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A lg im a n ta s  S Ė JU N A S

REMKIME TĖVYNĖS 
ATGIMIMO SĄJUNGĄ - 

MŪSŲ GERESNIO 
GYVENIMO VILTIc

Dar v isa i nesen ia i L ietuva rinko  naują Seimą, P rezidentą. Bet p ra ė jo  
a u ne m ėnuo, ne  du. o beve ik  iš tisas pusm etis. R inkim ų rezu lta ta i 
iandien akivaizdūs - tu rim e va ldančią ją  partiją , užba igėm  d idž ią ją  
ii rami dės statybą su Prezidentu viršūnėje. Vis iš  tos pačios valdančiosiosl 
au senia i j i  ruošės i vė l a te it i į  valdžią. I r  a tė jo ... O rezu lta ta i - akivaizdūs  
neįtikė tina i sta igus gyven im o b logė jim as, fan tastiškos p rek ių  kainos, 
šaldyti a tlyg in im ai, pensijos, s tipen d ijos , ne įkandam os vaistų kainos. Ir  
kurdds. G re itėdam i krin tam  į  duobę, ku rios  dug no  dar nesim ato, 
laugumai, matyt, š ito  re ikė jo . Ką išs irinkom , tą  i r  turim .

Ar dabar ja u  p ra re g ė jo m ? S upra tom ? Pasim okėm ? A r neapgavo?  
em elavo? A r nesakėm ? Ką gi. D augum a lėm ė i r  turim , ką turim , 
tė jom e į  naują būseną. Turim e nep rik lausom ą valstybę su la b a i nuskur
usiais gyvento ja is, su s ia u tė janč iom  n u s ika ltė lių  gau jom , su b e jė g ia i 
risėtvarkos sistem a, su  sukč ia is  ir  ko rupc ija , su gam yklų  nom enklatūra, 
ogčiomis pasirašinėjančia algalapiuose, kad tik  nepamatytų sau paskirtų  
Igų dydžio  jų  p a č ių  da rbuo to ja i. A to trū k is  ta rp  vargšų daugum os ir  
aujelės tu rt in g ų jų  sp a rč ia i d idė ja . LDDP to  r ie d a n č io  vežim o sus tabdyti 
iškial nepa jėg i. P rez identas lem ena, g ird i, ap ie ka inų  š u o lį n ieko  
e tino jęs, nors “ L ie tuvos a id a s ”  ja u  kovo  23 d. pe rsp ė jo  Lietuvos  
yventojus ap ie  num atom ą m a is to  p ro d u k tų  kainų šuo lį. M onopo lin ė  
om enkiatūra neb ek lauso  ne i savo p a rtijo s  g im dyto jos , n e i Prez idento , 
ituacija da ros i p avo jin ga  valstybe i, tauta i, L ietuvai.

Kas pas irūp ins, kad  žm onėm s b ū tų  a ts ta ty ta  nuosavybės te isė į  
ėmę? Kas pas irū p ins , ka d  ū k in in ka i gau tų  kred itus pa lank iaus iom is  
ąlygomis? Kas paža bos  m o n o p o lijų  o rgan izuo tą  ka inų šok į?  Kas su- 
amdys partinės  nom enk la tū ros  saviva lę ? Kas pasirūp ins, kad  L ie tuvo je  
gimtų kultūra, švie tim as, lie tuv iška  dvasia? Kas pas irūp ins , kad p e n 
imukas tu rė tų  ką valgyti, o sunk ia i sergąs ligon is  g a lė tų  n u s ip irk ti 
aistų?

Šitiek bėdų užgriuvo m ūsų valstybę. Padėkim e ja i i  Visi, kas supran- 
<m ir  galim . Kokia p o lit in ė  jė g a  g a lė tų  im tis  š io  da rbo?  Tiems, ku riem s  
utinės žm onių sąveikos id ė jos  svetim os - nepajėgs. Akys ne juč iom  
jkrypsta į  bes ikurianč ią  Tėvynės A tg im im o  Sąjungą. Są junga vadovau- 

dorov in iu  a tg im im o procesu , ka ip  ga ling iaus iu  p o litiko s , dvasin ių  
rtybių, kūrybos ir  ve rs lo  s tab ilum o veiksniu. M ūsų a ts ta ty ta  va lstybė  

ta rnauti m ūsų gerove i, do rov in iam  šeim os, m okyklos i r  verslo  
gimimui. L ietuvos A tg im im as be  p o lit in ė s  žm on ių  ve ik los yra ne įm ano- 

Todėl rem kim e Tėvynės A tg im im o  Sąjungą - m ūsų g ražesn io  
venimo viltį. Nesidairykim e į  šalis, nelaukime, kad kažkas viską padarys  
mus. M ūsų laukia do ras  darbas m ūsų p a č ių  nam uose. Padėkim e  

Istybei i r  sau patiem s. V ienykim ės ir  būsim e iš g irs ti! V ilč ių  d a r yra. 
Itū rinė  m ūsų tautos p a tir t is  nušv ies m um s visiem s m ate ria lin ių , dva- 
Iių  ir  gam ybin ių iš te k lių  p a n audo jim o  kryptį. Laikas ne laukia...

POLICININKAS UŽDIRBA TIK TRUPUTI 
DAUGIAU NEI GAUNA PENSININKAS, TAČIAU 

STREIKUOTI JAM DRAUDŽIAMA
- Ar galite pasakyti, kiek jūs šiuo 

metu uždirbate? - vienoje spaudos ■ 
konferencijoje paklausiau Šiaulių 
miesto policijos komisariato vyr. 
komisaro Algimanto Songailos.

- Kodėl gi ne. Galiu. Praeitą mėnesį 
gavau beveik 12000 talonų.

- Tiek nedaug! - neištvėrusi balsiai 
nusistebėjau.

- O kokia vidutinė eilinio policin
inko a! j  a?

- Penki, šeši tūkstančiai. Žinote, 
ateina pas mus darbuotojas ir sako:

“ Neturiu už ką vaikams valgyti 
nupirkti” . Situacija nelengva, - kon
statavo vyriausiasis Šiaulių miesto 
policininkas.

Atsimenu prie Premjero G. Vag
noriaus sunkų ir pavojingą darbą 
dirbantys policininkai atlyginimu 
nesiskųsdavo. O dabar? Ką jiems 
daryti? Darbo diena - nenormuota. 
Beveik kasdien mieste sprogimai, 
didėja nusikalstamumas... Ar įveiks 
pusa lkanis po lic in inkas  jm itusj 
nusikaltėlį?

Tiesa, dabar tvarkos saugotojams, 
kaip ir biudžetinių organizacijų dar
buotojams, “ primetė”  tuos 10-15 
proc. Tačiau kas iš to? Atlyginimas 
padidėjo tik keliaisšimtais, o kainos! 
Beprotiškai pabrango mėsa ir jos 
gaminiai, kiti maisto produktai. Ką 
daryti policininkui? Streikuoti - 
draudžiama. Užsiimti bizniu ar 
laisvalaikiu dirbti ką nors, taip pat 
negalima. Kodėl?

G in ta rė  BRUŽAITĖ 
Tęsinys kitame numeryje

Mieli šiauliečiai,
pergyvename nelengvą metą. Neramu dėl mūsų pačių ateities, dėl Lietuvos. Todėl 

visus, visus balandžio 14 d., trečiadienį 18 val. kviečiame atvykti į Šiaulių miesto
savivaldybės salę, kur įvyks susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu

’  prof. VYTAUTU LANDSBERGIU
Išgirsime minčių apie mūsų tolesnį kelią, apie mūsų Tėvynės ateitį, apie Tėvynės 

Atgimimo Sąjungos tikslus ir siekius.

SURINKTA 
ŠIMTAI 

MILIJONŲ. 
KAS JIE, 

\PAŽAD ŪKAI ?
Apie (ai - kitoje 
“Aušros alėjoje ”

VELYKŲ VARPAMS 
SKAMBANT

LIETUVĄ ATVYKSTA TARPTAUTINĖS KATALIKIŠKOS TRADICIJŲ, ŠEIMOS 
IR NUOSAVYBĖS GYNIMO ORGANIZACIJOS (TFP)

11 ASMENŲ DELEGACIJA
ekmadienio rytą Velykų varpai 
ia ir gamtą, ir žmones, skelbdami 
kėlimą ir kviesdami žm ones pr- 

Katalikų bažnyčia reikalauja 
ieną sutikti apsivalius, atlikus 
'a. Tai - ne tik atskiro asmens 
s j atgimimą, tai tinka ir visai 

Lietuva pakilo nepriklausomos 
ybės gyvenimui, tačiau j naują 
'nirną turime ateiti apsivalę nuo 
o susitepėme per okupacijos 
itmečius, kurie nepraėjo be 

akų nei žm onių širdyse, nei 
nėje. J naują Lietuvą turime eiti 

Ivasinj atsinaujinimą, per dva- 
atgimimą. Džiugu, nes Šiuose 
ose nesame v ien iš1 J Lietuvą 
sta tarptautinės katalikiškos 
ijų, Šeimos ir nuosavybės gy

nimo organizacijos (TFP) 11 asmenų 
delegacija. Ši organizacija dar 1990 
metų vasarą surinko 5,3 m ilijonus 
parašų po peticija, reikalaujančia 
pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. 
1990 metų gruodžio m ėnesį TFP 
organizacija lankėsi Lietuvoje, peti
cijos tekstą įteikė Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos pir
m ininkui Vytautui Landsbergiui, o 
tekstą su parašais - TSRS preziden
tui M. Gorbačiovui. Tuo metu tai buvo 
didžiulė parama Lietuvai ir laisvės 
siekiantiems jos žm onėm s. Minėta 
peticija įrašyta j Gineso rekordų knygą 
kaip surinkusi daugiausia parašų per 
4 mėnesius.

Šį kartą delegacijos lankymosi 
tikslas - sustiprinti Lietuvos žmonių,

siekiančių laisvės, demokratijos, 
atgimusios doros Lietuvos dvasią, j 
susitikimus kviečiamas jaunimas. 
Delegacijoje - įvairių profesijų,jauni 
žm onės iš Argentinos, Brazilijos, 
Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos, 
Belgijos ir kitų valstybių. TFP organi
zacijos nariai tiki ypatingu Lietuvos 
vaidmeniu, griūvant komunistinei melo 
imperijai.

Šventu Velykų proga v isus 
nuoširdžiai sveikinu, linkiu ištvermės 
ir geros nuotaikos.

A ntanas RAČAS
Seimo narys 

Pastaba: TFP delegacijos pro
grama - 4 puslapyje.

pažinimo asis
BALANDIS prasidėjo nauju kainų 

šuo liu . P agrind in ia i m a is to  p ro 
dukta i V iln iuje pa b ra n g o  ne t 
dviguba i. Panašu, kad va ldanč io ji 
pa rtija  nebesusitvarko su  savo 
nek lusn ia is  vaikais - nom enk la tū ra  
i r  m onopo lijom is. S u trikęs P rez i
dentas lemena, kad  jis  n ieko  
nežino jęs, jo g  ja m  n iekas nep ra 
nešė, nepasitarė. O žm onės ja u  
i lg is i Vagnoriaus la ikų. Dažnai 
g irdė ti - geros pensijos, stipendijos, 
n eb logas uždarb is buvo ... O dabar 
- vienas vargas. Tai išs ir inkom !

XX-as/s amž/us - pasku tin is  
kom un is tin ių  im p e rijų  byrė jim o  
m etas. Skausm ingas šis procesas, 
m ilijonams žmonių atnešęs kančias, 
skurdą i r  žūtį. L ie ja s i kraujas 
G ru z ijo je , A rm ė n ijo je ,  A z e r
baidžane, Jugoslav ijos im pe rijos  
valstybėse. Nesusitvarko ne t Jung
tin ių  tau tų  pa jėgos. Iš B o sn ijos  Ir 
H ercogavino  s no rė ta  evakuoti 
15000 p a b ė g ė lių ,  b e t  tam  
pasipriešino patys bosniai, b ijodam i 
serbų antpuolių. Ruošiam asi ta ikyti 
serbam s griežtesnes sankcijas. O 
k roa ta i i r  se rba i paske lbė  p a lia u 
bas. Ten la ik in a i ram u.

Rusijo je tebesitęsia dvivaldystė. 
B. Je lc inas  bando s tip r in t i savo  
poz ic ijas . Vakarai n o r i p a d ė ti Ru

s ijos  dem okra tinėm s jėgom s. 
P a ra m ą  p a ž a d ė jo  d id ž io j i  
sep tyn iukė : k laus im ai spręsis, lie 
pos  m ėnesį. D idž ios ios valstybės  
R usija i žada su te ik ti k red itus  - 30  
m ilija rd ų  JAV do le rių . C lin tona*  
ja u  dabar pažadė jo  1,6 m ilija rdo ...

JAV Prezidentas C lin tonas pa 
ruošė  savo šalies ekonom ikos  
stim uliav im o planą. D ė l ged im ų  
atidėtas kosm inio laivo paleidimas. 
O no rė ta  ju o  ty rin ė ti O zono  
sluoksnį. Pasaulio  žm onės suner
im ę: jis  sup lonė jęs. J e i ta p tų  visa i 
p lonas, žem ės - žm on ių  p lane tos  
gyven to jus iš tik tų  m irtis .

Lenkijos Prezidentas L  Valensa 
k ritikuo ja  dabartinę  L ie tuvos p o li
tiką, sakydamas, kad praeitis ne tu ri 
užtem dyti a te ities.

O L ie tuvo je  LDDP tv ir ta i ženg ia  
m on o p o lin io  va ldym o kryptim i, 
nežiūrėdam a n e i reg lam en to , ne i 
K onstituc ijos. Tebesitęsia g in ča i 
d ė l tr i jų  Seimo narių  m anda tų  - 
va ldan tie ji ke tina  ju o s  a tim ti iš 
o p o z ic ijo s : re ik ia  jie m s  ko n s titu c 
inės daugumos ir  tiek. Tuomet būtų 
ga lim a ka ra liška i tvarkytis  viso je  
Lietuvoje. LDDP in teresa i Respub
liko s  sostinė je  - patys d idž iaus i: 
n ep riva tizuo tas  senam iestis, bu 
tai, v ilos. Tai - laba i d id e lis  tu rtas! 
Ką ten  ta rs ies i  su deputa ta is... 
G eriau p a le is ti V iln iaus m ies to  
tarybą, įve s ti t ie s io g in į valdymą, 
p a sk irti savo žm ogų? Tai gyven tų  
sostinė je DDP-istai! Daryk, ką nori, 
nė  šuo nesu lo tų . Ne pasku tin iu  
sm uiku čia gro ja ir  šiauliškis Seimo 
narys Juškus, nag rinė ję s  v iln ie č ių  
klausim us. Nesvarbu, kad Š iau
liuose problem ų daugėja - merdėja 
vandens valym o, nug e lež in im o  
įrengim ų statybos, kasdien kas nors 
s p ro g s ta . N e t P re z id e n ta s  
sus irūp ino  Š iau lių  k r im inog en in e  
s ituac ija  - pats ko n tro liu o s  Š iau lių  
įvyk ius, o Vidaus re ika lų  m in is tras  
- š ia u lie tiško  k ilim o : g a l įves tvarką  
Š iau liuose?

Ž m on ių  kan trybė  tu r i ribas.

Algimantas. DELTUVA



Birutė KYBARTIENE

TOKS SUNKUS KELIAS
Į TIESĄ

DUKRA NENUSILEIDŽIA. ANOT JOS, BUTĄ MOTI
NAI JI PARDAVUSI! TEGUL TEISMAS JAI PRITEISIA 
VISKĄ! KOKĮ SPRENDIMĄ PRIIMS TEISMAS ŠIUOSYK?

Pasirodo, Genutės Toliušienės 
vyras Alfonsas Toliušis ir dukra Nijolė 
Vandzinskienė sudarė neteisėtą tes
tamentą.

- Jūs turite kreiptis j Š iaulių m iesto 
apylinkės teismą dėl šio testamento 
panaikinimo, - pasakė G. Toliušienei 
teisėjas R. Jurgaitis.

Toks ir priimtas š io teism o 
sprendimas. Buvo kovo dvidešimt 
penktoji. J Šiaulių rajono apylinkės 
te ism o salę ieškovė ateis beveik po 
m ėnesio Balandžio penkioliktoji...

kelias j juos - ilgas ir skausmingas.
- Aš trokštu tiesos ir teisingumo, - 

sako senutė.
Kodėl tas kelias j tiesą - toks ilgas 

ir sunkus?.. O ko nori jos jaunesnioji 
dukra Nijolė, kuri savo vestuvinėje 
nuotraukoje atrodė tarsi karalienė? 
Ar ji laiminga, kad iš namų išvarė 
motiną, kurios dėka ji buvo taip 
pasipuošusi? Ar ponia Nijolė paten
kinta, kad jos senutė motina privalo 
ieškotis kampo pas svetimus žmones? 
Dukra su motina susitarti jau negali.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI

KREIPIMASIS
Alkoholiniai gėrimai yra ypatingo poveikio prekė. Todėl Europa ir visos Šiaurės šalys turi sai 

alkoholio gamybos ir naudojimo valstybės politiką.
Konferencijos dalyviai nori atkreipti Jūsų dėmesį j  tai, kad Lietuva ik i š iol dar neturi europietiškos sa\ 

alkoholio politikos. Tai didelis neatsakingumas valstybės mastu i tokią strateginio poveikio žmonėn 
prekę, kokia yra alkoholiniai gėrimai.

Lietuvai taip pat reikalingas kuo skubesnis alkoholio gamybos ir naudojimo valstybės monopol 
įstatymas.

Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį i  tai, kad Lietuvos radijas ir televizija nuolat reklamuoja alkoholimi 
gėrimus ir rūkalus, bet niekaip neranda vietos savo programose alkoholio ir rūkymo problemon 
nušviesti. Tai kelia didelį visuomenės susirūpinimą.

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdži 
Lietuvos Katalikų Mokslo akademijos ir šiaurės šal 
blaivybės ir santūros judėjimų konferencijos dalyvi

Vilnius, 1993-ųjų kovas

- Reiškiu nušalin im ą teisėjui, - 
pasakė G. Toliušienės dukra ir 
atsakovė.

Kokie š io N. Vandzinskienės noro 
motyvai? Jų nebuvo.

- Nušalinim as atmestas, - pasi
taręs pareiškė teismas. - Byla na
grinėjam a toliau.

Vėl išklausyta G. Toliušienė. M oti
nai kalbėti sunku, nors tą daryti ji 
norėtų ramiai, nesikarščiuodama, bet 
tik virpančiu balsu pasakoja skaudžią 
savo gyvenim o istoriją. Ko nori ši 
m oteris? Tik stogo virš galvos savo 
nuosavuose namuose! Bet grįžimo

Koki sprendim ą priims teismas? To 
nekantriai laukė pati G. Toliušienė ir 
nemažai salėje sėdėjusių žmonių... Ir 
s ta iga  iš p o n io s  N ijo lės  
Vandzinskienės nosies pliūptelėjo 
kraujas. Visi sutriko. Motina tai raudo, 
tai balo. Pasviro dukters pusėn...

- Motina pergyvena dėl dukters. Ji 
jaudinasi! Ir to  nepaslėpsi! - pasakė 
man šalia sėdėjusi buvusio Aukščiau
siosios tarybos deputato D. Morkūno 
padėjėja Z. Šliogerienė.

- Iškvieskite greitąją! Greitąją! - 
šūktelėjo atsakovės advokatas.

-Teismoposėdis atidedamas. Bylą

nagrinėsime balandžio 22-ą dieną, - 
pasakė teisėjas R. Jurgaitis ir išėjo iš 
te ism o salės.

Netrukus atvažiavo greitosios 
pagalbos automobilis... Kas atsitiko 
N. Vandzinskienei?

- Nieko baisaus. Susinervino ir 
tiek, - po minutėlės žurnalistei pasakė 
g re ito s io s  p ag a lbos  g yd y to ja  
Rozsbut.

-A r jūsų ką tik apžiūrėta pacientė 
jau negalėjo dalyvauti te ism o 
posėdyje? - pasmalsavau.

- Aš jums jau sakiau - nieko baisaus 
neatsitiko, - nusišypsojo gydytoja 
Rozsbut. - Teismo posėdis galėjo 
tęstis.

Kodėl teisėjas R. Jurgaitis atidėjo 
posėdj? Ar N. Vandzinskienė, daug 
kartų vengusi teismo, ateis j kitą? Ar 
garbingo amžiaus sulaukusi G. 
Toliušienė dar ir dar kart ą bus priver
sta belstis j svetimas duris ir prašytis 
nakvynės? Kodėl net keturis metus 
nagrinėjama ši byla?

Tęsinys. 
Pradžia Nr. 3-13

REFORMŲ PRERIJOSE

SOCIALKAPITALIZMO 
EKSPERIMENTAS: ŽMONĖS NETURI 

KĄ VALGYTI
Kas buvo statoma sovietiniais 

metais, nelabai gerai žinojo ir patys 
statytojai, kurių viršūnėlės jau 
gyveno komunizme: visko pertekę, 
o eiliniams išvystytame socializme 
teko stumdytis eilėse prie "šlap
ios”  dešros. Tą statinj galima 
pavadinti socialkomunizmo vardu: 
socializmas apačioms, o komu
nizmas - viršūnėms. Nors valdan
tieji ir stengėsi šią sistem ą išlaikyti, 
tačiau ji griuvo. Tą suvokę tuom et
inės valdžios tėvai, sukuria “ per- 
estrojką", kaip galim ybę pakreipti 
įvykius sau palankia linkme. “ Per- 
estro jkoje" atsirado žodis dem okra
tizacija, todė l slypi pavojus, kad gali 
tekti palikti valdžios kėdę, nesulaukus 
karsto lentos. Grėsė pavojus prar
asti kom unistin j aprūpinim ą, kuris 
buvo skiriam as valdžios kėdei. 
Aukštose sferose greitai suprato, kad 
tos b logybės galim a išvengti, turint 
nuosavybę, turtą. Pirm ieji valdiškas 
vilas "p riva tizuoti" ėm ėsi maršalai ir 
generolai. Vėliau dar SSRS laikais 
buvo priimti butų privatizavimo ir valst
iečiu įstatymai, tu o s  (statymus taikė 
senoji nomenklatūra, todėl pirmiau
sia privatizuotis ėmėsi partinė nom
enklatūra. Norint sukaupti kapi
ta lo tolimesnei privatizacija i, kuri
ami kooperatyvai prie jmonių. Per 
juos |monių lėšos perpumpuojamos 
j nomenklatūros vadovaujamų 
kooperatyvų kasas. Tokiu būdu 
valstybės turtas pamažu perėjo ir 
pereina j partokratijos rankas. O 
ta ip ir valdžia iš rankų neišslysta, nes 
kas turi kapitalą, tas turi valdžią ir 
prieš pasaulį galima pasirodyti: pas 
m us yra  privati nuosavybė. Taip 
nom enklatūra iš kolektyvinio turto 
savininko virsta privačiais savininkais. 
Neskubant, pamažu, “ stepas po

Stepo" (girdėti v ieno Lietuvos lyderio 
žodžiai, ar ne?). Galbūt tomis idėjomis 
Paskutinysis Gensekas pasidalino ir 
su LKP CK sekretoriumi A. Brazausku, 
nes jis ir jo partiečiai visada kritikavo 
kitokias reformos idėjas. Sukuriamas 
naujas statinys, kurį galima pavadinti 
SOCIALKAPITAUZMU. Kąta  reiškia? 
Tas pats socializmas apačioms ir 
kapitalizmas nomenklatūrai.

Bet istorinio kelio vingiai nežinomi. 
Laikinai nesusipratusi Lietuvos liaudis 
1990 m. valdžią patiki V. Landsber
gio “klikai" (pagal A. Juozaitį). Didžiau
sios kovos buvusioje A l kildavo 
svarstant ūkio reformos jstatymus. 
Nors nomenklatūros deputatai tam ir 
priešinosi, buvo priimti įstatymai dėl 
atimto turto grąžinimo ir investicinių

tekiu išdavimo turto privatizavimui, 
ie du įstatymai išklibina tokj gražų 

nomenklatūrinio privatizavimo kelią. 
Ir ypač nepakenčiamu tapo Premjeras 
G. Vagnorius, kuris energingai vykdė 
reformą. Tokio pat likimo sulaukė 
Rusijos Premjeras J Gaidaras. Jis 
buvo "numestas", kuomet Rusijoje 
išdalino "vaučerius". Kas iš to? Nors 
v ienam žm oguitenka ir nedaugturto, 
bet nomenklatura netenka jo  valdyto 
daug! Žinoma, susipratęs proletari
atas tuos Čekius ar “ vaučerius" 
išmaino į savo pam ėgtą produktą, 
bet atsirado tokių, kurie subūrė grupes 
ir stojo j konkurencinę kovą su nom 
enklatūra. Kuomet B. Jelcinas pradėjo 
už "vaučerius" vykdyti privatizaciją ir

Easakė, kad norjs įteisinti privatinę 
ėmės nuosavybę, tuoj susilaukė 

p a rto k ra tijo s  p u o lim o . Kodėl? 
Partnomenklatūra negali pakęsti, kai 
ios valdytas turtas slysta jai iš rankų, 
vykdan t Lietuvoje privatizaciją , 
p a rtn o m e n k la tū ra  nesnaudė. 
Panaudodami partinius ir kitus resur

sus, daugum a jų tapo biržų, akcinių 
bendrovių, banku, jmonių, sukurtų 
su užsienio valstybėmis, vadovais, 
nariais. Reformos, kurios nesutapo 
su nomenklatūros tikslais, buvo stab
domos, nevykdomos. Tai menkino 
reformų efektyvumą.

Še in io rinkimų rezultatai suteikė 
net nesapnuotą šansą nomenklatūrai 
įgyvendinti savotikslus.DDP lyderis 
pareiškė, kad atsisako komunizmo. 
Ir čia galima patikėti, kad nemeluoja? 
Bet..! Kokiu gi keliu bus žengiama? 
Iš pirmųjų ekskomunistų žingsnių 
galima spręsti, kad tai - jau žino
mas socialkapitalizmo kelias. į 
valdžios piramidės statybą DDP 
susikviete senąją nomenklatūrą. 
Kelis kartus padidino sau atlygini
mus, kuomet liaudies uždarbis - 
įšaldytas! Ir ne tik  tai. Jie iš karto 
sustabdė privatizavimo procesą. 
Kam? Tikimasi paruošti tokius 
(statymus, kurie sutelktų galimybę 
naujajai nomenklatūrai privatizuo
tis, o kartu ir nuvertinti darturimus 
gyventojų čekius. Negrąžinama 
žemė. Apie tai jau nekalbama. Tą 
procesą numatoma sustabdyti 
penkeriems metams. Per tą laiką 
ketinama paruošti naujus reformos 
jstatymus. Gal tai bus panašu ( 
ankstesnes “ kolchozų” reformas, 
o gal bus kuriamos naujos nom
enklatūrinės latifundijos (didelės 
privačios žemės valdos - red. 
pastaba)? Visatai byloja, kad bus 
vykdom as so c ia lka p ita lizm o  
eksperimentas. Įdomu, kada Lie
tuvos žmonės Išraus iš savo žemės 
tą socializ... šaknj? Prancūzai tai 
ką tik padarė.

Zigmas TURAUSKAS

AR NORIME BENT
KIEK TOBULĖTI?

Visada gyvoje gamtoje vyksta atkakli kova tarp didesnių jų ir  mažesnių) 
tarp stipriųjų ir  silpnųjų. Tai - kova už būvį. Nors žmogus yra tobuliausi: 
Dievo kūrinys, be t šis dėsnis ir  j į  persekioja. J is  kovoja ne vien d ė l duonc 
kąsnio, bet ir  dėl turto, dė l garbės ar valdžios. Net m etų la ika i tarp savi 
kovoja: kuris kurį nugalės. Atėjo pavasaris. O su  ju o  ir  šv. Velykos. Gal j i  
ateis su šiluma, o gal bus niūrios, kaip ir  žm onių nuotaikos?

Kristaus Prisikėlimas. Kristus kasm et prisikelia, o kodė l gyvenimas r 
kiek negerėja? O m es, patys, a r norim e ben t k iek tobulėti, kad Diev 
patiktume? Kiek mūsų tarpe vagių, melagių, sukčių, g irtuoklių ! O kit 
bažnyčią lankančių prezidentu pasirinko buvusį kom unistą? Tas pa ts  šešėi 
krenta ir ant daugelio po litin ių  ka lin ių ir  tremtinių. Kodėl? Žm onės m 
susimąstė, spaudžiami pabūgo, skaudžią praeitį pam iršo ir gražiais pažads 
patikėjo. Tokius piktas pinigas visur nuvesti gali. O  buvome patriotai! Gynem

Parlamentą, Televizijos bokštą, statėme kryžius, paminklus...
Mes, Šiaulių miesto po litin ia i kalin iai ir  tremtiniai, ta ip  pa t turime savo 

paminklą švento Jurgio bažnyčios šventoriuje. J į sukūrė menininkas l  
Vaišvila 1989 metais iš m ūsų surinktų aukų. Jis labai kuklus, vaizduoiantis 
klūpančią m oterį su iške ltu kryžiumi. Moteris išreikia skausmą, kančią >' 
karštą maldą, kuri nelaisvėje buvo vienintelė stiprybė ir  viltis... Akmenis, act 
kurių klūpo š i moteris, surinkome patys. J ie  reiškia sunkų ir akmenuota 
gyvenimą tiek Sibire, tiek čia pasilikusiems. Gal todėl Šj pam inklą žmonės 
myli. Šv. Jurgio bažnyčios parapijiečiai atneša gėlių, žalumynų. G ėlių  krepšelį 
palieka ir  čia laidotuvių eisenoje ateinantys. Nuoširdus ač iū  jiem s visiems.

Žinoma, liūdna, ka i prie  paminklo ateina p iktos valios žm onės, susigundė 
gėlės žiedu, vazele ar paprastu stiklainiu, j  ku rį pam erkiam os gėlės. Kartųjį 
gaila tokių, nes jų  Širdyse tokie pat akmenys, kaip ir  pam inklo papėdėj 
Tokie žmonės - nelaim ingi, nes akli, nematantys ne i gėrio, ne i grožio. № 
nebrangina praeities, todė l neturi nė ateities. Be to, jie  bailiai, nes tai daro, 
kuomet niekas nemato, pasislėpdami, kad kas neatpažintų ar n e s u s e k tų ..  

Jų niekas ir  neseka: juos  nubaus įų  pačių likimas...
Neverta pykti, ypač per šv. Velykas. Visi stenkimės jas sutikti kuo linksmiau- 

Nenusiminkime, kad Šiandien švenčių stalas kuklus. Džiaukimės tuo, w 
turime. Juk kadaise buvo daug blogiau... Ateityje irg i visko ga li būti. MūSu- 
prezidentas nieko gero nežada. O ko l patys išm oksim e sąžiningai duorž. 
užsidirbti, to l ir murkdysimės toje baloje. Tik, gavęs iš  žem aičių užsispyrė  
iš aukštaičių - šaltakraujiškumo, iš  suvalkiečių - praktiškumo, o iš dzūkų 
kantrybės, visas kliūtis nugalėsime!

M ie li m ūsų politin iai kaliniai ir tremtiniai, n e tu rė d a 0  
galim ybės Ju s  pasveik in ti šventiška atvirute, p r i im i  
nuoširdž iausius linkėjim us p e r šį, m um s artimi3 
Š iaulių  laikraštį.

Prisikėlęs Kristus telaimina Jū sų  gyvenimą, svajok 
ir viltis.

Su pagarba ■

Lietuvos p o lit in ių  ka lin ių  Ir lrervlj ,
Š ia u lių  Skyriaus
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Olitai, švenčiančiai savo Jubiliejų
Tu jau peržengei D ienovid in į. 

Tavo gyvenime buvo daug sėkmių 
ir  nusivylim ų. T ik iu , kad ir a n tro ji 
Tavo gyvenim o pusė bus tok ia  
pat prasm inga. Ju k  tu  gim ei po 
Avino ženklu , o  Avina i visada 
kažko tik is i ir visada s teng ias i 
kažką pasiekti. Ką gi apie Jus, 
Avinus, sako as tro loga i?

Pyksta, bet neilgai, puola, be t tren
kia į  sieną kakta, o ne ragais, nes šie 
suraityti ir niekam įdurti negali, nekaupia 
pinigų: jų  turtas - knygos ir  idėjos, linkę 
vadovauti, organizuoti, lengvai im asi 
naujų darbų, visur nori būti pirmose 
gretose, visada tiesiai sako, ką mano ir 
savo nuomonę laiko teisingiausia 
pasaulyje. Jie renka naujausias idėjas, 
jų  įgyvendinimą neretai perduodami 
kitiems. Savo darbe Avinas nori jaustis  
laisvas, kaip, beje, ir  visur kitur, nes 
laisvė - Jo idealas. Šie žmonės - lyderiai, 
fakelo nešėjai, nesižvalgantys atgal, o 
tik pirmyn, nepavargstantys ir  labiau už 
viską mylintys nepriklausomybę.

Pasaulyje - daug garsių avinų. Tai 
aktoriai Ć. Čaplinas, K. Kardinalė, G. 
Pekas, S. Sinjore. Norėčiau, kad tarp 
garsių pavardžių matytume ir dar vi
enos balandukės aktorės Olitos Dautar
taitės pavardę.

Toks būtų Tau, Olita, mano pa l
inkėjimas, sumanytas, besklaidant 
Angelino Zalatorienės knygą.

Dalia C INAUSKAITĖ 
Juozo BINDOKO nuotr. Šiaulių 

dramos teatro aktorė 
Olita Dautartaitė.

A Č IŪ  UZ  
ŠIRDINGUMĄ
Sunkiai nusakomas mūsų siel

vartas artimam žmogui išeinant iš 
šio pasaulio. Netekties skausmas 
toks didelis, kad kiekvienas ieškome 
užuojautos, trokštame būti suprasti 
ir pagailėti.

Buvo lemta, kad man artimo
žmogaus gyvybės siūlas nutrūko 
respublikines Šiaulių ligoninės an
trame vidaus ligų skyriuje. Tą skaudžią 
akimirką pajutau, kad mane apkab
ino kažkieno rankos. Ir šiandien jaučiu 
tą kito Žmogaus Širdies šilumą, Jūsų, 
miela sesute, gailestingum ą ir 
užuojautą kitam žmogui sunkią val
andą.

Geru žodžiu norisi paminėti an
trojo vidaus skyriaus, kur žodis, 
pareiga la ikom as šventu, dar

buotojus. Sakyčiau, kad medicina ir 
privalo būti aukščiausia dorovine 
žmogiškosios būties šventenybe, nes 
medikai pirmieji pasitinka ir paskut
inieji išlydi Žmogų šiame pasaulyje. 
Medikams patikėta stovėti tarp dviejų
didžiausių gam tos paslapčių durų. 

O kaip norėtųsi, kad tokių jautrių,
savo darbui pasišventusių medikų 
būtu daugiau.

B ronė  JASULAITYTE

NETIKIU
PREZIDENTU

Ar jis padarys Lietuvą gražesnę? 
Po no  Prezidento kalbos - gražios, 
bet tai - tik kalbos. Todėl per Jūsų la- 
ikraštj ir norisi paklausti mūsų prezi
dento A. Brazausko, ar ilgai jis vaid
ins? Ar neliks jo to s  kalbos tuščios? 
Gaila, kad ponas Brazauskas 
apsimeta nežinąs, kodėl Kauno ir jo 
apylinkių žm onės balsavo prieš jj?

Ant Lietuvos užkrito didelis, sun
kus akmuo - Prezidentu tapo buvęs 
komunistas. Žm onės patikėjo tais 
komunistais, tais dviveidžiais ir mela
giais! Ir štai dabar turime, ko norėjome. 
J motiną alkanomis akimis žiūri jos 
vaikai. Beveik badauja pensininkai, 
invalidai, skursta darbininkai. Kodėl 
taip, pone Prezidente?

V ilija  ALEKNAVIČIENĖ

Akmenė

PIKETAS PRIE SAVIVALDYBES RŪMŲ. TAČIAU
KODĖL NE PRIE BUVUSIŲ KOMUNISTŲ, KURIE ŠIUO METU

VALDŽIOJE, BŪSTINES?
Prieš savaitę j piketą, kurį, soli

darizuodamiesi su v isos Europos 
Ėarbininkais, surengė šiauliškiai 
parbininkai, atėjo įvairūs žmonės: 
barbininkai ir tarnautojai, pensininkai 

invalidai. Kalbama, kad buvo 
emažai ir vadinamųjų ka-gė-bis-tų... 

bomu, kas lakstė po  savivaldybės 
bm ų koridorius, gąsd ino  dar- 
|uoto jas, tempė už gerbiamo Šiau- 

j  miesto tarybos pirmininko Alfredo 
Jankausko kaklaraiščio? Kodėl taip? 
■narchija? Alkanų žmonių maištas? 
la ko , alkani žmonės - pikti. Kodėl? 
lasakiškai kyla maisto produktų

kainos, brangsta kitkas. Žmonių 
atlyginimai padidėjo tik dešimčia- 
penkiolika procentų! Daugiavaikė 
motina už kiekvieną vaiką gauna 
tik po 400 talonų, už kuriuos nė 
pusės k ilogram o dešros ne
nusipirksi. Kodėl ta ip elgiasi LDDP 
arba buvusių kom unistų Vyriaus
ybė? Prie ankstesnės G. Vagnoriaus 
Vyriausybės taip nebuvo! G. Vag
norius pirmiausia žmonėms padid
indavo atlyginimus, pakeldavo pen
sijas ir tik tuomet kildavo kainos.

1992 metų pavasarj, kuomet 
Premjeru dar buvo G. Vagnorius,

gyventojų realios pajamos ėmė augti ir 
metų viduryje pasiekė 1989-ujų lygį. Tai 
pripažino net cjąbąrtįnis ękppomikos 
ministras J. Veselka Tačiau ūkio valdymą 
perėmus LDDP. nestabdomos didžiulės 
infliacijos sąlygomis neleistinai atsisakyta 
indeksuoti gyventojų pajamas ir žemės 
ūkio produktų supirkimo kainas. Tokiais 
nekompetentingais sprendimais, realus 
užmokestis ir pensijos kas mėnesį buvo 
mažinamos 20-30 proc. T odėl buvusių 
komunistų valdymo mėnesiais (ruduo 
ir žiema) pragyvenimas nusmukdytas 
daugiau kaip tris kartus. Sutrikdžius 
finansų ir pinigų sistemą bei valstybinių

įmonių ūkinį suinteresuotumą, pra
monės gamybos lygis sumažėjo per 
pusę, keturis kartus padidėjo bedar
bių. Lietuvos žm onės apgauti: pa
tikėjo melagingais buvusių komunistų 
pažadais! Tai kodėl piketuota ne prie 
buvusių komunistų, kurie šiuo metu 
va ldž io je , b ū s tin ė s? ! K odė l 
nepaklausta šiauliškės LDDP pirmin
inko A. Šedžiaus, šios partijos iškeltų 
ir, deja, išrinktų Seimo narių ponų A. 
Ivaškevičiaus, V. Juškaus, N. Ger
mano ir kitų, kuomet liausis eksperi
mentavę su žm onėmis?

Jonas DAGYS

Eduardas BALČYTIS

TAS KARALIŲ  
KRAŠTAS - ŠVEDIJA

neužkariavo, daug iau n e i 200 m etų rim čiau nekariavo i r  j ie  patys, 96 proc. 
Švedijos gyven to jų - švedai. Ū ku s ie ji 4  proc. taip pa t skandinavai. Per 
šim tmečius šioje salyje susiklostė ir  nusistovėjo ramus, prasm ingas gyveni-

Esu piktas an t m ūsų rad ijo , ypač p irm os ios  ry tinės  la idos rengėjų. 
Transliuojamas tik  g ita rų  brūžin im as, būgnų, s in teza to rių  standarta i,

e te rio

int j  skaitovų p ro d u kc ija ?  Ir  dar kažkokia nesava, kosm opolitinė . 
Ne iitik tina i dabar va ika i visą m uziką, ka i nekaukia g itaros, nebūgn ija  

notoniški ritmai, ka i niekas nešaukia, nerėkia, vadina “ la id o tu v ių " 
■ika. A r iš  tik rų jų  visam e pasau ly je  ta ip?
ežiausl į  Švediją s te ro fon in į tranzistoriuką. K lausiausi la ive, au- 
tse, stovykloje, dienomis ir  naktimis. Nustebino, kad an tro ji valstybinė 
40 program a tran s liu o ja  tik  k lasik inę m uziką. Ir  da r kok ią ! Atsi- 
Ikti negali. V isuom et p rieš  ir  p o  kū rin io  ske lb iam i a u to r ia i ir  at- 
1a/. Tai ir  pagarba jiem s, i r  svarbus k lausyto jų  m uz ik in io  švie tim o  
orius. Per kitas program as skam ba Įvairi, ta ip p a t i r  p o p  m uzika, be t 
veik v isuom et švelni, lyrinė, nešabloniška. Sudė tingos i r  spalvin-
ПЯГЛ1Лп1тр a.L    * * _ j _ i ir i.__*,__i.t ___ .1

mas, tik ros ios vertės po jū tis . Švenčiausia kiekvieno pare iga  - sistem ingas 
i r  doras darbas. N erastų ten v ie tos nė  vienas m ūsų dykaduonis, rėksnys, 
ju o la b  spekuliantas a r  perpardavinėto jas. Ten nėra ir  “ g a riū n ų ”... B a ltija  
švedams - patik im iausias skydas nuo  k la idž io janč ių  p o  Europą a r Am eriką  
perėjūnų, nuo gatvinės ir  “ m as inės”  kultūros, rėkau jančios muzikos, 
pornogra fijos, sekso, narkotikų, alkoholizm o, vagišių. A r pa ts  nem atęs, 
patikėsi, kad Švedijos gatvėse, kiem uose dieną naktį s tovi gausybė dv i
račių, nerakintų au tom obilių , kad d idž iu lių  savitarnos pa rduo tuv ių  le n 
tynose p ilna  n iek ieno nesaugom ų brangenybių... Ne be  re ika lo  senovėje  
šveda i vagims rankas kapodavo...

M us stebino, kad gatvės ir  skverai tušti. T iesiog ne įtikė tina : vaikštai-- — --  « . . .  » . . .   —  ■ -v id u rd ie n į p o  Falūną - vienas u i  k itą  gražesni dviaukščia i, triaukšč ia i ir - n ė  
vieno žm ogaus! Retsykiais pravažiuoja dviratin inkas, ty lia i ir  lė ta i tarytum  

pažadinti arba automobilis. Eini Ištisą kilom etrą  paezeibijodamas ką nors pažadinti arba automobilis. Eini Ištisą kilom etrą paežerės 
gatvele, žvalgais i p o  tvarkingus kiemus, į  gražius m ed in ius  nam elius Ir
v iso je gatvėje - tik  tu  vienas! Kur vaikai, paaug lia i?  Dienę, aišku, mokykloje, 
be t vakare, šeštadienį, sekm adienį? Nėra Jų ir  gana. Iš ryto  ne t ju d ria u s i
prekybos cen tra i tušti. Įe in i į  d idž iu lę  parduo tuvę ir  ne jauku - karta is  
vaikšta i p o  ją  v ienu i v ienas! Ne, pardavė ja i neįkyrūs, užka lb ina tik  

u i ifa t id ž i ....................................................................................
tuom et, 

nuo
щ , -  i  i i .  a o u i v r r i  o n a .  u u u Ł U l i y  u a  i i  o ^ t i i v r r i -

gos irm on įjos ir  o rkestruo tės. Viskas dvelk ia kažkokia ramybe. 
■H n o  la ikrašč ia i ske lb ia  apie 20 te lev iz iios oroaram u. Dvi valstvbinės.ю la ikrašč ia i ske lb ia  apie 20 te lev iz ijos program ų. Dvi valstybinės, 

kabelines a r k ita ip  užš ifruotos. K adangi beveik kiekvieną namą, 
ieną sodybą puoš ia  sa te litinės antenos, ta i faktiška i m atom ų  
ramų ja u  ir  nebesuska ič luos i. Bendros ios va ls tyb inės progca- 
kaip ir  radijo, rim tos, jo k ių  ekstravagantiškų, ju o lab , agresyvumą, 
uų daužymą, žudym ą ar žem ą m ora lę  p ropag uo jan č ių  la idų  
o matyti, no rs  vakarais ilg o ka i ž iū rėdavom e. K abe linės progra- 
vaug iausia spec ia lizuo tos  - sk irtos reklam ai, sportu i, vaikams, 

Dauge,is № ' bendraeurop inės. Tačiau pasiž iū rėdavom e

ka i tu  į  j į  atidžiau ž v ilg te li arba į  ką nors ilg ia u  įs isp ltr ln i. Akys tik  ra ibsta  
p rek ių  gausybės, įpakavim ų grožybės, Šviesų i r  spalvų. E in i e in i kaip po  
kokius muziejus, ko l v isa i liūdna  pasidaro. Ir  vėl lyg in i su Š iauliais, Teisiais, 
Lyduvėnais... Vakarais gatvėse ir  parduo tuvėse žm onių  daug. Bet, vistiek, 
kažkaip ramu, tylu. N e išg irs i rėkaujančių, nepam atysi bes ibūriuo janč ių , 

>lių. Nekrenta f  akis ir  res to ranų  vlts tov in iuo janč ių  p aa ug lių  a r jaunuo lių . Nekrenta į  akis ir  res to ran ų  vitrinos, 
' ingus ar Iš au tom ob ilių  muzika. Niekas žm ogaus negąsdina,

ben f sYd.arP as ĄPte radiją, nea ts itik tina i pa raš iau  žo d į “ ram ybė ” . Tai 
^klausias visos švedų tautos bruožas. T iktų da r ir  žodžia i:š v e ln i/  ’T»'"» *»*«« švedų tautos bruožas. T iktų d a r ir  žodžia i:

i , : dvasingum as, draugiškum as, darbštum as, n e tg ita m llk ra sUždMti —  u fB u gisK u m as, oa rD S iu m as, n e ig i  larn i/nras
k o a X n r *  a/ nežino, kas yra aneksija , agres ija , nutautinim as,
• » —yPoiitizm as, perversm as ar revo liuc ija . Jų  n iekuom e t niekas

nedunda p e r langus  
nešokiruoja , nenute ik ia  p rieš iška i a r agresyviai. N ieko n e b ija i n e i dieną, 
nei naktį. Jauku, ram u ne t ir  kapinėse. Jos be akmenų, cemento lu itų , ne tg i 
be antkapių. Tik v ienur k itu r m ata i ko k į pam in k lė lį a r kryžių. O š ia ip  visur 
tik  ned ide lės g raž ia i p riž iū rim os žo lynuose sugu ldytos g ran itinės  lente lės  
ir  kuklūs užrašai jose.

Švedai, matyt, n e tu r i p rob lem o s i r  d ė l m ūsų L ie tuvos ja unų  žm onių  
pam ėgtų  “ an trų jų  nam ų - gatvės, kavinių, diskotekų, v ideotekų, kiem ų  
užkampių. Taigi, m atyt, nėra ir  ta ip  mums būd ingų  ko n flik tų  ta rp  tėvų ir  
valkų.

B. d.

naujienų šiupinys
Nuo balandžio 9 d. 17 val. iki bal

andžio 12 d. 22 val. šiauliečiai savo 
butuose turės šilto vandens. O 
kuomet karštą vandenį turėsime 
kasdien, kaip mūsų broliai estai ir lat
viai?

Kuo garsus Medelynas Š iau
liuose? Čia rinkimus laimėjo kandida
tas j prezidentus Stasys Lozoraitis. O 
Kuo panašus į kitus miesto rajonus? 
Čia taip pat nugriaudėjo sprogimas: 
nebaigto statyti namo pusrūsyje
susprogo neaiškios kilmės sprogmuo 
ir apgadino pastatą.

Latvijoje nusipirkti dolerj galima 
tik už 130 latviškų rublių, ir (is vis 
pinga! Lietuvoje JAV doleris kainuoja 
504 tl, Vokietijos markė - 309 tl Ir bev
eik kasdien brangsta! O mes dar 
svajojame apie litą...

Lietuvoje, kaip ir sovietmečiu, vėl 
atsiranda atpirkimo ožių. Respub
likos ekonomikos ministro pa
vaduotoja F. Jasevičienė pateikė 
nutarimo projektą: Žemės ūkio minis
terija įpareigojama atleisti Vilniaus 
mėsos kombinato direktorių D.
Masaitj iš pareigų už mėsos ir jos 
produktų kainų didinimą. D. MąsaitĮ ..... . . ta®* .
atleis. Tuomet kieno bus eilė? Šiau
liškio direktoriaus?

Vėl pabrango dujos, mokestis už 
ąbei elektros energiją. Nuo bal-šilumąc . . .

andžio 1 d. 1000 kub. m. gamtinių dujų 
kainuos 43880 tl, patalpų šildymas - 
0.26 tl už šilumos kWh iki 1993 m. 
šildymo sezono pabaigos.

G yvento jam s už e nerg iją , 
naudojamą vandentiekiui šildyti, teks 
mokėti jau po 1,72 tl u i  šilumos kWh. 
Už elektros energiją jmonės ir oraani- 
zecijos turės mokėti 10 tl už kwh, o 
gyventojai - 8 ti už kWh.

1993 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių J. 
Janonio vidurinėje mokykloje vienai 9 
klasei bus suteiktas valstybinis  
gimnazijos klasės statusas, o po 
ketverių metų ši mokykla peraugs j 
klasikinę valstybinę gimnaziją.

Iš respublikinės televizijos ekranų 
dingo tikintiesiems skirtos laidos 
"K ata likų  tr ib ū n a " , "G e ro ji
naujiena". Kovo 26-ąją turėjo būti 
rodoma nauja laida "Katalikų tV  stu
dija", tačiau žiūrovai jos taip ir 
neišvydo. Nejaugi šias daugeliui Lie
tu v o s  ž m o n ių  r e ik a l in g a s  la id a s  
p a k e is  p a š n e k e s ia i a p ie  š v ie s ią  
K o m u n izm o  a te it j?

Nuo šių metų balandžio 1 d. su 
”   acijc    *Rusijos Federacijos Respublika at

naujinamas socialinių pašto perlaidų 
(alimentai, pensijos, pašalpos) abipu
sis siuntimas.

Pašto perlaidos priimamos talo
nais, sumos neribojamos. Pašto per
laidoms taikomas 15 proc. tarifas.

Nuo balandžio 1 d. su visu pasau
liu Lietuvos ryšininkai jau atsiskaito
pagal tarptautinius tarifus. Todėl 
pabrango ir telefoniniai pokalbiai. 
Minutę paplepėti su Latvija, Estija, 
Baltarusija jau kainuos 60 tl, su Ru
sija, Moldova ir Ukraina - 80 tl. suШтШшшлi ------ikaukazės respublikomis - 130 tl, 
Vidurinės Azijos - 140 tl, Lenkija - 220 
tl, Čekija, Slovakija, Norvegija, Rumu
nija ir Bulgarija - 300 tl. Su kitomis 
valstybėmis telefono ryšio tarifai kol 
kas nesikeičia.

Latvijoje šiuo metu kilogramas 
jautienos kainuoja nuo 75 iki 200 lat
viškų rublių, kiaulienos - nuo 80 iki 
300, avienos - nuo 140 iki 220, virtų 
dešrų kainos svyruoja nuo 200 iki 450  
rb, o rūkytų gaminių - nuo 200 iki 800 
rb.

Šiauliuose jau keleri metai aštriai 
iškilusi naujųjų mikrorajonų /Dainų, 
Gytarių) mokyklų patalpų problema. 
Visos čia esančios lietuviškos 
mokyklas (15-oĮi, te-oji, 20-oJI vidur
inės) dirba dviem pamainomis. Ypač 

d e tir - - -**■— “ * • * - - -  * *sudėtinga situacija klostosi Gytar- 
iuose, nes mikrorajonas plečiasi,
auga. Šiuo metu čia gyvena beveik 
10Ö0 mokyklinio amžiaus vaikų, iš
kurių 500 - busimųjų pirmokų. Vienin- 

   siklanti vitelė Gytariuose veikianti vidurinė 
m okykla yra perpildyta ir v isai 
nepajėgi priimti naujų mokinių.

1993 M. 04. 09 - 04. 16. D. 3



ponioms 
ir panelėms

VELYKŲ
STALUI

Margučiai
Kaproninę kojinę sukarpyti tokio 

dydžio kvadratėliais, kad galima būtų 
aprišti kiaušinį. Ant tu skiaučių dėti 
svogūnų lukštus, rūtos šakelę, kitų 
augalų lapelį, iš popieriaus iškirptas 
žvaigždutes ir, uždėjus kiaušinį, skiautę 
standžia i aptraukti apie kiaušinį. 
Užrišant reikia stengtis, kad lapeliai dail
iai priglustų prie kiaušinio. Sutraukimą 
stipriai užrišti. Šitaip paruoštus kiaušin
ius virti vandenyje, uždažytame anilino 
(m edviln in iam s drabužiam s dažyti) 
dažais. Jeigu neturite dažų ir kiaušinius 
virsite vandenyje be dažų, tuomet apie 
kiaušinį reikia dėti daugiau ir įvairių 
atspalvių svogūnų lukštų. Išvirusius 
kiaušinius sudėti į šaltą vandenį, o po to. 
perkirpus ko jinės skiautes, išim ti 
kiaušinius.

Pastaba: jeigu dažai skirti dažyti 
m edvilnei, re ik ia  (berti žiupsnelį 
druskos, o jei vilnai • šaukštelį acto.

Tortas Mykoliukas
400 g varškės, 2-3 kiaušinius, 1/3 

stiklinės cukraus gerai išmaišyti, įlašinti 
3 lašus konditerinės esencijos arba įberti 
vanilino, dar nubrauktą šaukštelį sodos. 
Galima jdėti saują razinų arba kapotu 
riešutų.

2 stiklines m iltų ir 1/3 stiklines 
cukraus išberti ant lentos. Ant mijtųstam- 
bia trintuve sutrinti tik ką išimto iš 
šaldytuvo 250 g margarino arba sviesto, 
laikas nuo laiko maišant margariną su 
miltais, kad nesusidarytų dideli gumulai 
margarino, o būtų nedideli miltais 
apsivėlę gumuliukai.

Pusę mt*rv sumaišytų su margarino 
gumuliukais, supilti į nesvylančia^ kep
tuvę, ant jų sudėti paruoštą varškę ir 
užpilti likusiais miltais su margarinu. 
Kepti orkaitėje tol. kol truputį paruduos, 
o pasmaigsčius lazdele, j i  neapkibs 
tešla.

Išėmus iš orkaitės, keptuvę apvožti ir 
kepini išdėti ant lentos. Papuošti obuoli
ais uogom is iš kompoto, miltiniu 
cuk- -  Šio torto negalima kepti išardo
mojo formoje, nes tuomet išbėgs dalis 
ištirpusio margarino.

Veršienos vamzdeliai
Kilogram ą veršienos supjaustyti 

g a b a liu k a is  (p lo k š č ia is ), išm ušti, 
pasūdyti ir pabarstyti pipirais.

Išvirti 3 kiaušinius, susmulkinti juos. 
sumaišyti su 2-3 virtom trintom morkom, 
pridėti sutrintų petražolių lapeliu. 2-3 
skilteles susmulkinto česnako, p ip irą  
Šią masę išdėlioti ant mėsos gabaliukų. 
Mėsa susukti ir surišti. Lengvai apkepinti 
pusėje stiklinės riebalų. Po to sudėti j 
puodą. Likusiuose riebaluose pakepinti 
1 supjaustytą svogūną ir šaukštelį miltų, 
įp ilti stiklinę vyno, šaukštą pomidorų 
tyrės, atskiestos su puse stiklines van
dens, jdėti lauro lapelių, pipirų. Tik ką 
užvirusiu padažu užpilti j puodą sudėtus 
mėsos vamzdelius ir virti ant lengvos 
ugnies.

Taip paruošti veršienos vamzdeliai 
valgomi su keptomis bulvėmis arba 
bulvių piure.

Margi sausainiai
Iš 250 g miltų, 100 g margarino, 3 

kiaušinių, 1 šaukšto cukraus, 3-4 šaukštų 
kakavos, vanilino, kepimo miltelių (arba 
actu ges in tos sodos) užminkome 
minklę.lškočiojame apskritimą. Antram 
apskritimui padaryti imame tuos pačius 
produktus, tik  be kakavos. Apskritimus 
uždė ti v ieną ant kito, susukti ir 
supjaustyti 1 cm storio skridinėliais 
Kepti vidutin io  karštumo orkaitėje, kol 
pagels.

Skanaus, mielosios. Gerų Jums 
švenčių!

Ponia JADVYGA

M IELI ŽMONES,
Vėl sulauksim e Šv. Velykų. Velykų d iiaugsm as 

tesuteikia stiprybės ir dvasinio ram um o. Velykų 
diiaugsm as teiadina gyvąją viltį, kad visos tautos 
kančios visvien pavirs didingu prisikėlimu.

Laukimo metas...
Kiekvienam dalykui šiame pasaulyje skirtas savas 

laikas. Mūsų laukimas tu ri prasmę todėl, kad kilęs iš 
vilties ir  tikėjimo.

Todėl ir  sakome, sveiki sulaukę šv. Velykų.
Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių miesto taryba

r TFP DELEGACIJOS 
P R O G R A M A  

Kelmė, balandžio 12 d.
18.30 - žuvusiųjų už Lietuvą pagerbimas. 
19.00 - šv. Mišios bažnyčioje.

susitikimas su rajono gyventojais19.30 
kultūros rūmuose.

Tytuvėnai, balandžio 13 d.
10.00 - susitikimas su gyventojais bažnyčioje.

Kražiai, balandžio 15 d.
11.00 - susitikimas su gyventojais bažnyčioje.

Šiauliai, balandžio 15 d.
16.00 - susitikimas su gyventojais Pedagog

inio instituto 225 auditorijoje.
18.00 - šv. Mišios šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Rimanto PETRIKO nuotr.

SUPERKAME
investicinius čekius. Malonėkite 

teirautis telefonu 53865.

DĖMESIO!
NOKS M U SŲ  LAIKRAŠČIO “AU SR O S  

ALĖJO S” PRENUMERA TA ANTRAJAM  
/Š IŲ  M E TŲ  KETVIRČIUI TARSI IR BAIGĖSI, 
\E N U S  ĮMINKITE. “A UŠROS A L Ė JĄ ” GALITE  

UŽSIPRENUM ERUOTI G EG U ŽĖ S IR 
BIRŽELIO M ĖNESIAM S. 

PRENUMERA TA PRIIM AM E REDAKCIJOJE  
ADRESU: VILNIAUS 153, ŠIAULIAI. TEIRAUTIS 

TELEFONAIS 24466 ARBA 22590.
M Ū SŲ  LAIKRAŠTĮ UŽSAKO IR ĮM ONĖ  

“TVARKA ”  (telefonas 56784) TAUPOM OJO  
BANKO FILIALUOSE IR SKAIČIAVIM O CEN

TRO M O KESČIŲ PRIĖM IM O PUNKTUOSE. 
“A U ŠR O S A LĖJO S” PRENUM ERA TOS 
KAINA M Ė N E SIU I- T IK 35  TALONAI. 
TAI- VISAI NED AUG. O PASKAITYT. 

M Ū SŲ  LAIKRAŠ1YJE  
JU K  YRA KĄ  '!

TELEVIZIJOS PROGRAMA SAVAITGALIUI
PENKTADIENIS, IV.9 
LIETUVOS TELEVIZIJA
18.00 Žinios. 18.10 Dokumentinis 

f. 18.30 Politika. 19.00 Žinios. 19.10 
TV serialas "Kaim ynai". 19.35 Kat
alikiška programa. 20.35 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 Panorama. 21.30 
Nuo koplytėlės iki bazilikos. 21.50 
Kryžiaus kelias. 22.45 V. Mykolaičio- 
Putino eilės. 23.15 Vakaro žinios.

OSTANKINO PROGRAMA
11.00 Naujienos. 11.20 Jums, 

teatralai. 14.00 Naujienos. 14.20 
Programa, 14.25 Bridžas. 14.50 
Biznis. 15.05 Bloknotas. 15.10 Fil
mas vaikams. 16.15 Lipecko folk
lorinio ansamblio koncertas. 16.30 
Veikla. 17.00 Naujienos. 17.20 Pro
grama. 17.25 Rodo tarpvalstybinis 
Ostankino kanalas. 17.45 Apie orus. 
17.50 Žmogus ir įstatymas. 18.15 
Vagonas-03. 18 45 Stebuklų laukas.
19 .40  Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama. 20 00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 Savaitės žmogus. 
20.55 TV meninis f. "Balti rūbai". 4 
serija. 22.15 Reportažas apie nieką.
22.25 Politbiuras. 23:20 Muzikine 
programa. Pertraukoje - 23.00 
Naujienos. 1.00 Spaudos ekspre
sas.

RUSIJOS PROGRAMA
11.05 TV meninis f. "Santa Bar

bara". 152 serija. 11.55 Atgiję por
tretai. 12.40 Valstiečių klausimas. 
13.00 Naujausios žibios. 13.20 

'Reklama. Programa. 13.25"i". 13.55 
Gyvūnijos pasaulyje. 15.00 TV birža.
15.30 Žinios. 15.45 Studija "Rost".
16.15 Langas. 16.45 V. Disnėjaus f. 
17.35 Amerikiečių animacinis f. 17.50 
Kamera tiria pasaulį. 18.45 Šventė 
kiekvieną dieną. 18.55 Reklama 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Reklama.
19.25 Sarman šou. 21.00 Rodo “ K- 
2". 21.55 Reklama. 22.00 Naujau
sios žinios. 22.20 Kalba žvaigždės. 
22 25 Sporto karuselė. 22.30 
Išsiaiškinkime. 22.40 Rusijos Fed
eracijos AT sesijoje. 23.10 Pramog
inė programa. 23.35 Meninis f. 
"Imitatorius".

ŠEŠTADIENIS, IV.10 
LIETUVOS TELEVIZIJA 
9 00 Žinios. 9.05 "Vyturiams ir 

pelėdžiukams". 10,05 Iš vakarų 
pakrantės. 10.35 Krikščionio žodis! 
10.45 Santarvė. 11.45 Mūsų kalba.
12.15 Mokomųjų laidu ciklas "Bon- 
jour la F rance \ 12.45 Pasaulinei 
sveikatos dienai. 13.^5 Lietuvos Fut
bolas. "Panerys" - "Žalgiris". 14 50 
Mūsų buitis. 15.20 Lietuviai be Lie
tuvos. 16.00 Pasaulio sportas. 17.00 
Svetimo skausmo nebūna 18 00 
Žinios. 18.10 Pavasario melodijos.
18.40 Lietuva if pasaulis. 19.20 Džog 
Džo 39.20.00 Šiokiadieniai ir šventės.
20.30 Labanakt, vaikučiai. 20.55 
Reklama. 21.00 Panorama. 21.30 
Po savo stogu. 22.15 Vokiečiu TV 
detektyvinis T. iš serijos "Senis" -
Ultimo". 23.15 Vakaro žinios. 23.30- 

0.15 Labirintas
OSTANKINO PROGRAMA 
11.10 Medicina tau. 11.50 Pri

va tin in ko  abė cė lė  12.00 
Dokumentini? f. 12.30 Meninis f.

"M aksim ka". 14.00 Naujienos. 14.20 
Programa. 14.25 Koncertas. 15.25 
Pasitikėjimo diena. 15.35 Animacin s 
f. "Na, palauk". 16.00 Sporto pro
grama. 16.55 Raudonas kvadratas
17.35 Gyvūnijos pasaulyje. 18.15 
Muzikinė programa. 18.45 Meninis f 
"Šūviai tam soje” . 19.40 tabanak: 
vaikučiai, 19.55 Reklama. 20 Ot, 
Naujienos. 20,35 Programa. 20.40 TV 
m eninis f. "Ana Karenina". 1 serija
21.35 Brifringas. 22.25 Snieguole ir 
septyni nykštukai. 23.00 Naujiena 
23.15 Programa. 23.20 Apie orus
23.25 Koncertas. 23.45 Sapnas. 

RUSIJOS PROGRAMA
11.00 Meninis f. "Sanikovo žeme '

12.30 Sėkmės zigzagas. 12.40 Valst
iečių klausimas. 1300 Naujausios 
žinios. 13.20 Piligrimas. 14.05 "Iza
belė". Pramogine programa. 14 50 
Minios psichologija 15.45 Aukso 
pentinas. 16.15 Futbolas be sieną 
17.10 A. O strovskio gim imo 170- 
osioms metinėms. 18.10 Parlameno 
žinios. 18.25 Kūdikio lūpomis. 18 55 
Reklama. 19.00 Naująusios žinies
19.20 Reklama. 19 25 Šventė kiekvi
eną dieną. 19.35 Meninis f. "Nul iis 
variantas".’ 21.00 Visiškai slaptai. 21.55 
Reklama. 22.00 Naujausios žinios.
22.20 Kalba žvaigždes. 22 25 Sporto 
karuselė. 22.30 Programa "A ".

SEKMADIENIS, IV.11 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Sv. Velykos. Prisikėlimo šv 

Mišios. 9.30-12 00 Programa iš Ka. ô
9.30 Animacinis f. Smurtai". Meninis 
f. "Naujoji Lesė". 10.20 TV alburas 
10.50 TV serialas "E gatvė" n  15 
Krepšinio pasaulyje. 12.00 Sveikinimų 
konce rtas . 1Ś.55 AmerikieČJi 
dokumentinis f. 14.25 Polkų muge. 
14.40 Prancūzijos TV muzikin s f 
"Lauda". 15.25 Laida lenku kalba 1600 
Koncertas. 17.00 Kultūros archyvai. 
17.45 Lietuvos užsienio įvykiai 1805 
IĮ/leninis f. "Sūnus palaidūnas" 19.55 
Sv. Velykos Zervynuose. 20.30 LaD2 
nakt, vaikučiai. 21.00 Naujienos 
Nuomonės. 21.40 Kalbos Viktore 
"M oki žodj - žinai kelią". 22.40 VRS 
kamera. 23.15 Vakaro žinios. 23.30-
1.00 P rancū zu  de tektyv in is  f 
"S toraodis” .

OSTANKINO PROGRAMA 
11.50 TV f. vaikams "JuodCjC 

gražuolio nuotykiai” . 12.15 Marato- 
nas-15. 13.00 Animacinis f “ Pilasi 
Herkulis". 13.10 Dokumentinis f "4 00 
Naujienos. 14.15 Programa. 14 20 
Dialogas eteryje. 15.00 Keliautoji: 
klubas. 15.50 Animaciniai f. 16.50 
Panorama. 17.30 TV locija. 17 4o 
Naujienos. 18.00 Filmas sp ė ka s  
"G udruolis" 20.55 Reklama 2 * 00 
Rezultatai 21 45 Sporto savaitoa'is.
22.00 Apie orus. 22 &  Svajonės stote
23.00 Naujienos. 23.20 Programa 23.25 
Rusijos kino rinka. 0.05 Futbolas

RUSIJOS PROGRAMA ■ 
18.45 Šventė kiekvieną dieną 18» 

Reklama. 19.00 Naujausios žinios-
19.20 Reklama. 19.25 AmerikieW 
meninis f. "Kas yra D iulija?” 21 
Animacinis f. suaug. 21.10 F. premjera
21.25 Pas Ksiušą. 21.55 Reklama 22 
Nau jausios žin ios, 22.20 
žvaigždės. 22.25 Sporto karuselė 
Pasaulio autom obiliu "Formule- 
čempionatas.
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