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i - Gal redakcijo je yra man taip 
|re ikalingas la ik rašč io  num eris?  
Radote? - nudžiunga “Aušros alėjos " 
i skaitytojas. - Dabar kom plekte bus 
U s l  Man tai labai svarbu. Ač iū  Jums, 

nušvinta žmogaus veidas.
I O tokių į  redakciją užsuka nemažai. 
Tuomet ir  suvoki, kad tai, ką tu darai, 
yra labai svarbu. Nuoširdus dėku i 
\visiems tiems, kuriems mūsų laikraštis 
yra reikalingas.
i O le is t i ' Aušros alėją " pradėjome 
\abai kukliai. Be didelio  žurnalistų  
būrio, be “ Volgų”, ištaigingų kabinetų. 
Neturėjome ir  sandėlių  su gausybe 
digaus laikraštinio popieriaus. Tačiau

buvo noras sakyti Tiesą, skleisti gėrį, 
rašyti apie grožį, kelti į  viešumą blogį. 
Nebuvome turtingi ir pinigais. Tačiau 
didžiausias redakcijos turtas - 
žmonės, mūsų neetatiniai talkininkai.

A č iū  dailin inku i Andriu i Repšiui 
už piešinius, kurie š ildė  mūsų širdis, 
vertė susimąstyti. Ač iū  gydytojui 
Albertu i Griganavičiui, trokštančiam  
iš  alkoholio liūno pake lti tautą. Dėkui 
ir Mečislovui Jurevičiui, savo surinktų 
knygų lobyne randančiam  š į b e i tą 
įdomaus ir “Aušros alėjos"skaitytojui. 
Dėkui nepažįstamam skaitytojui, kuris 
dažnai paskambina į  redakciją ir 
pasiūlo temą rašiniui. Ač iū  Henrikui

Anužiui, Žilvinui Skačkauskui, Algirdui 
Kulikauskui, A leksandrui Ostašen- 
kovui, Broniui Kasperavičiui, Jonu i 
Geniui, Z igm ui Turauskui, Vandai 
Rakauskaitei, v iln ieč iu i Rimantui 
Liakui, Jolitai Steponavičiūtei, Vladui 
Ravkai ,kelmiškiui Stasiui Rukui .Daliai 
Šarkūnaitei ir  daugeliui kitų. Dėkojame 
ir  nepailstančiai m ūsų la ikraščio 
platintojai Karolinai Rogai.

Mes stiprūs, ka i Jūs esate. Todėl 
pasiryžę ir  toliau lankyti Jus savo 
rašiniais. Ik i malonių susitikimų.

REDAKCIJA  
Andriaus REPŠIO pieš.

KAS MOKĖS?
I Vyriausiasis miesto architektas A. 
/ilčinskas pateikė valdybai informaciją 
bie gyvenamųjų patalpų pertvarkymą 
bkinei- k o m e rc in e i ve ik la i. 
Gyvenamosios patalpos, paruoštos 
kom ercija i paga l ta m  tik ru s  
l/yriausybės reikalavimus bei turint 
lamo gyventojų pritarimą, prieš 
bradėdamos veiklą privalo turėti 
briėmimo aktą ir... v isus šiuo metu 
jiaudojamus apskaitos prietaisus: 
lektros, dujų, vandens. Priešingu 

taeju kas gi mokės už naujai įsikūrusią 
jnonę? Namo gyventojai, bendrijos, 
amų eksploatavimo įmonės? Ar vėl

tiesiog keisis m okesčių tarifai, nes 
kiekvienam vartotojui aišku, kad 
elektros energijos ir vandens bei dujų 
" n ”  ka rtų  d a u g iau  suna udos  
gyvenamajame name įrengta kavinė, 
nei kaimynystėje privatizavęs butą 
v ie n g u n g is  p e n s in in ka s  ar 
daugiavaikė šeima.

Informuoju, kad kaimynai žinotų 
ir paragintų, jog  reikalingų apskaitos 
prietaisų dar neturi, bet jau veikia 
gėrimų parduotuvė Vilniaus 34-ajame 
bei Vilniaus 179-ajame name, UAB 
“ Stevija" ir UAB "Kurp ia i", dirbą 
adresu Tilžės 33, UAB "Bohem a" -

Tilžės 45-2, įmonė "Jolanta" - P. 
Cvirkos 65b, UAB "D o ra" - Vytauto 
108. Minėtoms įm onėm s reikėtų 
pabaigti veiklos pradžios įforminimą 
ir sėkmingai verstis ūkine-komercine 
veikla.

Irena BRIDAITĖ

AUKURAS LAUKIA 
GERŲ DARBŲ

Lietingą ir vėjuotą sausio 13- 
osios pavakarę skubėjau iš darbo j 
Dainų parką. Paslėpusi nuo lietaus 
nešiau s u d e g in ti ka lėd inę  
puokštelę... Labai norėjau pabūti 
ben d ra m inč ių  būry je , gam tos  
prieglobstyje, patylėti, susikaupti ir 
Sausio 13-osios aukas pagerbti.

Nukeliavusi lediniais takais iki 
parko viduryje esančio aukuro, 
nustebau, pamačiusi didžiulę šūsnj 
suneštų eglučių, pulką vaikų ir būrelį 
suaugusių žmonių. Nepaisydami 
gamtos išdaigų, kiekvienas tempė - 
kas eglaičių glėbį, kas maišelį 
šakučių... Pagalvojau: vadinasi, 
gerą sėklą sėjame jau antri metai. 
Net Dangus pritarė, lietaus davė...

Lygiai penktą valandą plykstelėjo 
ugnelė tarp akmenų, spragsėjo 
sausutėlaitės šakutės, žiežirbų 
sp iečius pasinėrė j padangę... 
Ugnies nutviekstomis beržų ir liepų 
v iršūnė m is  n u v iln ijo  g iesm ės: 
"Lietuva brangi", "M arija Marija", 
dainų dainelė "O, Kristau..." ir kitos.

Susikaupę kaip niekada vaikai su 
suau gus ia is , p a s išv ie sd a m i 
degančių šakučių fakelais, traukė 
dainas: "Augo girioj ąžuolėlis” , 
"Mažam kambarėly", “ Oi neverk, 
m otušėle", "B a lnokim , broliai, 
Žirgus" ir daugybę kitų.

Nė nep asteb ė jau , kaip iš 
didžiulės krūvos eglaičių liko žarijų 
kauburėlis.

Skirstėm ės nam o dvasiškai

a ts igavę, ta rs i gė rio  jū ro je  
išsimaudę.

E idam a va ikų  būre ly je  
pasidomėjau, kas galėjo šitokią 
dieną tiek daug eglaičių sunešti.

Nagi šitie šaunuoliai aplink ir 
su k io ja s i: R im vydas Pikelis,
Pauliukai bent du - Zabiela ir 
Korsakas, Andriukai - Karpovas ir 
G ervetauskas, V ladas Vaišvila, 
Šarūnas Antanavičius. Nuoširdžiai 
v isi džiaugėmės , - štai eglutės 
nebebus kankinamos ir niekinamos, 
išmestos ir nebereikalingos; tuo 
pačiu savitai, originaliai gamtos 
prieglobstyje susispietę pagerbėme 
savo tautos didvyrius, pasidalinome 
prisiminimais.

O kas nespėjote, ar neįveikėte 
oro išdaigos, labai nenusiminkite. 
Juk eglutes dar galima nunešti į tą 
aukurėlj. Jis yra visą laiką ir laukia 
žmonių gerų darbų - aukų. O 
s u d e g in ti g a lim a  su s ib ū ru s  
artimiausių švenčių proga: vasario 
2-ąją (aukurų dieną) arba Vasario 
16-ąją. Juk šitiek praeitų metų 
pavasarį ten sudeginom e iš parko 
surinkę nugenėtų liepų ir ąžuolėlių 
šakų, nudžiūvusių medelių! Vaikai, 
prisimenat?! Taigi jūsų kilnių širdelių 
ir darbščių rankelių geri darbai 
nelieka pam iršti. Jum s gam ta 
motinėlė už tai dosniai atlygins - 
gaivia žaluma, ramybe ir... žydėjimu.

Vanda VERBYLIENĖ

APIE PELNĄ  
NESVAJOKIME

Šiaulių miesto vandens tiekimo įmonės 
(rektorius R. Valskis paprašė Valdybos 
leisti įmonę nuo pelno mokesčio 1994- 
jsiais metais. Vadovas pateikė gana 
rarius argumentus. Įmonė daug metų 
atvarkė savo ūk io , n ea tna u jin o  
[»grindinių priemonių, nevykdė remonto 
kbų. Miesto gyventojus seniai kankina 
’ žnos avarijos vandentiekio ūkyje, kai 
3| n e tva rk in gų  sk le n d ž ių  
genamuosiuose namuose tenka išjungti 
įndenį ištisam kvartalui, Tolesnis delsimas 
»įmanomas, nes netrukus visas 
krorajonasgali lūkuriuoti be vandens, 

II koks gyventojas įsirengs, pavyzdžiui, 
’skaitos prietaisus. O je igu skaitiklius 
[norėsįsigyti 365žmonės (irdaugiau!), 
ks vandeniu džiaugtis labai retai. 
Įmoningai sutirštinau spalvas, nes trūksta 
<itos įrangos. Miestas teturi tik  50 proc. 
ų reikalingų giluminių vandens siurblių. 
|ksta21 proc. fekalinių siurblių. O turima 

daviškoji įranga veikia brazdėdama 
?et kuriuo momentu gali pavargti, nes 
P ®eniai atidirbo savo. Moldaviškojo 
irblio darbo laikotarpis - apie dvejus 
»tus. Be to, jis labai neekonomiškas, 
m a daug elektros energijos. Kyla

vandens savikaina, kurios tiesioginį 
poveikį šeimos biudžetui jaučiame 
kiekvienas, kai mėnesio pabaigoje 
mokame už vandenį pagal vėl pakitusius 
tarifus.

Ponas R  Volskis susirado amerikietiškų 
vandens s iurb lių  tiekėjus, kurių veikimo 
trukmė apie 10-15 metų, o elektros 
energijos ekonom ija milžiniška. Kasmet 
kiekvienas siurblys sutaupytų apie 10 
tūkstančių litų. Todėl, ko gero, vien tai 
jau greitai pajustų mokesčių mokėtojai.

Kita svarbi priežastis, dėl ko vandens 
tiekimo įm onė beveik nebeturi pelno - 
vartotojų įsiskolinimas. Šiuo metu įmonės 
skolininkai dar nesumokėjo už 1993-uosius 
daugiau nei v ieno m ilijono litų: apie pusė 
jų  - nemokių gyventojų skolos.

Vandens tiekimo įm onė turi vilčių 
susirinkti skolas, jei bus pradėtas taikyti 
energijos tiekimo atjungimas vartotojams. 
Tačiau viltys lieka viltim is, o dirbti, 
sudarinėti sutartis reikia jau  šiandien. 
Todėl valdyba prašytoją atleido nuo pelno 
mokesčio. O koks bus Tarybos 
sprendimas?

Irena KONČIUVIENĖ

iš teismo salės
Į b laivyklą išvežė... b laivų , arba  

m ū sų  gyvenim o ju o d u lia i
Žmogui labai svarbi jo garbė. Todėl 

ir nemalonu, kai nuplėšia ją visai 
nepelnytai. O pas mus dar dažnai iš 
balto padaroma juoda. Retsykiais tie 
juoduliai net sukišami į laikraštį. Todėl 
radviliškietis J. Dapkevičius ir pasiryžo 
kreiptis į teismą. Tačiau, kaip žmonės 
sako, gerai, kad Temidė užrištomis 
akimis buvo. Todėl ir pasvėrė teisingai, 
nors sverti visuomet reikia labai tiksliai, 
tuo  labiau, kai sužeista žmogaus 
garbė. Šiuosyk paporinsiu štai tokį 
atsitikimą...

P raė jus ių  m e tų  saus io  
septynioliktosios vakare minėtasis J. 
Dapkevičius su pažįstamu E. Stryla 
Maironio gatve ėjo j namus. Žmogus 
buvo išgėręs... tik šam pano ir kavos. 
Tačiau juos sulaikė policininkai, 
apkaltino, kad girti. J. Dapkevičiui 
paprieštaravus, per raciją iškvietė 
automobilį. įsodino į jį ir nuvežė j 
blaivyklą. Anot J. Dapkevičiaus, ten 
su jais elgėsi nežmoniškai, neleido 
net paskambinti į namus. Blaivykloje 
m edicin iška i niekas jų netyrė. 
Policininkai surašė aktą ir nustatė 
vidutinį girtumo laipsnį. Todėl išmiegoti 
vyrai buvo priversti valdiškuose 
namuose. Rytą paleido. Be to, dar 
sum okėjo baudą - 1344 talonus. J. 
D a pkev ič ius  sum okė jo
"savarankiška i", nes bla ivyklos

viršininkas Arlauskas pažadėjo niekur 
negarsinti. Kur tau! Apie save 
mėgstantis sakyti, kad tai - didžiausias 
laikraštis Šiaulių krašte, nepraleis 
progos parašyti "sensaciją” ! Skaudu 
žmogui, kai be reikalo į blaivyklą 
patupdo. Dar skaudžiau, kai apie tai 
nesąmonių prirašo. Bet melo kojos 
visada trumpos. Patrulinės policijos 
darbuotojų raportuose juodu ant balto 
surašyta, kad sausio aštuoniolktosios 
pradžioje buvo sulaikyti du girti 
asmenys, kurie ėję važiuojamąja kelio 
dalimi ir gestjkuliavę rankomis, šūkavę. 
Policininkui Benevičiui pasirodė, kad 
vyrai net ramstėsi j medžius. Tačiau 
blaivyklos darbuotojai F. Varkalienė, 
A. S uchodskis  paa iškino, kad 
ieškovas į blaivyklą pristatytas dar 
sausio septynioliktosios vakare. Vieni 
tvirtino vienaip, kiti - kitaip. O kaip iš 
tiesų? Buvo surasti liudininkai. Štai 
V. Laiševcevas matė, kaip sausio 
septynioliktosios vakare šaligatviu link 
centro ėjo du vyrai. Jie netriukšmavo 
ir nedainavo. T  odei liudininkas taip ir

nesupratęs, kodėl juos sulaikė 
policininkai ir išsivežė patruline 
mašina. Taigi kodėl?

B la ivyk lo s  m ed. fe lče rė  F. 
Varkalienė konstatavusi, kad J. 
Dapkevič iu i nustatytas sunkus 
girtumo laipsnis, o  policininkai Urbelis 
ir  Banevič ius savo raportuose 
“ fiksavo" vidutinį girtumo laipsnį. Taip 
ir laikraštyje parašyta. O J. Dapkevičius 
nurodė, kad blaivykloje jo  mediciniškai 
niekas netikrino. Daug nesutapimų. 
Kas melavo, o kas tiesą sakė? Todėl 
ir išvada - uždarė žm ogų į blaivyklą ir 
pasityčiojo iš jo?

Radvilišk io ra jono  apylinkės 
te ism as (teisėjas V. Butvilas) 
nusprendė patenkinti J. Dapkevičiaus 
ieškinį. Iš atsakovo - Radviliškio rajono 
policijos kom isaria to-J. Dapkevičiui 
priteisti pinigai. Juoduliai nuo pono 
J. Dapkevičiaus garbės nuimti. Būtų 
malonu, kad policininkai į blaivyklą 
gabentų tik tuos, kuriems ši paslauga 
tikrai būtina.

Jonas DAGYS

u.- JAnonsas*
"Žvirblis pelėdai koją numynė". *  4 

Apie tai -  kitame "Aušros alėjos" numeryje.
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ESAME TARSI SURISTOMIS RANKOMIS
INTERVIU SU ŠIAULIŲ MIESTO MERU ALVYDU SALDA

Koresp. Anais “ gera is " la ika is" 
va ld in in k a i pas aukš tuos ius  
v irš in inkus  (V iln ių  važiuodavo su 
lagam ina is . K u rio  lagam inas 
s to re sn is , tam  ir  pavykdavo  
daugiau šio to  išpešti, (domu, kaip 
dabar yra?

A. Saida. Su lagaminu vykti 
nereikia. Tačiau važiuoti būtina! Bet 
norė tųs i, kad to  važ inė jim o  
efektyvumas būtų didesnis.

Koresp. Dėl ko dabar reikia 
važ iuo ti ( V iln ių? Kas Jums 
aktualiausia0

A. Saida. Svarbu ir aktualu dabar 
tai, ko labai trūksta savivaldybei: 
ekonominio ir finansinio pagrindo. 
Bandome įrodinėti, kad negalima 
pažeidinėti savivaldybių interesų. J 
Vilnių važiuojame pirmiausia todėl, 
kad dar nėra m un ic ipa linės  
nuosavybės ir savarankiško biudžeto, 
nes buhalterija va ldom a pagal 
Vyriausybės pasirašytas intrukcijas, 
o retsykiais net pagal atskiros 
ministerijos "parėdym us". Todėl ir 
kyla nemažai jvairių nesusipratimų, 
todėl ir tenka be reikalo važinėti. 
Matome, kad turėtų būti vienaip, tačiau 
sprendimas priimamas visai kitas. 
Nemažai tam tikrų nesusipratimų būta 
p riva tizav im e, nes nepa isyta  
savivaldybių interesų. Šiauliuose yra 
daugybė statinių, kurie galėjo būti 
panaudo ti. Ju k  re ik ia  m um s 
administracinių pastatų ir socialinės 
paskirties objektų, reabilitacijos centrų, 
poliklinikų, sporto salės. Todėl ir 
apmaudu, kad daug kas privatizuota, 
nea ts ižve lg ian t j sav iva ldyb ių  
interesus.

Koresp. Buvo koks nurodym as 

iš  v iršaus?
A. Saida. Problema ne čia. Kad 

savivalda būtų reali, ji privalo .turėti 
ekonominį pagrindą. Turi turėti savo 
žemę, savo miškus, savo vandenis, 
savo gatves ir savarankišką biudžetą 
o ne taip, kaip dabaryra! Ministerijos 
viską dalina. Tarkime, Šiauliams skiria 
tiek, o kitam miestui - vėl tiek. Ir 
kiekvienais metais viskas perdalijama.
Ir je igu miestas pradeda geriau 
tvarkytis, jam  automatiškai mažėja 
valstybinių mokesčių procentas, 
tenkantis savivaldybėms. Todėl ir nėra 
suinteresuotumo. Jeigu nuosavybė 
būtų įteisinta, būtų visai kitaip. Tarp 
kitko, ji jau galėjo būti įteisinta, net 
tam tikri įstatymai jau buvo priimti. 
Tačiau visa tai paliko nerealizuota.

Taigi. O jeigu nuosavybė būtų 
municipalinė, tuomet miesto taryba 
ir valdyba susirinkusios nuspręstų, 
kaip racionaliau ta nuosavybe 
pasinaudoti. O dabar mes nieko 
negalime. Esame tarsi surištomis 
rankomis. Pateiksiu pavyzdj. Tarkime, 
yra koks pastatėlis. Būtų neblogai 
pasikviesti kokią nors užsienio firmą 
ir pasiūlyti jj. Ta firma įdėtų čia savo 
kapitalą ir teiktų kokias nors paslaugas. 
Miesto žmonės galėtų jsidarbinti - 
sumažėtų bedarbių. Tačiau esame 
priversti atsiklausti Vyriausybės. O 
atvažiavusieji iš Vilniaus nepritars 
mūsų minčiai, kad tas pastatas 
kainuotų tik 100 tūkstančių dolerių. 
Sakys, kad kainuoja milijoną.. Žodžiu, 
V yriausybės paskirti ekspertai 
neleidžia mums nustatyti realių kainų. 
Tai trukdo sudaryti kontraktus, nors 
mes ir disponuojame tuo turtu. Tad 
štai užsieniečiai parodo tam tikrą 
visiems gerai žinomą judesį ir 
išvažiuoja.

Koresp. Labai liūdna, kai šitaip. 
Dar liūdniau, nes Ir mokesčiai iš jų 
mokėtojų surenkami, toli gražu ne 
visi. Kažin ar bent pusė jų  pakliūva 
j biudžetą? Reikėtų kažką daryti. 
Tačiau ir čia savivaldybės - 
bejėgės?

A  Saida Taip. Dabartinė mokesčių 
sistema, paradoksalu, bet verčia 
nesirūpinti mokesčių išieškojimu. 
Savivaldybės atskirtos nuo mokesčių 
inspekcijų, kurios pavaldžios tik 
Finansų ministerijai. Visos nuorodos 
ateina iš ten. Ačiū Dievui, Šiauliuose

nors informaciją gauname, nes 
šiauliškės mokesčių inspekcijos 
vadovai palankiai reaguoja j mūsų 
paklausimus. Tačiau didesnės įtakos 
mokesčių inspekcijai neturime.

Koresp. Ir, žinoma, apmaudu 
kai surenkami mokesčiai 
šiauliečių, o paskui Iš Vilniaus 
Šiauliams tarsi šuns kaulas 
numetamas. Įdomu, koks tuomet 
bus šių metų miesto biudžetas?

A. Saida. Sakyčiau, jtemptas 
biudžetas. Paskutiniu metu jis buvo 
ypač varganas. Dabar šiek tiek mažiau 
varganas. Tačiau paliko tos pačios 
bėdos. Pirmiausia, nėra skirta lėšų 
investicijoms, tai yra, įvairioms 
statyboms, žodžiu, perspektyvai. 
Pabrėžiu, tai - tik  išgyvenim o 
biudžetas.

Koresp. O aukšti dabartiniai 
valdžios vyrai prieš rinkimus tiek 
daug žadėjo... Kiek girdėjau, 
neseniai buvote Vilniuje. Ar šiuosyk 
ką nors konkretesnio  
“parsivežėte"?

A. Saida. Jeigu kalbėti apie 
biudžetą tai nemažai esame pasiekę, 
Derinome ir Vyriausybėje, ir Seimo 
kom itetuose. Todėl pad idintos 
planinės išlaidos. Tarkime, kiek 
daugiau galėsime dotuoti Šiaulių 
va ls tyb in į au tobusų  parką. 
Padidinome ir lėšas miesto 
tvarkymui. Šiek tiek daugiau pinigų 
skirsime socialinei ir kultūros sferai 
Pakils mokytojų ir gydytojų atlyginimai. 
Tačiau, aišku, ne tiek, kiek iš tikrųjų 
reikia. Paskutinį kartą lankiausi sausio 
dešimtąją. Buvo sukviesti visų 
savivaldybių tarybų pirmininkai, merai 
arba valdytojai. Visą dieną Seime 
buvo svarstoma savivaldos reforma.
T ai iŠ ten tik informaciją apie situaciją 
parsivežiau, Kažko konkretaus 
šiandien dar neišgirdome. Yra labai 
daug jvairių projektų, y/a labai daug 
jvairių komisijų. Visi sutiko, kad 
nuosavybė turi būti municipalinė, o 
biudžetas savarankiškas. Tačiau kol 
kas tai * tik deklaracijos. Todėl, 
manyčiau, kad 1990 metais savivaldos 
buvo žymiai daugiau. O dabar 
padaryta daug apribojimų, trukdančių 
mūsų savarankiškumui.

Koresp. Ačiū už pokalbj.
Kalbėjosi 

Birutė KYBARTIENĖ
Aleksandro OSTAŠENKOVO  

nuotr.

DEL PRIVATIZAVIMO ATKŪRIMO IR 
PLINTANČIŲ NUSIKALTIMŲ, SUSIJUSIŲ SU 

PARDUODAMU VALSTYBĖS TURTU,
SUSTABDYMO

Nusikalstamą nomenklatūrini turto išsidalijimą ir kitų akcininkų turto pasisavinimą LDDP valdžia šiandien mėgina 
teisinti sakymu, kad buvę pakloti kreivi privatizacijos pamatai. Tėvynės Sąjungos nuomone, tai tik nedoras 
išsisukinėjimas ir demagogija.

Po Seimo rinkimų atsisakius indeksuoti gam ybos priemones, valstybės ir akcininkų turtas dėl augančių kalnų per 
pastaruosius pusantrų metų dirbtinai nuvertintas 15-20 kartų. Naudodamiesi tuo valdantieji sluoksniai masiškai 
grobsto likusį valstybes turtą.

1993 m. pradžioje buvo padaryta esminių privatizavimo jstatymo pataisų, kurios sudaro galimybę apeiti svarbiausias 
privatizavimo nuostatas ir pusvelčiui • visą ar dalim is • išvalstybinti jmones. Šios pataisos taip pat jteisina nepagrjstas 
privilegijas.

Praėjusiais metais Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 675, kuriuo siekiama įteisinti įmonių išvalstybinimą be 
privatizavimo, t. y. turto pardavimą už pinigus, bet iš tikrųjų, galima sakyti, be pinigų. Tikvienas kitas objektas šiandien 
parduodamas pagal pirm inio privatizavimo programą. O kainos padidinamos 5-10 kartų. Investiciniai čekiai 
paprasčiausiai surenkami apgaulės būdu, kitaip sakant, konfiskuojami. Kyla realus pavojus, kad ir dauguma piliečių, 
ir valstybė liks be turto, akcijų ir pinigų. Jei bus iššvaistytas turtas, neliks ir šaltinio gyventojams atgauti santaupas.

Siekdama atstatyti ir toliau plėtoti pirminį privatizavimą, neleisti valdantiems sluoksniams išsidalinti valstybę, taip 
pat teisėtą akcininkų ir kitą privatų turtą, dėdama pastangas sustabdyti nusikalstamumo plitimą privatizuojant jmones, 
Tėvynės Sąjunga parengė jstatymo “ Dėl pirm inio privatizavimo ir piliečių teisių įsigyti valstybės turtą su s ig rįtin im o " 
projektą. Šis projektas jau pateiktas Seimui.

Šio jstatymo projektu, be kita ko, numatoma perkainoti gam ybos priemones, išplėsti privatizavimo programas ir 
subalansuoti su investicinių ir kitų pinigų kiekiu. Indeksavus gamybos priemones, reikia atsisakyti ir pinigų kvotų 
apribojimo.

Jeigu valdančioji partija atsisakys priimti Ir šj akivaizdžiai būtiną įstatymą, tai bus dar vienas paliudijimas, kad ji 
nesugeba, nenori ir nebegali kontroliuoti krašte teisėtumo.

Gediminas VAGNORIUS  
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos pirmininkas

TĖVYNE, TU MANO TĖVYNE
Sausio dvyliktąją prie  Šiaulių miesto Savivaldybės skambėjo dainos, 0 

prie trejų metų senumo įvykius menančio laužo š ildės i kuklus būrelis 
šiauliečių. Prie laužo priė jusi Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaite 
nuoširdžiai d iskusija i pakvietė sausio 13-osios liudytojus. Kalbėjo VI. Pavka 
D. Cinauskaitė, sav iva ldybės tarybos deputatas P. Vaitkus, miesto tarybos 
pirmininkas A. Lankauskas, nepasisakęs pavardės jaunutis savanoris.

Skambėjo poezija, nes buvo tokia nuotaika apėmusi, ka i gali daug 
nuoširdaus ir  gero pasakyti tik eilėmis. Susibūrimas baigėsi giesme “Marija 
Marija", o sugaudęšventųjų Petro ir  Povilo bažnyčios varpai pakvietė malda,.

Sausio 13-oji Šiauliuose “Aušros a lė ja i" išaušo teisme, kurį jau 
vertiname kaip simbolį, t. y. siekimą užčiaupti laisvą žodį, sunaikinti kitaip 
manantį ir rašantį b ro lį kitamintj.

Vėliau “ Laiko" kinoteatre - jaukioje, kamerinėje salėje, plevenant žvakių 
liepsnelėms, šiauliečiai susitiko su Nepriklausomybės Akto signataru Algimantu 
Sėjūnu, bendravo su videofilmų apie Sausio 13-osios įvykius Šiauliuose 
kūrėju A lgirdu Kulikausku, žiūrėjo pačius filmus.

Šv. Petro ir  Povilo bažnyčioje koncertavo valstybinis kamerinis “Polifonijos 
choras (dirigentas S. Vaičiulionis), o po  šventųjų m išių procesija, nešina 
gėlėmis, vainikais patraukė į  Sukilėlių kalnelį, prie Nepriklausomybės paminklo 
Jo papėdėje pasveikinimo kalbą tarė monsinjoras K. Jakaitis. Jis susin'nkusius 
pakvietė maldai ir  giesmėms. Paminklo papėdėje buvo padėtos gėlės, 
vainikai, uždegtos Atminimo žvakutės. Kalbėjo O. Dautartaitė, VI. Ravka. 
Žmonės giedojo. Trimis salvėmis kritusius už Lietuvos laisvę pagerbė Lietuvos 
kariai.

Giedojome. Pabuvome kartu. Prisiminėme didvyrius, nes privalome 
nepamiršti.

Tai - mūsų istorija.
Tai - mūsų laisvėjimo kelias.
Tai - mūsų ateitis.

Irena KONČIUVIENE

Vienas švedų korespondentas, per 
sausio įvykius pabuvojęs Lietuvoje.
pasakė maždaug taip: Jau 20 metų 

rsčizesu siunčiamas j karščiausius Žemės 
rutulio taškus bet nieko panašaus 
nesu matęs Šalyse, kuriose buvo 
vykdom i valstybiniai perversmai, 
pasirodžius kariuomenei, minia 
šsibėgiodavo j šalis. Lietuvoje įvyko 

stebuklas: j žmones šaudo - Jie stovi, 
tankai juos traiško - Jie stovi! 
Neįtikėtina!” Ką pasakytų minėtasis

švedų korespondentas, susipažinęs 
su Lietuvos teisėtvarka? Nežinau 
Tačiau jaučiu, kad tą patį žodj 
"neįtikėtina” . Kodėl? Šiaulių miesto 
žmonės dar 1993 m. pavasaif kreipės
Generalinį prokurorą p. A  Pasiausk; 
) vėliau ir j Respublikos Prezide-

A. Brazauską, prašydami padėl
atgauti pinigus arba cukrų, kuri 
“ išp irko1’ Š iaulių  m iesto UAB
"Auroje".

CUKRAUS ISTORIJOJE 
TAŠKO DAR NEDEDAME

Minėta bendrovė surinko apie 500 
milijonų rubliu ir, švelniai tariant, 
pažadėjus parrltršol’Kflt] laiką žmonės 
dar turėjo viltiės, nes praėjusių metų 
birželio mėnesį "Aurai" buvo iškelta 
baudžiamoji byla. Buvo tūkstančiai 
Ikudyiojų, kurie turėjo kvitus su parašais

tokį "teisingumą" buvo kovojama 
sausio dienomis Lietuvoje Kaip

ir antspaudais jmokėtai pinigų sumai 
arba sudarytu sutarčių blankus.sudarytų sutarčių 
Neseniai Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių 
miesto taryba iš Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų ministerijos tardymo 
departamento gavo vyt. tardytojo R. 
Stasiuiaičio parašytą pranešimą. 
C ituo jam e: "P ranešam e, kad
parengtinistardymas baudžiamojoje 
ly lo je  Nr. 02-1058-93, iškeltoje pagal

šviečiančios žvaigždės - teisybes’  
Yra toks posakis: "Kas ieško, 
randa". Gal reikėtų kiekvienam 
apgautajam rašyti asmeniškai ponu 
Prezidentui, prašyti padėti atgauti 

tik Šiasavo pinigus. Vien Šiauliuose
apmulkintųyraapie5-6tūkstančius 
Jei ponas Prezidentas tūkstančius
laiškų gautų vien Iš Šiaulių, gal 
Dadėtu?! Be to iuk d

žymes nusikaltimo, numatyto Lietuvos 
R espub likosB K 151 str 3 d  .Šiaulių

padėtų?! Be to, juk dauguma Jūsų, 
tikriausiai, balsavote už poną 
Brazauską ir Jo  partiją? Metlė 
palankumas turėtų būti abipusis 

Gal jmonėse ir organizaoiose 
jmokėjusieji pinigus turi duoti j teismą 
savąsias administracijas, kad jos

wm
UAB "Aura" direktoriui A. Buitkui yra 
nutrauktas, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos BPK 5 str. 2 p., nesant 
A. Buitkaus veiksmuose, nevykdant 
įsipareigojimų pagal cukraus pirkimo- 
pardavimo sutartis, jokio nusikaltimo 
sudėties.." Štai tau, bobą ir devintinės! 
Gal mūsų teisėtvarka nori patekti j 
G ineso rekordų knygą? Jeigu 
suabejosi kokio nors buvusio didelio 
veikėjo padorumu - atsidursi teisme, 
ei parašysi teisybę apie kokį nors 
aikraštėlj, - taip pat atsidursi teisme. 
0  jeigu padarysi 500 milijonų aferą, 
ga li būti ramus. Kodėl? Kad 
autom atiškai esi įtraukiam as j  
neliečiamųjų sąrašą? Aišku, ne už

teismą paduotų UAB "Aurą".. Oi® 
kiekvienas žmogus, turintis išduotą 
UAB "Aura" už cukrų užmokėtų pini? 
kvitą, paduotų minėtą bendrov? i 
teismą? Iš viso Lietuvoje vienu ir M  
pačiu klausimu turėtų įvykti apie S? 
60 tūkstančių teismų. Tai bent teismo 
procesas jvyktų! Daug popieriaus, 
daug darbo ir nervų! Ir vien tik to™1 
kad mūsų teisėtvarka, anot p į-- 
Bičkausko, p. A. Paulausko bei p »- 
Vaitekūno, eina teisinga linkt"® 
Neįtikėtina Tačiau šioje istorijoje tas« 
dar nededame.

Zigmas JASAS 
Antano STUGIO pl«!

AUŠROS ALĖfA
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MOTINOS MEILĖ
Motinos meilė  -  tai rožių kvapas, 
Motinos meilė - šypsena saulės.
Ir iš po  žemių ji, ir iš kapo  
Šildo ledėjantį mūsų pasaulį.

Sapno vidunakčiuos, tyliai prisėdus 
Ant lovos krašto, galvą paglosto - 
Ir rimsta audros, nutolsta bėdos, 
Pavargęs laivas grįžta į  uostą.

Klaupiu nubudęs prie seno stalčiaus, 
Kur jos maldaknygė, šventas rožančius... 
Tai jais globojai pavojų šalčiuos,
Tai jais lydėjai vergijos pančiuos...

Meilė tavoji  -  aidas Kūrėjo 
Meilės, pasauliui skirtos mylėti.
Ką gi gražesnio jis begalėjo 
Motin, į Tavo širdį įlieti?

nežinomybės

labirintuose

KAM BUVO PALIKTA  
KAPSULĖ

Žara Beržjė (chemijos profesoriaus, 
ĮNiųjorko Mokslų akademijos nario)
!ir Žoro Halė knygoje “Paslapčių knyga" 
((išleistoje Paryžiuje 1975 m.) vienas 
'skyrius skirtas stebėjimams, kuriuos 
atliko "Džemini" ir "Apolono” astronautai.
I Pradėsime nuo Armstrongo ir Oldrino 
poka lbio, įv y k u s io  kab ino je  
nuleidžiamojo bloko, kuris jau nutolo 
nuo laivo ir nusile ido Mėnulyje, 
Iragmentų. Laive liko Kolinzas, 
i ‘ - Ta‘i Ramybės jūra, - sako 
IVmstrongas. - Mes esame Ramybės 
pros teritorijoje.
I - Hjustonąs - Ramybės jūrai, - 
rreipėsi iš Žemės, - pagal mūsų 
(ontrolinius duomenis, v isos jūsų 
jistemos dirba normaliai” .
I Matomumas gėrėją dialogas darosi 
jis įd o m e sn is . A rm s tro n g a s , 
Įeišeidamas iš kabinos, perduoda 
pi, kąjis mato: "Aplinkui matau daug 
Įedidelių kraterių".

Ir staiga jis pats save nutraukia, 
psi įvykus netikėtam sukrėtimui Kažkas 
tkreipė dėm es į. In s tin k ty v ia i 
jopindamas balsą Armstrongas tęsia: 
/ieno diametras nuo 6 iki 15 metrų"... 
|jis toliau kalba drebančiu balsu: 
r maždaug pusės mylios nuotolyje 
po mūsų matosi pėdsakai, kurie 
įnašus j tuos, kuriuos palieka tankai..."
I Armstrongas, - rašo Beržjė ir Halė,
[ai labai prityręs stebėtojas, ir jis 
[galėjo suklysti, įvertindamas tai,
! matė. Iš kitos pusės, aišku, jog  
fronauai gavo labai tikslias instrukcijas, 
'rodančias, apie ką galima kalbėti 
jiems girdint. Ryšium su tuo 
mstrongas, norėdamas užmaskuoti 
piešimus apie savo stebėjimus, 
įėjo pereiti j kitą bangą, nežinomą 
t radijo mėgėjams, nei visuomenei, 
n vėliau buvo panaudota ilgą laiką, 
pi NASA visada aiškino kaip "pertrauką 
toje". Tačiau šiuo atveju tokia 
Įtrauka būtų atkreipusi dėmesį visų, 
s klausė la idos” .
[Tuo metu pokalbį pradeda antrasis 
onautas Oldrinas, kuris pasinaudojo 
Įartu kodu:
Mažai "spalvos", tačiau kai kurie 

pens blokai gali ją sukurti "viduje” , 
turėsim ".
p------------------------

Hjustone supranta, ką tai reiškia. 
Po kurio laiko kalba Armstrongas: 
"Tegul kosminė bazė (t. y. "Apolono” 
laivas su Kolinzu) dėl v iso  pikto būna 
pasiruošusi..."

Visa tai įvyko prieš Armstrongui 
išsilaipinant Mėnulyje. Dar neužbaigti 
tyrim o darbai Mėnulio paviršiuje, o 
Kolinzas jau privalo vėl priimti 
astronautus!

Beržjė ir Halė rašo, jog "Armstrongas 
ir Oldrinas būtų gavę įsakymą grįžti, 
jeigu tai, ką Oldrinas pavadino “spalva", 
būtų matęsi aiškiau. Tanko pėdsakai 
jaudino ir nuleidžiamojo laivo ekipažą, 
ir H justoną".

Tik po penkių valandų Armstrongui 
ir Oldrinui buvo leista išeiti iš 
nulęidžiam ojo bloko.

Šios knygos autoriai primena, jog 
pirmieji astronautai, kurie apsilankė 
Mėnulyje, paliko jame atmintinį paketą 
su savo pavardėmis ir prezidento 
N iksono pavarde. Tačiau, matyt, ne 
visi žino, jo g  Armstrongas irO ldrinas 
paliko Menulyje silikono kapsulę, kuri 
buvo užsakyta paskutiniu momentu 
prieš išskrendant. Joje buvo aliumininė 
pasidabruota juostą kurioje elektrolitiniu 
būdu buvo parašyta:

- sveikinimai nuo 74 valstybių 74 
kalbomis;

- ištrauka iš JAV kodekso apie oro 
ir kosminę navigaciją kurj 1953 metais 
priėm ė prezidentas Eizenhaueris;

- visu oficialių NASA asmenų ir 
visu JAV vyriausybės narių sąrašas;

-‘ ištraukos iš Kenedžio, Džonsono 
ir N iksono pranešimų.

Firma, pagaminusi kapsulę ir 
išsiuntinėjusi jos nuotraukas spaudai, 
susilaukė NASA papeikimo. Nuo to 
laiko niekas apie šią inidatyvą nekalbėjo. 
Kyla klausimas: kam ši kapsulę buvo 
palikta Mėnulyje? Kitiems Žemės 
astronautams? Įdomu, kaip jie galėtų 
rasti tokią smulkmeną Mėnulio 
smėlynuose? Kitas reikalas, jei ši kapsulė 
palikta astronautams, kurių pėdsakai 
atkreipė Arm strongo dėmesį.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

Algimanto PUODŽIŪNO nuotr.

AR ATGIMS FUTBOLAS 
ŠIAULIUOSE?

Jau kuris laikas Šiaulių miesto 
fu tbo lo komandos nedžiugina savo 
gerbėjų. O praėjusieji metai visai 
nuliūdino šios sporto šakos, ku . 
populiariausia pasaulyje, mylėtojus. 
Lietuvos lygoje žaidžiantis “ Sakalas" 
įsitvirtino turnyro lentelės paskutinėse 
vietose. O dar tokie triuškinantys 
pralaimėjimai pirmojo rato pabaigoje. 
Antroji komanda "Tauras” , žaidžianti 
pirmoje lygoje, pasirodė ne ką geriau. 
Jai ta ip  pat gresia vieta žemesnėje 
lygoje. Tuo keliu jau nuėjo "Logika", 
kuri žaidžia II lygoje su miestelių 
komandomis.

Dar pernai atsistatydino Šiaulių 
m iesto fu tbo lo federacija, o naujajai 
teko nelengvas uždavinys. Gal tai, 
kad sausio 11-tą dieną įkurtas futbolo 
klubas "Šiauliai", ženklins futbolo 
atgim im o Šiauliuose pradžią.

Šio klubo steigimo susitarimą 
pasirašė futbolo klubo -"Sakalas"

prezidentas S. Anciukevičius, sporto 
klubo "Tauras” vadovas R. Ilgauskas, 
kūno kultūros kolektyvo "Log ika” 
vadovas V. Liakas, m iesto futbolo 
fe d e ra c ijo s  p re z id e n ta s  R. 
Baranauskas bei m iesto valdybos 
kūno kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas K. Petraitis.

P ranešta  L ie tu vos  fu tb o lo  
federacijai, kad Šiaulių miestui 
Lietuvos lygos varžybose atstovaus 
FK “Šiauliai": I lygoje žais FK "Šiauliai"
- "Tauras", o II lygoje - FK "Šiauliai"
- "Logika".

Gal susibūrę j krūvą Šiaulių miesto 
futbolininkai bei treneriai pasieks, kad 
Šiaulių futbolo kom anda vėl kovos 
dėl Lietuvos futbolo Čempionų vardo. 
Tad tikėkime, kad po kelerių metų 
Š iauliuose pam atysim e garsias 
E u rop os  fu tb o lo  kom andas, 
žaidžiančias su FK "Šiauliai".

Jonas ZOLUBAS

Valdžios vyrai šypsosi -
šypsokimės ir mes

Žilvinas SKAČKAUSKAS

VISKAS 
BRANGU...

(vieno “ tipo” monologas - 
humoreska)

Atsikėliau... Ką veikt, ką daryt9 
Aha, šeštadienis - į turgų! Bet - atsargiai 
kaip prie minos! Vaikščiok, apžiūrinėk, 
bet nepirk, prisilaikyk kišenėj pinigą! 
Toks m omento reikalavimas. Po 
vakarykščios.

G alva-it telefono stulpas. Dūzgia. 
Irgi po... Gurkštelėjau alaus. Norėjau 
dar mostelt, bet prisiminiau momentą.

...Ką veikt, ką daryt? Laikraščius 
p irk t?  P us litr is  už v ienetą ! 
Penkiasdešimt senais. Momento, taip 
sakant!

J knygyną užėjau - trys gabalai už 
egzempliorių! č iu p o  kaina šunim už 
kojos, nešiau vilnas lauk!

S p o rto  p rek ių  pa rd u o tu vė j 
krepšinio kamuolys - dešimt "tonų". 
Tūkstantis talonų! Išties, kaip anksčiau 
rašydavo, auksinis metimas!

Praalkau. ] valgyklą nė nėjau - 
brangenybė. Užtat maisto prekių 
parduotuvėj - slėgtainio dar yra! 
"Zelco", senuoju stilium! Pakramčiau 
namuos. Ne kas be žalumynų ir 
prieskonių, bet iš kurtam  pinigo imt?

Ką veikt? Televizorius sugedęs. 
Vežčiau taisyt, bet... Vėlei, kaip

sakoma, finansinė problema...
Išslinkau lauk. K ioske liuose 

cigaretės. Brangios ne pagal kišenę. 
Šokoladukai - irgi.

j šokius? Taip apsirengus? Be to, 
dar už bilietą...

J videofilmą? Irgi puslitis valiuta. 
Irgi penkiasdešim t talonų. Už 
penkiasdešim t ta lonų  kadais... 
Talonas - dvigubai stipresnis už rublj. 
Už šimtą rublių prie Chruščiovo...

Galva suskaudo nuo skaičiavimo. 
Ar nuo vakarykščios. Nėr gyvenime 
gyvenimo, kai kapeikom... centais 
turi taupyt, degtuką j kelias dalis 
skaldyt...

Dar paslam pinė jau. A tsirūgo 
"z e lc a s " .  Senas, m atyt. Nėr 
gyvenime... "Gėrimai visą parą". Et, 
vis tiek, nors rūgmeną nuplausiu... 
Turit ko? "Napoleonas" pigiausias?.. 
Duokit... "Kiek, kiek..." - šim tągramų!

MANO 
GROŽIS - MANO 

TURTAS
Jeigu norite nusikirpti karčiukus, 

reikia žinoti kai kurias smulkmenas. 
Pirmiausia, kirpti šlapių plaukų 
negalima - kai jie Išdžius, rezultatas 
gali būti labai netikėtas. Antra, 
kaktos plaukai turi derintis ne tik 
prie veido, bet Ir prie kaktos formos. 
Jeigu kakta neaukšta ir siaura, 
karčiukai turi būti ne vešlūs, nukirpti 
"sluoksniais”, ir jų dalj reikia 
sušukuoti į viršų. Jeigu kakta 
aukšta, kaktos plaukai turi būti ilgi 
ir taip pat nukirpti "sluoksniais” 
(kerpant karčiukus, plaukus reikia 
laikyti statmenai kaktai). Jeigu 
kakta plati, kaktos plaukai taip pat 
paliekami ilgi, bet sušukuoti | šonus. 
Viena iš jaunų merginų problemų - 
išsišakojantys plaukų galai. Todėl 
plaukus reikia ne tik reguliariai 
kirpti - svarbu juos tinkamai ir 
išplauti. Prieš plaudamos plaukus 
būtinai iššukuokite.

Plaukų priežiūra - tai mokslas. 
Pirmoji pamoka -  kaip nereikia 
plauti plaukų.

Negalima rinktis šampūną pagal 
kvapą, - esančios jame kvapniosios 
m edžiagos nežada nieko gero. 
Paprastai kuo žemesnė kokybė, tuo 
aromatingesnis kvapas. Venkite 
nuodingų ir ryškių spalvų šampūnų. 
Labiausiai priimtinos spalvos - rusvai 
gelsva, geltona, vaiski.

* *  *

Jokiu būdu nepilkite šampūno ant 
galvos srovele iš flakono. Jeigu 
šampūnas koncentruotas, atskieskite 
jį vandeniu delne ir tik tada juo plaukite 
plaukus. Tai taip pat padeda sutaupyti 
šampūną, kas mūsų dabartinėmis 
sąlygom is labai svarbu.

*  *  *

Antrą kartą šampūną plaukuose 
reikia gerai išputoti ir tada galvą išplauti.

Išplovus šampūną, būtina gerai 
perskalauti galvą (bent 5 kartus). Po 
to  plaukus reikia ne iššluostyti, ne 
ištrinti, o  prispaudžiant rankšluostį 
ju o  tik sugerti drėgmę.

* *  *

N e iš tepk ite  šva rių  p laukų 
nekokybišku ir riebiu balzamu, - 
atrodys tarsi plaukai vėl labai greitai 
susiriebalavo.

*  *  *

Priemonių, pagreitinančių plaukų 
augimą, nėra. Plaukai natūraliai 
užauga per mėnesj 1 cm. Ląstelių 
dalijimasis, kurio pasekmė yra plaukų 
augimas - greičiausias procesas 
visame žm ogaus kūne.

* * *

Kadangi trum puose plaukuose 
pleiskanos labai matosi, susidaro 
įspūdis, kad vyrai jų turi daugiau. Bet 
iš tikrųjų abi lytis pleiskanos kamuoja 
vienodai.

*  *  *

Yra normalu, jei per dieną iškrenta 
apie 80-100 plaukų.

*  *  *

Kad plaukai būtų tankesni ir ilgesni: 
prieš miegą kruopščiai ir ilgai 

š u ku o k ite  ju o s  nem eta linėm is  
šukom is ar šepečiu;

stojus jaunačiai, nukirpkite vaikui 
plaukus, kad geriau augtų;

nuolatos kirpkite plaukų galiukus, 
kad nesišakotų;

va lgyk ite  daugiau kukurūzų 
aliejaus, -plaukai bus tankesni.

* *  *

Svarbiausia - žinoti savo plaukų 
tipą ir kokybę. Bet apie tai - kitą kartą. 
Parengė Pranutė ŽUKAITYTĖ

Ne... du šimtus. Arba... v isą  butelį. 
Bonkę, kitaip tariant! Ar jžiūriu kainą?! 
jžiūriu! Brangu?! Nebrangiau už 
pinigus - m es juos valdom, o ne jie 
mus! Vis tiek gyvenim o nėra! 1 
"sveikatą !"
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Avinas
š i savaitė Jums - sėkminga. Galimos 

problemos trečiadienį. Tai pelno, dovanų, 
naujų draugysčių laikas.

Jautis
Pirmadienį, antradienį, trečiadienj 

nespręskite reikalų, gerai jų  nepatikrinę. 
Bus užmaskuotų aplinkybių, galinčių Jums 
pakenkti. Nuo ketvirtadienio tinka užsiimti 
savo kūnu, sve ikata , išvaizda. 
Neprisivalgykite savaitgaly. Pavojus 
papilnėti. Sėkmė lauks šeštadienį. 

Dvyniai
Laiku padės draugai. Tačiau trečiadienį 

galite susipykti. Netikėtai keisis planai. 
Sieloje kils anarchiškas neramumas. Nuo 
ketvirtadienio venkite didelio krūvio. 
Savaitgalis bus džiaugsmingas ir gražus. 

Vėžys
Savaitės pradžioje Jūsų autoritetas 

augs. Intuityviai siekite savo tikslo. 
Trečiadienį saugokitės konfliktų su valdžia. 
Atsiras naujų draugų darbe. Savaitgaly 
netikėtai sužinosite, kad esate slaptai 
mylimas.

Liūtas
Pirmomis savaites dienomis galite 

išvykti. Ryšiai su užsieniečiais bus vaisingi. 
Vėliau j Jus gali gražiai pažiūrėti valdžia. 
Pajusite tikros draugystės vertę.

Mergelė
Pirmadienj, antradienį išnaudokite 

bizniui, investicijoms. Trečiadienj gali 
pablogėti žarnyno veikla. Penktadienj 
būkite atidūs ir apdairūs. Savaitgaly gerės 
santykiai tarp tėvų ir vaikų.

Svarstyklės
Meilės, poezijos ir ramybės savaitė. 

Nuo ketvirtadienio jausite energijos 
antplūdj. Šeštadienį geros tolimos 
kelionės.

Skorpionas
Savaitgalis vėl fantastiškas, bet jį reikės 

užsidirbti. Jus grauš pareigos jausmas ir 
pusę savaitės naikinsite save darbu. 
Sveikatai pavojingas trečiadienis.

Šaulys
Daug meilės strėlių prigaminote šiai 

dienai, net bendradarbius apšaudysile. 
Tačiau penktadienį galite likti nesuprastas. 
Suvaldykite aistrą. Savaitgaly bus saldus 
"medaus Mėnuo".

Ožiaragis
Artimųjų meilė saugiai šildys. Nebūkite 

kategoriški trečiadienį, pabandykite laimę 
burtuose, lošime. Tai darykite ketvirtadienį. 
Šeštadienį galite užsiimti generaline tvarka, 
perstatinėti baldus. Bus įspūdingai gražu. 

Vandenis
Savaitė  p ras idės  m a lon iom is 

naujienomis. Tvirtinkite šeimos ryšius. 
Ketvirtadienį ir penktadienį Jūsų širdis 
bus kupina meilės 

Žuvis
Antradienį pildykite savo aruodus. 

T re č ia d ien į pavo jus tu r tu i. Nuo 
ketvirtadienio porą savaičių pailsėkite, 
bent sumažinkite krūvį. Savaitgaly būkite 
tik su šeima Tai neišsenkantis jėgų šaltinis.

(Iš TELE-3 laidos)

MALONŪS ŠIAULIEČIAI,
I grupės invalidus, senatvės 

pensininkus, sulaukusius 80 ir daugiau 
metų, kurių šeimose nėra darbingų 
asmenų, šeimas, auginančias 4 ir 

daugiau vaikų, prašome papildomai 
registruotis socialinės rūpybos skyriuje 
dėl kieto kuro įsigijimo. Mūsų adresas: 

Aušros alėja Nr. 29 (7 k.)
Registracija vyks iki 1994.02.20.
Būtina turėti šiuos dokumentus: 

pasą, invalido pažymėjimą, 
namų knygą.

Gerbiami radviliškiečiai,
visus Jus, buvusius trem tinius, politinius kalinius, kviečiame 

į susirinkim ą, kuris įvyks š. m . sausio  22 d. (šeštadienį) 11 
val. R adviliškio Gražinos vidurinėje m okykloje (prie 
bažnyčios).

A p ta rę  reikalus, pasižiūrėsim e Šiaulių trem tin ių  paruošto  
vaid in im o, pasiklausysim e R adviliškio trem tin ių  choro, 
pasivaišinsim e atsineštais sum uštiniais, a rb a ta .

P rašo m e aktyviai dalyvauti.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 

Radviliškio skyriaus taryba

Dvasinio pasaulio toliai 
- mumyse! Kviečiame į
susitikim ą su Sankt 
Peterburgo relig inės- 
filosofinės m okyklos  
vadovais, knygų “ Už 
regimumo ribos" ir “Sielų 
gelbėjimo kalendorius" 
autoriais

RMA
Kviečiame 

j  naujai atidarytą 
importinių automobilių 

detalių parduotuvę. 
Pastoviai organizuojame 

keliones į  
Olandiją,
Vokietiją 

ir  Vengriją 
p irk ti automobilių.

Sutvarkome dokumentus ir  
draudimą

Laukiame Jūsų 
darbo dienomis 10 -1 8  val. 

Trakų 12 
(buvęs "Palydovo" kinoteatras) 

Tel.: 35 316

SVEIKINAME!

Šiaulių miesto Tarybos deputatai, 
skaitantys “Aušros alėją ", džiaugiasi 
širmuoju laikraščio numeriu bei tikisi 
sulaukti 100000-ojo.

Ilgiausių metų, ilgiausių!

PADĖKA
Šimtąjį numerj išleidžianti, 

žlugdom a, m urkdom a ir 
terorizuojama "Aušros alėja" 
dėkoja “Šiaulių kraštui" už 
nemokamą reklamą.

Laikraščio leidėjai, steigėjai, 
žunalistai ir kiti gerbėjai

LIETUVOS RADIJO PROGRAMA

Aleksandru 
Gromakovskiu ir

Chalima Bairamukova.

Renginys Įvyks š. m. 
sausio 20 d. 18.30 val. 12- 
osios vid. mokyklos salėje. 
Norintiems sausio 21 d. 
bus teikiama dvasinė 
konsultacija. Paskaita ir 
konsultacijos ap m o 
kamos. 

Vyks prekyba šiomis ir 
kitomis knygomis.

Šiaulių sveikuolių klubas

Antradienis, sausio 18 d. 
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 "Sveiki 

gyvi". 8.00 Žinios. Laikraščių apžvalga.
9.30-13.00 Aktualijų studija (tel. 66 22 
87). 11.30 Informuoja VRM tarnybos. 13.10-
15.00 Vidudienio koncertas. 18.30 
Muzikiniai sveikinimai. 19.15 Kultūra ir 
religija. 19.45 Pasaka. 21.12 Dainuoja S. 
Rosenas, groja R. Klaidemanas.

antroji programa
8.00 Žinios. Radijo programa. 13.00 

Šiandien laikraščiuose. 15.05 Pasaulio 
meno meistrai. Koncertuoja M. Biješu, 
R. Kereris ir V. Tretjakovas. 16.05 Po 
lyros ženklu. S. Santvaro "Saulėlydžio 
sonetai". 17.05 Koncertuoja folkloro 
ansamblis "Duja". 17.30 Paskutinis suolas.
18.30 Detektyvas. 19.30 Koncertų salėse. 
Skambina I. Kliauzaitė, smuikuoja I. 
Armonaitė.

Trečiadienis, sausio 19 d. 
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 "Sveiki 

gyvi". 9.30-13.00 Aktualijų studija (tel. 
66 22 87), 10.30 Premjero priimamasis.
11.30 Informuoja VRM tarnybos. 13.10-
15.00 Vidudienio koncertas 18.30 
Muzikiniai sveikinimai. 19.15 Sutik mane. 
21.12 Plokštelė •'Gyvenimo scena” . 
Dainuoja P. Kas.

antroji programa
13.00 šiandien laikraščiuose. 14 00 

š ių  dienų muzika. Danų kompozitorių 
kūriniai. 15.05 Pasaulio meno meistrai.
16.05 Skaityti ar neskaityti? 17.30 Eureka.
18.05 Nauji Lietuvos RTV lengvosios 
muzikos orkestro ir solistų įrašai. 18.30 
Detektyvas. 19.30 Koncertų salėse. G. 
Malerio "Daina apie žemę” .

Ketvirtadienis, saus io  20 d. 
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 "Sveiki 

gyvi". 8.00 Žinios. Laikraščių apžvalga.
9.30-13.00 Aktualijų studija (tel. 66 22 
87). 11.30 Informuoja VRM tarnybos. 13.00-
15.00 Vidudienio koncertas. 16.50Taisyk 
žodžiui kelią. 18.30 Muzikiniai sveikinimai.
19.15 Kultūros puslapiai. Red. L  Jonušienė.
19.45 Pasaka. 21.12 Z. Fibicho ir Dž. 
Fyldo kūriniai, 

antroji programa
13.00 Šiandien laikraščiuose. 14.00 

"Mažosios studijos" programa. 15.05 
Pasaulio meno meistrai. Skambina V. 
Klaibernas... 16.05 Terra phantasia, A. 
Dneprovo "Grinbolo ferma". 17.30 Tu ir 
aš. 18.05 Dainuoja Kristina. 18.30 
Detektyvas. 19.00 Naciona linės 
filharmonijos atidarymas. Groja Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja 
J. Domarkas.

DĖMESIO!
UAB "LARA" nuo 1994,01.25 nutraukia savo veiklą.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Antradienis, sausio 18 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25 Žinios. 8.50 Sveika, 
Prancūzija. 18.00 Žinios. 18.10 Bi Bi Si 
žinios. 18.40 Žinios. 18.50 Programa 
vaikams. 19.30 IŠ kino klasikos archyvų. 
19.55TV anonsas. 20.00 Viso gero. 20.15 
Valstybė ir pilietis. 21.00 Panorama. 21.35 
Teatro retro - ir... gangsteriai. 22.15 Men. 
f, "Patikimas žmogus", 23.15 Vakaro žinios. 
23.35 "Via Bahica-93".

TELE-3
8.30 Animac. filmai. 9.30 Aerobika,

10.00 DSF kelionės. 10.30 Filmas "Budinti 
vaistinė". 3 s. 11.00 Filmas "Kelionių 
pasaka". 12.40; 14.57 Anglų k. pamokėlės.
15.00 Animac. filmai. 16.00Muzika. 17.00 
Sportas. 18.00 Pažintinis dok. filmas. 18.30 
TV serialas “ Budinti vaistinė". 3 s. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20; 21.30; 23.35 
Anglų k. pamokėlės. 19.25 Vitrina. 19.40 
Filmas "Santa Barbara". 20.30 jdomūs 
žmonės. 21.00 Tele-3 žinios. 21.05 CNN 
naujienos. 21,33 F. "Tokia Zuzana ir kiti". 
4 s. 22.00 Filmas (Stok, arba mano mama 
šaus). 23.40 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Men. f. "Tiesiog 

Marija". 9.10 Žmogus ir jstatymas. 11.00 
Naujienos. 11.20 TV men. filmas "Temos 
vaikystė". 1-2 s. 13.55 Animac. f. 14.00 
Naujienos. 14.25 Dalykinės žinios. 14.40 
Verslininkas. 15.10 Veikla. 15.20 TV f. 
"Mano šeima ir kiti gyvūnai". 1 s. 15.50 

Tarp mūsų šnekant. 16.10 XVI tarptaut. 
Maskvos kino festivalis vaikams ir jaunimui. 
16.50 Privatininko abėcėlė. 17.00 
Naujienos. 17.25 Už kulisų, 17.50 Animac. 
f. 18.00 Apie orus. 18.05 Men. f. "Tiesiog 
Marija". 18.55 Tema. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama 20.00 Naujienos. 
20.35 Apie orus. 20.45 Auksinis šlageris.
21.30 Iš pirmų rankų. 21.45 Men. f. 
"PagamintaTSRS". 23.15 ‘Teleskopas".
23.30 Langas naktyje. 24.00 Naujienos. 
0.20Spaudos ekspresas. 0.30 Krepšinis. 
CASK-"Dinamo".

Trečiadienis, sausio 19 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25 Žinios. 8.50 Šeimos 
albumas. 9.15 Kompiuterių kronikos 18.00; 
18 10; 18.40 Žinios. 18.50 Animac. f. 19.30 
Krikščionio žodis. 19.40 Kelias. 20.15 
Kažkas kažką... 21.00 Panorama, 21.35 
NTV programa. 22.35 "Via Baltica-93".
23.15 Vakaro žinios. 23.35 Roko žvaigždės,

TELE-3
8.30 Animac. filmai. 9.30 Aerobika.

10.00 F. “TokiaZuzana ir kiti". 5s. 10.30 
Ryto muzika ir... 10.55 Filmas "Santa 
Barbara". 11.45; 14.57 Anglų k. pamokėlės.
15.00 Animac. filmai. 16.00 Muzika. 17.00 
Dailusis čiuožimas. 16.00 Žiemos 
olimpinės žaidynes. 18.30 Pažintinis dok. 
filmas. 19.00 Naujausios žinios. 19.20; 
21.30; 23.40 Anglų k. pamokėlės. 19.25 
Smulkmenos. 19.40 Filmas "Santa 
Barbara". 20.30 TELE-3 informacija. 20.45 
Langas j gamtą. 21.00 TELE-3 žinios.
21.05 CNN žinios. 21.33 "Laisvas žodis".
22.00 Filmas "Galiūno pasveikinimas".
23.45 Krepšinis.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.40 Men. f. "Tiesiog 

Marija". 9.30 Gyvūnijos pasaulyje. 10.10 
Maratonas-15.11.20 TV men. f. "Kapitonas 
Frakas". 1 s. 12.30 TV men. f. "Viktorija".
14.00 Naujienos. 14.25 Verslininkas. 15.20 
TV f. "Mano Šeima ir kiti gyvūnai". 2 s. 
15.50 Maratonas-15.16.30 Animac. f. 17.00 
Naujienos. 17.25 Eteryje "M ir". 17.50 
Dokumentai ir likimai. 17.55 Animac. f.
18.05 Apie orus. 18.10 Men f. "Tiesiog 
Marija". 19.00 Už Kremliaus sienos. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.35 Apie orus. 20.45 
Anšlagas, anšlagas. 22.05 Men. f. 
"Moterys". 24.00 Naujienos. 0.20 Spaudos 
ekspresas. 0.30 MTV.

Ketvirtadienis, sausio 20 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25 Žinios. 8.50 Viso geriausio. 
18,00; 18,10; 18,40 Žnios. 18.50 Programa 
vaikams. 19.30 Anglų TV komedija "Ponas 
Bynas" - "Saugokis vaiko, pone Bynai".
19.55 TV anonsas. 20.00 Katalikų TV studija.
20.30 "22". 21.00 Panorama. 21.35 
Europos dailusis čiuožimas. 22.20 Anglų 
TV serialas "Nerami tarnyba" - "Tik 
pokštas". 23.15 Vakaro žinios. 23,35 "Via 
Baltica-93".

TELE-3
8.30 Animac. f. 9.30 Aerobika. 9.58 M. 

Rostropovičius. 11.10 Filmas "Santa 
Barbara". 12.00; 14.57 Anglų k. pamokėlės.
15.00 Animac, f 16.00 Muzika. 17.10 
Dok. filmas. 18.00 Pažintinis dok. filmas.
18.30 Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20; 21.30; 0.10 Anglų 
k. pamokėlės. 19.25 911. 19.50 Filmas

“Santa Barbara". 20.40 911.20.55 TELE 
3 žinios. 21.00 CNN žinios. 21.33 F. 'Tok* 
Zuzana ir kiti". 5 s. 22.00 Muzika. 22.15 
Filmas. 0.15 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.30 Men. f. "Tiesiog 

Marija", 9.20 Keliautojų klubas. 11 .207v 
men. f. "Kapitonas Frakas". 2 s. 14,oo 
Naujienos. 14.25 Verslininkas. 14.55 Kaip 
pasiekti sėkmės. 15.1 OTVf. "Mano šeima 
ir kiti gyvūnai". 3 s. 1540 Šoka "Solnyško
16.10 "...Iki 16-os ir vyresniems". 16,5o 
Technodromas. 17.00 Naujienos. 17.25 
Labirintas. 17.50 Dokumentai ir likimai.
18.00 Apie orus. 18.05 Men. f. "Tiesiog 
Marija". 18.55 Matadoras. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.35 Apie 
orus. 20.45 Loto "M ilijonas". 21.15 M. f 
"Tvin Pyksas". 23 s. 22.20 Susitikimas 
su poetu B. Čičibabinu. 23.10 50X50 
0.30 Spaudos ekspresas. 0.40 Futbolas.

SAT 1
Antradienis, sausio 18 d.
18.30 Regioninė programa. 19.00 "Lošk 

va bankl” . 20.00 Žinios. 20.18 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 21.15 
Liaudies muzikos auksinis hitparadas.
22.10 Gelbėtojas. 23.00 U. Mejeris: 
"Nesutinku!" 24.00 “TV veidrodis' 
Reportažai.

Trečiadienis, sausio 19 d.

18.30 Regionine programa 19.00 "Lošk 
va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 21.15 
“ Hanteris: karštais pėdsakais". JAV 
krim in a lin is  seria las, 23.00 
"Sąmokslininkai” . JAV kriminalinis serialas.
24.00 “ Rizikingas biznis". JAV komdeija.

Ketvirtadienis, sausio 20 d.
1 8 .»  Regioninė programa. 19.00 ‘‘Lošk 

va bank!". 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 21.1?) 
"Volfo policijos nuovada” . Vokie-tijor 
kriminalinis serialas. 22.15 Tiesio-gine 
laida su M. šreinemakers. 0.15 “ Ftykliai". 
JAV ir Meksikos nuotykių, f. ,

BALTIJOS TV
Antradienis, sausio 18 d.
18.00-2.40 Lenkijos TV I programos 

retransliacija.
Trečiadienis, sausio 19 d.
18.00 Lenkijos TV I programa. 20.00 

Žinios. 20.05 Nemiegok dar... 20.30 Kinas 
- mano meilė. "Žvaigždės giminas” (JAV) 
2230 Baltijos naujienos. 0.30-2.20 Lenkijos 
TV I programa.

Ketvirtadienis, sausio 20 d.
18.00 Lenkijos TV I programa. 20.00 

Žinios. 20.05 Problemos. Požiūriai. 
Perspektyvos. 20.30 “ Pantonimos 
žingsniai Arklių gatvėje...” 21.30TV ringas 
"Neiškok žodžio kišenėje". 22,00 Kablys, 
Lietuvos krepšinio lygos apžvalga. 22.30 
Baltijos naujienos. 0.30-2.20 Lenkijos TV 
I programa.

ŠIAULIŲ VT IR PALYDOVINĖ 
PROGRAMA

Antradienis, sausio 18 d.
18.00 MTV. 19.00 Pirk, parduok, 

in fo rm uok. 19.15 Ž in ios . 19.35 
"Sodžius". 19,50 Keliai keliai. II laida 
20.20 Nuotukių filmas "Robinas Hudas 
vagių princas". 22.50 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok. Žinios. 23 .20-2,00 
Palydovinė programa.

Trečiadienis, sausio 19 d.
18.00-19.00 MTV. 19.00 Pirk. 

parduok, informuok. 19 .15-21.10  Tango 
TV programa. 21 10-21.20 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". 21.20-22.30 
Baltijos TV programa. Baltijos naujienos. 
0.30-2.00 Palydovinė programa.

Ketvirtadienis, sausio 20 d.
18.00-19.00 MTV. 19.00 Pirk 

parduok, informuok". 19.10 Žinios.
19.30 Studijoje svečias. 19.40 Argos TV 
programa: animacinis filmas, meninis 
filmas, "Laida N". 22.00 Kartojama "Pirk. 
parduok, informuok” . Žinios. 22.30-0.30 
Baltijos TV programa. Baltijos naujienos. 

0.30-2.00 Palydovinė programa.

KABELINĖS TV PROGRAMA
Antradienis, sausio 18 d.
19.00 Men. f. "Visam laikui". 20.30 

Men. f. “ Maišai lavonams". 22.05 Men ' 

"Stebuklingi burbulai".
Trečiadienis, sausio 19 d.
19.00 Men. f. Ateities kovotojai 

20.40 Men. f. "Paslaptingasis 
gyvenimas". 21.20 Men. f. "Deleksio 
kryžkelė".

Ketvirtadienis, sausio 20 d
19.00 Men. f. "įsiveržimas j«3a’ •

20.30 Men. f. "Ketvirtasis karas". 221 
Men. f. "Kas norėjo mirti".
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