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Balandžio 10 dieną jvyko Šiaulių 
ra jono sav iva ldyb ės ta rybos 
posėdis, kuriame buvo visi 27 išrinkti 
deputatai. Rinkimuose J rajono 
savivaldybę dalyvavo 6 partijos. J 
rajono tarybą buvo išrinkti 4 
krikščionys demokratai, 8 Lietuvos 
demokratinės* darbo partijos, 9 
Tėvynės Sąjungos, 2 Lietuvos 

^  politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, 
^  2 valstiečių partijos, 2 Lietuvos 

socialdemokratų partijos nariai. 
Rajono rinkimų komisijos pirmininkė 
R. Rupšienė, jte ikusi deputatų 
m andatus, pas iū lė  pratęsti 
savivaldybės atsakingų darbuotojų 
įgaliojimus, kol bus suformuotos 
naujos savivaldybės institucijos. 
Posėdžio  darbo tva rkė je  buvo 
numatytas vienas klausimas - rajono 
mero rinkimai. ] šį postą pasiūlyti du 
kandidatai: Vincas Girnius (Tėvynės 
Sąjunga) ir Algimantas Gaubas

ŠIAULIŲ RAJONAS 
JAU TURI MERĄ

(LDDP). Po pretendentų 
pasisakymų ir atsakymų j tarybos 
narių klausimus buvo paskelbta 
pertrauka balsuoti. Po jos balsų 
skaičiavimo komisijos pirmininkas 
Jonas Blažys paskelbė slapto 
balsavimo rezultatus: rasti 27 
galiojantys balsavimo biuleteniai; už 
V incą  G irn ių  balsavo 18, už 
Algimantą Gaubą - 9 rajono tarybos 
nariai. Balsų dauguma rajono meru 
išrinktas Vincas Girnius.

Naujasis meras pasiūlė papildyti 
posėdžio darbotvarkę - išrinkti savi
valdybės kontrolierių, aptarti rajono 
savivaldybės valdybos komitetų, 
adm inistracijos struktūrų, turto 
perdavimo iš buvusių apylinkių, 
ra jono sav iva ldybės reikalus. 
Rajono tarybos kontrolės tarnybos 
vadove buvo palikta jau einanti šias 
pareigas Lina Galbogytė.

I. B.
Algirdo ŠVOBOS nuotraukoje: 

kalba naujasis meras.

Petras KUDRICKIS

Pirmadienio "išpažintyje" per 
Lietuvos te lev iz iją  Prezidentas 
tautiečiams guodėsi apie sunkumus 
surenkant mokesčius, kontroliuojant 
valstybės sienas, kovojant su 
kontrabanda. Kai prieš tris ar keturis 
metus buvusioje Aukščiausiojoje

ėmė merdėti, niekas jos nebūtų 
saugojęs, vargu ar šiandien bent jau 
kaminas būtų Išlikęs nenuardytas". 
Šiandien, nors įmonę naktimis saugo 
net trys sargų postai, ir tai pasitaiko, 
kad pro gausius įmonės teritorijos 
tvorų plyšius tai vienur, tai kitur 
prasiskverbia vagys. O vagiamas 
spalvotasis metalas. Kapojami jėgos

M ETA LO  L A U Ž O  SU P IR K IM O  
FIR M O S - M E R D Ė JA N Č IŲ  

ĮM O N IŲ  P A ŠO N Ė JE
Taryboje buvo kalbama apie valstybės 
sienų kontrolę, kaip pirmaeilį dalyką, 
opozicija, kurioje tada dabartinis 
Prezidentas ne paskutiniu smuiku 
grojo, iš sienų kontrolės tik šaipėsi. Ji 
tiek gynybiniu, tiek ekonominiu požiūriu 
yra būtinas dalykas. Tačiau nereikia 
pamiršti, kad kontrabanda prasideda 
pačios valstybės viduje.

Kartą kalbėdamasis su vienu iš 
daugelio AB "Daugelių statybinės 
medžiagos" teritoriją saugančių sargų, 
pajuokavau, jo g  merdėjančioje 
įmonėje dabar sargų daugiau nei 
darbininkų. Jis nedvejodamas man 
atsakė: “ Jei nuo to  laiko, kai jmonė

kabeliai, vagiami aliumininiai rėmeliai, 
ant ku rių  degam os p ly tos. 
Prasiskverbusių pro kiaurų tvorų 
plyšius vagių gaudymas - tai tik blogio 
viršūnėlių kapojimas. Na, o šaknys - 
čia pat, už tvoros, įsisteigusios net 
dvi metalo laužo supirkimo firmos. 
Jas puikiai žino AB Daugelių statybinių 
medžiagų vadovybė, žino policija. 
Tačiau šaknų niekas neliečia. 
Savotiškas, netradicinis ir vagių 
kontingentas. Tarp jų retai pasitaiko 
bedarbių ar š ia ip valkatų. Tai 
daugiausia pasiturintys, gerą darbą 
ir gerą atlyginimą gaunantys žmonės, 
kurie pagauti lengvai išvengia atpildo.

SEIMO DAUGUMA  
SOLIDARIZUOJASI SU 

P. GRAČIOVU?
Arvydas SAULĖNAS

f  Antradienį Seime buvo svarstomas 
rezoliucijos dėl padėties Čečėnijoje 
projektas. A. Endriukaičio ir J.

Uždavinio pateiktame projekte 
raginama atgaivinti Jungtinių Tautų 
O rgan izac ijos D e ko lon izac ijos 
komitetą ir nedelsiant spręsti 
Čečėnijos problemą. Svarstymo metu

buvo uždėta "Albertyno plokštelė", 
kurioje kartojasi sena melodija, esą 
įvykiai Čečėnijoje yra tik Rusijos 
vidaus reikalas. Socialdemokratas 
Rudys pasiūlė Albertynui dažniau 
klausytis radijo ir įsigilinti į genocido 
prieš čečėnus esmę. Be kita ko, 
buvo sakoma, kad čečėnai yra 
Lietuvai artimesni už kurdus tiek 
politiniu, tiek istoriniu aspektu. 
Plečkaitis pasiūlė LDDP frakcijai

parengti kurdų rėmimo rezoliuciją, jei 
šito taip norima. V. Landsbergis 
pastebėjo, kad, sustabdžius Rusijos 
militaristų nusikaltimus Čečėnijoje, 
saugesnė būtų ir Lietuva, tačiau Z. 
Adom aitis num ojo j tai ranka, 
sakydamas, jog Lietuva vis tiek negalės 
įtakoti Rusijos politikos. Vardinio 
balsavimo metu rezoliucija buvo 
atmesta: 43 - už, 16 - prieš, 33 - 
susila ikė. LDDP, dar kartą

padem onstravusi d rausm ę ir 
paklusnumą nedidele balsų dauguma 
jvykdė tai, kas buvo liepta. A. 
E ndriuka itis , kom entuodam as 
balsavimo rezultatus, sakė, kad Seimo 
daugum a peržengė ribą, 
užsimerkdama prieš 30 tūkstančių 
nužudytų čečėnų. Beje, rezoliucija 
galėjo būti priimtą jei kai kurie dešinieji 
nebūtų "varlinėję" po Seimą ir laiku 
atvykę į posėdžių salę.

DEKLARAVO VIENA, O DARĖ KITA (3)

IN FO R M U O JA

GAL ŠUO PAŽINOJO 
VAGIS?

Keista vagystė įvyko Sondeckio 
gatvės privačiame name. Pavogta 
įvairiu cigarečių, dezodorantų net už 
34000 litų. Šeimininkų tuo metu būta 
namie. O į sandėliuką galima buvo 
patekti tik per garažą, kurį saugojo 
šuo. Šeimininkai tą dieną pastebėjo, 
kad katinas ėda šuns maistą, o jo 
būda užstumta dėže. Tada puolė į 
garažą kuris jau buvo atidarytas.

KAM SKIRTI 
ŠOVINIAI?

Balandžio 9 dieną apie 14 valandą 
Tilžės gatvėje, vienoje laiptinėje, buvo 
sulaikytas Alioša G. Jo žalios spalvos 
kuprinėje buvo rasta'cinkuota dėžė 
su automato "Kalašnikov" šoviniais. 
Alioša buvo nuvežtas į areštinę, kur jį 
iš tiko  p riep uo lis , panašus į 
narkomanijos abstinenciją. Vyras 
buvo nuvežtas į ligoninę ir saugomas. 
Jam iškelta baudžiamoji byla už 
neteisėtą didelio kiekio šaudmenų 
Tikymą pagal Baudžiamojo kodekso 
34 str. 2 dalį.

PISTOLETAS SU 
DUSLINTUVU

Jurbarkietis J. Vertelis buvo daug 
kam skolingas. Kreditoriai, pamatę jį 
Šiauliuose, perdavė policijai. Asmens 
apžiūros metu Šiaulių miesto 
vyriausiajame policijos komisariate 
37 metų Juozo Vertelio kišenėje rastas 
9 milimetrų kalibro graižtvinis pistoletas 
su 7 šoviniais apkaboje. Nustatyta, 
kad J. Vertelis buvo įtariamas apgavęs 
vieną šiaulietį, kuriam pažadėjęs 
parduoti butą, paėmė 2000 litų 
rankpinigių. Turi jis skolų ir Tauragėje. 
Kriminalistai atkreipė dėmesį, kad 
pistoleto vamzdžio gale yra sriegis, 
ant kurio galima užsukti duslintuvą. 
Pastaruoju metu Tauragės rajono 
policija tiria tris žmogžudystes, 
padarytas šaunamuoju ginklu. Taip 
pat neišaiškinta, kas nušovė šiaulietį 
taksistą V. N. Jis 1993 metų gruodžio 
13 dieną išw ko  iš Šiaulių ir rastas 
nužudytas Škaudvilės apylinkėje. 
Netoliese aptikta ir jo  mašina VAZ- 
2109.

NESPĖJO, IŠGĄSDINO 
PRAEIVIAI

Penktadienį prie Vilniaus gatvėje 
esančio turgaus paviljono buvo rastas 
64 metų J. P., gyvenančio Vilniaus g. 
260, lavonas. Sekmadienį Vijolių 
gyvenvietėje prie statomo namo rastas 
Kadagių kaimo gyventojo 58-erių metų 
B. S. lavonas be išorinių smurto žymių.

Balandžio 9 dieną į policiją kreipėsi 
I. J. Mergina pranešė, kad Statybininkų 
gatvėje netoli 9-ojo namo kažkoks 
jaunuolis norėjo ją prievarta įsodinti į 
užsienietiškos markės automobilį. 
Anot nukentėjusiosios, chuliganas 
panaudojo smurtą Merginą išgelbėjo 
praeiviai. Užpuolikas išsigando ir 
pabėgo.

Nukelta į 2 p.

14. Lietuvos SSRS KGB 1-ojo 
skyriaus viršininko V. L. 
Karinausko raštas SSRS KGB PGU 
"K” valdybos 4-ojo skyriaus 
viršininkui E. K . Engerlul apie 
darbą su Kllugerlu 

Slaptai 
Eaz. Nr.
SŠRS KGB PGU "K ” valdybos 

4-ojo skyriaus viršininkui
pulkininkui drg. E. K. Engeriui 
Maskva
Apie darbą su Kllugerlu
Nuo š. m. sausio 19 d., 

pasinaudodamas Lietuvos Žurnalistų 
sąjungos kvietimu, Vilniuje mūsų 
iškviestas lankėsi užsienio šaltinis" 
Kliugeris.

Su juo surengti keli susitikimai, 
kuriuose gauta informacija apie 
Europarlamento, Vokietijos ir 
Prancūzijos politinės vadovybės 
reakciją { įvykius Lietuvoje, taip pat 
apie padėtį Uetuvoje, kurią jis surinko, 
naudodamasis savo ryšiais Lietuvos 
Aukščiausiojoje Taryboje ir su 
žurnalistais (pranešta SŠRS KGB 
vadovybei).

Nuosaiki politinė KJiugerio pozicija 
dėl Lietuvos glaudžių ryšių su Sovietų 
Są junga būtinybės sukelia 
nac iona lis tiška i nusite ikusios 
Lietuvos parlamento vadovybės 
susierzinimą, ją nutyli masinės 
informacijos priemonės. Aiškiai tai 
suprasdamas, jis savo politinės 
karjeros Lietuvoje perspektyvas sieja 
su galimais politinės vadovybes 
pasikeitimais, su bendradarbiavimu 
su mūsų tarnyba. Kliugeris įsitikinęs 
prezidentinio valdymo Lietuvoje 
būtinybe ir pasiruošęs palaikyti tokį 
politinį kursą, panaudodamas savo 
galimybes Europarlamente ir Vakarų

Europos politiniuose sluoksniuose.
Del įvykių Lietuvoje Kliugeriui ne 

kartą teko pasisakyti vokiečių masinės 
informacijos priemonėse, tartis su 
Vokietijos URM darbuotojais, kalbėti 
su Jūsų skyriui žinomu Prancūzijos 
specialiųjų tarnybų darbuotoju.

Kliugerio pozicija dėl esktremizmo 
pavojaus, politinio Lietuvos gyvenimo 
nuoseklum o ir perim am um o 
būtinybės, gyvybinę svarbą išsaugoti 
Pabaltijo ryšius su SSRŠ palaiko 
verslininkų sluoksniai, daugelis 
Europarlamento deputatų, masinė VFR 
auditorija. Dirbdami su Kliugeriu, 
supažindinome jį su PGU “A" tarnybos 
politinėmis tezėmis (Nr. 144855/A 1991 
01 17). Jam duota užduotis toliau 
rinkti mus dominančią informaciją.

Nepaisant palyginti stabilios Kliu
gerio tarpininkavimo firmos finansines 
padėties 1990 metais, dėl Lietuvos 
ekonominės dezorganizacijos ir ūkinių 
ryšių sutrikimo 1991 m. perspektyvos 
jam atrodo neaiškios. Jeigu politinė 
padėtis Respublikoje labai pasikeistų, 
jis net ketina pristabdyti savo firmos 
veiklą ir kurį laiką gyventi iš uždirbtų 
pinigų. O jeigu politinė padėtis Uetuvoje 
stabilizuosis ir Lietuvos ūkis dar labiau 
ats igręš į S ovie tu  Są jungos 
ekonomiką, Kliugeris planuoja 
persikelti j Respubliką ir įsijungti į 
ekonominj ir politinį gyvenimą.

Kitą kartą "šaltinis" į Respubliką 
numatęs atvažiuoti š. m. vasario 
mėnesį. Jeigu situacija paaštrės Ir 
sus itik im as Lietuvoje bus 
neįmanomas, patvirtintos neeilinio 
susitikimo Italijoje sąlygos.

15. Lietuvos SSR KGB pirmininko 
pavaduotojo S. A. Čaplino raštas 
SSRS KGB pirmininko pavaduotojui 
L  V. SebarŠInuI apie buvusią

Lietuvos Respublikos premjerę K. 
Prunskienę Ir galimus Jos atėjimo | 
valdžią būdus

SSRS KGB p irm in inko  
pavaduotojui generolui leitenantui 

drg. L. V. Šebaršinui 
Maskva
Apie buvusią Lietuvos 

Respublikos premjerę K. 
Prunskienę

S. m. sausio pabaigoje užsienio 
"šaltinis" Kliugeris kalbėjosi telefonu 
su artimu K. Prunskienės draugu 
daktaru Rudolfu Grulichu (Rudolf 
Grulich) Kenigštaino (netoi Frankfurto, 
VFR) Rytų instituto moksliniu 
bendradarbiu, pas kurį tuo metu 
svečiavosi ekspremjere.

Agentas pakvietė Kazimierą 
Prunskienę kartu su juo vykti į Briuselį, 
kur Europarlamento biudžeto komisija 
turėjo svarstyti ekonominės pagalbos 
Sovietu Sąjungai (įskaitant Pabaltijį) 
reikalą, kliugeris paaiškino, kad Vakarų 
politikai traktuoja ją kaip lanksčią 
politinę lyderę, linkusią ieškoti 
kompromisų, ir kaip opoziciją V. 
Landsbergio vadovybei, nepopuliariai 
Vakaruose.

K  Prunskienė sutiko su pasiūlymu 
ir jau vasario 1 d. atvažiavo į Hamburgą 

Kliugeris organizavo jos susitikimą 
su Hamburgo burmistru Hansu 
Heningu Foserau (Hans Henning 
Voscherau), kuris yra ir Bundesrato 
(vienų iš VFR parlamento rūmų) 
pirmininkas.

Susitikime paaiškėjo, kad H. 
Fošerau labiau domino ne procesai, 
Pabaltijyje vykstantys, o  tai, kaip K  
Prunskienė vertina įvykių SSRS raidą 
ir Prezidento M. Gorbačiovo vidaus 
politikos pokyčius.

Nukelta | 2 p.



DIDŽIOJI SAVAITĖ
Leonlja MALAKAUSKIENĖ
Taip vadiname paskutinę gavėnios 

savaitę prieš Veikas. Jos metu tikintieji 
prisimena ir Išgyvena didžiausius Ir 
paslaptingiausius krikščionybės 
istorijos Įvykius.

Ketvirtadieni, dalyvaudamas 
Senojo Testamento įsakytoje 
vakarienėje, Jėzus Kristus duoną ir 
vyną pavertė savo Kūnu ir Krauju ir 
liepė apaštalams tai daryti jam atminti. 
Tokiu būdu buvo įsteigta šv. Komun ją 
kunigystė, paaukotos pirmosios šv. 
Mišios.

Žinau, kad hebrajiškai ir aramėjiškai 
ši šventė vadinama “pesach"; mums 
labiau girdėtas graikiškas variantas 
"pascha". Ypatingu būdu paruoštą 
ėriuką arba ožiuką reikėjo valgyti su 
nerauginta duona, karčiomis 
salotomis ir vaisių koše, prisimenant 
stebukingą išėjimą iš Egipto nelaisvės 
per Raudonąją jūrą ir giedant psalmes.

Mačiau daug Leonardo da Vlnčl 
"Paskutinės vakarienės" 
reprodukcijų: vienoje ilgiausių skobnių 
pusėje simetriškai sukomponuotos 
apaštalų figūros, neišmatuojamo 
dieviškojo dosnumo gestas...

Vis dėlto, mąstydama apie 
amžinąją ano ketvirtadienio 
vakarienės prasmę, vėl ir vėl prisimenu 
šv. Mišias praeitą ruderj vienoje Šiaulių 
rajono kapinių koplyčioje, aukotas 
prieš pašventinant kryžių partizanų 
žuvimo vietoje.

Susirinkusieji vos tilpo mažytėje 
bažnytėlėje, o šv. Komunijos 
laukiančiųjų buvo tiek daug, kad 
jaunas, dar mergaitiškai švelnių 
bruožų kunigas turėjo laužyti kiekvieną 
komunikantą j keletą dalių. Laužė Ir 
laužė, bet alkanų vis tiek buvo daug. 
Smulkino, smulkino, kol pasotino 
visus.

Tokią ir regiu broliškąją Kristaus 
Vakarienę Lietuvoje virš poilsio 
atgulusių artojų kaulų.

Penktadienis • išskirtinė liturginių 
metų diena. Visame pasaulyje tik 
vienas popiežius aukoja šv. Mišias.

Penktadienio vakarą, prieš 
pradėdamas Kristaus kančios Ir 
kryžiaus pagerbimo pamaldas, 
kunigas gulasi kniūbsčias prieš altorių 
ir melsdamasis atsiprašo už savo Ir 
visų žmonių nuodėmes.

Nuo k ryžiaus nuimamas gavėnios 
£ydas, bet tyli varpai, varpeliai Ir 
vargonai • liūdi, minėdami Jėzaus 
mirtj. Rimtis ir griežtas pasnlkas visą 
tą dieną viešpatauja ir tikinčiųjų

Atkelta I i  1 p.
K Prunskienė pasistengė išdėstyti 

versiją išgirstą Maskvoje iš G. Popcwo 
aplinkos žmonių. Pagal ją, posūkis 
dešinėn paaiškinamas tuo, kad 
partinis aparatas, nomenklatūra, 
matydami, jog politinė valdžia slysta 
iš jų rankų, stengiasi tapti nuosavybės 
savininkais, užimti pirmaujančias 
pozicijas ekonomikoje. Pirmasis 
žingsnis, jos nuomone, yra leidyklų, 
spaustuvių, sanatorijų, atskirų pastatų 
ir jmonlų paskelbimas partijos 
nuosavybe. Partijos nuosavybės 
bazėje bus sukurtos akcinės bendro
vės, o paskui pasirodys ir šeimininkai 

- buvę pariokratai. Tačiau privati
zacijos procesui reikalingas sta
bilumas bei tvarka šalyje, o tai 
užtikrinti gali armija Ir KGB. Čia K 
Prunskienė rėmėsi kažkokiu doku
mentu, kur| jai rodė Maskvoje. Tokią 
jos numatomų įvykių versiją ji ne 
kartą dėstė ir Briuselyje susitikimuose 
su parlamentarais ir politikais, taip 
pat žurnalistais.

Atrodą kad H. Fošerau tokia versija 
pasirodė {tikinama, nes panašios 
taktikos, pasak jos, prieš pasikeičiant 
valdžiai, griebėsi VDR SEPGEE.

Kabėdamas H. Fošerau pažymėjo, 
kad Hamburgo - uosto, orientuoto j 
prekybą su Vakarais ir su Rytais, - 
verslininkai labai suinteresuoti gerinti 
tolesnius prekybinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Jis pasakė, kad po Vokietijos 
susivienijimo Hamburgas sustiprino 
savo pozicijas, perima iš Rostoko 
ryšius su Baltijos šalimis, r  jie supranta 
Klaipėdos vaidmenį, siekiant pagyvinti 
prekybą su SSRS, tačiau tam turi 
būti rasta politiškai priimtina Lietuvos

namuose.
Nekaltojo mirtis Ir prisikėlimas 

bausmės jrankj padarė permaldavimo 
ir amžinojo gyvenimo vilties ženklu. 
Tok| JI ir matome pakelėse, prie 
sodybų, kapinėse, ir, be abejo, Kryžių 
kalne, kurio papėdėje praėjusi rudenj 
pastatytas Ir popiežiaus Jono Pauliaus 
II kryžius. Drauge su viso pasaulio 
katalikais eidamas Kryžiaus kelius 
Romos koliziejuje, kur buvo pralietas 
pirmųjų krikščionių kankinių kraujas,

kalną' Čia,1šalia didingų liaudies dieno 
kūrinių, rado sau vietos Ir tavo, ir 
mano kryželis, galbūt kuklus, gal tik

koegzistavimo su Sovietų Sąjunga 
forma. H. Fošerau skeptiškai žiūri) V. 
Landsbergio vadovybės veikią Ir, 
būdamas socialdemokratas, norėtų, 
kad Lietuvoje stiprėtų demokratinės 
tendencijos.

Hamburge Kllugeris organizavo ir 
K  Prunskienės spaudos konferenciją 
kurio|e dalyvavo vietinių Ir regioninių 
radijo ir televizijos kompanijų, 
laikraščių ir žurnalų korespondentai, 
bei susitikimą su bankų, pramonės ir 
prekybos firmų atstovais.

Š. m. vasario 4-5 d. Kazimiera 
Prunskienė ir Klugerts buvo Briuselyje, 
kur Europarlamento biudžetinė 
komisija svarstė ekonominės ir 
finansinės pagalbos SSRS reikalą.

K  Prunskienė kabėjosi su biudžeto 
komisijos pirmininku Fon der Vrlngu, 
Europarlamento užsienio komisijos 
spikeriu Oto fon Habsburgu, Europar
lamento konservatorių frakcijos lyderiu 
F. Prontu, kitais parlamentarais Ir 
parlamento oficialiais darbuotojais, 
su Danijos užsienio reikalų ministru 
Eleman-Jansenu. Europarlamento 
biudžeto komisijos nariai nuo 
konservatorių ir krikščionių demokratų 
frakcijų buvusios Lietuvos premjerės 
garbei surengė pietus. Paskui jvyko 
spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavo apie 20 žurnalistų.

Kiugeriui rekomendavus, K  Pruns
kienė, kalbėdama apie ekonominę 
pagalbą Baltijos respublikoms, neak
centavo politinių problemų, nereika
lavo nutraukti pagalbą Sovietų Sąjun
gai, atsakant j jos veiksmus Pabaltijyje, 
bet išreiškė pageidavimą, kad Iš šios 
bendros pagalbos pagal pateiktas 
paraiškas kreditai tektų konkrečioms

iš raudonų erškėtuogių ant žemės 
išdėliotas...

Šeštadienio vakarą vyksta vadi
namosios Velyknakčio pamaldos. 
Jos labai prasmingos ir gražios: 
skaitomos šv. Rašto ištraukos apie 
pasaulio sutvėrimą šventinama ugnis 
Ir vanduo, atsigavi varpai ir vargonai, 
atnaujinami krikšto įžadai, krikštijami 
katekumenai - nusprendę 
krikščionybę priimti suaugusieji.

Dar meldžiamasi, o kai kur ir per 
naktį budima prie gėlėse paskendusio 
altoriaus, vaizduojančio Kristaus 
kapą, bet "Aleliuja" jau nuskambėjol 

O namuose laukia margučiai.

respublikoms, sritims, miestams 
(kalbama apie 2,3 mlrd. markių).

Atrado, tokj K  Prunskienės požiūrį 
suprato biudžeto komisijos nariai ir 
tai sutapo su galutiniu Europarla
mento sprendimu - pagalbą SSRS 
sutelkti decentralizuotai, atsižvelgiant 
j atskirų respublikų bei regionų 
interesus.

Vėlesniuose pokalbiuose su atski
rais parlamentarais K. Prunskienė 
taip pat kelis karius prisiminė savo 
praėjusios vasaros susitikimą su M. 
Gorbačiovu ir N. Ryžkovu, kuriame 
buvo svarstoma galimybė Lietuvai 
gauti specialų statusą SSRS sudėtyje: 
tokią galimybę priėmė palankiai, 
manydama, kad tai Respublikai 
priimtinas kompromisinis variantas. 
Tačiau kai ji grįžusi j Vilnių perdavė 
sovietų vadovybės pasiūlymą V. 
Landsbergiui, šis griežtai atsisakė, 
pareiškęs, kad jmanomas tik visiškai 
nepriklausomos Lietuvos egzista
vimas. O dabar sovietų vadovybė 
kelia jau griežtesnes Lietuvos 
dalyvavimo SSRS sąlygas, ir tai 
reiškia, kad kompromiso nebėra.

Šj K. Prunskienės pasakojimą Eu
roparlamente pašnekovai priėmė pa
lankiai, kartu pasmerkdami nekonst
ruktyvią V. Landsbergio poziciją.

(Kalba netaisyta)

POLICIJA
INFORMUOJA
Atkelta lö 1 p.

ŽUDĖSI DĖL 
MEILĖS

Balandžio 10 dieną j Respubli
kinę Šiaulių ligoninę iš vieno namų, 
esančių Nidos gatvėje, buvo atvežtas

ČEČĖNIJA KALTINA 
RUSIJA GENOCIDO 

VYKDYMU
Čečėnijos Gynybos Tarybą kuriai 

pirmininkauja prezidentas D. Duda
jevas, paskelbė pareiškimą smerkiart| 
Rusiją už nusikaltimus prieš respubli
kos civilius gyventojus bei žmogaus 
teisių pažeidimus. Pareiškimas taip 
pat kaltina pasaulio bendruomenę 
už tai, kad ji per keturių kovų Čečėnijoje 
mėnesius nesiekusi priemonių kraujo 
praliejimui nutraukti, Jjtetefbnu Roiterio 
agentūros korespondentui perskaitė 
Čečėnijos vyriausybės atstovas. 
Čečėnijos Gynybos Tarybos 
pareiškime teigiamą jog Rusija vykdo 
čečėnų tautos genocidą. Rusijos 
vyriausybė atmeta kaltinimus, nors 
tarptautinių žmogaus teisių grupės 
atstovai protestuoja dėl civilių 
gyventojų aukų Čečėnijoje. Vakarų 
korespondentai praneša, kad kovos 
vyksta vakarinėje Čečėnijos dalyje.

PASKIRTAS ESBO 
ATSTOVYBĖS GROZNE 

VADOVAS
ESBO paskyrė Vengrijos deputatą 

savo nuolatinės atstovybės Grozne 
vadovu. Vengrijos diplomatas sakė, 
kad atstovybė turės plačius 
įgaliojimus, padės politiškai spręsti 
Čečėnijos konfliktą, atkurti vietos 
valdžią, ginti žrąpgaus teises. 

TADŽIKIJOJE 
TĘSIASI KOVOS

JTO pasiuntinys Tadžikijoje 
Dušanbėje antradienį ragino visas 
konflikto pasienyje esančas šalis tartis 
dėl taikos. Pasiuntinys nurodė, kadį 
taikos derybas Maskvoje vykti jau 
sutiko. Tadžikijos, prezidentas 
nachmonovas. Nuo penktadienio 
Tadžikijos pasienyje su Afganistanu 
vyksta nauji Rusijos kariškių 
vadovaujamų pasieniečių irTadžkljos 
sukilėlių susirėmimai. Rusijos 
pasieniečiai saugo Tadžikijos sieną 
pagal susitarimą su prokomunistine 
Tadžikijos vyriausybe. Antradieni 
Rusijos pareigūnai pranešė, kad 
sraigtasparniais kelis kartus buvo 
puolamos Tadžikijos suktelių pozicijos 
Afganistano pasienyje. Teigiamą kad 
per antrąjj antpuolį buvo nukauta 30 
sukilėliu,

PASALINTAS RUSIJOS 
GENEROLAS

JTO atstovas M. Viljamsas antra- 
dienj Zagrebe pareiškė, kad iš pareigų 
pašalintas taikos pajėgoms Kroati|os 
Krainos srityje vadovavęs Rusijos 
generolas A. Perelekinas. Teigiama, 
kad Rusijos generolas elgėsi netinka
mai ir neprofesionaliai, nevykdė jsak- 
ymų. A  Perelekinui įsakyta nedelsiant 
pasitraukti iš Kroatijos Krainos srities. 
JTO atstovas konkrečiai nenurodė, 
kuo nusikalto generolas, bet jis neat
metė Kroatijos spaudoje skelbtų

Vokietijos pilietis S. J„ gimęs 1970 
metais. Daugiau kaip 100 kilogramų 
sveriantis vyriškis buvo labai 
nukraujavęs. Jis skutimosi peiliuku 
persipjovė abiejų rankų riešų venas. 
Tai galima būtų pavadinti nelaiminga 
meile. Magdeburgo miesto gyventojas 
S. J., anksčiau tarnavęs Vokietijos 
armijoje feldfebeliu, draugavo su 
šiauliete D., gimusia 1974 metais. 
Jaunuoliai buvo susižadėję ir ruošėsi 
tuoktis. J. S. neseniai atvyko j Šiaulius 
ir norėjo išsivežti merginą j savo tėvynę. 
Bet išdraugų Lietuvoje sužinojo, kad 
sužadėtinė net nesi ruošia su juo vykti 
j Vokietiją. Svečias puolė j neviltj Ir, 
grįžęs j draugo namus, griebėsi 
skutimosi peiiukų .. Namo šeimininkai 
iškvietė greitąją pagalbą. 
Nepalkslintas duomenimis, S. J. buvo 
neblaivus, išgėręs 20 kažkokių 
tablečių.

pranešimų, kad Rusijos kariai 
nelegaliai prekiauja su serbais, kad j 
Kroatiją tiekiami ginklai.

DEPUTATŲ BADO AKCIJA 
iš Minsko pranešama, kad, 

protestuodama prieš Baltarusijos 
prezidento A. Lukašenkos politiką, 
grupė opozicijos deputatų surengė 
bado streiką Šiai akcijai vadovauja 
opozicijos vadovas Z. Pozniakas. 
Baltarusijos opozicijos deputatai 
protestuoja prieš prezidento A  
Lukašenkos planą referendumui 
konstitucijos pataisoms aptarti. Jame 
numatoma apklausti rinkėjus, ar jie 
pritaria pasiūlymui suteikti prezidentui 
teisę paleisti parlamentą ir įteisinti 
rusų kalbą antrąja valstybine kalba. 
Opozicijos deputatai taip pat smelkia 
cenzūrą, kuri neleidžia skelbt! 
prezidentui nepalankių pranešimų.

B. JELCINAS DAR 
NEAPSISPRENDĖ

Rusijos prezidentas B. Jelcinas

Per susitikimus su šios respublikos 
vadovais B. Jelcinas tikriausiai aptars 
Ir padėtj kaimyninėje Čečėnijoje. 
Prezidentas pareiškė žurnalistams, .  
kad dar nenusprendė, ar kelti savo »  
kandidatūrą ateinančiais metais 
įvyksiančiuose prezidento rinkimuose. 

DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ 
VADOVAI KALBĖS 

MASKVOJE
Vokietijos vyriausybės atstovas 

spaudai antradieni pareiškė, kad 
gegužės 9 d. Maskvoje rengiamame 
pergalės Antrajame pasauliniame kare . 
minėjime kalbės Vokietijos kancleris 
H. Kolis. Nurodoma, kad Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas telefonu jj to ' 
prašė. Pasak vyriausybės atstovo, 
minėjime kalbės JAV prezidentas B. 
Klintonas, Prancūzijos prezidentas 
F. Miteranas ir Anglijos ministras 
pirmininkas D. Meidžoras.

VISUOTINIS PIKETAS
Rusijos nepriklausomų profsąjun

gų federacijos pirmininkas V. Galkinas 
pareiškė, kad trečiadieni visų šalies » 
sričių darbininkai rengs piketus prie *  
vietos valdžios pastatų ir streikuos 
kai kurių įmonių dirbantieji. Šiais vers
mais bus protestuojama dėl nedarbo 
ir seniai neišmokamo atlyginimo. 

RUMUNAI PRIEŠ 
ATLYGINIMŲ 

{ŠALDYMĄ
Antradienj Bukarešte apie 20 tūkst 

Rumunijos darbininkų protestavo 
prieš vyriausybės nutarimą {šaldyti 
darbo užmokesti. Rumunijos 
vyriausybė teiglą kad, siekdama 
išvengti infliacijos, ji buvo priversta 
imtis tokio sprendimo. Demonstraci|ą 
surengė stambiausia darbininkų 
organizacija - Nepriklausomų 
profsąjungų konfederacija

atsakingi darbuotojai neseniai miesto 
policiją informavo, kad Albinas 
Jančiauskas, gimęs 1957 metais, 
gyvenantis Basanavičiaus g. 22a, 
pagal sutartį iš banko "Hermis" Šiauių 
filialo pasiskolino 43000 dolerių ir 
negrąžina šis žmogus iš banko filialo 
gali būti paėmęs dar 25000 dolerių, 
kurių taip pat negrąžiną Kreditoriai 
nesulaukia ne tik pinigų, bet ir įkeisto 
turto. A. Jančiauskas kaip užstatą 
pateikė tris užsienio markės 
automobilius: du 8MV ir vieną 
mkroautobusą - namelį "Fiat-Dukato", 
tačiau Šis turtas dingęs kartu su 
šeimininku. | teisėtvarkos organus 
kreipėsi ir vienas privatus asmuo A. 
K  Anot jo, praėjusių metų sausio 22 
d. A. Jančiauskas iš jo pasiskolino 
43000 dolerių ir jų neatiduoda. Kur 
yra įtariamasis sukčiavimu A. 
Jančiauskas, niekas nežino. Jam 
ruošiamasi kelt! baudžiamąją bylą.

DEKLARAVO VIENA, 
O DARĖ KITA (3)

SKOLININKAS 
SLAPSTOSI

_____________________________  Banko "Hermis" éjaulKj^jfilialo^

AUŠROS ALĖ LA

IT UOS E 
t )r a š t u o s e

antradienj atvyko | 
KabardinųBalkarijos sostinę Nalčiką
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KO TIKĖJOSI 
ŽMOGŽUDYS?

PAKRUOJIS. Balandžio 5-ą|ą 
paaugliai Kalpokuose aptiko 46 metų 
V /tauto Keršio lavoną. Vienkiemyje 
gyvenusiojo rankos Ir kojos buvo 
surištos. Nenusakomai sudarkytas 
veidas apmuturiuotas skuduru. Ant 
pilvo - maldaknygė. Namuose, kur 
nužudytasis gyveno su motina, 
viskas išversta. Tiesiog atsitikti
numas, kad senatvėje regėjimą 
praradusią mamą j savo namus 
parsivežė dukra. Teisėsaugos 
darbuotojams devyniolikmetis R. J. 
prisipažino, ką padarė. Gal Linkuvoje 
po Šv. Marijos škaplierinės atlaidų 
negyvenamojo namo palėpėje 
aptiktas Va lerijos ^ra  "  -ritės 
lavonas - irgi žm us kraujo 
ištroškusiojo "darbas” ?

KITI ĮVYKIAI

RINKIMAI
KELMĖ. Balandžio 7 dieną kul- 

tūros namuose {vyko rajono tarybos 
sesija, kurioje buvo išrinktas rajono 
savivaldybės meras. 25 savival
dybės tarybos nariai - 9 Tėvynės 
sąjungos (konservatoriai), 8 LDDP, 
4 krikščionys demokratai, 2 Lietuvos 
demokratai, po 1 tautos pažangos 
ir valstiečių partijų nariai - egzaminavo 
du kandidatus žemaičius j šias 
atsakingas pareigas: Kelmės
centrinės igoninės pediatrą Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
narj Stasj Lekšą, gimusj 1946 metais 
(jj pasiūlė dešiniosios partijos), ir 
buvusj rajono valdytoją LDDP rajono 
organizacijos pirmininką Zenoną 
Mačernių, gimusj 1947 metais 
(specialybė - agronomas). Slaptu 
balsavimu rajono meru išrinktas

Stasys Lekšas. Vicemeras - Jurgis 
Staševičius, inžinierius mechanikas. 
Rajono valdyba taip pat buvo išrinkta 
Joje visi - dešiniųjų partijų atstovai.

PRAMOGINIŲ 
* ŠOKIŲ 

KONKURSAS 
“ŽEMAITIJA-95”

TELŠIAI. Praėjusį sekmadienj 
Kultūros rūmų salėje (vyko tradicinis 
sportinių, pramoginių šokių konkursas 
"Zemaitija-95” . Dalyvavo trijų klasių 
šokėjai. Šoko klasikinius ir Lotynų 
Amerikos šokius.

Tarp E klasės šokėjų pirmą vietą 
užėm ė te lš išk ių  poros Indrė 
Mickevičiūtė - Tadas Stanevičius ir 
Ligita Petrulėnaitė - Tadas Racevičius. 
Konkurse dalyvavo ir garsus pasaulyje 
sportinių pramoginių šoklų kolektyvas 
"Žuvėdra". Šio kolektyvo šokėjams 
ir atiteko D, C ir B klasių pirmosios 
vietos. Telšiškiai Eglė Matulaitytė Ir 
Mindaugas Mickevičius B klasėje 
užėmė antrąją vietą, be to, žiuri 
komisijos pripažinti simpatiškiausia 
pora. Na, o iš vyriausiųjų - B grupėje 
telšiškiai laimėjo penktąją vietą - Laura 
Surblytė ir Mindaugas Banys.

bendrovės valdyba, j ją išrinkti 
kontrolinio akcijų paketo savininkas 
A. Jakutis, šiaulietis N. Gleizeris bei 
cecho viršininkė R Galdikienė, savo 
laiku įmonėje užėmusi įvairias 
vadovaujančias pareigas.

Prieš privatizaciją ir po jos 
"Mastis" pergyvendavo vieną po 
kitos daugiausiai tik kosmetinio 
pobūdžio valdym o reformas, 
lydimas generalinių direktorių kaitos.

Neaišku, kodėl A. Jakutis susi
gundė 14 milijonų litų skolos turinčia 
įmone. Tačiau, atrodo, "Masčio" 
aukso laikai nebegrįš - tiesiog tokie 
gigantai nebegali išlikti. Jei taip, tai 
bendrovėje dirbs kur kas mažiau 
žmonių. Neįmanomą kad vien siuvi
mo cechas, atliekantis užęieniečių 
užsakymus, išlaikytų visą jmonę.

KULTURA

EKONOMIKA

KONTROLINIS 
AKCIJŲ 

PAKETAS - 
ŠIAULIEČIUI

TELŠIAI. Kontrolinis AB "Mastis" 
akcijų paketas dabar priklauso 
šiauliečiui verslininkui A. Jakučiui. 
Jis kurį laiką gamino ir pardavinėjo 
trikotažo drabužius.

Po balandžio 1 dieną įvykusio 
akcininkų susirinkimo pasikeitė ir

JUVELYRIŠKI 
V. ŽALIENĖS 

KARPINIAI
AKMENĖ. Prieš keliolika melą 

m oksleivių raiškaus skaitymo 
dalyvius ir klausytojus žavėdavo 
gabi vidurinės mokyklos mokinukė 
Vilija Tamašauskaitė.

Bėgo metai. Jie netik neprigesino 
Vilijos poetiškos sielos, bet atskleidė 
naujus jos talento klodus. VilijaTa- 
mašauskaitė-Žalienė, dabar vilka- 
viškietė, Akmenėje, savo jaunystės 
mieste, per Juozaplnių atlaidus 
skaitė Lakrimos poeziją, o dabar 
Akmenės vidurinėje mokykloje 
eksponuojami 23 juvelyriški jos 
karpiniai. Paroda veiks iki šv. Velykų, 
tad besidomintys kraštiečių menine 
kūryba, prisimenantys Viliją dar iš 
mokyklos laikų, turi progą aplankyti 
šią parodą.

Parengė 
Vida SIMONAITIENĖ

“ Šiaulių tauras” 
m uistosi

Specialistų teigimu, jau praėjo 
palankus momentas surinkinėti 
miesto klasės autobusus Lietuvos 
įmonėse, tačiau AB “Šiaulių tauras”, 
pernai subyrėjusi | 22 atskiras 
bendroves, planuoja lé atvežtų dalių 
rinkti švediškuosius “Scania” arba 
suomiškuosius "AJokl”, kurie 
kalnuotų 150000-160000 USD.

"Šiaulių tauras" ir "Ajoki" - seni 
partneriai. Nuo 1960 m. kartu jie surinko 
150 kilnojamųjų TV stočių ant KAMAZ 
važiuoklės.
'  Dėl autobusų surinkim o su 
suomiais buvo deramasi jau dvejus 
metus. "A joki" atstovai sutinka kurti 
bendrą jmonę us AB "Šiaulių tauras" 
ir čia investuoti kapitalą. O gavę 
Lietuvos Vyriausybės garantiją 
suomiai pasižada rasti kreditų.

"Š ia u lių  ta u ro " genera lin is  
direktorius Rimgaudas Kazanavičius 
sako, kad jau parengtas ir perduotas 
Susisiekimo ministerijos tarnautojams 
verslo planas, pasirašytas ketinimų 
protokolas.

Sužinoję apie suomių žvalgytuves, 
Šiauliuose pasirodė "Scania" atstovai. 
Šiemet jau du kartus jie buvo susitikę 
su "Šiaulių tauro" vadovais. Tačiau 
p. Kazanavičius j švedų siūlymus žiūri 
skeptiškai, nes "Scania" atstovai 
reikalaują kad per 3 m Lietuvos 
autobusų parkai nupirktų bent 20 
autobusų, o  negavę tokių garantijų 
jie nesiryžta bendradarbiauti. Švedai 
dar nenori steigti bendros jmonės 
bei investuoti savo kapitalo.

Kol Lietuvoje deramasi, "Scania" 
autobusai jau pradedami rinkti Estijoje. 
Balandžio mėn. Tartu autoremonto 
gamykla išleis pirmuosius estiškus 
"Scania". Lietuvos autobusų parkai 
norėtų atsinaujinti, nes jų autobusai 
nusidėvėję 86-90%. "Paskutinį kartą 
naujų mašinų gavome prieš 5 metus", 
- sako Vilniaus autobusų parko 
vadovas Algimantas Baublys.

P ra rasta  galimybė 
Pasak p. A. Baublio, momentas, 

kai rinkti vakarietiškus autobusus buvo 
perspektyvu, prarastas. Kauno ir 
Vilniaus autoremonto įmonės būtų 
turė jusios darbo, o autobusus 
nesunkiai būtų pardavę Rusijoje, kur 
nėra nė vienos jmonės, gaminančios 
tokią produkciją.

Šiaulių autobusų parko direktorius 
Vytautas Vaišvila sako: "Gaminti 
apsimoka suomiškus plieninius 
autobusus. "Skan ia”  korpusas 
aliumininis, dėl to  nepraktiškas, ir 
nulūžusio niekučio nebeprivirinsi".

Miesto klasės 
autobusų kainos (USD)

Mercedes (Vokietija) 245000
MAN (Vokietija) 216000
Neoplan (Vokietija) 190000
Scania (Švedija) 170000
Ajoki (Suomija) 165000
Ikarus (Vengrija) 100000
Karosa (Čekija) 79000
LIAZ-525 (Baltarusija) 45000

Iš "Verslo žinių”

KAS JIS?
Stasys PUŠČIUS

"Šiaulių naujienų" laikraščio 54- 
ajame numeryje buvo išspausdintas 
pokalbe su Antanu Teriecku fPasiimkte 
galvas I”) Interviuiperskaitęs, pasijunti 
be galo keistai. Šis Lietuvos laisvės 
lygos lyderis aiškiai tvirtina, kad G. 
Vagnorius, K  Prunskienė ir A. Abišala 
yra KGB agentai, kad G. Vagnorius - 
Rusijos žvalgybos statytinis. Kyla 
klausimas: iš kur minėtasis lyderis 
gauna tokia "tikslią" informaciją apie 
buvusius KGB Ir esančius Rusijos 
žvalgybos agentus? Man, praėjusiam 
sovietinius kalėjimus ir lagerius, tokie 
"lyderiški”  pareiškimai tikrai sukelia 
rimtas abejones. KGB niekados 
neišdavė savo tikrų agentų, o jeigu 
kuris saugumo sėbras žengia žingsnį 
j šoną tokj veikėją greičiau sunai <ins, 
negu paleis į visuomenę.

Kaip ir viso pasaulio saugumiečiai, 
taip Ir kagėbistai nuolat ieškojo taip

atraJę, je  ir panaucbįa savo klastingiems 
tikslams. Pavyzdžiui, atsiranda to k s  
nors asmuo, kuris gina savo Tėvynės 
garbę, savo valstybę, nepasiduoda 
jokioms vilionėms. Tokį būtų galima 
"švariai" likviduoti. Tačiau kagėbistams 
taip daryti yra nenaudinga Daug 
naudingiau tokj žmogų visuomenės 
akyse sukompromituoti. Galimą antai, 
parašyti kok nors laišką ištikimam 
KGB bendradarbiui, o paskui pamesti 
tam tikroje vietoje, kur radusieji gali 
perskaityti ir siaubingą "radinį" perduoti 
kitiems.

įsivaizduokime, kad toks laiškas 
(ar dar kas nors) pelenka į superpelrioto 
r įkas. Kagėbistai iš džiaugsmo ploją 
jie žino, kad jiems pavojingas žmogus 
bps "sudirbtas” , nessuperpatrlotai

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

M aždaug prieš tre je tą  
deš im tm ečių  k ilus i d idž iu lė  
astronominių stebėjimų banga 
pateikė mokslui daug naujų objektų
- kvazarus, pulsarus, kompaktiškus 
rentgeno šaltinius. Atrastieji objektai 
rodė juose esant labai stiprius 
g rav itac in ius  laukus, kuriuos 
paaiškinti padeda tik bendroji 
reliatyvumo teorija. Dėl to  atgimė 
susidomėjimas šia Einšteino teorija
- vėl buvo prisimintos ir pradėtos Iš 
naujo analizuoti šios teorijos išvados, 
tarp jų - K  Švarcšildo (1916 m.) 
matematiškai įrodytos bei R. 
Openheimerio (1939 m.) fizikiniu 
požiūriu aprašytos ir nuo tų laikų 
“ popieriuje" egzistavusios juodosios

flMHHB

horizonto jis pasidaro toks kreivas, 
jog susisuka pats į save ir juodąją 
skylę tarsi apeina iš visų pusių. 
Anomaliai stipri juodosios skylės trauka 
betarpiškai čiumpa ir susiurbia viską, 
kas yra aplinkui. O iš jos nagų negali

JUODOSIOS SKYLĖS
1111  .........

skylės.
J uodoji skylė - tai vienas iš dabar 

žinomų žvaigždės trejopos mirties 
atvejų. Žvaigždė didžiąją savo 
gyvenimo dalį egzistuoja kaip subtiliai 
suba lansuo tas  įka itus ių  du jų  
kam uolys: j centrą nukreiptą 
gravitacinę trauką atsveria išorėn 
veikiąs slėgis, kurį sukelia nuo 
termobranduolinės sintezės reakcijų 
įkaitusios žvaigždės gelmės. Tačiau 
žvaigždės kuras nėra amžinas ir kai 
jos gelmių termobranduolinė krosnis 
užšąla, Išnyksta ir v id in is  
pasipriešinimas gravitacinei traukai. 
Tada žvaigždė pradeda trauktis - 
vyksta jos gravitacinis kolapsas. 
Nedidelės masės žvaigždės tam tikru 
traukim osi etapu dar pajėgia 
sustabdyti kolapsą ir savo gyvenimą 
užbaigia kaip baltosios nykštukės 
arba neu tron inės žvaigždės 
(pulsarai). O ataušusios masyvios 
žvaigždės, maždaug tris ir daugiau 
kartų masyvesnės už Saulę, yra 
bejėgės prieš gravitacinį kolapsą. 
Gravitacija visiškai užvaldo tokią 
bemirštančią žvaigždę, ir ji, niekieno 
nestabdomą traukiasi į juodąją sklylę.

Tam tikroje traukimosi į juodąją 
skylę stadijoje žvaigždė pasiekia dydį, 
arba vadinamąjį gravitacinį spindulį, 
kai niekas iš jos paviršiaus nebegali 
ištrūkti (Saulės gravitacinis spindulys 
būtų tik 3 km), š iuo  momentu 
žvaigždė aklinai užsidaro į zoną, 
vadinamą (vykių horizontu. Nuo šiol 
ji jau juodoji skylė. Erdvėlaikis aplinkui 
objektą dėl stiprios gravitacijos labai 
išsikreivina, o prie paties įvykių

išsiplėšt! joks kūnas, netgi šviesos 
kvantas. Dėl to  juodosios skylės 
stebėtojui yra nematomos.

Pasak bendrosios reliatyvumo 
teorijos, kolapsuojanti žvaigždė, 
peržengusi savo įvykių horizontą (nuo 
dabar jau - juodoji skylė), traukiasi ir 

Joliau, kol viskas susispaudžia į tašką 
áu nuliniu tūriu ir begaliniu tankiu. Tuo 
momentu pasiekiamas ypatingas, 
singuliarinis būvis, kuriame be galo 
suspaustos m edžiagos likimas 
mokslininkams kol kas nežinomas. 
Tolesnė teorinė ekstrapoliacija čia jau 
negalima, nes išeina už šiuolaikinės 
fiz iko s  ta ikym o  ribų. Taig i 
singuliarumas atveda mus J aklavietę 
ir toliau belieka tik spėlioti arba kurti 
naujas teorijas. T ikriausia i 
singuliariniame būvyje lemiami bus 
kvantiniai efektai.

Iš tiesų juodosios skylės - tai visai 
nauji objektai, kokybiškai skirtingi nuo 
visko, kas tik iki šiol buvo žinoma 
Tačiau juodosios skylės gali atsirasti 
ir kitu būdu, ne tik koiapsavus žvaigždei 
Ankstyvuoju Visatos vystymosi etapu 
iš nevienalytės medžiagos galėjo 
susidaryti nedidelės mikroskopinės 
masės juodosios skylės, taip vadi
namos reliktinės. Aptikti juodąją skylę 
danguje nėra lengva Toks kosminis 
objektas išsiduoda tik savo gravitaciniu 
lauku. Pasleikųs šiuolaikinius rentgeno 
ir gama astronomijos metodus, jų 
kantriai ieškoma.

Parengė

Bronius KASPERAVIČIUS

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

Žvalgybos visada stengiasi ieškoti 
tokių "patriotų", kuriems pradeda 
vaidentis, jog aplinkui - vieni išdavikai. 
Kažkoks panašus simptomas krečia

daugiausia yra siauro mąstymo. Jie, 
nieko negalvodami, patys to nežinodami, 
tampa KGB bendradarbiais. Tokj savo 
gyvenime teko sutM  Tai labai pavojingi 
Žmonės. Juk savo laiku Josifas Stalinas 
iššaudė visus savo kariaunos vadus, 
mat reicho spec, tarnyba (abveras) 
sugebėjo paskleisti tam tikrus 
popierėlius, kuriuose buvo aiškiai 
surašyti abvero bendradarbiai.

Šmeižtas, tai, mano supratimu, 
apkaltintieji tokiom is mirtinomis 
nuodėmėmis turėtų kreiptis j teisingumo 
organus.

ISEIVUOS
SPAUDOJE

KAS 
KALTAS

A. GARMUTĖ
D abartinė je L ietuvoje labai 

rūpinamasi šunimis ir katėmis. Be 
kasdieninės išsamios informacijos ir

maistą, kuris "padarys jūsų 
.rates la im in g a s", gyven im as 
neįsivaizduojamas. Šiems gyvūnams 
reikia specialios maisto parduotuvės.

Bet parduotuvių pensininkams iki 
šiol pamatyti neteko. Peršasi mintis: 
argi jie tokie svarbūs kaip katės ir 
šunys? Kas kaltas?

Šaunuoliai vagia automobilius, 
karves ir veršius ganyklose. Mafijoziai
(ir ne tik jiel) kraunasi milijonus. 
Pagaliau egzistuoja (vairūs loviai: 
valdžios, labdaros Irt.t. Kas prieina,
anot poetės, "lapnoja - kaip kiaulės - 
net drimba buiza per kraštus!" Jiems 
- valio!

O pensininkai (nedirbantys arba 
darbo negaunantys) valgo... tik du 
kartus per dieną: 12 v a l.lr  5 val. po 
pietų. Realu.

Kas kaltas, kad mes nemokame 
vogti? Kad nemokame "lapnoti"? 
Priljsti prie atitinkamo "lovio"?

Kas kaltas, kad pensininkai, kaip 
rodo gyvenimas, nieko nemoka? 
(Nepamirškite - mokėjo - balsuoti jž 
A. Brazauską...) Dabar nemoka net 
numirti ankstėliau negu likimo knygoje 
užrašyta... iš marksistinių pozicijų 
žiūrint, kalti jie patys. Nes pasirinkimas 
yra. (Patiems "nulipti nuo scenos"?) 
Toks gyvenimas...

IÖ “ Lietuvių balso”



ponioms ir 
panelėms

LIETUVIŠKI 
MARGUČIAI

Po Velykų prasideda Didžioji 
savaitė. Žmonės tikėjo: jei Velykų 
sekmadienis gražus, tai Velykos bus 
ūkanotos arba Šaltos.

Tvarkomi namai: Velykas reikia 
Švęsti Svariems. Sutvarkomas kiemas, 
sodas, trobos vidus. Moterys viską 
išsiskalbia, Išdulkina patalynę, išvalo 
drabužius, nuplauna lubas, sienas, 
langus, iššveičia grindis. Didjjj, arba 
švarųjj, ketvirtadieni kūrena pirt'. 
Pirmieji prausiasi vyrai, po jų - moteryi. 
Visus darbus reikia baigti ki 
šeštadienio pietų. Didžiojo šeštadienio 
vakare dažo marguClus. Velykų rytą 
paslėpdavo marguCių lauke, o 
vaikams sakydavo, kad Velykos 
važiuodamos padėjo. Seniau lietuviai

kiaušinius dažė du kartus per metus 
- Jurginėms (jurgaičiai) |r Velykoms 
(velykaičiai). Kiaušinių dažymas buvo 
moterų darbas. Margino kiaušinius 
dviem būdais - skutinėjimu arba karštu 
vašku.

Ir dabar daugelis bando marginti 
vašku, bet nežinant, kaip tai daroma, 
mėginimai dažniausiai būna 
nesėkmingi. Štai kaip kiaušinius 
margina Teresė Gališanskienė, 
gyvenanti Mižikų kaime, Luokės 
apylinkėje (Telšių raj.) Kad būtų gražus 
raštas, reikia turėti bičių vaško. Jj 
ištirpina nedideliame metaliniame 
indelyje (rinka ir metalinis buteliuko 
kamštis). Ištirpęs vaškas turi būti 
pastovios temperatūros. Ji išlaikoma 
indelį su vašku padėjus ant lygintuvo. 
Geriausiai tinka lygintuvas su 
reguliuojama temperatūra. 
Reguliatorius nustatomas ties padala 
“ Kapronas". Jšilęs lygintuvas 
apverčiamas ir ant jo uždedamas 
indelis su vašku. Kiaušiniai turi būti 
švarūs, sausi ir šilti, kad vaškas greitai 
nestingtų. Marginami nevirti kiaušiniai. 
Vašką tepa nusmailintu degtuku. Ant 
jo galima užmauti nedidelj karoliuką. 
Kur užtepsi vaško, toks ir bus raštas. 
Kiaušinius pradeda marginti łuoj po 
Verbų sekmadienį. Išmargintus juos 
atsargiai sudeda j indą ir laiko šaltai 
iki Didžiojo šeštadienio, kai reikės 
dažyti. Dažo cheminiais dažais, bet 
galima naudoti ir natūralius. 
Cheminiais galima įvairiau ir ryškiau 
nudažyti. Dažus užvirina ir ataušina.
J ataušintus dažus atsargiai sudedami 
kambario temperatūroje palaikyti

vašku marginti kiaušiniai ir kartinami 
ant silpnos ugnies. Kai pradeda kilti 
burbuliukai, liepsną galima padidinti. 
Vos tik vanduo užvirs, katilą su 
kiaušiniais reikia nukelti nuo ugnies. 
Šitaip ir kiaušiniai pakankamai išverda, 
ir vaškas nenuteka Ištraukus iš dažų, 
vaškas nuvalomas skudurėliu. Jei 
vaškas atšalo Ir sukietėjo, prieš valant 
galima pašildyti virš ugnies; galima 
vašką atsargiai nugramdyti peiliu ar 
kitu jrankiu. Dažyti kiaušiniai patepami 
sviestu arba aliejumi, kad blizgėtų.

Kiaušiniams dažyti dažniausiai 
naudojami jvalrūs cheminiai dažai. 
Skirtieji kiaušiniams dažyti 
nepersisunkia per lukštą Ir baltymo 
nenudažo, bet tokių ne visada galima 
gauti. Geriausia ir sveikiausia - 
augalinės kilmės dažai. Geltona spalva 
kiaušiniai dažomi geltonųjų ramunių 
žiedais, vantų lapais, rusvai - svogūnų 
lukštais, žalsvai • jaunais beržų 
lapeliais, rugių, avižų, kviečių 
želmenimis, žalsvai rusva - šieno 
pakritals, rusvai - riešutų kevalais, 
arbata. Kad dažai geriau “ kibtų*’, j jų 
nuovirą jberiama druskos žiupsnis.

Kelių spalvų margučių raštus 
lietuviai gaudavo išrašydami vašku 
ir kiekvieną kartą dažydami vis 
tamsesnėmis spalvomis Vienspalvius 
kiaušinius skutinėdavo stiklo, titnago 
šukele, peiliu ar kitu aštriu daiktu.

Lietuviškų margučių ornamentas 
labai senas. Saulutės, mėnuliukai, 
ratukai, žvaigždutes, žiedeliai, kriputės, 
rūtelės, žalčiukai ir kt motyvai naudoti 
senosios keramikos, metalo dirbinių 
puošybai. Komponuodami įvairius

© TAIKINYS

Ketvirtadienis, balandžio 13 d.
TELE 3
21.20 val.
"Sparnuoti latval”
Vaidybinis filmas iš ciklo 'Karo 

žygis Europoje" pasakoja apie britų 
lakūnų žygius Antrojo pasaulinio karo 
r etais. Rež. S. Nolbandovas.

1941 m.

LTV
22.35 val.
"Geltona, žalia, raudona"
Šios laidos tema • žemės 

pardavimas užsieniečiams. Jos 
autorių nuomone, tai rūpi vislemsl

Baltijos TV
20.30 val.
"Laukinė Rožė”
šio serialo pagrindinio vaidmens 

atlikėja Veronika Kastro išvyksta j 
Argentiną. Šią jos kelionę gaubia 
paslaptis. Oficiali versija tokia: su 
viena iš Argentinos kompanijų 
"Televisa" aktorė pasirašė sutartj. 
Darbas truksiąs apie metus. Ir, galimas 
dalykas, atsiras dar koks nors serialas. 
Drauge per tos valstybės TV ji ves 
"Cik lo" laidas, pasikviesdama j jas ir 
garsių politikų, ir kultūros veikėjų.

Penktadienis, balandžio 14 d.
LTV
21.10 val.
"Nakviša"
Kokias pasekmes vaikui, moteriai 

gali suteikti patirtas smurtas?
* Šiauliai. 1-oJI specialioji inter

natinė mokykla. Auklėtojas prie
vartauja nepilnametę auklėtinę... 
Laidos metu galima skambinti tel.: 
26 25 25 ir 66 13 59.

22.15 val.
“Kryžiaus kelias"
Transliacija iš Vatikano.

TELE3
22.30 val.
"Meilės aistra"
XIX a. pabaigoje j tolimą Italijos 

užkampj tarnybai paskiriamas jaunas 
karininkas. Jj įsimyli pulkininko pusse
serė, kurios Dievas neapdovanojo 
grožiu. Visų nuostabai, po kiek laiko 
karininkas ją taip pat įsimyli...

TELEVIZIJOS

Ketvirtadienis, balandžio 13 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 

21.40 TV anonsas. 16.55 programa.
17.00 Kanadiečių programa 
jaunimui "Gatvės iriukšmas". 17.30 
Brydė. 18.00 Žinios. 18.10Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Vyriausybė nutarė... 19.20 Jaunimo 
banga 20.00 "22". 20.30 Panorama
21.00 Sportas. 21.10 Europa šou.
21.45 TV spektaklis "Ne sau 
žmonės” . 22.35 Geltona, žalia, 
raudona. 23.20 Vakaro žinios. -

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 683 d. 9.30 Pats sau 
režisierius. 10.00 Muzika 10.30 
Vaidybinis filmas "Naujokas Hillas". 
12.00TVserialas "Eldoradas". 18 d.
12.30 Muzika. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Povandeniniai 
nuotykiai. 14.30 Nuotykių ieškotojai.
15.00 Pasaulio sodai. 15.30 
Žingsniuojame po Europą. 16.00 Iš 
FORMULĖ I istorijos. FENIKSAS.
16.30 DEUTSCHE WELLE. 17.007V 
serialas "Eldoradas". 19 d. 17.30 
Vaidybinis filmas "Šeima". 1 d.
18.30 Animaciniai filmai. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios (r).
19.20 100%. 19.30 TV serialas 
“Santa Barbara". 684 d. 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 Karo 
žygis Europoje. 13 d. Vaidybinis 
filmas "Sparnuoti laivai". 23.20 
Žinios. 23.35 Muzika 00.15 Pabaiga

Penktadienis, balandžio 14 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.05;

22.10 TV anonsas. 17.00 Programa.
17.05 Vokiečių rašytojai. 17.35 
Sveikata kasdien. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.55 
Žinios. 19.10 Muzika ir mes. 20.00 
Reportažai iš regiono. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Nakviša. 22.15 Kryžiaus kelias.

PROGRAMA
23.30 Vakaro žinios.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas, 8.30 Meninis filmas "Santa 
Barbara". 684 d. 9.30 Gineso šou, 
30d. 10.00Muzika. 10.30 Vaidybinis 
filmas “ Sparnuoti lak/ai". 12.10 TV 
serialas "Eldoradas", 19 d. 12.40 
Vaidybinis filmas "Šeima". 1 d. 
13.55 Anglųkalbos pamokėlė. 14.00 
Povandeniniai nuotykiai. 14.30 
Vyno ekspresas. 15.00 Edinburgo 
pilis, 15.30 Iššūkis. 16.00 Muzika,
16.45 Langas | gamtą. 17.00 TV 
serialas "Eldoradas". 20 d. 17.30 
Vaidybinis filmas “Šeima". 2 d. 
18.30Animaclnialfilmai. 18.55Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios (r).
19.20 100%. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 685 d. 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Muzika 21.30 Vaidybinis filmas 
"Kobra". 10 d. 22.20 Vaidybinis 
filmas "Meilės aistra” . 23.50 Žinios. 
00.05 Pabaiga

' BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Ketvirtadienis, balandžio 13 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis” . 8.30 
"Nakties riba". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 Laida 
"RAUS". 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 "Laukinė rožė". 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Krepšinis. 
"A tlatas"-"š iau lia i” . 23.10 
"ARGOS" programa.

Penktadienis, balandžio 14 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 'Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Laukinė rožė". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 
Veidrodžiai ir atspindžiai. 20.00 "Už 
kampo..." 20.30 "Nakties riba".
21.00 Baltijos naujienos. 22.30 F. 
"Išduotas pasitikėjimas” . 24.00 
Dešimt geriausiųjų.

motyvus, sudarome nuostabų raštą.
Dabar mėgstama kiaušinius dažyti 

Įvyniotus j svogūnų lukštus ir skuduiėlj. 
Kad būtų įvairesnės spalvos, | 
kiekvieną skudurėlį jberla po kelis 
grūdelius dažų; kartais prie kiaušinio 
prispaudžia žalumynų šakelę, žiedą 
ar spalvotų popierėlių, kurie palieka 
savo antspaudus.

Seniau moterys tikėjo, kad 
kiaušinius reikia dažyti tik namie, 
kad vištos neitų kiaušinių dėti pas 
kaimynus. Kitos manė, kad kiaušinių 
reikia išvirti kuo daugiau, tada bulvės 
geriau derės.

iš “Lietuvių liaudies 
kalendoriaus”

KAS?KUR?KADA ?

Dailės galerija (Vilniaus g. 245). 
Šiaulių krašto tautodailininkų 
paroda.

“Aušros" muziejus, I rūmai
(Aušros ai. 47). Iš muziejaus f ndų 
"Pavasario belaukiant" (vėl Ю ai 
margučiai, žvakidės, atviruk . "8- 
asis pėstininkų Kauno kunigaikščio 
Vaidoto pulkas Šiauliuose” .

II rūmai (Vytauto g. 89). "Šiauliai 
po Ко*ю 11 -osios’ . Iš muziejaus 
fondų.

"Laiptų” galerija (Žemaitės g. 
83). Aldona Vysockienė. Keramika 
Antanas Vysockas. Akvarelė.

MUSŲ PRIEŠAS (2)
Nuo įproiio 
iki poreikio

Organizmas priešinasi girtumui. 
Viena tokių apsauginių reakcijų - 
vėmimas, Tačiau dažnai vartojant 
dideles alkoholio dozes, vėmimo 
refleksas išnyksta. Tai liudija, kad 
pakinta narvinių ląstelių reakcija: jos 
prisitaikė prie chroniško nuodijimo. 
Dabar, norint sukelti tok] pat efektą, 
reikia jau didesnių (net 8-10 karių) 
svaigalų dozių. Negerianti žmogų 
tokios dozės labai apnuodytų, 
Girtuoklis gali išgerti iki 1 -1,51 svaigalų 
per dieną Toks organizmo pripratimas 
prie alkoholio vadinamas 
tolerantSkumu. Tai pirmasis artėjančio 
alkoholizmo požymis.

Sveiko žmogaus kepenys perdirba 
pagrindinį išgerto alkoholio kiekj. Tik 
kai svaigalai skaičiuojami litrais, 
kepenys nebepajėgia jų perdirbti. 
Tačiau keistas dalykas: kai alkoholikas 
išgeria daug svaigalų, alkoholio 
koncentracija jo kraujuje mažėja kur 
kas greičiau negu sveiko žmogaus. 
Matyt, alkoholis perdirbamas 
kažkokiais dar nežinomais 
biokatalizatoriais.

Pirmasis alkoholizmo ligos 
požymis - savikontrolės netekimas. 
Alkoholikas negali pasisotinti: po 
pirmosios taurelės jam labai norisi 
kitos, ir šis potraukis vis didėja.

Didėjančio, alkoholio poreikio 
biologinė prasmė dar nesuprasta,

Fizinė priklausomybė nuo 
alkoholio, kai nenumaldomas svaigalų 
potraukis nustumia j šalj net tokius 
fiziologinius poreikius, kaip maisto ir 
vandens, ypač pasireiškia tada, kai 
alkoholikas staiga nustoja gerti. Tai 
grėsmingiausias alkoholizmo 
požymis. Jis vadinamas abstinencijos 
sindromu arba pagiriomis. Tik 
alkoholiko pagirios visiškai ne tokios, 
kaip per daug išgėrusio sveiko 
ž uogaus. Tiesa, išoriniai tų pagirių 
požymiai panašūs. Apetito stoka, 
galvos skausmas ir pykinimas - tai 
sveiko žmogaus reakcija j 
apsinuodijimą alkoholiu. Alkoholikas 
kenčia ne todėl, kad daug Išgėrė 
vakar, o todėl kad dar neišgėrė 
šiandien. Jam skauda galvą, dreba 
rankos, pykina ir verčia vemti, kankina 
nemiga, рЯа prakaitas, sutrinka širdies 
veikla, Bet svarbiausia - jj traukia kuo 
greičiau atsipagirioti. Truputj išgėrus, 
jam subjektyviai pagerėja, išnyksta

nemalonūs simptomai.
Taip atsiranda uždaras ratas: 

alkoholio poreikis stumia žmogų gerti, 
organizmas vis labiau nuodijamas, 
alkoholio poreikis dėi to dar didėja.

Nuo alkoholizmo sutrinka visos 
organizmo sistemos. Pirmiausia 
pakinta vitaminų apykaita: alkoholikų 
kraujuje ir stuburosmegenųskystyje 
atsiranda vitamino B, nikotinmės ir 
askorblninės rūgšties stoka. 
Alkoholiko organizmas suvartoja daug 
fermentų, kurių sudėtyje yra vitaminų. 
Antra vertus, alkoholizmas slopina 
galvos smegenų centrus, kurie 
reguliuoja mitybą. Išnyksta alkio 
pojūtis, alkoholikui rūpi tik išgerti. 
Sutrikus normalia! mitybai, vitaminų 
trūkumas dar padidėja. Pagaliau 
atsliepia Ir didėjantys kepenų 
pažeidimai, o kepenys turi nemažą 
reikšmę vitaminų apykaitai.

Alkoholizmas sudarko ne tik 
psichiką. Po smegenų alkoholis 
labiausiai paveikia kepenis. Kepenų 
ląstelės nuo alkoholio Išsigimsta j 
riebalines. Tada kepenys nebegali 
atlikti apsauginės funkcijos - 
neutralizuoti nuodingų medžiagų 
skilimo produktų. Alkoholis pažeidžia 
ir kitus vidaus organus: atsiranda 
gastritas, kraujagyslės nebegali 
normaliai susitraukti ir išsiplėsti 
(charakteringos alkoholikų raudonos 
nosys), aterosklerozė pažeidžia 
širdies kraujagysles...

Taigi prieš pakeliant taurelę, reikėtų 
pagalvoti, kuo visa tai baigsis ateityje.

Parengė А. V.

PARDUODA
Micaičiuose

Alytaus gamybos penkių 
kambarių raudonomis apdailos 
plytomis apmūrytą gyvenamąjį 
namą su pristatyta mūrine veranda.

Yra ūkinis pastatas, garažas, 
25 arų žemės sklypas, nedidelis 
derantis sodas.

Geras susisiekimas. j 
gyvenvietę kursuoja Kuršėnų 
miesto maršrutinis autobusas. Iki 
artimiausios - Pavenčių - 
geležinkelio stoties -1 km.

Skambinti telefonais: 
478897 arba 496924 

nuo 18 val.

AUSROS ALEJA
Už vyr. redaktorių 
Juozas Kiidišas 

Tel. 42-45-55 
La ik ra štis  p latinam as A km enė je , 
J o n išk y je , K e lm ė je , P a k ru o jy je , 
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB 'Aušros alėja'.
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