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SENSACIJA. Šių metų kovo mėnesio 28 dienų pirmą 
kartą Šiaulių miesto valdybos posėdyje apsilankė 
Vyriausybės atstovas Šiaulių regionui, buvęs LKP-DOP 
lyderis mieste A. Šedžlus.

Šiauliai priimti | Baltijos miestų 
sąjungą. Šiai organizacijai jau 
priklauso 50 miestų, ir ji turi didelę 
įtaką vyriausybėms.

ŠIAULIEČIŲ išrinktas Seimo narys 
R. Ozolas, prieš rinkimus svajojęs 
užbaigti pradėtus darbus, neteko 
vienos galimybės tai padaryti. Jo 
vadovaujama Valstybinė regioninių 
problemų komisija kartu su H. 
Kobeckaitės vadovaujamu Tautybių 

►departamentu reo rgan izuo ta  j 
Regioninių problemų ir tautinių 
mažumų departam entą . Š is 
departamentas rūpinsis ir išeivijos 
reikalais. Jo vadovu paskirtas buvęs 
H. Kobeckaitės pavaduotojas A. 
Švelnys, anksčiau dirbęs vieno 
Vilniaus rajono LKP komitete.

SEIMAS RATIFIKAVO keturias 
sutartis dėl žuvininkystės: su Europos 
Sąjungą, Danija ir Farerų salomis, 
Suomija, Švedija. Seimas pritarė-ir 
Prezidento pasiūlymams dėl Vilniaus 
pilių parko steigimo. Pagal šj planą 
žemutinėje pilyje jsikurs prezidentūra. 
Paminklosaugos specialistai tam 
nepritaria. O Jo ekscelenciją, atrodo, 
traukia gamtos ir istorijos paminklai: 
žvalgomasi tai j Urbo kalną Neringoje, 
tai j Vilniaus pilis.

PREMJERAS Slovėnijoje su šios 
šalies premjeru pasirašė prekybos 
susitarimą ir ketinimų protokolą dėl 
laisvos prekybos sutarties.

EKONOMIKOS MINISTRAS J. 
Veselka atsistatydino, nesutikdamas 
su priimtu Lito patikimumo jstatymu. 
0  j jo vietą Seimo komiteto pirmininko 
posto atsisakęs K. Jaskelevičius, 
atrodo, nebus paskirtas. Prezidentas 
jau pristatė valdančiosios DD partijos 
frakcijai projektą, pagal kurj bus 
panaikinta pati ministerija. Numatomi 
ir kiti V yriausybės s tru k tū ro s  
pakeitimai. Lito "pririš im o" jstatymą 
31 Seimo narys jau "apskundė" 
konstituciniam teismui. O kol byla 
bus nagrinėjama, nuo balandžio

pirmosios jstatymas galios.
OSTANKINO televizijos programų 

transliavimas Baltijos šalyse, atrodo, 
•bus gerokai sutrumpintas arba 
nutrauktas: maskviečiai nebeišgali 
padengti net transliavimo išlaidų. O 
Baltijos rusakalbių aktyvistai vėl skelbia 
skriaudas ir diskriminaciją.

TALINE viešėjęs Danijos gynybos

su š v e n t o m i s
VELYKOMIS!

Pasidalindami Velykų džiau
gsmu, sveikiname tikinčiuosius ir  
visus geros valios žmones su 
Prisikėlimo švente. M irtį nugalėjęs 
Kristus tepaskatina ir mus keltis 
šviesesniam tikėjimo ir  doros 
gyvenimui. Išsivadavę iš savo blogų 
įpročių, skleisdam i atsinaujinimą 
ir  atleidimą, ištvermę ir  viltį, 
tarnausime savo Tautos pnsikėlimui 
ir  Dievo Karalystės plitimui.

1994 metai yra paskelbti Šeimos 
metais. Tautų dvasinis 
atgim im as ateina p e r doras, 
vieningas, blaivias šeimas. Jaunimo 
auklėjime svarbus gyvas, mylintis 
tėvų žodis, jauki, šilta namų aplinka. 
D arniose še im ose  ja un im as

išmoksta dirbti, vienas kitam padėti, 
atjausti kito vargus ir  rūpesčius. 
Išmeskite iš  šeimų pavojingiausią 
priešą - girtavimą.

Kviečiame į  Didžiosios savaitės 
Iškilmingas vakarines pamaldas ir 
džiugią Prisikėlimo ryto procesiją. 
Rankų paspaudimu, Šypsniu ir  gera 
širdim i palinkėkime vieni kitiems 
vienybės, sėkmės ir Jėzaus Kristaus 
palaimos. Aleliuja.

Šiaulių dekanas 
monsinjoras 

Kleopas JAKAITIS 
Ir kunigai 

Vytauto GELŽINIO pieš.

ministras sudarė karinio bendradar
biavimo sutartj su Estija. Tokios suta
rtys jau pasirašytos su Latvija ir Lietuva 
Danija - pirmoji NATO narė, taip 
bendradarbiaujanti su Baltijos kraštais.

UKRAINOS AT r ink im uose 
dalyvavo daugiau rinkėjų, negu buvo 
spėliojama, tačiau pirmas turas 
nerezultatyvus. Išrinkti tik 49 deputatai 
iš 450. Prezidentas L  Kravčiukas žada 
reikalauti daugiau teisių, jei ir po antrojo 
turo nepavyks surinkti visiems 
sprendimams pakankamo kvorumo.

RUSUOS "liberaliųjų demokratų" 
lyderis V. Žirinovskis patvirtino 
gandus, kad rengiamas sąmokslas 
atvesiąs jj j valdžią. Perversmas būsiąs 
panašus j buvusius rugpjūčio ir spalio 
pučus, bet sėkmingas, nes prisidėsiąs 
irV. Žirinovskis. Turkijos pasiuntinys

JAV neseniai pareiškė, kad 1969 
metais V. Žirinovskis iš jo šalies buvo 
išsiųstas kaip KGB agentas.

KAZACHSTANO prezidentas N. 
Nazarbajevas po derybų su B. Jeldnor 
kai Rusijai išnuomojo Baikonūro 
kosmodromą su teise gyventi pagal 
Rusijos jstatymus, viešai pasiūlė kurti 
Eurazijos Sąjungą.

EUROPOS SĄJUNGOJE 
nesutariam a dė l ba lsav im o 
procedūros: ar, priėmus naujus narius, 
nereikėtų dar 23 padidinti. Tuomet 
būtų galima sutrukdyti sprendimo 
priėmimą Nepasiekus susitarimo, gali 
nejsigalioti Šveicarijos, Švedijos, 
Norvegijos ir Suomijos narystė. 
Didžiosios Britanijos premjeroj. Major 
pažadėtos nuolaidos gal ir bus 
kompromiso pradžia.

ZAGREBE, Rusijos ambasadoje, 
prasidėjo Kroatijos ir joje gyvenančių 
serbų taikos derybos. Kol kas siekiama 
pa liaubų, nes vėl p ras idė jo  
susirėmimai.

BOSNIJOS parlam entas 
trečiadienj turė jo balsuoti dėl 
amerikiečių diplomatų pasiekto 
susitarimo sukurti musulmonų ir 
kroatų federaciją. Sarajeve dabar

ramiau. Atidaryti perėjimai priešiškas 
jėgas skiriančioje linijoje. Tačiau 
šiaurinėje Bosnijos dalyje vyksta 
mūšiai, o serbai apiplėšinėja vilkstines, 
gabenančias maisto produktų siuntas 
nuo karo kenčiantiems žmonėms.

IZRAELIO ir PIO derybos dėl 
palestiniečių saugumo Hebrone 
vyksta Kaire. Izraelis sutiko, kad čia 
būtų dislokuoti lengvai ginkluoti JT 
apsaugos kariai. Kol kas vyksta 
susirėmimai. Gazo sektoriuje žuvo 
kelios dešimtys žmonių.

ITALUOS parlamento rinkimus 
laimėjo žinomo finansų magnato Silvio 
Berlusconi jkurta ir vadovaujama 
partija "Forza Italia” ("Pirmyn, Italija"). 
Vienuose rūmuose jiturės absoliučią 
daugumą, o  kituose trūks trijų vietų.

PIETŲ AFRIKOJE zulusai net 
nesitaria su Vyriausybe ir nacionaliniu 
frontu dėl pirmųjų lygių rinkimų. 
Reikalaudami savos karalystės įkū
rimo bei rinkimų atidėjimo, jie dažnai 
griebiasi smurto. Per zulusų demons
traciją Johanesburge žuvo apie 30 
žmonių, daug sužeista. Šj kartą 
zulusus apšaudė nacionalinio fronto 
smogikai.

Jonas GENYS

naujienų šiupinys
Šiaulių miesto negyvenamųjų 

patalpų skirstymo komisijai pasiūlius,’ 
valdyba nusprendė leisti VAJ "Adata" 
(Aido g. 16) organizuoti konkursą.

Išnuom ojam os šios
negyvenamosios patalpos:

1. Tinkamos gamybai ir sandėliavimui 
- 327,54 kv. m

2. Paslaugų teikimui ir sandėliavimui 
-149,66 kv. m

3. Paslaugoms ir prekybai - 56,54 
kv. m

4. Maisto produktų realizavimui
76.76 kv. m

5. Audiovideoaparatūros realizavimui 
bei remontui - 66,31 kv. m

6. Prekybai ir ūkinėms prekėms
57.76 kv. m

Valstybinei akcinei jmonei "Adata' 
leista išnuomoti 18,9 kv. m ploto 
patalpas spaudos platinimui, o 15 kv. 
m kambarj - miesto skalbyklai, 
ketinančiai A idog. 16 jrengti skalbinių 
priėmimo punktą.

Nuo šių metų liepos 1 dienos Šiaulių 
“Vilties" bendrijos namai perduodami 
socialinės rūpybos skyriui ir veiks 
savarankiškai.

Valdyba jau patvirtino šios bendrijos 
namų nuostatus.

Šiaulių valdyba pratęsė krašto 
pasienio ir transporto valstybinės 
veterinarijos kontrolės nuomojamų 
patalpų (Dvaro g. 43a) sutartj dvejiems 
metams.

Paskutinis!
šiandien galbūt dar nesuvokiame šios 

nuotraukos svarbos, tačiau po kelių 
dešimtmečių ji tikrai bus "aukso” vertės. O 
nufotografuotas čia paskutinis sovietinis 
lėktuvas, palikęs Šiaulius.

Ūkus kelioms dienoms Iki armijos išvedimo, 
lis stovėjo nuošaly Ir, atrodo, niekam nerūpėjo. 
Žodžiu, nufotografuoti jj mums nešovė Į galvą.

• Tuo metu buvau Zokniuose. Lankėsi čia Ir 
amerikiečių delegacija. Išvažiavo. Neliko Ir 
paskutiniojo sovietinio lėktuvo. Ir tik tada 
susigriebiau, kad svečiai galėjo jj 
nufotografuoti) Laimė, pažinojau vieną žmogų 
iš Čikagos. Kai lankiausi Amerikoje, jj susiradau 
ir - atsivežiau šią nuotrauką, - šypsosi Šiaulių 
miesto tarybos pirmininkas Alfredas 
Lankauskas.

O šypsotis yra ko. Nuotraukoje - istorinė 
akimirka: paskutinis sovietų lėktuvas, palikęs 
Šiaulius. Ir nuotrauka (publikuojama pirmąkart!) 
- "Aušros alėjoje”. Ačiū nežinomajam fotografui 
iš Amerikos. Ačiū Alfredui Lankauskui.

Malonu
Ir tai, kad Šiaulių miesto tarybos pirmininkas 

Amerikoje lankysis dar kartą. Stažuosis čia 
visą liepą. Kodėl būtent jis?

- Ne tik aš, - sako A  Lankauskas. - Konkursą 
laimėjo ir Klaipėdos miesto meras bei 
Šalčininkų rajono valdytojas. Amerikos 
ambasada turi specialią "informacijos Ir 
mokymo programą”, remiamą Vyriausybės. 
Finansuojama ji Iš JAV.

- Vadinasi, kelionė j Ameriką Ir atgal Jums 
visiškai nekainuos... Ir kitas išlaidas padengs 
amerikiečiai?

- Taip. Manyčiau, kad ši praktinė stažuotė 
bus naudinga. Kur, kokiame municipalitete 
stažuosiuosl? Dar nežinau. Tačiau jsitikinęs, 
kad gautos žinios pravers, netgi ir tada, jei 
netektų dirbti, savivaldybėje. Amerikiečiai 
pageidauja, kad (gytą patirt) perduotume 
savivaldybių darbuotojams, skaitytume jiems 
paskaitas. Tą Ir ketinu daryti, - sako A. 
Lankausimas.

Birutė KYBARTIENĖ
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Neįmanoma
gauti

informacijos

pasitarimuose" 
Seimo eko

nominių nusi
kaltimų tyrimo 
komisijoje "vy
ksta politiniai 
žaid im ai” , I. 
Uždavinys pri
sipažino, kad ir 
čia neįmanoma 
gauti visos 
in fo rm ac ijos

Seimo nacionalinio saugumo ko
miteto, Seimo ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisijos narys krikščionių 
demokratų partijos valdybos atstovas 
Ignacas Uždavinys prieš susitikimą 
su Šiaulių miesto visuomene domėjosi 
pastatų, esančių bažnyčios žemėje 
(Kražių 17), likimu. Jis susitiko su 
miesto vadovais, kalbėjosi su Sv. 
Jurgio  bažnyčios parapijos 
bendruomenės atstovais. Ignacą 
Uždavinj biurokratinių stacijų keliu 
lydėjo bei situaciją vietoje komentavo 
TS(LK) Šiaulių skyriaus pirmininkas 
Algimantas Sėjunas. Apie konkrečią 
pagalbą besibylinėjančiai šv. Jurgio 
bažnyčios parapijai svečias žadėjo 
pranešti vėliau, kai išsamiau 
susipažins su turima dokumentacija 
šiuo klausimu.

Vakare ponas I. Uždavinys miesto 
Savivaldybės salėje susitiko su 
šiauliečiais. Jis prisipažino, kad 
susitikimuose su Saulės miesto 
visuomene jam dar neteko dalyvauti. 
Svečias priminė, kad pačios 
geriausios idėjos, jeigujos neatneša 
tautai pažangos, yra nieko nevertos. 
Ignacas Uždavinys puikiai mato 
TS(LK) bei krikščionių demokratų 
partijų bendrus siekius ir tikslus, todėl 
mano, kad būtina konsolidacija. Anot 
Seimo nario, Lietuvoje dabar vyksta 
aršus ideologijų mūšis, “pasirinkimas 
arba mirčiai, arba kovai už gyvenimą 
išniekintos tautos..."

Ignacas Uždavinys įsitikinęs, kad 
šventa Seimo nario pareiga yra 
sumažinti blogj. Gal todėl jis dirba 
Seimo NSK bei p. V. Juškaus 
vadovaujamoje komisijoje. Svečias 
prisipažino, kad darbas minėtose 
komisijose labai sunkus, nes 
valdančiųjų daugumos atstovai slepia 
informaciją, nesupažindina su visa 
svarstomų klausimų medžiaga, O 
kartą, prisiminėl. Uždavinys, kai jis j 
NSK posėdį atsinešė diktofoną, 
daugumiečiai liepė jj išjungti... Apie 
šio komteto vadovo Vyt. Petkevičiaus 
veiklą būtų galima surašyti romaną, 
tačiau, ko gero, visos Lietuvos galvijų 
bandos odų jo nuopelnams išvardinti 
nepakaktų. Tarkime, svarstoSeimas 
azartinių lošimų klausimą, o p. V. 
Petkevičius siūlo steigti kazino... 
bažnyčiose. Svečias pastebėjo, kad 
šio Seimo nario ryžtinga veikla skelbia 
monolitinę DDP, o  NSK posėdžiuose 
jis jaučiasi "ta rs i rajono

"Šeimos" ar Klaipėdos pakrantės 
privatizavimo klausimu... O štai visai 
neseniai esą Seimo NSK raštu leidęs 
buvusiems sovietiniams
saugumiečiams pasiimti iš KGB 
rūmų... baldus.

Šiltai kalbėjo I. Uždavinys apie 
dorus žmones, didžius Lietuvos 
politikus, kurie pasiaukojamai dirba 
netgi tuomet, kai supjudyta tauta juos 
apspjaudo... Svečias sakėsi, kad su 
profesoriumi Vytautu Landsbergiu jis 
dalyvauja jvairiuose tarptautiniuose 
pasitarimuose, forumuose. I. 
Uždavinys prisipažino, kad iki šiol, j 
posėdžių sales jėjus Lietuvos Seimo 
nariui V. Landsbergiui, jj pagerbdami 
atsistoja ir sveikina Įvairiausio lygio 
diplomatai, užsienio vyriausybių 
atstovai. Ignacas Uždavinys šiauliečių 
auditorijoje pasakė, kad jam skaudu, 
jog savame krašte profesoriaus 
politinė veikla nėra deramai įvertinta..

Susitikimui baigiantis, I. Uždavinys 
atsakė į šiauliečių klausimus. O jų 
buvo begalės: nuo' Auros” cukrinės 
apgavystės iki paaiškinimo, ką dabar 
veikia Antanas Terleckas. Užsiminta 
ir apie pirmalaikius rinkimus, 
artėjančius pokyčius vietos 
savivaldose. Kalbėta apie pražūtingą 
Lietuvai karinio tranzito koridorių...

Šiauliečių auditorija aktyviai 
dalyvavo diskusijose, klausinėjo, 
aiškinosi. Besiklausydamas politinių 
bei buitinių dialogų, galėjai pajusti, 
kad keičiasi bendravimo su oratoriais 
kokybė. Politiniai debatai tampa 
kultūringesni, greitesnė reikšmingų 
ir nesvarbių klausimų atranka.

Susitikimui pasibaigus, Seimo 
narys I. Uždavinys buvo apdovanotas 
puikia gėlių puokšte, klausytojų 
nuoširdumu...

TĖVYNĖS SĄJUNGOS (LIETUVOS KONSERVATORIŲ) KREIPIMASIS | 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ IR VYRIAUSYBĘ

DEL LITO PATIKIMUMO
ĮSTATYMO

Prisidengus abejotina Valiutų tarybos 
jsteigimo idėja, priim tas vadinamasis 
Lito patikimumo įstatymas, pagal kurj 
monetarinei politikai vykdyti neliko ne 
tik Valiutų tarybos, Lito komiteto, bet iš 
esmės - ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos numatyto centrinio Lietuvos 
banko su jo  pagrindine funkcija, nes 
lito kursą dabar nustatinės Vyriausybė. 
Matant LDDP valdžios korupcijos 
užmojus, tokia pinigų politika, kai LDDP 
vadovai iš anksto galės susitarti dėl 
busimojo lito kurso, peraugs j "grupės 
draugų" spekuliaciją konvertuojama 
valiuta, pelnantis iš kitų, nepriklausančių 
“ draugams" verslininkų ir bankininkų, 
kurie neturės galimybių naudotis partine 
pinigų rinka arba norom nenorom turės 
pereiti į LDDP bankų monopolį.

Be to. Lito patikimumo jstatymas ne 
padidino, bet, priešingai, sumažino savų 
pinigų stabilumą ir patikimumą, nes - to

ir reikėjo tikėtis - litas dabar yra dirbtinai 
nuvertinam as. T a ig i P rezidento  
formuojama Vyriausybė ir LDDP dauguma 
Seime vėl sąmoningai klaidina visuomene,

i n  n  n  Lkaip ir anksčiau LDDP pažadai 
pareiškimai nieko bendro neturi su praktine
veikla.

Tėvynės Sąjungos (L ie tuvos 
konservatorių) valdyba atkreipia dėmesj 
j tai, kad dirbtinas lito nuvertinimas prilygsta 
nau jiem s nep ag rįs ta i uždė tiem s 
papildomiems mokesčiams gyventojams 
ir verslininkams. Iš tokiu būdu daromos 
papildomos emisijos pelnysis tik LDDP 
valdžia ir jos klientai, o kiti Lietuvos 
žm onės dar labiau nuskurs, nes 
neišvengiamai kils kainoe vidaus rinkoje 
ir mažės gyventojų realiosios pajamos.

Todėl dar labiau sutriks finansiniai 
svertai ir sumažės pramonės gamyba. 
Jeigu tokiu lito devalvavimu pradžioje ir 
pavyktų padidinti jmonių, išvežančių savo

produkciją i užsienį, pelną, iš tikrųjų 
padidinti prekių eksporto bus nejmanoma, i 
Todė l Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) ragina Lietuvos Respublikos 
Prezidentą ir Vyriausybę atsisakyti dirbtino 
savų pinigų nuvertinimo ir apskritai LDDP

O in ių interesų politikos, kuri skurdina 
ą. Būtina atstatyti šaliesvidaus rinkos 

perkamąjj pajėgumą, sumažinti didžiulį 
atotrūkį tarp gyventojų ir pajamų ir kainu, 
finansų ir monetarinę politiką grjsti 
ekonomika skatinančiais, o ne gamyba 
smukdančiais svertais.

Kviečiame dar karta svarstyti šj įstatymą
afpcn lflm o  ir n ftlilin iii riar* :platesniame specialistų ir politinių partijų 

litikime, kad būtų atstatytosatstovų susitil 
tikrosios Lietuvos banko funkcijos.

Gediminas VAGNORIUS 
T ė vy n ė * Sąjungos (L ie tuv is  

konservatorių) valdybos pirmininką

TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
(LIETUVOS KONSERVATORIŲ) 

PAREIŠKIMAS
dėl LDDP vykdomo ūkininkų žemės nacionalizavimo 

NAUJA NACIONALIZACIJOS BANGA

Irena BRIDAITE

Vienos. LDDP balsais Seime

Friimtas Žemės jstatymas atima 
ėmę, kuri buvo atimta okupacinės 

sovietą valdžios ir ligi šiol dar 
negrąžinta savininkams. Pati LDDP 
rajonuose sabotavo, po to ir Seime 
nuolat sudarinėjo daugybę biurokra- 
inių ir įstatyminių kliūčių tą  žemę 
atsiimti; dabar, priimant Žemės 
jstatymą su jo antikonstituciniu 21 -

uoju straipsniu, galutinai paaiškėjo 
gobšuoliški šios partijos ir valdžios 
tikslai.

Lietuvos Konstituciją šiurkščiausiai 
laužanti valdžia pati darosi nekons- 
titucinė. Ji eina žmonių supriešinimo, 
vienų apiplėšimo ir kitų papirkimo 
keliu, pakirsdama jų pilietinį dorovinj 
pasitikėjimą savo valstybe Ir Uetuvos

nepriklausomybe. Tai gilus griau
namasis darbas, tolygus aukštųjų 
pareigūnų priesaikos laužymui.

Mes kviečiame Lietuvos Prezident; 
nepasirašyti Žemės jstatymo dabar 
nes redakcijos, sugrąžinti jj atgal 
Seimą.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) Politinė Taryba

naujienų šiupinys
Šiaulių miesto valdyba skyrė 0,04 

ha žemės sklypą Lyros gatvėje (nominali 
kaina 11244 U) laikinai taros supirktuvei 
statyti,

Šiaulių kamerinis orkestras (vad.* P. 
Stepanovas), savaitgalyje su šiauliškiais 
jau koncertavo vyras ir žmona iš Vokietijos 
Viola ir Stefanas Meineke. Anot miesto 
kultūros skyriaus vedėjo Huberto Smilgio, 
orkestras turi daug gražių sumanymų ir 
planų.

Šiauliuose prasideda vyr. mokytojo 
kategoriją turinčių pedagogų atestacija

Vadovaudamasi Lietuvos Respub
likos įstatymu "Dėl piliečių nuosavybės 
teisių j išfikusj nekilnojamąjj turtą atsta- 
tymotvarkos irsąlygų' irš iau lių  piliečių 
nuosavybės teisių j žemę atstatymo 
komisijos teikimu miesto valdyba 
aštuoniems asmenims grąžino jų iki 
sovietinės nacionalizacijos turėtą žemę.

Kultūros fondo k ny g ų leidy k la ' 'Delta'' 
išleido savo trisdešimtąją knygą Tai Juzės 
Jasvilaitės-Kemeklienės tremties dienų
prisiminimai ' Šiauriniai vėjai” .

Šiaulių miesto švietimo skyriaus vedėja 
Violeta Dagienė informaciniame pasitarime 
pranešė, kad nusipelniusi mokytoja Aldona 
Guiaitytė parduoda savo unikalia kolekciją, 
kurioje surinkta 150 lėlių Pirmenybę minėtai 
kolekcijai jslgyti gerbiamoji pedanogė 
suteikia Saulės miesto žmonėms.

Pavogta Žemės vėliava, kuri kovo 
dvidešimtąją buvo iškelta Šiaulių 
Pergalės aikštėje, pradedant Žemės
dienų renginius Lietuvoje.

Šiauliuose prasidėjo folklorinių an
samblių programų peržiūra Jau susipažin- 
tasu penkių kolektyvų darbu. Artimiausiu 
metu paaiškės, kas mūsų miestui atstovaus 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje.

Šiemet Lietuvos banko jetatlnj kapitalą 
nutarta padidinti iki 40 mln. litų.

Kūrybinio Atgimimo laikotarpiui pakilo

Šiauliuose paskutiniąją liepos mėnesio 
savaitę bei rugpjūčio pradžioje šiaurės 
Lietuvos pedagogams ketinama surengti 
užsienio kalbų kursus.

Šiaulių policijos komisariato suvestinėse 
naujienų nedaug. Kriminogeninė situacija 
stabilizavosi. Dominuoja girtuoklių chuliga
nizmas, nepilnamečių nusikaltimai, auto'mo
b ilių  nuvarymai. Mieste sulaikyta narko
manų grupė.

Šiaulių miesto žemėtvarkos tarnybos 
viršininkas V. Kibildis šiauliečiams primena, 
kad jau galima pageidauti 4 arų žemės 
sklypelių. Pernai tokius daržus turėjo 1012 
miestiečių. Panaudoti tebuvo 500. Likusieji 
žemės plotai dirvonavo.

Meras A. Saida pageidautų, kad 
žem ė tva rkos  ta rnyb a  miestiečiais 
pasirūpintų... “agurkams dar nesužydėjus”

Šiaulių privatizavimo tarnybos vir
šininkas J, Sadauskas pranešė, kad 
balandžio mėnesj Šiauliuose niekas nebus 
privatizuojama, Mažėja investicinių čekių 
paklausa. Praėjusią savaitę jie buvo 
pardavinėjami po 0,45 Lt, š ią  savaitę 
prognozuojama kaina - tik 0,40 Lt.

š ių  metų balandžio 9 dieną Šiaulių 
savivaldybėje numatoma “ generainė 
tvarka". Visi kviečiami j talką!

DDP POLITIKOS FIASKO?
Opozicijos spaudos konferencijoje 

Vytautas Landsbergis atkreipė 
žurnalistų dėmasj j Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatoriuj pareiškimą 
“Dėl LDDP vykdomo ūkininkų žemės 
nacionalizavimo". Iki šiol savininkams 
negrąžinta žemė pagal naująjį Žemės 
(statymą tampa valstybine, o tai ne 
kas kita. kaip nauja žemės 
nacionalizacija. Valdančioji partija, 
bandydama užsitikrin ti sėkmę 
ateinančiuose rinkimuose, kurj laiką 
papirkinės naujuosius mažažemius, 
o po to  be jokio sąžinės graužimo 
supirks jų žemę. Seimo opozicijos 
lyderis patikino žurnalistus, kad, 
Prezidentui šj jstatymą pasirašius,

Seimo opozicija kreipsis j Konstitucinj 
teismą su prašymu svarstyti klausimą 
skubos tvarka.

Kalbėdamas apie lito patikimumo 
jstatymą, Vytautas Landsbergis 
komentavo užsienio kreditų teikimo 
Lietuvai sulaikymą. Jei tarptautinės 
organizacijos pradeda stabdyti net 
šią pagalbą mūsų šaliai, aišku, jog 
LDDP su savo politika priėjo liepto 
galą. Žinant, kad lito kursą nustatinės 
Vyriausybė, derindama su Lietuvos 
banku, negalima pamiršti to fakto, 
jog tiek Lietuvos bankas, tiek pati 
Vyriausybė yra pavaldūs Prezidentui, 
Vadinasi, lito kursą nustatinės lobistai,
- artimi Prezidento aplinkai įmonės.

Be jokios abejonės, jie naudosis 
situacija: iš anksto žinodami apie 
kurso kitimą, galės nevaržomai 
užsiimti spekuliacija.

V. Landsbergio nuomone, 
Ueluvoje vyksta perėjimas j partinius 
kredtus ir partinę ekonomiką Galbūt 
matydamas nusikalstamą valdžios 
veiklą ir nenorėdamas pats joje 
dalyvauti, atsistatydino ekonomikos 
ministras J, Veselka. O juk žinia 
apie protekcionizmą skirstant 
užsienio kreditus, taigi, apie partinius 
kreditus, gali visai užbaigti Vakarų 
pagalbos lieptą ties bedugne. 
Tuomet LDDPveikėjai galėsdrąsiai 
teigti, matot, kokie Vakarai blogi.

Mums belieka tikėtis pagalbos tik Iš 
Maskvos. Ne paslaptis, kad didelė 
dalis Lietuvai teikiamų kreditų 
netiesioginiu būdu atitenka Rusijai. 
Ar neatsitiks laip, kad už mums skirtus 
savus kreditus Rusija netrukus pirks 
Lietuvą?

Vytautas Landsbergis, paminėjęs 
artėjanti "eillnj” , jau ketvirtą per 
vienerius metus Lietuvos banko 
pirmininko keitimą, klausė žurnalistų, 
ar nemenkina tokie žingsniai Uetuvos 
finansinio autoriteto kitų valstybių 
akyse? Partnerio nepatikimumas • 
tai kreditų stabdymas.

Atsakydamas j žurnalistų 
klausimus, opozicijos yderis dar kartą 
priminė Tėvynės Sąjungos nuostatą 
dėl pirmalaikių Seimo rinkimų - jieturi 
vykti tik kartu su rinkimais j 
savivaldybes. Demokratinėse šalyse 
valdžia, būdama susipainiojusi Ir 
susikompromitavusi, valstybės ir

visuomenės labui juos paskelbia. 
Žurnalistams priminus Baltijos 

viršūnių susitikimą, V y ta u ta s  
Landsbergis pasakė, kog PrĘs® 
Lietuvos Prezidento perspėti Latvijos 
ir Estijos vadovus nesivelti su Rusija 
j jokias diskusijas dėl okupacijos bei 
aneksijos. Jei Rusija vieną kartą tą 
patvirtino Ir pasmerkė sutartyje su 

Lietuva, tai negali būti jokio kito požiū» 
pasirašinėjant sutartis su Latvija ar 
Estija.

Komentuodamas Lietuvos-Lenki® 
sutarti, Vytautas Landsbergis teig - 
jog ji reikalinga, bet LDDP iš esn* 
atsisakė visko. Nelaimėta net to, 
buvo labai arti. Opozicijos ly 0 ' 
manymu, bet kokios suW 1
p .s irod yrt« _ d arn e la lm ė jlrr ia^

Lietuvon Respirb1'**”?
Seimo opozicijos sis

AUŠROS ALĖJA
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“ P ris ikėlim as yra 
esmingai susijęs su 
žmogaus nemirtingumu. 
Jei žmogus yra ne
mirtingas, jis prisikels, 
jeigu neprisikels, jis nėra 
nemirtingas, o jeigu nėra 
nem irtingas, tuom et 
visas jo buvimas yra 
viena d id žiu lė  ne- 
prasmė”.

A. MACEINA

Tarsi naujai užgimęs
Didįjį ketvirtadienj Viešpats 

su savo  a pa š ta la is , 
va lg yd a m as  p asku tin ę  
vakarienę, lauždam as duoną 
ir keldamas vyno taurę, jau 
žinojo, kad jis  bus išduotas. 
Nuėjęs pasimelsti j Alyvų kalną 
pergyvens dvasines kančias, 
suprasdamas, kad jo  tauta, 
kurią jis m ylėjo ir troško 
žmonėms gero, jj prikals prie 
kryžiaus. Atvedė Judas keršto 
ištroškusias žmonių minias. Jų 
ve id u o se  n e b u v o  nė 
m ažiausios užuo jau tos  - 
Kristus buvo  pasm erktas 
myriop: prikaltas prie kryžiaus. 
Kryžius su jo kūnu pastatytas 
tarp dviejų latrų. Mirdamas dar 
sušuko: "Tėve, j tavo rankas 
atiduodu savo sielą".

Po kančios ir nukryžiavimo 
trečią dieną Kristuspris ikėlė ...

Velykų rytmetj, išėję iš 
bažnyč ios , kaskart
pas iju n tam e  ta rs i nau ja i

užgimę. Kiekvieną žmogų, 
ja u n ą  a r seną , su tikę  
sveikiname su šv. Velykomis. 
Visos pavasario spalvos atrodo 
labai gražios, ir širdj apima 
nepaprastas gerumas.

Mūsų tau ta  beveik pusę 
amžiaus nešė sunkų Kryžių j 
savąjį Golgotos kalną. Mes taip 
p a t buvom e  p lakam i ir 
vainikuojami erškėčių vainikais, 
apspjaudom i ir niekinami, iš 
priešo burnos sklido žodžiai, 
re ikalaujantys tautai mirties. 
B u d e lia i k ryž iavo  mus, 
žu dyd a m i, jka lindam i, 
tremdami. Bet mes prisikėiėme 
ir šiandien jau galime pasidalinti 
savo skausmu, savo praeities 
kančiomis. O kur tie budeliai, 
kryžiavę mus? Jeigu gailisi, ar 
m es jie m s a tle is im e?  
Prisikėlimas - taikos, meilės, ir 
džiaugsm o šventė.:.

Alfonsas DAUNYS

TIESOS ŽODIS
Man likim o buvo lemtas 

Golgotos kelias Sibiro miškuose 
ir lageriuose, o  seserim s - 
savanoriška trem tis Amerikon. 
Gavau iš jų  (domų laišką. 
Amerikos lietuvių dienraštyje 
Draugas" p. Bronius Mikėnas 

stebisi, kodėl j Vasario 16 d. 
paminėjimą P. L  C. Lemonte 
kviečiami komunistinės valdžios 
atstovai. “ Ar mes nebeturim e 
užtektinai veikėjų patriotų (be 
padėkos laiškų, medalių), kurie, 
daug metų skiepydam i m um s 
tėvynės meilę, išk ilm inga i 
pravesdavo šve n te s  ir 
minėjimus"?

"Š v iesaus k o m u n iz m o "

kūrim o laikotarpyje Amerika 
buvo laikom a d idž iausiu  
priešu. Na, o dabar visi tie, 
kurie šitaip koneveikė Vakarų 
pasaulj, skuba j ten... Gal staiga 
nu trupės  koks “ labdaros 
trup inė lis", o gal užsimegs 
"auksinia i ryšiai"?

V až iuo ja , su pran tam a , 
valdančiosios LDDP atstovai. 
Na, o daugiausia nukentėję 
nuo “ komunistinio rojaus" - 
politin iai kaliniai ir tremtiniai? 
Jiems kaip toje patarlėje: 
"M ėlynas dangus, bet ne tau, 
M artynai!"

Jonas VAIŠNORAS 
Kuršėna i

S u l y 
g i n u s i  
dieną su 
n a k t im i,

Artėjant Džiaugsmo
saulė vis 
drąsiau ir  
vis aukš
čiau kopia
dangumi, žadėdama naują žemės 
žalumą, žadėdama naują metų derlių.

Sutartinė Velykų diena - pirmasis 
sekmadienis po  pavasarinės mėnulio 
pilnaties. Velykos - did i diena. Taip 
ją  vadina mūsų kaimynai: Lieldiena 
(latviai), Vielkanoc (lenkai). Savaitė 
nuo Verbų ik i Velykų irgi vadinama 
Didžiąja. Jau nuo trečiadienio būdavo 
išvalomos visos namų kertelės, 
vėdinami patalai ir drabužiai, šluojami 
takeliai. Išvalydavo ir  tvartus - kad 
gyvuliai sektųsi.

Tačiau negalima buvo skalbti, 
ypač taukšėti kultuvėmis, kad  
perkūnai namų netrenktų. Visur 
kurdavo pirtis, didžiulius katilus 
vandens prausimuisi, kadangi tik 
švarūs kūnu ir  dvasia tegali pajusti 
tikrąjį šventės džiaugsmą.

Didysis penktadienis - tyliausia, 
kupina susikaupimo ir  maldų diena. 
Tą dieną tyli netg i varpai. Tačiau 
D id įjį šeštadienį ja u  sušvinta vilties 
žiburėlis. Iš bažnyčių mūsų senoliai 
parnešdavo ugnį, gyvą, 
kib irkščiuojančią.

Bažnytinės priešvelykio pamaldos 
trunka kelias paras; pasikeisdami 
jose stengiasi pabūti visi šeimos 
nariai, o vėlių eina lankyti visi, nebent 
kas tiek pasiligojęs, kad pajudėti 
neb e įs teng ia . J e i kap inės  - 
bažnytkaimyje ar prie didesnio kaimo 
koplyčios, lankyti eina tuoj po 
ankstyvųjų pusryčių antrąją Velykų 
dieną ir  būtinai pėsčiomis, o ne 
dviračiais ar arkliais. Lankoma su 
lauktuvėmis; nešdavo po truputį vien 
velykinių valgių.

Velykos - ne tik su mirusiais 
bendravimo metas. Bendravo ir  artimi,

ir tolimesni giminės. Tam tiko antrosios 
Velykų dienos popietė.

Velykos - atgavėnio, gausesnio ir  
stipresnio valgio šventė. Nors Ir valgių 
Šventė, bet ne tokia įvairi kaip Kūčios, 
ir  valgių kiekis, rūšys ne taip griežtai 
fiksuojamos. Būtini valgiai - margučiai.

Velykos - gyvulių augintojų šventė. 
Jei galima iškepti krekenų  - gausaus 
pieno ir sėkmingos ganiavos ženklas. 
Pirmąją Velykų dieną avis ir  karves 
nors trumpam, be t būtinai išleidžia iš 
tvarto.

Velykos ir  žemdirbių šventė. 
Šeiminkė ir  šeimininkas stengiasi 
ankstyvą Velykų rytą nors kelis grūdus 
pasodinti - pasėti. Būtent kimšte 
žemėnįkimšti, ne išberti, o jų  daigus 
lig i persodinim o gražiai išsaugoti.

Kad derlius būtų geras, javai augtų 
kuplūs, kiekviena šeimininkė stengiasi 
kuo iškilesnį, putnesnį pyragą iškepti. 
Jei kepa grikinę bobą, ilgai ilgai miltus 
su išrūgomis maišo. Nėra švenčių  
be prognozių, burtų. Tai ir  velykinio 
pyrago viršų nusodina mažais tešlos 
gumuliukais tiek, kiek yra šeimos

narių. Gumuliukai gali būti su 
paslaptim i - džiovinta uoga, spirgu, 
žiupsniu.

Pirmoji Velykų diena apgaubta 
tauraus džiugesio, iškilmingos rimties. 
Grįžę iš  bažnyčios suaugusieji dar 
ilga i dalindavosi pasakojimais, kaip 
eita procesijoje aplink bažnyčią.

Velykos - gerumo šventė. Tądien 
būdavo atmenami visi neturtingieji, 
seneliai, luošiai - jiem s motutės 
įrišdavo lauknešėlį į  baltą drobulę. 
Mažieji rasdavo Velykės, Velykų 
bobutės dovanų. Tai ir  cukriniai 
zuikučiai, meduoliai, avinėliai. Dažytų 
kiaušinių spalvos irg i turėjo reikšmės: 
juoda spalva - žemė, raudona - šviesa, 
šiluma, žalia - gyvybė, geltona ir rusva 
- derlius.

Dvi kunkuliuojančios linksmybės 
dienos, pasirąžymas po  žiemos 
stingulio  - ta i Velykos! O kam dar šito  
maža, po savaitės - Atvelykis. "Kam  
Velykos, kam velykė lės", - sakydavo 
senovės lietuviai.

Parengė Vida SIMANAVIČIENĖ
Vytauto GELŽINIO pieš.

naujienų šiupinys
Šiauliuose susiformavo nauja veiklos 

sfera biurokratams. Plūstelėjo srautas 
žmonių, reikalaujančių, kad valdžia 
išduo tų  tok ią  pažym ą, ku rio je  
besikreipiančiajam būtų pripažįstamas... 
socialiai remtino asmens statusas.

kreipėsi 23 šiauliečiai. Septyniolikai iš jų 
rekomenduojama sute ikti Lietuvos 
Respublikos pilietybę, vienas asmuo prašo 
jgyvendinti teisę j pilietybę, o penki žmonės 
mūsų Respublikos pilietybės atsisakė. 
Pastarųjų motyvas - išvyksta iš Lietuvos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 
š. rn. liepos 1 dienos pratęsė bendrabučio 
kambarių privatizavimo terminus.

Šiuo metu Šiauliuose jau patvirtinta 
120 paraiškų dėl elektros energijos 
a tjun g im o  p ras isko linus iem s už 
komunalines paslaugas bei patarnavimus, 
Pusei (60 butų) elektra jau atjungta. Apie 
10 proc. patekusiųjų j "juoduosius 
sąrašus" skolas grąžino.

Šiaulių miesto Valdyba nutarė iš V| 
"D ekoratyvin ia i auga la i" balanso 
komunalinio ūkio skyriui perduoti 
"Latviją". Automobilio valstybinis numeris 
85-25 LIV, o likutinė balansinė vertė - 
43,23 Lt.

j Šiaulių miesto pilietybės komisiją

Nuo š. m. balandžio 1 dienos Šiaulių 
miesto gyventojai už vandentiekio 
paslaugas mokės 0,68 Lt/kub. m, kiti 
vartotojai - 0,95 Lt/kub. m.

Kanalizacijos paslaugų jkainiai nuo 
minėtosios datos bus šie: gyventojams - 
0,34 Lt/kub. m, kitiems vartotojams-0,41 
Lt/kub. m.

KIEKVIENAI LAIPTINEI PO KRAUTUVĘ!
Jau pats laikas mūsų laikraštyje 

patalpinti tokią nuolatinę rubriką, nes 
beveik kiekviename Šiaulių valdybos 
posėdyje  ka lbam a, kad
gyvenamuosiuose namuose leidžiama 
steigti ūkinės-komercinės paskirties

jmones. Pirmadienj išduoti leidimai 5 
pramoninių prekių parduotuvėms, 1 
įs ta iga i, k irp y k la i bei kavine i 
gyvenamuosiuose butuose jsikurti.

‘‘Aušroa alėjos" Int.

DEGALINIŲ 
DAR TRŪKSTA

Užsieniečių nuomone,toks miestas 
kaip Šiauliai privalo turėti bent 25 
degalines. Vaidyba savąjį 1993.09.04 
dienos potvarkį Nr. 468 papildė ir 
mano, kad reikia skirti dar tris sklypus 
degalinėms, greta kurių jsikurtų
automobili   1 '

Tilžės ii
pietinėje c _______ ____________
iki 0,25 ha žemės, kurios nominali 
kaina (be inžinerinių komunikacijų) 
105417 Lt.

Tilžės bei Gardino gatvių sankryžoje 
degalinei skiriamas analogiškas žemes 
plotas, įvertintas 106494 Lt.

Tilžės bei Dubijos gatvių sankryžoje 
0,25 ha plote irgi ketina įsikurti degalinė 
(žemės kaina - 107572 Lt).

Nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 
kad mieste jau gausu mobilių degalinių, 
tačiau, tarkime, Birutės gatvėje jų dar 
trūksta.

Šiaulių miesto valdybos nariai 
posėdyje susitarė, kad be leidimų 
arba netvarkingai prekiaujantys mobiliųjų 
degalinių savininkai užsitrauks miesto 
valdžios nemalonę.

Irena BRIDAITĖ

RYTDIENOS INFORMACIJa N
APYVARTOJE - NAUJOS 3 LITŲ 

KUPIŪROS
Nuo balandžio 1 dienos bus įvestas naujas 

3 litų - banknotas. Savo išvaizda jis labai 
primena 2 litų kupiūrą, nes panaudotas tas 

ats piešinys. Bet yra ir esminių skirtumų: 
v etoj skaičiaus "2 " ir žodžio "d u " atitinkamai 
sspausdinta "3 ”  ir "trys". Be to, Banko 
vaidybos pirmininko parašas bus jau kitas 
mes ir pirmininkas kitas), kuris su įmontuota 
Kontroline juostele švytės ultravioletiniuose 
si »induliuose. Bene įdomiausia naujovė - tai 
vandens ženklo herbe šuoliuojančio arklio 
Kanopų švytėjimas infraraudonuosiuose 
spinduliuose. Na, o visas pinigas švytės 
•adioaktyviuosiuose spinduliuose. Šj reiškinį 
d u s  galima patikrinti Geigerio skaitikliu.

Išgirdęs šią naujieną, net JTO Generalinis

sekretorius Butrosas Butrosas Galis nutraukė 
savo ilgalaikę kelionę po Antarktidą vien tik 
todėl, kad padarytų tokio turinio pareiškimą: 
"Tai banknotas, kurio neįmanoma padirbti. 
Šios valiutos JTO laukė jau nuo XVII amžiaus! 
Savo būsimojo vizito Atlantidoje metu su 
nekantrumu lauksiu pasirodant banknotų 
apyvartoje".

O šiandien nekantriausiems valiutų keitimo 
punktuose Vilniaus gatvėje bus pakeistos 
pirmosios kupiūros. Tiesa, komersantai 
nesnaudžia, todėl už kiekvieną 3 litų banknotą 
jie gali paprašyti 4 ar net 5 litų. Ribotą pinigų 
kiekį iškeis ir "Aušros alėja". Tad skubėkite 
j redakciją!

V oldem aras ZACHARKA J

L AUŠROS ALĖJA
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panelėms

Velykos - pavasario šventė, 
niekuomet nesenstanti, niekuomet 
nenusibostanti, kasmet vis nauja 
Senovės lietuviai jau 1549 m. pažinojo 
margučius. Dažė juos svogūnų 
žievėmis, beržo lapais, margais 
skudurais. Ypač gražiai kiaušinius 
nudažo taip: prieš verdant kiaušinį 
pamirko vandeny, paskui aplipdo 
įvairiais, šviesiais ir tamsiais, svogūnų 
lukštais, jvynioja j baltą skarelę ir verda 
vandenyje. Kiaušinis pasidaro 
margas, įvairiaspalvėmis dėmėmis 
padengtas. Kas nori turėti margutį 
baltais raštais, prieš virdamas 
apvynioja jį siūlais ar linų gijomis ir 
verda dažuose.

Dabar dažoma įvairiais cheminiais 
dažais. Seniau tai atlikdavo daug 
pigiau ir nudažydavo ne prasčiau. 
Štai Gruzdžių apyl. taip dažomi 
kiaušiniai: 1. Ąžuolo žievėmis. 
Sudedame jas į puodą, prie to dar 
pridedame samanų ir alksnio žievių. 
Visa tai užpilame vandeniu ir leidžiame 
pastovėti. Po to mišinys užvirinamas 
ir dažomi kiaušiniai. Sako, spalva 
būna tamsiai raudona. 2. Tik su 
samanomis. Prirenkame samanų, 
sudedame jas į puodą, užpilame 
vandeniu ir viriname. Užvirus 
sudedame kiaušinius. Nudažo žaliai. 
3. Prilupame Juodalksnio žievių, 
sudedame į puodą ir užpilame 
vandeniu, pridedame dar geležies 
rūdžių. Mišinį palaikome 3-4 dienas. 
Po to mišinio skystį nusunkiame į 
kitą puodą, dedame kiaušinius ir 
viriname. Kiaušiniai nusidažo tamsiai, 
juodai. Seniau j kiaušinių ornamentiką 
dažniausiai įeidavo mūsų tautinis 
augalas - rūta; galima įkomponuoti 
Gedimino stulpus, Vyties kryžių.

Galima, prieš merkiant į dažus, 
apvarvinti kiaušinį parafinu.

Nudažymo lygumas priklauso nuo 
lukšto švarumo. Todėl prieš verdant 
kiaušinius reikia rūpestingai nuplauti, 
o virtų prieš dažymą “ neapčiupinėti", 
kad neprikibtų riebalų ar nešvarumų. 
Kad nesutrėktų, kiaušiniai dedami j 
užvirintus, bet šiek tiek pastovėjusius 
dažus. Išimti iš dažų kiaušiniai 
aptrinami nesūdytais kiaulės riebalais, 
o atšalę nublizginami vilnone skiautele.

Linksmų švenčių!
Ponia JADVYGA

DĖMESIO! 1
Egzotiškų pojūčių  
m ėgėjas ieško 

sm auglio patelės.

Siūlyti:
Centrinis paštas, 

Šiauliai, įgaliojimo 
Nr. 468, pateikėjui.

GERBIAMI 
POLITINIAI KALINIAI, 

TREMTINIAI,
VISI MŪSŲ KRAŠTO 

ŽMONĖS,
nuoširdžiausiai sveikiname Jus 

šv. Velykų proga.

Ši Prisikėlimo šventė - tai ir gamtos 
prisikėlimas. Kartu su atgimstančia 
gamta tegul bus ir Jūsų prabudimas ir 
sustiprėjimas nuo taip netikėtai 
užklupusios politinės sistemos.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Šiaulių skyriaus Taryba

rytdienos
informacija

ATSISTATYDINIMŲ manija 
apsėdo Šiaulius. Nuoš. m. balandžio 
1 -sios dienos išeina iš darbo meras 
A. Saida (po 18 val.)

TERORAS. Naktį iš kovo 31 -sios 
į balandžio 1-ąją susprogdinti Šiaulių 
miesto vandens nugeležinimo 
įrengimai. Manoma, kad tai tautos 
priešų, pasikėsinimo išvakarėse 
paskelbusių Kovo 11-sios AKTO 

ignataro A. Sėjūno bankrotą,

teroristinė akcija.
PANEIGIMAI. "Aušros alėjos" 

redakcijas, m, kovo 31 d. gavo Seimo 
NSK pirmininko V. Petkevičiaus panei
gimą, datuotą 1994.04.01 d„ esą jiedu 
su kolega A. Ivaškevičiumi mano, 
kad Lietuvoje niekada nebuvo sveti
mos valstybės specialiosios tarnybos, 
vadinamosios KGB, ir jiedu nepažįsta 
nė vieno veikėjo iš šios organizacijos 
(nes abudu jai nepriklauso!)

Rimanto PETRIKO nuotr.

Nuoširdžiai užjaučiame Agotą Gintalaitę. mylimam Tėveliui mirus.
Uetuvos Sąjūdžio Šiaulių miesto taryba

Nebūbn išėjus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Agotą Gintalaitę. 
Tėvynės Sąjungos (Uetuvos konservatorių) Šiaulių skyrius

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Penktadienis, balandžio 1 d.
LIETUVOS TY
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25; 18.00; 18.10; 18.40 
Žinios. 18.50 Programa vaikams. 19.30 
Laida lenkų kalba. 20.05 TV anonsas.
20.10 Šeimos albumas. 20.35 S. 
P abedinsko reportažas. 21.00 
Panorama. 21.35 Muzikos atmintis.
22.10 Kryžiaus kelias. 23.30 J. S. Bacho 
"Pasija pagal Joną".

TELE-3
8.00 Aerobika ir sportas. 10.00 F. 

"Budinti vaistinė” . 10.30; 14.57; 19.20; 
21.30; 24.00 Anglų k. pamokėlės. 10.45 
Filmas. 13.00 CNN naujienos. 13.25 F. 
"Santa Barbara". 15.00 Animacija. 16.00 
Muzika. 16.50 F. "Vaikai, kurie per daug 
ž in o ” . 1 s. 17.45 Aleksandras 
Gromakovskis. 18.15 Saulės krašto 
programa. 18.30 F. "Budinti vaistinė” .
19.00 Naujausios žinios. 19.25 Su 
visom is smulkmenomis. 19.35 F. 
"Sparnelis ar kojelė” . 21.33; 21.37 
Žinios. 22.00 Filmas “Žmonės kvailioja". 
6 d. 22.30 F. "Vidurnakčio ekspresas". 
0.05 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00; 11.00; 14,00; 17.00; 20.00; 

23.05 Naujienos, 8.20 TV šou "50x50” . 
9.35 Amerika su M. Taratuta. 10.05 F. 
"Storžievis". 11.20 F. "Goriačevas ir 
kiti". 15.05 Biznis. 15.35 Olesia ir 
kompanija. 16.15 N. Gogolio atminimui.
16.45 Kultūros naujienos. 17.25 Žmogus 
ir įstatymas. 18.00 Amerika su M. 
Taratuta. 18.30 Stebuklų laukas. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.45 Reportažas.
20.55 F. "Kaplanas". 5 s. 22.20 Savaitės 
žmogus. 22.35 Akademija. 23.10 
Spaudos ekspresas. 23.20 Koncertas.

Šeštadienis, balandžio 2 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 Santarvė.
11.20 Mūsų kalba. 11.50 TV anonsas.
12.25 Sveikata. 13.10 F. "Degrasi gatvės 
vaikai". 3 s. 13.40 Pasaulio sportas.
14.25 Dok. ciklas "Vokiečių teatras".
14.55 Iš vakarų pakrantės. 15.25 F. 
"Monopolija". 16.15 Futbolas "Žalgiris” - 
EBSW"-"lnkaras". 18.15 Naujienos. 
Nuomonės. 18,45 Koncertas. 19.05 TV 
anonsas. 19.10 Dok. f. 20.05 Užeikit, 
sveteliai. 20.35 TV anonsas. 20.40 VRS- 
666. 21.00 Panorama. 21.35 Po savo 
stogu. 22.20 F. "Filipas Marlou" - 
"Ispaniškas kraujas” . 23.15 Vakaro 
žinios.

TELE-3
9.00 Animacija. 11.00 F. "Va Bank” . 

12.40; 17.30 Anglų k. pamokėlės. 12.50 
Kino režisierius R. Verba. 13.20 Muzika.
14.00 Filmas. 16.05 Futbolas be sienų.
17.00 Kelionių žurnalas. 17.40 Tiškutės 
paštas. 18.10 Muzikinė laida "Viskas!" 
18.30 Luxuria. 19.00 Naujausios žinios.
19.20 Muzika. 19.30 Povandeniniai 
nuotykiai. 20.00 MTV European TOP 20.
22.00 Vitrina. 22.05 Filmas. 23.50 
Muzika. 1.00 Po vidurnakčio.

OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15. 8.30 Eteryje 

"M ir". 9.55 Rytinis paštas. 10.25 Skonis.
10.40 Padėk sau. 11.10 Paletė. 11.30 F. 
"Jeka te rina  V oron in a". 13.20 
Teleskopas, 14.00; 20,00 Naujienos.
14.25 F. "Plėšikų atamanas Rinaldo 
Rinaldini". 7 s. 14.50 Vagonas-03.15.30 
Sporto programa. 16.10 Gyvūnijos 
pasaulyje. 16.50 Pasiuntiniai. 17.30 
Breinringas. 18.20 Savaitės aidai. 18.50 
F. "Šaunioji pora". 8 s. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.45 F. "Galijotas laukia". 3s.
21.45 36 Gremi apdovanojimų įteikimo 
ceremonialas.

Sekmadienis, balandžio 3 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Velykos. 10.00 Programa 

vaikams. 10.25 Daug mažesni už mus.
10.40 Lietloto. 10,45 Sekmadienio 
spektras. 11.20 Studija MT. 12.05 Trimitų 
paradas. 12.20 Dok. f. "šeimos šventė".
13.00 V elykin is Popiežiaus 
pasveikinimas Urbi et orbl. 13.40 
Koncertas. 14.10 TV anonsas. 14.15 K. 
Mažeikos reportažai. 14.45 F. "Degrasi 
gatvės vaikai’ . 4 s. 15.15 Sveikinimų 
koncertas 16.15 Dok, c. "M ano

nuotykia i ir  tyrinėjimai jūroje 
"F ilm avim as su kliū tim is". 16.45 
Festivalis "Žem yna". 17.25 NBA 
apžvalga. 18.00 Žinios. 18.05 Dok. 
apybraiža. 18.20 TV anonsas. 18.25 
Koncertas. 18.50 Laida jaunimu 
"Skėtis". 19,20 Renomė. 19.50 F. 
"D viese sūpuoklėse". 1 d. 21.00 
Panoram a. 21.35 F. "Dviese 
sūpuoklėse". 2 d. 22.35 "Juol«s-94". 

TELE-3
9.00 Animacija. 10.00 Laukinis 

gyvenimas. 10.30 Langas j gamta 
10.45; 14.35 Anglų k. pamokėlės. 11.00 
Filmas "Va Bank 2, arba atsakomasis 
smūgis". 12.25 Kino režisierius R. Verba
12.30 Dok. f. "Keistuoliai". 13.00 Muzika.
13.35 Gyvūnijos pasaulyje. 14.55 
Fu tbo las. 17.00 S tebuklingas V. 
Disnėjaus pasaulis. 17.55 POPTV. 18.15 
Sėkmės kvadratas. 18.50 Horoskopas
19.00 Savaitės naujienos. 19.15 Muzika
19.35 F. "P a lik im a s ". 21.40 F 
"Raudonasis tigras". 23.10 Tamsos 
citadelė.

OSTANKINO TV
8.30 Iš ryto, ankstėliau. 9.00 

Poligonas. 9.30 Sportloto. 9.45 Kol visi 
namuose. 10.15 Rytinė žvaigždė. 11,05 
Nauja karta... sėkmė. 11.45 Su ženklu 
"P i” . 12.30 Provincija. 13.00 Animac f 
“ Pifas ir Herkulis". 13.10 Dok. f. "Kustc 
kom andos povandeninė odisėja 
14.00; 17.30; 23.00 Naujienos. 1420 
Eteryje "M ir” . 15.00 Keliautojų klubas 
15.50 "špargalka” . 15.55 Animac. filmai 
16.45 Panorama. 17.25 Gyvas amatu 
medis. 17.45 Anšlagas. Anšlagas. 18.35 
TV locija. 19.05 Ostankino TV ekra 
savaitės "TEMZ Televižn" pristatym 
19.25 F. "Ilgas kelias namo” . 21.00 
Sekmadienis. 21.45 Sporto savaitgalis.
22.00 Eteryje muzika, 23.10 Festivai j 
paradas.

S A T 1
Penktadienis, balandžio 1 d.
15.30 F. "A n tsiuva i". 17.25 F 

"Slaptasissodas”. 19.15 "Laimėsratas I
20.00 Žinios. 20.19 Sporto naujienos I
20.30 F. "Šokis su vilkais". 0.50 F. Už | 
jstatymo ribų” .

Šeštadienis, balandžio 2 d.
7.30 Animac. f. 9.00 F. ‘‘Katinas I 

Eekas". 9.25 Žaidimų pasaulis. 9.55 F j 
“ Antrasis skyrius". 12.15 F. "šokis su I 
vilkais” . 15.35 F. "Kaktuso žydėjimą« [
17.30 "5x5". Viktorina. 18.00 "Lošk va | 
bank!" 19.00 Futbolas. 20.20 Žinios [
20.30 "Laimės ratas". 21.15 F. "Lindeno I 
šeimininkė nuo Dunojaus k ra n tų 22 55 1 
"Vyre, vyre". 23 55 F. "Alienų puolimas’’ r

Sekmadienis, balandžio 3 d.
6.10 Animac. f. 9.10 Animac. f. 10.001 

F. "Blekas - Juodasis žaibas". 10.25 F. |  
"Lindeno šeimininkė nuo Dunojaus I  
krantų". 12.00 Politikos laida. 13.001 
Krepšinis.14.00 F. "Įkyruoliai". 14.35 F [  
"Siera Nevados persekiojamieji . 16.001 
F. "Jaunasis Šerlokas Holmsas". 18,151 
F. "Sūkurys". 19.15 "Laimės ratas
20.00 Žinios. 20.15 Futbolas. 21.00 c | 
"Tyrinėtojai". 23.15 Pokalbis bokšte

BALTUOS TV 
Penkiadienis, balandžio 1 d.
18.00-3.30 Lenkijos TV I programa 
še&tadienia, balandžio 2 d.
8.00 Lenkijos TV I programa 16.15| 

Futbolas. ' ,ROMAR,'-"Kaunas". 18.00 c [  
"B londinės meilė". 19.30 Tik Baltijos TV Į  
programoje. NBA rungtynės, 20,30-3151 
Lenkijos TV i programa.

Sekmadienis, balandžio 3 d.
0,00 Lenkiįoa TVI programa. 15 .30 TV I  

pažintie, 16.00 Vaikų savaitgalis. 16.301 
Susitikimai. 17.00 TV Šou ''ZOOO'’, 172SI
NBA apžvalga. 18.00-2.30 Lenkijos TV |

programa.
ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS 

PROGRAMA 
Penkiadienis, balandžio 1 d.
19.00; 21.45 "P irk , parduot į  

in fo rm u o k ” . 19.10 Žin ios. 19.251
Spaudos apžvalga. 19.30 TV forum |

2010  Komedija "Pažintie aklai '.

KABELINĖS TV PROGRAMA
Penktadienis, balandžio 1 d .
19.00 F, "Kuo si noriu būti?" ISA • L 

"Procesas", 21.24 F. "Kaimieti» 
Bevedi Hils". 23.20 F. “ Penhauss

Kitas laikraščio numeris Išeis ketvirtadieni, balandžio s e p t in įintrūįjl
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