant per 
Lietuvą akj malo- 
n ndavo pakelėse 
vešliai žaliuojančių 
žem kenčių laukai'
Šiemet jų lyg ir ne
simato. Juk pernai 
grūdų niekam ne
reikėjo. G rūdų  
k :mbi natai grūdus 

ėmė tik saugoti.
|0 kai ūkininkams 

o metus trukusio 
rūdų sandėlia 
m o te to  už grūdų 
augojimą atsiskai

tyti su kombinatais, 
lai vos tų saugomų
jų grūdų beužteko
Lžsimokėti. Šiemet grūdai lyg ir geriau 
superkami. Kai kas laiku ir atsiskaito, 
ik kainos?.. 0  kainos pernykštės, t. 
už pašarinių miežiu toną - 200 Lt. 

’emykštės nemokančiam skaičiuoti, 
p mokančiam ir galvojančiam  apie 
ai, kad infliacija per metus 50 proc. 
igtelėjo, išeis, kad m okam a net 
pusantro karto mažiau negu pernai. 
Tik, bėdą technikos ir trąšų gamintojai 
moka skaičiuoti ir, parduodam i savo 
a rodukc iją  ū k in in k u i, savęs 
penuskriaudžia.

Anądien, man šnekučiuojantis su 
etuvos ūkininkų sąjungos Šiaulių 
įono skyriaus pirmininku K. Vaišvila, 
o kabinetą užsuko ūkininkas nuo 

kad

kompensacijas mokate? Prisidėtume 
- ir išeitų traktorius.

O tų  kompensacijų, kaip išgirdau, 
vos po  porą litų hektarui teskiriama. 
Už porą litų ir norago nenupirksi, 
nebent akėtvirbalj.

V a ldančio ji partija  baidyklių, 
baidančių žem dirbj nuo žemės, 
visuose kampuose jau pristatė, kad 
žem dirbys žem ės kaip velnias 
kryžiaus bijotų. O kai ką jau ir pabaidė, 
nes, kaip teigia jstaigu, atliekančių 
žemės reformą, specialistai, retai jie 
bevažiuoja j laukus žemės matuoti. 
Daugiausia žmonės kompensacijos 
už žemę prašo. N ą  o tą kompensaciją

3azilionų. Sėdavoja žm ogus, 
aktorius, kuri kartu Su kaimynais iš 
uvusiojo kolūkio už agrarinius Čekius 

)irko, visai baigia subyrėti. Vien tik 
atui pakeisti penkias tonas grūdų 
eikia parduoti.

- Pasitarę su kaimynais nutarėme 
įaują pirkti, tik va, kaip skaičiuojame, 
aip neskaičiuojame sudėtus pinigus 
kaip trūksta, taip trūksta kokių penkių 
Jkstančių, - sako žmogelis.

Kiek pakrapštęs pakaušj, pridūrė:
- O gal jau už sausros padarinius

valstybėžadatikperpenkio likam etų 
išmokėti. Kai ką  o  gal net ir daugumą, 
ji tik po mirties bepasieks.

Važiuodamas per rajoną, vis 
dažniau pastebiu dirvonais apėjusius 
laukus. Dar gerai, jei tik dirvonais. 
Kai kur jau ir karklai iš žolės kyšo. Dar 
metai kiti - ir ištisi krūmynai atsiras. 
Niekas taip greit drenažo vamzdžių 
neužkemša, kaip karklų šaknys. 
Užsikimš drenažas, netruks ir pelkė 
atsirasti. Ar suspės mūsų valdžia 
derlingus laukus paversti pelkėmis, 
sunku pasakyti. Mūsų laikraščio 
skaitytojas St. Rūkas su nerimu rašo: 
"M ūsų kaimui atėjo labai sunkios 
dienos, pakibo didžiulės viso Uetuvos 
ūkio sistem os suirutės grėsmė. Kol 
graužiame šiokią tokią lietuviškosios 
duonos plutą galime iškentėti visokias 
negandas, bet kai pradėsime maitintis 
a ts ivež tin e  - m ūsų la uk ia  
nenusakom os bėdos” .

Anądien prie manęs autobuse 
prisėdęs senyvo amžiaus kaimietis 
klausia:

- Sakyk, ponuli, už ką tie ponai, 
sėdintys valdžioje, taip nekenčia 
Lietuvos?

KORIDORIUS
0 policininkų, netrukus dirbs - 300. 
’agrindinis jo  darbas - narkotikų 
ontrabanda ir p inigų "p lo v im o ” 
ausimai.
SUVERENITETO SĄSKAITA
B riu se ly je  sp re n d ž ia m a , ką 

OKiečiams daryti su anglim i, kiek ir 
an  prancūza i p a rduo s  vyno, 
piendžiami traktorių sėdynių dydžiai, 
ebalų procentai vaisių kefyre, naftos 
roduktų , ta b a k o  m o k e s č ia i, 
lustatomos dem pingo baudos, 
askirstymai tarp Šiaurės ir Pietų, 
arbo dienos trukmė, m otinystės 
asauga Generalinių tarifų ir prekybos 
Jsitarimų rėmuose Briuselis derasi 
J trečiosiom is šalim is. ES šalių 
rekybos m inistrai sėdi už durų ir 
ūkia, ką pasakys ES komisarai.
, ES tu ri 100 ša lių  beve ik  
'plomatinius atstovus. Auga ir pučiasi 
'airios institucijos. Kiekvienoje veikios 
rityje rasis ir bus prasim anyta 
-guliavimo ir tvarkym o darbo, augs 
a|dym o aparatas. Iš esmės, kiek 
auga ES aparatas, tiek aritmetiškai

turėtų sumažėti valstybių vietinis 
aparatas, nes žm onėm s jj reikia 
išlaikyti. Deja, kaip jau priimta tokiose 
tarpvalstybinėse struktūrose, žiūrima 
tik savų interesų, teigiant, kad eilinės 
naujos struktūros sukūrim as išspręs 
arba palengvins tam tikras problemas: 
Kartais tokia parama teikiama tik 
suvažiavim ais, konsu ltac ijom is, 
simpoziumais, nors tos struktūros 
dirba ištisus metus, o jom s kontroliuoti 
ir jų darbui jvertinti nėra ir negali būti 
nei kriterijų, nei kam. Beje, blogą 
rezultatą vietoje galim a paaiškinti 
"netinkam u” centro sprendimu, o 
centras paaiškins netinkamu darbu 
vietoje, š iu o  metu v isose  ES 
struktūrose įdarbinta per 50 tūkstančių 
žmonių, o Europos komisijoje dirba 
16 tū k s ta n č ių  v a ld in in k ų  
adm inistracinis personalas.

(Pabaiga kitame 
numeryje)

Laiko tėkmė j amžių lobynus 
nemokamai suneša ir slepia net 
smulkiausias mūsų kasdienybės 
detales, iš kurių rašoma Istorija. Čia 
pa te ik iu  ke letą nu o tru p ų  iš 
netolimosios praeities. Aprašomi 
įvykia i Šiandien m um s atrodo 
graudžiai juokingi. O tuo laiku jie 
lėmė žm onių darbą, gyvenimą, 
ateitį. ’

-Tam sūs ir sunkūs buvo pokario 
metai, - pasakojo vaikų globos 
nam ų d ire k to rė  Antan ina 
Rastenytė. - Tai persekiojimo, 
nep a s ite n k in im o  ir d raud im o  
viskam, kas lietuviška ir tautiška, 
la iko ta rp is . Laba i dažnai

RAŠO
“AUŠROS
ALĖJAI”

nepatenkinti susižvalgė, tačiau nieko 
nesakė. Komisija lankėsi ir grupių 
d a rbo  kam bariuo se . S tebė jo  
užsiėmimus. Auklėtoja Karoblytė 
užsiim inėjo su 3-4 klasių auklėtiniais 
tema "M es piešiame pavasarį” . 
M okyto ja, norėdam a užsiėm im ą 
"politizuoti” , pasiūlė vaikams piešti

TA IP  Ž LU G D Ė  L IE T U V Y B Ę
B. KARALIUS

lankydavosi švietimo skyriaus, 
ra jo n o  vyk d o m o jo  kom ite to , 
L ie tu vos ko m p a rtijo s  įva ir ios  
komisijos. 1950 metais atvyko 
komisija iš centro - Vilniaus. Joje - 
Švie tim o m in isterijos atstovė, 
m okyklos - internato direktorė 
D robliancė ir Kuršėnų rajono 
partkomo sekretorius Jakovlevas. 
Jie atvyko patikrinti Kuršėnų vaikų 
nam ų ped ag o g in į-a u k lė ja m ą jį 
darbą ir pedagogų tinkamumą šiam 
darbui.

P a tik rin im as įv y k o  praė jus 
Tarybinės Arm ijos dienai. Šiai datai 
pam in ė ti buvo m e  iš le idę  
s ienlaikraštj, la iptų aikštelėse, 
koridoriuose buvo iškabinti įvairūs 
plakatai, specialiai skirti Armijos 
dienai.

Komisijos nariai vaikštinėjo, kur 
tik norėjo, viską atidžiai stebėjo, 
rašėsi ir nieko nesakė.

V a ikam s buvo m e  įrengę  
muzikos kambarį. Ten stovėjo 
didelis senas rojalis. J j atvežė 
kotnjaunimo sekretorius Bračas iš 
dvaro . Ant s ie n o s  kabo jo  
Konstantino Čiurlionio portretas. 
Komisijos nariai, užėję į  tą  kambarį,

traktorių, O prieš tai ji su vaikais 
lankėsi Gergždos kolūkyje. Č ia matė 
laukuose dirbančius traktorius, o 
stovintįjį prie dirbtuvių vaikai net 
savomis rankomis lietė...

Vėliau kom isijos nariai, bevarty- 
dam i s ien la ikraščių  kom plektą, 
naujametiniame numeryje pastebėjo 
nupieštą eglutę su degančiom is 
žvakutėmis. Labai nepatiko.

T ikrin to ja i darbavosi keturias 
dienas. Rezultatai buvo  aptarti 
Partijos Kuršėnų rajono komitete, j šį 
aptarimą buvo pakviesta ir vaikų 
namų direktorė Teofilė Betinskienė. 
Nurodė, kad didžiausias trūkumas 
darbe auklėjant mažuosius, - tai 
apo litiškum as. Buvo pateikti ir 
apolitiškumo pavyzdžiai.

Pirma: kariai, atnešę la isvę 
Lietuvai, "p a k a b in ti"  laiptinėse, 
koridoriuose, o  kažkoks nežinomas 
“ m u ž ik a s " M. K. Č iu r lio n is  - 
garbingoje vietoje.

Antra: vaikai piešė traktorių, kuris 
labai nedrąsiai žengė j kolūkio 
laukus.

Trečioji nuodėmė - tai naujametinė 
eglutė su degančiom is žvakutėmis.

Už tuos nusikaltim us buvo nutarta

a tle is ti iš  e inam ų jų  pare igų  
direktorės pavaduotoją Antaniną 
Rastenytę, kaip nesugebančią  
organizuoti kolektyvą auklėjamajam 
darbui. Be to, auklėjamajame darbe 
pastebėta buržuazinių nuotaikų, 
puoselėjamos senos tradicijos. 
O tai žaloja vaikus. Todėl neleistina, 
kad to ks  žm o g u s  va d o va u tų  
auklėjamajam darbui.

Grįžusi j Vilnių, tikrin im o aktus 
ko m is ija  pa te ikė  Š v ie tim o  
ministerijai. Čia tikrin im o rezultatai 
buvo svarstomi dar kartą. Posėdžio 
m etu  Š v ie tim o  m in is tro  
pavaduotojas Lapajevas užklausė 
kom isijos narę, kuri tikrino Kuršėnų 
vaikų namus, ką ji žinanti apie tą 
"m užiką” , kurio portretas buvo 
pakabintas garb ingo je  vietoje. 
Pasirodo, komisijos narė visai nieko 
nebuvo girdėjusi apie jį, nieko 
nežinojo. "Tai garsus Lietuvos 
muzikas ir dailininkas Konstantinas 
Čiurlionis, - pasakė m inistro pava
duotojas. - Jūs kaip inspektorė, 
dirbanti Lietuvos Švietimo kom isijo
je, turite tai žinoti. Kiti du kaltinimai 
apie traktorių ir eglutę su žvakutėmis 
- labai nerimti ir nieko nesakantys..."

Tikrintojų kom isijos nutarimas 
buvo anuliuotas.

- Taip aš ir likau auklėti vaikus 
našla ič ius bei netekusius tėvų 
globos. Buvo lengva ir sunku, liūdna 
ir linksma, skaudu ir gera. Gyvenau 
su vaikais. Jiem s reikia džiaugsmo, 
šypsenos, juoko. Taip, liūdesiui 
nebuvo vietos!

Taftik vienas epizodas iš Kuršėnų 
vaikų globos namų istorijos. Ją 
panašia is fakta is gali pap ildyti 
d a u g e lis  p o k a rio  la iko ta rp j 
pergyvenusiųjų ir d irbusiųjų žmoni

SAVAITES ŠIUPINYS

RADVILIŠKIS
B a ig iam o s  išn ešti 

p a sku tin ė s  ve rtyb ė s  iš 
b u vu s io jo  D augė la ič ių  

' tarybinio ūkio.
V agis išėm ė M inaičių 

žemės ūkio bendrovės fermos 
langą ir išsinešė pro  jį 160 kg 
sveriančią kiaulę.

Nuo spalio pirmosios duris 
atvėrė nauja kavinė "Tinta". 
Brangiausias patiekalas -6  Lt 
50 et - firm inis kotletas tuo 
pačiu pavadinimu.

*  * *

Spalio dešimtosios vakare 
keturi vyrai AB "V išinta” 
dušuose gėrė degtinę, paskui, 
likę dviese, jie tęsė puotą sargo 
būstinėje. Rytą rastas apdegęs
A. Jurgaičio lavonas.

JONIŠKIS
Nė vienos dienos - be 

gyvulių vagystės. Šį kartą 
gatautietis R. V. rado ganykloje 
išmėsinėtą buliuką.

*  * *

"Ska isčio”  ŽŪB išplėštas 
elektros prekių sandėlis, iš jo 
pavogti variniai elektros laidai 
ir kabeliai.

*  * *

Joniškietis J. M. sulaikė

“vištvanagj", pravarde Pašvaistė. 
Jis iš tvarto buvo pačiupęs vištas.

KELMĖ
Neseniai Vyriausybė nutarė 

su te ik ti L ie tu vo s  va ls tyb ė s  
g a ran tiją  D a n ijos  bankui 
"Dehdaiske” dėl Kelmės ir dar 
penkių rajonų centrų valymo 
įrengimams statyti teikiamos 
dešimčiai metų5,91 m ilijono JAV 
dolerių beprocentinės paskolos. 
Rajono valdyto jo pavaduotojas
B. Pa liu lis pasakė, kad iš 
minėtosios sumos Kelmės miesto 
valymo įrengimams skirta 1 mln. 
200 tūkstančių JAV dolerių, kurie 
bus panaudoti technologinei daliai 
įrengti.

Likviduojamos žemės ūkio 
b e n d ro vė s  "V a lp a in ia i"  ir 
"Dvarviečiai".

PAKRUOJIS
C entrinės  lig o n in ė s  vyr. 

gydytojas R. Arm onas redakciją 
informavo, kad šiais metais 
ligoninėse besigydantys pacientai 
neb adaus. M edikų
nuomojamame 3 ha žemės plote 
jų  pačių rankomis išaugintas ir į 
saugyklą suvežtas neblogas 
grūdų, cukrinių runkelių, morkų,

^ S A

bulvių, raudonųjų burokėlių 
derlius. Be to, prie ligoninės 
yra kiaulių ferma.

AKMENĖ
Tauragėje užpuolęs iš 

banko grįžtančią Švietimo 
skyriaus kasininkę nežinomas 
plėšikas atėmė 70 tūkstančių 
litų. Pedagogams parnešti 
atlyginimų kasininkė ėjo be 
apsaugos, visą sum ą nešėsi 
viename maišelyje.

*  *  *

Rajono pašte vagys iškėlė 
naujas medines telegrafo 
laukiamosios salės duris. Tuo 
metu budė jusi te legrafo 
operatorė nenukentėjo.

*  *  *

Iš Santekių žemės ūkio 
b e n d ro vė s  d in g o  keturi 
paršeliai. Iš Ramučių kaime 
gyvenančio R. B. pavogta apie 
400 kg kviečių.

*  * *

Didžiausią susirūpinimą 
kelia Dabikinės upė. Šią upę 
teršia dveji valym o įrengimai 
- Akmenės miesto ir Akmenės 
p ieninės. Tekėdam a upė 
gauna vis naują porciją teršalų. 
Per m ėnesį šie va lym o 
įrengimai sugebėjo vandens 
užterštumą am onio azotu 
padidinti beveik septynis 
kartus.

SAVAITES ŠIUPINYS

AUSROS ALĖjA



ŠERMUKŠNIS
Medicinoje šermukšnio

uogos naudojamos gydant 
aterosklerozę ir hipertoniją, 
mažakraujystę ir išsekimą. 
Uogų sultys geriamos nuo 
dizenterijos. sum ažinto
skrandžio rūgštingumo.

Šakelė šermukšnių, palaikyta 
balos vandenyje, jj dezinfekuoja 
ir tą vandenį galima gerti.

Galima paruošti vitaminingą 
arbatą: lygiom is dalim is
erškėtuoges ir šerm ukšnių 
uogas užp ilti verdančiu 
vandeniu ir virti 10 minučių, po 
to  parą palikti uždarame inde. 
Gerti 2-3 kartus per dieną.

Tinka šermukšniai ir 
kosm etikoje. Sumaišyti 2 
didelius šaukštus kefyro su 
vienu šaukštu sum aigytų 
šermukšnio uogų, taip pat 
citrinos ar petražolių sulčių. 
Kaukę laikyti ant veido 15-20 
minučių, po to nuplauti šiltu 
vandeniu.

G eriausios šerm ukšnių 
uogos - tos, kurios saldžios ir 
prinokusios.

KOMPOTAS IŠ 
ŠERMUKŠNIŲ

Uogas nuplauti. Keletą 
minučių pavirinti jas sirupe (litrui 
vandens - 1,5 kg cukraus), kol 
suminkštės, po to išgriebti ir 
sudėti j stiklainius, sirupą vėl 
užvirti ir užpilti juo uogas.

ŠERMUKŠNIŲ 
SALDAINIAI

Kiaušinio baltymą suplakti su 
cukraus pudra, jpilti citrinos 
sulčių ir išmaišyti iki sutirštėjimo. 
Apvolioti toje masėje kiekvieną 
šermukšnio uogą, po to - 
cukraus pudroje ir  padėti 
apdžiūti. Dviem stik linėm s 
uogų - 1 baltymas, 150 g 
c u k ra u s , 1 va lg o m a s is  
šau kš tas  c itr in o s  su lč ių , 
cukraus pudra.

ŠERMUKŠNIŲ
GĖRIMAS

2 s tik lin ė s  še rm ukšn ių  
sulčių, 4 valgomieji šaukštai 
medaus, 4 valgomieji šaukštai 
spa n g u o lių  s u lč ių . Viską 
sumaišyti ir atšaldyti. Kaip 
paruošti šermukšnių uogas? 
Geriausia jas nuskin ti po 
pirmųjų šalnų spalio mėnesj, kai 
jos tam pa saldesnės ir 
skanesnės. Džiovinti galima 
orkaitė je. Džiovintos tinka 
naudoti net dvejus metus.

pon ia  JADVYGA

ĮDOMYBĖS
pacituoti spaudoje".

JAV ekssekre to rius  Henris 
Kisindžeris prarado savo naująjį 
"M e rse d e są ". V ag is  pavogė 
brangiai kainuojantį limuziną iš 
garažo, esančio prie politiko namų 
Niujorke, tuo metu, kai šeimininko 
nebuvo namuose. J klausimą, kaip 
nukentėjusysis j tai reagavo, H. 
Kisindžerio sekretoriate atsakė: "Jei 
jis būtų sužinojęs apie vagystę, tai 
kažin ar jo  reakciją galima būtų

Jei moteris nori ko nors pasiekti, 
jai tik reikia pasitelkti ašaras, - sako 
Džeinė Fondą, amerikiečių aktorė ir 
aerobikos pradininkė, duodama 
patarim us m ote rim s,
susiruošusioms keliauti j tolimas 
šalis. J i atsim inė 1962 metus 
Maskvoje. Tada viešbučio liftininkas 
nesiteikė kelti liftu kino žvaigždę, 
pasiūlęs jai lipti savo kojomis. "Jūsų 
daug, o aš vienas". Visaip prašė jo 
Džeinė Fondą, sakydama, kad 
pavargusi. Tarybinis žm ogus laikėsi

tvirtai tol, kol jauna amerikietė 
pravirko.

- Todėl, - sako Džeinė, - jeigu jūs 
ko nors niekaip negalite pasiekti 
svetim oje šaly je, pabandykite  
pravirkti.

Austrų dailininkas Fridensraich 
Chundertvasser reikalauja, kad 
žmones laidotų ne j žemę, o ant 
namų stogų, kuriuose jie gyveno. 
Tokiu būdu, pareiškė jis, mirusieji 
būtų arčiau Dievo. Ant kapo reikėtų 
auginti medžius, į kuriuos pereitų 
mirusiojo gyvenimas.

Italijos parlamento deputatas 
Lucijo Leonardeli pasiūlė radikalų 
būdą priversti deputatus dirbti 

Debatų metu jis  siūlo parlamento 
valgyklą uždaryti, nes d a u g u m a  
tautos išrinktųjų "rodo d idesn i 
in te resą " p ie tų  meniu nei 
parlamento dienotvarkei, Tiktai taip, 
m ano deputatas, galima pasiekti, 
kad posėdžių salė nebūtų pustušte .

ĮDOMYBĖS

SENIAUSIAS 
ALPINISTAS, 
KOPDAMAS[ 

EVERESTĄ, APAKO
Katmandu, spalio 10 d. (Reuter- 

ELTA). Šešiasdešimtmetis japonų 
alpinistas Taakšis Mijaharą pirmadienį 
kopdamas j Everestą, likus 100 metrų 
iki viršūnės, apako viena akimi.

Nepalo turizm o m inisterijos 
žiniomis, T. Mijahara, viešbučio 
savininkas ir turizmo agentas iš 
Jokohamos, paskutiniuosius 30 metų 
gyvenantis Katmandu, buvo jau visai 
netoli viršūnės, bet turėjo grįžti, nes 
staiga apako kairiąja akimi. Kol kas 
nežinoma, ar jis anksčiau nebuvo iš 
dalies apakęs.

T. Mijaharos bendražygis 43 metų 
Muneo Nukita užkopė j 8848 metrų 
viršūnę su trimis šerpais. J is pasakė, 
kad jei T. Mijahara, kuriam pirmadienį 
sukako 60 metų šeši mėnesiai ir 25 
dienos, būtų pasiekęs viršūnę, jis

būtų buvęs seniausias žmogus, 
užkopęs j Everestą, ir būtų pralenkęs 
Ramono Blanko rekordą. R. Blankas, 
Venesueloje gyvenantis ispanas, 
užkopė į šią viršūnę 1993 m. spalio 7 
d., kai jam buvo 60 metų penki 
mėnesiai ir viena diena.

Japonijoje yra ‘ 'Sidabrinio vėžį io"

grupės vadovas 57 metų sporto prekių 
pardavėjas Tomijasus Išikava, kuris 
gegužės mėnesj tapo antruoju 
seniausiu į Everestą įkopusiu 
žmogumi; 55 metų Jokohamos 
architektas Kanešigė Ikeda; sporto 
prekių bendrovės prezidentas iš 
Hidakos55 metų Mabatsugus Konišis; 
54 metų Kijokazus Netsus, Tokamačio 
rūbų bendrovės vadovas.

10C PREZIDENTAS 
GULDO GALVĄ 
DĖL KINIJOS 
NEKALTYBĖS

SPORTAS

klubas, jo  nariai vyresni nei 50 metų 
žmonės. Spalio 1 d. penki šio klubo 
nariai užkopė j septintąją pasaulio 
viršūnę - Daulagirį I, kurios aukštis 
8167 metrai. Viena iš jų - Tamajė 
Vatanabė, Jokoh am o s
aukštesniosios mokyklos direktorė. 
Žygio metu jai buvo 55 metai. Tai pati 
seniausia moteris, taip aukštai 
užkopusi. Kiti ekspedicijos dalyviai *

KINIJOS PLAUKIKES 
PASAULIO 

REKORDAS
Kinijos plaukikė Lu Bin penktadienj 

Azijos žaidynėse Hirosimoje pasiekė 
naują pasaulio rekordą - 200 m 
kompleksiniu būdu nuplaukė per 2 
min. 11,57 sek.

A nkstesn įjį rekordą  ta pati 
sportininkė buvo pasiekusi prieš 
dvejus metus Barselonos olimpiadoje 
- 2 min. 11,65 sek.

ELTA

Juanas Antonio Smaranchas XI! 
Azijos sporto  žaidynių proga 
pareiškė, kad jis tiki, jog Kinijos 
sportininkai nevartoja dopingo ir jų 
plaukikių bei bėg ikių pasaulio 
rekordai yra švarūs. Pasak jot 
savaime suprantama, kad tokioje 
didelėje šalyje atsiranda sporto 
supertalentų, juolab kad jų ieškoma 
labai kruopščiai.

Mirus buvusiai tremtinei 
Onai PLUNGAITEI, 
užjaučiame seserj Agotą ir 

artimuosius.
Politinių kalinių Ir 

tremtinių sąjungos 
Radviliškio skyrius

Antradienis, spalio 18 d. 
LTETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

8.20 Sveika, Prancūzija. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 Žinios,
19.00 TV anonsas. 19.05 Laida lenkų 
kalba. 19.35 Nėra to blogo, kas neišeitų 
j gera. 19.45 Partijų studija. 20.30 
Panorama. 21.05 F. “ Maištaujantis 
sūnus". 22.35 TV anonsas. 22.40 Brydė.
23.15 Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 

Animacinis filmas. 8.25 Muzika. 9.00 
Deutsche Welle. 10.00 Muzika. 10.30 
Anglų kalbos pamokėlė. 10.35 
Pertrauka. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Šiandien. 15.00 
Kelionių žurnalas. 19.00 Naujausios 
žinios. 19.20 Animacinis filmas. 19.45 
Meninis filmas "Santa Barbara". 558 d.
20.40 Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.25 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.30 Viskas juokui. 7 
d. 22.00 Vaidybinis filmas "Laisvi nuo 
mokesčių". 23.35 Muzika. 24.00 Žinios.
00.15 Muzika. 01.00 Pabaiga. 

LltPolilnter TV
7 00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė". 14.00 F. "Goriačevas ir kiti". 7 s.
14.52 Naujienos. 15.00 Linksmosios 
gaidelės. 15.30 Tarp mūsų kalbant...
15.52 Naujienos. 16.00 Džemas. 16.20 F. 
"Elen ir vaikinai". 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17.00 Vedi. 17.30 Žmogus ir 
įstatymas. 17.45 Kas yra kas. 17.52 
Naujienos. 18.00 Piko valanda. 18.25 F. 
"Laukinė rožė". 18.55 Tema. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos.
20.40 Iš pirmų rankų. 20.50 F. 
Troškulys". 22.25 Nauji gyventojai.
22.52 Naujienos. 23.05 Apie Interlaken 
(Šveicarija) miesto liaudies talentus.
23.52 Spaudos ekspresas. 24.00 Apie
1.-.terlaken miesto liaudies talentus. 
Tęsinys.

kalbos pamokėlė. 14.00 Šiandien. 15.00 
Kelionių žurnalas. 18.30 Jurbarko TV 
programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.20 Animacinis filmas. 19.45 TV 
serialas "Santa Barbara". 559 d, 20.40 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.25 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.30 TELE-3 informacija.
21.45 Muzika. 22.00 Vaidybinis filmas 
"Maištininkas". 7 d. 22.55 Muzika. 24.00 
Žinios. 00.15 Pabaiga.

LitPoIiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė". 14.00 F. "Goriačevas ir kiti". 14.52 
Naujienos. 15,00 Pažiūrėk, paklausyk...
15.20 Atsakymai. 15.52 Naujienos. 16.00 
Mėlynoji paukštė. 16.20 F. "Elen ir

7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 
rožė". 14.00 F. "Goriačevas ir kiti". 14.52 
Naujienos. 15.00 Rašytojų, 
kompozitorių, ir poetų susitikimas su 
vaikais. 15.52 Naujienos. 16.00 
Mujtitrolija. 16.20 F. "Elen ir vaikinai” .
16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 ...Iki 
šešiolikos ir vyresniems. 17.45 Kas yra 
kas. 17.52 Naujienos. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė”. 18.55 
Muzika. 19.05 Tangomanija. 19.30 
Dainuoja J. Plešivcevas. 20.00 
Naujienos. 20.35 F. "Aukštumos". 21.25 
Muzika. 21.35 F. "Rokko ir jo broliai".
22.52 Naujienos. 23.00 F. "Rokko ir jo 
b ro lia i" tęsinys. 23.52 Spaudos 
ekspresas. 24.00 F. “ Rokko ir jo broliai"

naujienos. 18.20 F. “ Mažoji princese 
19.55 F. "Taip sukasi pasaulis". 20 .5 C 1 
"Nakties riba". 21.20 Futbolas. CASIN 
SALZBURG - AFC AJAKS. P ertrauo je  
Baltijos naujienos. 23.20-0.05 Dešin 
geriausių.

TELEVIZIJOS

PROGRAM A
vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 
Eteryje tarpvalstybinė TVR kompanija 
‘ Mir". 17.30 Miniatiūra. 17.45 Kas yra 
kas. 17.52 Naujienos. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė". 18.55 
Prarasto, beieškant. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.40 
Monologas. 20.50 Amerika su M. 
Taratuta. 21.30 Futbolas. CASINO 
SALZBURG - AFC AJAKS.

tęsinys. 0.52 Naujienos. 1.00 F. "Rokko ir 
jo broliai" tęsinys.

BALTIJOS TV 
Trečiadienis, spalio 19 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 F, 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 F. "Nakties 
riba” . 9.00-9.55 CNN valanda. 18.00 
Baltijos naujienos. 18.05 Pasaulio

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, spalio 18 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok

19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalg:
19.35 “Sodžius". 19.55 Kelių policij 
informuoja. 20.10-24.00 Rodo "Pilvas 
Pertraukoje kartojama "Pirk, parduo 
informuok". Žinios.

Trečiadienis, spalio 19 d. 
7.30-18.20 Baltijos TV prograrn  

Sovijaus horoskopas. 7.35 "Taip suka 
pasaulis". 8.30 "Nakties riba". 9.0 
CNN valanda. 18.00 Baltijos nau jieno 
18.05 Pasaulio naujienos. 19.00 “ Pir 
parduok, informuok". 19,10 Žinio
19.30 Spaudos apžvalga. 19 4 
Moksleiviams -  "ilgoji pertrauka ’ . 20 C 
“Taip sukasi pasaulis". 20.50 "Naktir 
riba". 21.20 Kartojama "Pirk, pardut 
informuok". Žinios. 21.50 Baltijos V 
Futbolas. 23.20 Dešimt geriausiųjų. 

Ketvirtadienis, spalio 20 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok

19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvaig
19.35 Prie židinio, 20.00 Argos 
programa. 22.00 Kartojama "Pif 
parduok, informuok". Žinios.

Trečiadienis, spalio 19 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 T V  anonsas.

18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Žinios, 19.00 T V  anonsas. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.20 Atgarsiai, 19.40 
TV forumas. 20.30 Panorama, 21.05 F.

Pavogti gyvenimai". 3 s. 21.55 TV 
anonsas. 22.00 Krantas. 23.00 Dailės 
žurnalas "Galerija". 23.20 Vakaro žinios.
23.35 Vakarai.

TELE-3
7,30 NBC naujienos. 8.00 

Animacinis filmas. 8.25 Muzika. 9.00 TV 
serialas “ Santa Barbara". 558 d. 9.50 
Viskas juokui. 7 d, 10,10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 10.15 Pertrauka. 13.55 Anglų

Ketvirtadienis, spalio 20 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

8.20 Viso geriausio. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
TV anonsas. 19.05 Vyriausybė nutarė...
19.20 Katalikų TV studija. 19.50 "22". 
20.30 Panorama. 21.05 Koncertas. 
Pertraukoje - vakaro žinios.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 

Animacinis filmas. 8.25 Muzika. 9.00 TV 
serialas "Santa Barbara". 559 d. 9.50 
Muzika. 10.20 Anglų kalbos pamokėlė. 
10.25 Pertrauka. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Šiandien. 15.00 
Kelionių žurnalas. 18.30 Telšių TV 
programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.20 Animacinis filmas. 19.45 TV 
serialas "Santa Barbara". 560 d. 20.40 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.25 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.30 Dokumentinis filmas.
22.00 Vaidybinis filmas "Okavango” . 1 
d. 23.00 Muzika. 24.00 Žinios. 00.15 
Muzika. 01.00 Pabaiga.

LHPoIiinter TV

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

L a ik ra š tis  p la tin a m a s  Akm enėje 
J o n iš k y je , K e lm ė je , P akruo jy je . 
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