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DARBO STILIUS NEPASIKEITĖ
Taip pagalvojau apie sėdinčius 

salėje Šiaulių tarybos deputatus, kurių 
sesijoje nebuvau mačiusi beveik 
metus. Tas pa ts  b e p ra sm is  
veiavimasis reglamento raizgalyne, 
tos pačios tu šč io s  d iskus ijos, 
neryžtingumas bei kom petencijos 
stoka. Kaip ir prieš metus, teisinių 
klausim ų k o m is ija , p a p ra šy ta  
profesionalaus teisinio jvertin im o ar 
konsu ltac ijos, d e p u ta to  A. 
Puklevičiaus lūpomis pradeda "mano 
nuomone'’ a rba"m anyčiau ‘\  Būtent 
čia ir nereikalinga deputato nuomonė, 
page idau tinas e le m e n ta ru s  
profesionalumas...

f  Be d ide lių  d iskus ijų  Taryba 
patvirtino 1993 m. biudžeto bei 
nebiudžetinių lėšų fondo  įvykdym o 
ataskaitas. Pritarta iŠ VA] "Šiaulių 
pienas" gautų lėšų paskirstymui 
labdaros * o rg a n iz a c ijo m s . 
Savivaldybės kontrolieriui Jonui 
Zolubui patikėta stebėti, ar teisingai 
šios lėšos bus panaudotos.

Po gaisro Sodo gatvės 2A name 
miesto valdyba kreipėsi j Vyriausybę 
bei Seimo narj N. Germaną, kurio 
rinkiminėje apygardoje siautėjo ugnis, 
prašydama skirti 50 tūkst. litų namo 
atstatymui. Valdančioji LDDP pinigų 
padegėliams neskyrė, nors nurodytoji 
suma valstybės biudžetui mažesnė 
nei adata... Ką gi, gal šarvuotieji 
limuzinai valdžios ponam s svarbiau 
nei sudegusio barako žmonių likimas! 
Sotus alkano neužjaučia, sako tokiais 
atvejais išmintingieji lietuviai.

Po neilgų diskusijų patvirtinti 
komunalinio ūkio skyriaus vedėjo A. 
M ū z o  pateikti nutarimų projektai dėl 
žemės sklypų pardavim o Bridu 
gyvenamojo rajono kvartale bei dėl 
žemes kasimo darbų Šiaulių mieste 
\utobusų parkas atleistas nuo pelno 
n oke sč ib . P a s ta rą jį nu ta rim ą  
leputatas L. G uzevičius pavadino 
elementariu p ro te k c io n iz m u " , 
leputatas J. Genys kritikavo prastoką 
tutobusų parko darbą, nekultūringą 
eleivių aptarnavimą.

Kovo 17 dieną vykstančioje sesijoje. 
aryba turėjo patenkinti vicem ero R. 
ąnušo prašymą ir atleisti jj "iš 
žimamų pareigų nuo Šių metų kovo 
7 d ienos". Deputatai dem onstravo 
ratorinius sugebėjimus, gindam i

v icem ero  te ises Deputatas A 
Grakavinas panoro pamatyti p. R 
Janušo pareiškimą pats. Gal norėjo 
įsitikinti, ar nėra ant jo sm urto žymiu?

Atleidimo iš darbo pareiškimus 
žmonės rašo savo noru arba priversti. 
Deputatas A. Grakavinas mano, kad 
prievarta kartais gali tapti aplinkybės, 
asm e n in ia i pe rgyven im a i. 
“ Pareiškimas - tai nusižeminimas", - 
emocingai teigė oratorius, perskaitęs 
deputatams paskaitą net su žmogaus 
teisių KONVENCIJOS citatomis, 
paįvairintą Rytų išm inčių posakiais. 
Besiklausydama šio deputato bei jo 
kolegų argumentų, mąsčiau, kur buvo 
tie žmonės, kai vasario mėnesio 
pabaigoje siautėjo pūga. Sniegu 
u žve rs to se  g a tvė se  k lim po  
automobiliai, keiksnojo miesto valdžią 
miestiečiai, o vicem eras R. Janušas 
tomis dienomis galutinai apsisprendė, 
gana lo g iš k a i jv e rt in o  savo 
sugebė jim us ir parašė m inėtą 
pareiškimą... Galėjo tuomet R, Janušo 
užtarėjai bent kastuvais nešini atidumti 
į pagalbą vicemerui. Gal įtakingesnių 
draugų būtų atsiradę, galingos 
technikos atsiuntę... Beto, nemanau, 
kad vicemeras būtų patenkintas 
advokato ir deputa to 'J . Ragulskio 
kalba sesijoje. Čia gi ne teismas. 
Kam kelti iš užmaršties skaudžias 
žm o g u i a sm e n in io  p o b ū d ž io  
ap lin kyb e s . M anyč iau , d ide lę  
nep a g a rb ą  p. R. Janu šu i 
pademonstravo užtarėjai, sutrukdę 
žm ogui aps ispręsti ir atsisakę 
patenkin ti pa re igūno prašymą. 
Valdybai geriau žinoti, kas moka ir 
sugeba dirbti kasdien miestiečių labui, 
o kas...

P a s ib a ig u s  p as isakym am s, 
deputatai pasiklydo reglamente. 
N e ryž tin g u m ą  p a d em o ns travo  
tarybos pirm ininkas A. Lankauskas 
ir, anot deputato A. Pniausko, 
paže idus Tarybos reglamentą, 
klausimas atidėtas... kitai sesijai. Ji 
įvyks gegužės 12 dieną.

Palyginti sklandžiai ir ramiai 
deputatai išklausė Nekilnojamojo turto 
eksploatacijos skyriaus viršininko A. 
Meiženio pateiktą nutarimo projektą 
dėl centrinės žuvies parduotuvės, 
esančios Vilniaus g. 158, perdavimo 
į Valstybinės žuvies įm onės “ Gėla"

MIELI ŠIAULIEČIAI,
•v. m. kovo 25 d., penktadienį, Šiauliuose viešės Seimo 

narys I. Uždavinys ir Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) Tarybos narys M. Laurinkus.

Svečiai dalyvaus radijo forume, kur pasidalins mintimis 
apie Seimo darbą ir papasakos apie šių dienų Lietuvos 
konservatorių tikslus, veiklą ir ateities perspektyvas.

f  7.00 val. miesto savivaldybės salėje įvyks susitikimas su 
miesto visuomene.

Maloniai kviečiame dalyvauti.
Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių m. skyriaus taryba 

Tėvynės Sąjungos Šiaulių m. skyriaus taryba

GERBIAMIEJI,
J  m. kovo 25 diena (penktadienį) Karšiniuose viešės du 

SEIMO N ARIA I - K. PA UKŠTYS ir K. UOKA.
Susitikimai įvyks
ILOO val. Mašinų remonto gamyklos Kuršėnų ceche ■ su 

■kirbiniiikais,
14.00 val. Kuršėnų poliklbiikos salėje - su Autotransporto 

"nonėsir Pavenčių cukraus fabiiko datbininkais, tremtiniais 
>c 'Politiniais kaliniais,

(ООО val. “Ventos” kino teatre ■ su miesto visuomene.
Kuršėnų darbininkų sąjungą bei tremtiniai ir politiniai

kaliniai maloniai kviečia visus dalyvauti.

balansą. 170, 39 kv. m 
ploto tu rin iių  patalpų 
balansinė vertė ■ 736,70 
Lt, likutinė vertė • 507,61 
U. Už šią nejkainojamą 
dovaną miesto centre 
“ Gėla" žada iki rugsėjo 

mėnesio skirti lėšų labdaringam

focialiai remtinų žm onių maitinimui, 
uvies įmonės atstovas skundėsi, 

kad žuvininkystės pramonė gyvena 
sunk ias  d ienas. J is  a išk ino  
deputatams, esą Lietuvos laivynas 
nerentabilus, išlaiko tik pats save. 
Tačiau deputato A. Jakučionio 
paklaustas, ar vykdo  įm onės 
rekonstrukciją ir plečia darbo vietas, 
prisipažino, kad atlieka šiuos darbus 
ir kas mėnesį turi apie 10 tūkst. litų 
pelno.

Aptarę neprivatizuojamų objektu 
sąrašą mieste bei jj patvirtinę, deputatai 
išsiskirstė poilsiui.

Papietavę deputatai buvo atlaidesni 
kalbantiesiem s. Greitai praėjo 
valdybos valanda, kurios metu buvo 
pa te ik ta  P o lic ijo s  ko m isa ria to  
in form acija  apie krim inogeninę 
situaciją mieste. Nedaug klausimų 
teko p. Д. Alūzui, paaiškinusiam, kaip 
bus tvarkom a aplinka mieste 
balandžio mėnesj.

Deputatas M. Končius pateikė 
nutarimo projektą dėl Šiaulių miesto 
Garbės piliečio vardo suteikimo. Jam 
buvo pritarta.

Deputatai palaim ino Tarybos 
vadovybės pateiktą projektą dėl 
Šiaulių mesto įstojimo j Baltijos miestu 
sąjungą.

Popietiniame posėdyje miesto 
išrinktųjų nemalonės sulaukė Kauno 
deputatų pareiškimas ir vicemero K. 
Šavinio pasiūlyta konsultacinė grupė 
m etraščio le idimui. J i nebuvo 
patvirtinta, nors K. Šavinis tikėjosi, 
grupei talkinant, paruošti miesto 
metraštj iki rugsėjo mėnesio. Deputatai 
mano, kad padėti metraštininkui p. 
Sireikai gali kiekvienas šiaulietis. Taigi. 
ANONSAS.

Irena VASINAUSKAITĖ

naujienų šiupinys
Šiaulių rajono prokuratūra baigė Incidento tarp Aųkštelkės pensionato 

direktoriaus Šiaulių rajono Tarybos deputato A. Špoko ir psichiškai 
nesveiko globotinio tyrimą. Medžiaga perduota Generalinei Prokuratūrai. 
Kodėl? Ar tai valstybinio lygio klausimas?

ŠIANDIENĄ 14 valandą Šiaulių teism e pradedama nagrinėti byla 
dėl bažnyčios žemėje (Kražių 17) esančių garažų privatizavimo. 
Procesu susidom ėjo Seimo nariai.

Ar reikia Lietuvai sąžiningumo? Šia tema kovo 19 d. susirinkę j M. 
K. Čiurlionio m eno mokyklą diskutavo Lietuvos m okytojų sąjungos 
atstovai. Dalyvavo Seimo nariai R. Hofertienė, B. Genzelis, švietimo ir 
kultūros viceministre M. Barkauskaitė, prezidentūros patarėjai.

Savaitgalj Saulės miestą vizitu pagerbė Respublikos Prezidentas. 
Jis šį kartą dom ėjosi tik kariniais reikalais.

KANČIŲ KELIAI...
Opozicijos spaudos konferencijoje 

V. Lapė pasakė, kad Žemės jstatymo 
projektas buvo parengtas seniai, prieš 
3-4 metus, Žemės ūkio ministerijoje. 
Tai yra pagrindinis įstatymas, kuris 
veiks po reformos ir kuriame nusakomi 
pagrindiniai santykiai tarp valstybės 
ir piliečių, žemės savininkų.

Tačiau Tėvynės Santara balsavo 
prieš. Kodėl?

Šio js ta tym o 21 stra ipsnyje  
sakoma, kad "Lietuvos valstybei 
priklauso šio jstatymo 4 straipsnyje 
nurodyta žemė, žemė, kuri nebuvo 
sugrąžinta arba perleista privačion 
nuo sa vyb ė n , žem ė, įs ta tym ų  
numatyta tvarka paimta iš žemės' 
savininkų, Valstybės paveldėta ir 
bešeimininkė žemė” , jsigaliojus šiam 
js ta tym u i, sa v in in ka i pa ra ras 
nesugrąžintą žemę, o  sugrąžinta jos 
dar labai mažai. Žem ės grąžinimo 
įstatym e sakom a, kad ji bus 
sug rąž inam a , p a tv ir tin u s
kompleksinius žemėtvarkos projektus 
ir metus paūkininkavus. Projektai dar

PAGARBA ŽEMEI
Ш Ш Я Ш

Sekmadienį Šiauliuose, miesto centrinėje aikštėje, pakelta 
Žemės vėliava. Prasidėjo Žemės dienos renginiai, kurie 
tęsis iki balandžio 22 d.

nerengiami.
4 straipsnyje sakoma: "Lietuvos 

Respublikai išimtinės nuosavybės 
teise priklauso žemė, paskirta Uetuvos 
Respublikos vyriausybės nustatyta 
tvarka". Tačiau tai nera atvaizduota 
žemėtvarkos planuose ar jvesta j 
kadastro registrą Vyriausybės vardu 
valdininkija gali daryti, ką nori.

įstatymas priimtas, tačiau kelia labai 
daug abejonių tai, koks bus priimtas 
jo  veikim o mechanizmas, (statyme 
teigiama, kad reforma yra jau įvykusi, 
tačiau žinome, jog žemes reforma 
yra tik pradėta, o šiuo metu ji praktiškai 
sustojusi. Jei reforma bus vykdoma 
tokiais tempais, tai prireiks net 50 
metų, o jeigu w k tų  normaliai, tai reiktu 
gal 10 metų. Vadinasi, šis jstatymas, 
ar bent tam tikri jo  straipsniai, turėtų 
neveikti 10 arba daugiau metų.

Daugelio miestų savivaldybės 
siekia pasiim ti žemę, esančią už 
m iesto ribų. V. Lapės nuomone, 
jstatymas gali pradėti veikti tik tada, 
kai bus aiškiai nustatytos ribos. Jis 
pasisakė už tai, kad nebūtų jokių 
perspektyvinių planų būsimoms 
individualių namų statyboms. Valstybė 
turėtų paimti, kaip yra  pasakyta 
Konstitucijoje, tik tokią žemę, kuri 
reikalinga visuomenės reikmėms, ly .  
kai pastatu, objektu ar žemės plotu 
gali naudotis visa visuomenė. Tačiau 
o p o z ic ija  n ieka ip  negali įtik in ti 
oponentų ir Vyriausybės, kad žemė 
privač ių  nam ų s ta tyba i pabūtų 
paimama j valstybės fondą. Šiame 
jstatyme yra daug tokių vietų, kur 
sprendžiamąją teisę turi valdininkija 

Šio jstatymo 37 straipsnis nurodo, 
kad ūkininkai turi registruotis pagal 
Žemės ūkio ministerijos nustatytą 
tvarką, prieš tai įvykdžius numatytas 
sąlygas. Tokiu būdu ūkininkams 
su ke lia m a  daug  su n ku m ų  ir 
stabdom as ju  judėjimas.

Rasa RASTAUSKIENE 
U e tuvo s R espub likos  

Se im o O poz ic ijos  spaudos  
atstovė

Iki “Aušros 
alėjos” 

prenumeratos 
pabaigos liko 3 

dienos. Skubėkite.
Tai iš tikrųjų 

lįdomus laikraštis. 
Toks vienintelisv

Šiaulių krašte.
UŽSIPRENUMERUOKITE,

Nuotraukoje: buvęs greičiausias Lietuvoje
žirgas Garsas.

NENUSIVILSITE!



Aurelija MALINAUSKAITĖ

KOMUNIZMO NUSIKALTIMAI IR RESOVIETIZACIJA

GENOCIDAS 
ŠIAULIŲ KRAŠTE

Savo siraipsnyje pateiksiu faktus, 
kaip jrodymus, kad Šiaulių krašte, 
kaip ir viso je Lietuvoje buvo 
vykdomas žiauriausias genocidas. 
Apie tai ir papasakosiu, remdamasi 
liud in inkų  pa rodym a is  bei 
dokumentais.

1941 m. birželio mėn . prasidėjus 
karu i ir trauk iantis  sov ie tine i 
Kariuomenei, bolševikinis teroras 
sustiprėjo.

1941 m. birželio pabaigoje 
Joniškyje buvo, nužudytas miesto 
gimnazijos kapelionas kun. Povilas 
Racevičius ir Joniškio parapijos 
zakrastijonas. Raudonąją armiją, 
besitraukiančią nuo Šiaulių pusės 
Sereikių link, pradėjo bombarduoti 
lėktuvai. Pataikius bombai j mašiną 
sovietų kariai išsilakstė. Kai aprimo, 
kareiviai, apsupę artimiausias Naislų 
kaimo sodybas, nusivedė vietinius 
vyrus bei jaunuolius tardymams. 
Kiek vėliau Š ilkm edžio miške 
žmonės atrado žudynių vietą. J. 
M atiukas, jo  sūnus Antanas, 
g im nazis tas N o reika, du 
S teponavič ia i buvo subadyti 
du rtuva is  B e sitrauk ianč ia i 

• sovietinei armijai pasipriešino Jonas 
u Antanas Šuopiai iš Dargužiu k , 
Stačiūnų vlsč. bei Grigaliūnas iš 
Klovainių Pakruojo vlsč Jie žuvo ir 
palaidoti Stačiūnų kapinėse.

1941 m. birželio 25 d. j Sielsko 
sodybą Noreikių k. Šiaulių vlsč. 
isiveiže du rusų karininkai ir trys 
kareiviai. Jie rado pas šeimininką 
besisvečiuojančią seserį, jos vyrą 
Jakavičių, Petrą Tárulj ir tris jaunus 
vyrus, Sielsko giminaičius. Visus 
juos išsivedė j mišką. Jakavičiui 
pavyko pabėgti Po kiek laiko miške, 
prie Sielsko sodybos, buvo rasti 
penki nužudyti žmonės. Lavonai 
gulėjo skirtingose vietose, buvo 
labai sužaloti

1944 m., slenkant frontu i j 
Vakarus ir artėjant antrajai bolševikų 
okupacijai, Lietuvoje neužgeso viltis 
atkurti krašto Nepriklausomybę. 
Lietuvos kariuomenės kariškiai, 
buvę mūsų valstybės policininkai, 
Šauliai, ša uk iam o jo  am žiaus 
ja unuo lia i, veng dam i ta rn au ti 
so v ie tin ė je  arm ijo je, s la ps tė s i 
m iškuose, vien ijosi j g ink luo to  
pogrindžio būrius.

Sovietų NKVD-NKGB organams 
buvo duotas nurodymas užgniaužti 
bet kokius pasipriešinimo Židinius, 
naikinti jų dalyvius bei rėmėjus.

Pirmiausia, pasakodama apie 
jvykius Šiaulių krašte, paminėsiu tą 
laikotarpį, kai Lietuvos vyrai, .šėję į 
miškus, jungėsi j būrius, ir kokias 
represijas patyrė šeimos nariai vien 
todėl, kad jų sūnūs nėjo tarnauti j 
Raudonąją Armiją.

1944 m. Šv Kalėdų rytą NKVD 
apsu po  D om inausko sodybą 
V a iga ilių  k. Lygum ų vlsč. 
Šeimininko sūnūs Petras ir Adalis

1945 m. liepos 20 d. NKVD 
dalinio Ginkūnų garnizono kareiviai 
nušovė besislapstančius nuo 
sovietinės armijos brolius Praną ir 
Antaną Šulm as Tame krašte 
kovojusio, gerai ž in o m o ' Audros' 
būrio partizanai kūnus palaidojo 
Bitaičių miške. 1990 m. palaikai 
buvo perkelti j Sereikių kapines 
(Šiaulių ra j)

1945 m. balandžio 29 d. 
susirėmimo su NKVD metu išduoti 
ir apsupti Kleboniškyje, Šakynos 
apyl., žuvo apie 20 vyrų. Visi jie 
buvo sumesti j duobę Mikutaičių 
kaime. Tais pačiais metais liepos 
27 d. Tautgailių k. Šakynos apyl

N uotraukoje: 1941 m. b irželio mėn. Jon išky je  nužudytas kunigas 
Povilas Racevičius.

slapstėsi nuo armijos. Sodyba buvo 
padegta Senukai tėvai ir keli vaikai 
bvo sušaudyti. Besislapstantis vy
lesnysis sūnus Penas Dominauskas 
liko gyvas Jis vadovavo būriui Žuvo 
1950 m., "išdavus bunkerj Paliečių 
k. Lygumų vlsč. O 1945 m. per 
Vefykas Vaigalig kaimą v ė l aplankė 
‘ raudonasis  g a id y s " . NKVD 

sup lešk in o  S p u lg inų  sodybą. 
Sušaudė jos gyventojus

A pie deg inam as sodyb as 
pasakojo ir politinis kalinys P 
ivoškus Baniai gyveno Kelmės raj., 
Ušnėnų k., prie pat dabartin io 
Žemaitės muziejaus. Sūnus Stasys 
slapstėsi nuo armijos 1945 m liepą 
jis pamatė atvažiuojančius kareivius 
ir pradėjo bėgti iš savo sodybos per 
rugių lauką miško link Tėvas ir sūnus 
jau buvo perbėgę per Ventą ir 
pasiekę mišką, tač iau motina 
nespėjo - peršovė ranką. Tada abu 
vyrai grjžo ir pasidavė. Užvenčio 
garnizono kareiviai ir stribai nuvežė 
juos j Užventį. Ten tardė, o kitą dieną 
atvežė pusgyvius j jų pačių sodybą, 
sumetė j gyvenamąjį namą, užkalė 
langus, duris ir gyvus sudegino."

buvo nužudyti sūnus Aleksas ir 
motina Barbara Vasiliauskai. A 
V asiliauskas buvo  S ko d išk io  
miško partizanas Šiaulių aps 
Dakto m iške 1944-1945 m 
fo rm avos i Vytauto  D idž io jo  
rinktinė. Ji buvo viena iš geriausiai 
organizuotų ir disciplinuotų Šiaulių 
krašto ginkluotų junginių Šios 
rinktinės ryšininkė A Augutytė - 
Paukštienė prisimena dar vieno 
partizano likimą ‘Simas (Antanas 
Druceika - A. M.) jau, rodos, liepos 
mėn., grįžęs namo. pasiliko 
daržinėje dienoti Buvo šnipų 
susektas ir stribų apsuptas: kovėsi, 
bet jėgos buvo nelygios. Daržinę 
padegė, jis šoko bėgti ir savo 
kieme, vos rytui išaušus, žuvo. 
Šūviams nutilus,mane pasiuntė 
pasižvalgyti Daržinė ir tvartas dar 
ruseno, šuo sudegęs, nuo jo tęsėsi 
juosta kraujo ir ratų vėžės. Trobos 
durys atviros, bet viduje tuščia. 
Bro is Povihukas - 16-os metų - tą 
sykį, Simo ugnies pridengiamas, 
pabėgo Žuvo Vaikaičių grupėje 
1946 m sausio Г

(B. d )

naujienų šiupinys
REMDAMASI Lietuvos Respub

likos įstatymu "Dėl piliečių nuo
savybes teisių j išlikusj nekilnojamąjį 
turtąatstatymo tvarkos ir sąlygų'1 bei 
piliečių nuosavybės teisių j žemę 
atstatymo komisijos teikimu, valdyba 
grąžino žemes sklypelius Šiauliuose 
trylikai žmonių.

Baigtos sudaryti mieste BUTŲ lau
kiančiųjų eilės Jos vis ilgėja, nors 
gyvenamųjų butų statybų tempai 
sulėtėjo, o Vyriausybė beveik nebe- 
teikia kreditų Bendrojoje eilėje dabar 
"s tov i' 5350 šeimų (pernai buvo 5319, 
socialiai remtinų asmenų eilėje - 603 
šeimos)

žemės ūkiojmonei "Dekoratyviniai 
augalai' privatizuoti 51 proc. įmonės 
kapitalo viešu akcijų pasirašymo 
būdu

Šiauliuose jsikūrė dar TRYS 
gyvenamųjų namų eksploatavimo 
bendrijos šiais adresais: Gegužių g. 
49. Tilžės g. 11, Vytauto g. 125.

Patvirtintos Vj "BERNDRABUTIS" 
a 'a o se  seančiu  ben d ra buč ių  
tuštinti, paialpu apgyvendinimo 
les Nukiono" bendrabučiai ruošiasi 
jrti gyvenamųjų namu ekspoatavimo 
andrijas ir perimti visas pastate 
sančias b e n d ro jo  n au do jim o  
aialpas Tai v ienintele išeitis 
t ju k lo n u i ', je igu jis  nori likti 
iPdrabutyje įsikūrusių komercinių 
taigų savininkas

Skelbiamas KONKURSAS negy
venamųjų patalpų nuomai:

1) Dainų g. 45 įsikūrusios 5 v  ū  
mokyklos 136 kv m rūsys išnuomoja
mas sportinei veiklai Konkurso 
sąlygos: nuomininkas leidžia sportuoti 
15 vidurinės mokyklos moksleiviams, 
įrengia paiaipas ir nuperka inventorių

2) Da iru n ?6 esančios 2-osios 
vaiku muzikos mokyklos 166 kv. m 
ploto patalpos išnuomojamos darbui, 
kuris netrukdys mokyklos veikla 
Sąlygos nuomos sutartis sudaroma 
dviem metams, teikiama materialine 
parama mokyklai tun būti ne mažesne 
nei 4 tūkst Lt per metus.

ŠVEDAI siūlo per trejus metus 
Šiauliuose pritaikyti savo šalies 
medicinos programą Pradedama 
nuo Damų poliklinikos Pirmoji 
konkreti program os dalis jau 
įgyvendinta miestas gavo aštuonias 
m oderniškas s tom a to log in io  
kabineto įrangos kėdes.

Šiaulių m iesto Savivaldybė 
sparčiai KOMPIUTERIZUOJAMA 
Svarbiausieji modernios technikos 
tiekėjai garsiai išreklmuotos 
beiuvoje firmos ipoteka u A lna '

Šiaulių Vaidyba LEIDO Valstybinei

Kaip informavo Šiaulių miesto 
KlJ' TÚROS skyriaus vedėjas 
Hubertas Smilgys, prasidėjo dalyvių 
atranka j pasaulio lietuvių dainų 
šventę o jaunimo choras prie Sv 
Ignaco bažnyčios ruošiasi išvykt į 
Italiją

- Ko vertas būtų tavo gyvenimas, 
je igu nieko nemylėtum, je igu 
neturėtum savo hobio Ir dėl nieko 
nesiaukotum? • pasakė Jaunųjų 
gam tin inkų  s to ties  d ire k to rė  
Adelė Balčiūnienė, kai aš, atbridusi 
vienintelėmis pėdomis per apsnigtą 
lauką, pravėriau duris, už kurių mane 
pasitiko tamsaus lino staltiesės ir 
užuolaidos bei žirgų nuotraukos ant 
sienų. Ir apynasriai - netgi ten, kur jų 
nesitikėjau pamatyti.

• Manasis kaime, pas senelj. 
atsako man, nors pats vis tiek čia 
ateina, vos pamokoms pasibaigus.

O Gamtininkų stoties tvartuose 
stovi gražuoliai ilgakojai žirgą 
mylinčių vaikų rankų nuglostyti, 
tiesia j atėjusįjį savo šiltas aksomines 
lūpas

Ypač k ruopšč ia i iššukuota 
žemaitukų veislės kumelaitė Kube 
žvilga lyg padengta laku. j-karčius 
jpintas žalias kaspinėlis, įvairiausiais

Vadinasi, 
Čia viskas - 
žirgui, tam 
pro tingam  
ir geram 
ž m o g a u s  
d r a u g u i .  
Viskas jam, 
- ir meilė, ir

KAIP
PERŽIEMOJAI,
ŽIRGE?

šepečiais-nuo 
m eta lin io  iki 
plastmasinio 
iškedenta ilga 
juoda uodegų 
Ją prižiūri 
miela merga te 
d e v i n t o k ė  
Inga.

vaiko širdies šiluma, Ir delnelyje 
atneštas duonos gabalėlis, obuolys 
ar bufvė.

- š ieno yra pakankamai, taigi 
pavasarį mūsų žirgai sutinka sotūs. 
Ir ne tik šieno, bet ir miltų, avižų, 
selenų turime. • sako direktorė. - 
Valstybinė akcinė įmonė "Šiaulių 
malūnas”  mums truputj pagelbėjo, 
atsiųsdama miltų atliekų. Ačiū jai O 
šiaip mes pripratę išsiversti patys. Ir 
šienu apsirūpiname savo jėgomis. 
Pernai, atsiėmusi žemę Joniškio 
rajone, nušienavau ir visą šieną 
susivežiau j stotį žirgams. Be to, 
prisišienaujame iš savo trijų hektarų 
stoties teritorijoje. Triūsiame kartusu 
vaikais, kurie myli ir prižiūri žirgus. 
Be galo smagu yra matyti, kaip jie 
džiaugiasi, išmokę grėbti, pamatę, 
ka ip  pradalgėse išdžiūsta ir 
pakvimpa šienas'

j stotį kas dieną ateina vaikai - 
iššukuoti, pamyluoti, paglostyti ir 
pašerti žirgus. Ateina berniūkščiai 
tiesiog iš mokyklos, net kuprinių 
nesuspėję namie palikti.

• Kuris tavo žirgas? - klausiu 
Vidutį.

A p ie  kitą devynerių  met j  
žemaitukę Kaukę vikriai sukac 
aštuntokė Raimonda.

Tik ba ltakak tis  Garsas, 
penkiolikos metų rusų ristūnas 29 
aukso medalių savininkas, buv« 
L ietuvoje g re ič iaus ias  žirgas. 
Š iandieną kažkodė l blogos 
nuotaikos. Susiraukęs, suglauc^s 
ausis, jis nenori savo aptvare maty: 
nei Julytės, nei Raimondos.

- Garsas, pripratęs lenktynėse 
visada pirmauti, kartą pralain^o 
Tada jo karjera ir pasibaigė, nes 
nebegalėjo susitaikyti su tuo, .adj 
a ts irado  g re itesn ių  u i  ji, 
nebenustygdavo  starte,]
nebepaklusdavo.. Ir būtų jj lapėms 
sušėrę, bet mūsų direktorė Gu:sa 
išgelbėjo- nupirkojįiratsiveže.-Sdko 
Inga...

Tuoj ištirps sniegas ir prac; 
kelelis, vedantis j Jaunųjų gamtm iki 
stotj. Ateikite ir pamatysite ži gai, 
mylinčių rankų globojami, sotus 
sulaukė pavasario. O kokie išdidus jie 
stovėjo miesto aikštėje, pakeliant 
Žemės dienos veli avą! Matėte7

Dalia ŽUKAUSKAITĖ

NEPAMIRŠKIME
DIDVYRIŲ

VARDŲ
1944 m. vėl sug ižę  okupantai - 

bolševikai prieš mūsų tautą 
panaudojo visokiausius žmonių 
naikinimo būdus. Mus trėmė, 
vežė šaldė, marino badu, 
nušaudavo k iem o v idu ry je , 
degino mūsų sodybas, plėšikavo. 
Šitas mūsų lautos sunaikinimo 
p lanas buvo paruoštas 
apgalvotai, pritaikant žiauriausias 
represijas. S ta lino  tau tų  
sunakimmo politika - melo lt 
klastos šedevras Mes. nedidelė 
tauta, norėjome gyventi taikiai, 
išsaugoti tradicijas, kultūrą, 
papročius, kalbą. Tad ką gi 
lure|om e daryti, norėdam i 
išvengti visiško sunaikinim o. 
Turėjome kovoti, nes m es 
buvomesavo žemėje, kurioje nuo 
neatm enam ų am žių gyveno 
mūsų tėvai, proseneliai Mes 
norėjom e nedaug Pūti 
šeimininkai savo namuose 

Kito kelio nebuvo, Ir mes 
išeiome kovoti prieš žiaurų ir 
galingą priešą, kuris  savo 
užgrobtų žemių ribas nukėlė net 
už Berlyno. Partizanai, jau 
išeidami j mišką, žinojo, kad 
pasirenka mirij. Kokia sunki ir 
nelygi buvo mūsų kova, ludųa

naujai atrandami kapinynai r 
pakelės, paženklintos kryžiais 
Tuo pokario laikotarpiu partizanų 
buvo pilni ir Šiaulių krašto miškai 
Arčiausiai Šiaulių, Švendres 1 
Gilvyčių miškuose, veikė stipri 
Žem aičių apygardos Šatrijos 
rinktines tėvūnijos vado Kajetono 
M a t i j o š a i č i o - V i t a l i j a u s  
vadovaujama partizanų grupe Be 
minėto Kajetono Matijošaičic 
Vitalijaus, toje grupėje dar buvoio 
brolis JuozasMeška, pusbrolis 
Stasys Gyys. Lietuvos armijos 
kapitonas ar majoras Chaleckas 
bei du jo  sūnūs Vytautas-Aitvaras, 
ir Hennkas-Tadas Vienas iš jų irgi 
buvęs karin inkas, vėliau 
mokytojas. Dar minimi du broliai 
Peleckiai, Šimaitis, Jonaitis ir kiti 
Ši partizanų grupe buvo susekia, 
apsupta ir sunaikinta 1949 m 
rugpjūčio 23 d. Dabar apie šią 
grupuotę ir jos žuvimą renkam os 

žinios, todėl visus, ką nois 
žinančius, prašome praneši i 
trem tin ių  k lubą  ar p a s ka m b in u  

te le fonu 2-14-27. Pasitarsime, 
pasikalbėsime, kursusitikti irviską 
užrašyti. Didvyrių vardai neturi Dūli 
užmiršti

Alfonsas DAUNVS

AUSROS ALL jA



AR KURSIME KLUBUS?
1994 metų sausio 15 dieną Vilniuje, 

SKAT rūmuose, podr. V. Kudirkos 
gimimo 135-ųjų metinių m inėjimo 
jvyko savanorių vadu susitikimas 
su visuomenininkais. Nutarta kviesti 
žmones j visuomeninius klubus, 
kurie teiktų kultūrinę bei dvasinę 
paramą krašto apsaugos, gynybos, 
policijos organizacijoms. Klubai

darbuotųsi ne tik dėl šių struktūrų, 
bet prisidėtų ir prie bendros kultūros, 
doros, visuomeniškumo ugdymo, 
padėtų priešintis vidaus ir išorės blogiui, 
skatintų tautos dvasios atsinaujinimą.

Klubų įstatai jau kuriami Kviečiame 
siūlyti klubų pavadinimą (vardą), 
aptarinėti šj reikalą, atsiliepti.

Adresas: "Naujasis d ienovid is” ,

Pilies 23a, 2000 V iln ius, klubų  
kūrim o Iniciatoriams.

Tel. 22 191 1 ,62  19 20, 75 73
59.

Klubo kūrimo iniciatorių vardu: 
prof. Vincentas DIENYS, 
prof. Juozas GIRDZIJAUSKAS, 
med. dr. Romas KAŠINSKAS, 
kun. Donatas VALIUKONIS, 
akad. Zigmas ZINKEVIČIUS

J L

P A R E M K I M E
L I E T U V O S
SAVANORIUS

Per girtavimą sklinda blogis net ir 
tose organizacijoe, kurios siekia 
kilnių tikslu. Visi gerai suvokiame 
savanoriškosios krašto apsaugos 
nuopelnus L ie tu vos
Nepriklausomybei, tačiau praėjusių 
metų pabaigoje ši organizacija buvo 
sumaišyta su purvais dėl kelių 
visuotinai smerktinų įvykių Mums 
priešingos jėgos, o ir nedraugiška 
spauda, iškėlė tuos šiurpius jvykius, 
kaip svarbiausią savanorių  veiklos 

f  bruožą, stengdamasi suformuoti 
kuo negatyvesnę v isu o m e n ė s  
nuomonę apie savanorius.

Tuo metu Vilniuje vyko vyskupo 
M Valančiaus blaivystės sąjūdžio 
■ 'kty v istų  sem inaras, ku riam  
vadovavo Š ve d ijo s
krikšč ion iškosios b la ivys tės  
draugijos atstovai Nomi Tonang ir 
Pablo Dahlinas. Buvo sudarinėjami 

nagrinėjami blaivystės sąjūdžio 
veiklos projektai tautiniam atgim imui 
suaktyvinti. Tarp kitų projektų buvo 
išnagrinėtas ir susilaukė pritarimo 
b laivystės są jūdž io  ta ryb o s
pirmininko Juozo KanČio, Lietuvos 
karininkų d ra u g ijo s  a ts tovo
Gedimino Ruzgio ir mano paruoštas 
projektas te ik ti v isu om e n inę  
in telektualią param ą L ie tuvos
savanoriams padėti jiems šviestis, 
doroviškai turtėti, jve iktib logj savyje, 
c taip pat paveikti informacijos 
priemones, kad jos savanorių veiklą 
nušviestų ne vienpusiškai, rodytų ne 
tik ologąsias jos puses, bet ir 
gerąsias, kad formuotų objektyvią 
visuomenės nuomonę.

Tuo tikslu  numatyta suburti 
intelektualių žmonių būrelį, galint] 
padėti savanoriam s: senuosius 
L ie tu vos ka rin inkus , su k ilim o  
d a lyv iu s , šau lių , pa rtizanų , 
visuomeninių judėjimų, veikiančių 
prieš blogį, atstovus, taip pat 
pedagogus, gydytojus, kunigus, 
žu rna lis tus , p s ich o lo g u s ,
sociologus ir kt. Veiklos būdas 
ku ltū ro s  šv ie tė jiš k i reng in ia i: 
susitikimai, pokalbiai, paskaitos 
seminarai, rekolekcijos, parodos, 
informacija spaudoje.

Malonu, kad Vilniuje jau susibūrė 
būrelis labai įžymių žmonių. Tai 
profesoriai V. Dienys, R. Pakalnis, J. 
Girdzijauskas, akad. Z. Zinkevičius, 
kun. D. Valiukonis, M. Martinaitis, L. 
Masčiukaitis, D. Kuolys, med. dr. R. 
Kašinskas, atsargos karininku 
skyriaus pirm ininkas V. Butkus, 
kapitonas A. Burokas ir kiti

J ie  nu ta rė  organ izuo ti 
v isu o m e n ė s  s truk tū ras  k rašto  
apsaugos pajėgoms, policijai remti. 
Tam tikslu i geriausia būtų įkurti 
m iestuose klubus; centrinį - Vilniuje, 
prie SKAT štabo.

In ic ia tyv in ė s  g rupės vardu 
kviečiu visus Šiaulių krašto žmones, 
ku riem s  rūp i L ie tuvos  k rašto  
apsaugos, o tuo pačiu Ir visos 
Lietuvos likimas, ir kurie gali prisidėti 
prie šios veiklos, jungtis j klubą ir 
pagalvoti, kaip j j  pavadinsime. Gal 
"Vytautu". “ Parama", “ Savanoriu", 

S argyba", "N aujuo ju d ienovi
džiu"? Ruošiami pavyzdiniai klubų 
įstatai.

naujienų šiupinys
!š Respublikines Šiaulių LIGONINĖS 

| l  socialinės rūpybos skyriaus balansą 
Iatiduodamas pastatas, kurio adresas 
|1 ’3kų g. 14. Jo bendras naudingasis 
1 plotas 533,26 kv. m, kieme esančio ūkinio 
|p r  esteto plotas • 117,86 kv. m. Viso turto
■ likutinė vert© - 3854,87 L t Nurodytu adresu 
|steigiami Globos namai.

■ Šiaulių REABILÍTACjJOS centro vedeja 
Iš k ir t a  Laima AUGENAITE, anksčiau 
■įdirbusi sporto modicinos contro medicinines 
Įk-irirolos 9y<tytoja Svarbiausias reabilitacijos 
I'entro uždavinys - padėti žmonėms, staiga
lepusiems invalidais.__________________

ím3 ME"C'NEI veiklai leista pertvarkyti 
LA?'Šiaulių mieste esančius butus: Vilniaus 

a n,amo 3 ir 4 bute įsikurs UAB 
kS koncernas" įstaiga; Vilniaus g. 

■MVi^!5Uw?rau<,imo kompanijos Tukana ’ 
Jf'lniauą g. 124-1 pradės darbą 

l>uturtL 9- 66-°io  "am o  2  ir 3L  ^  a{s'darys parduotuvė; Mickevičiaus 
K j ita  ^ 'ta 'kom es prekybai. Dvaro g 

62-2 veiks parduotuves, 
t  * ? n« ^'kurs AB "Merkys"; Žemaites 
iertvarkftfn?ь ' 1 в, 19. 20 ir 4 butai

ra?tuves®'f« * ' ,r 8 butuo* °  jaikurs 
V iS S n J i f f lS M  9 .45-115 irgi bus.  irgi b

veikla; Basanavičiaus, %? oasis ' „ , ,  , .
k i d . '  komar« n$  veiklą UAB

l» ’bo u lw u f U  Valenlo no " vaistines I ь З Д Ж  $ n )aua 9- 173 n a m o  1 ir 
larduotuvej Vl,nlau> 9 175-1 įsikurs

g S g Įffig k tta a i
L b ^ 5̂ ^ ™ į a1e ''jo s  M ty m u

V  '  ^ ^ f e j o  nusikalbmų, sustiprintas

policininkų patruliavimas gatvėse. Tačiau 
perpildytoje blaivykloje savaitgaliais nebetelpa 
girtuokliai.

Be to, Šiauliuose prasidėjo areštinės 
rekonstrukcija, kuri vyksta labai sparčiai, 
kad sulaikytieji nebesiskųstų prastomis 
laikymo sąlygomis.

"SODRA" informuoja Šiaulių miesto 
ponsininkus, kad kovo mėnesį pinigų 
pensijų išmokėjimui laiku dar nepritrūks.

Šiaulių valdybos ŪKIO skyriaus vedėja 
A Kalinauskienė gerai pasiruošė miesto 
Tarybos sesijai, nes posėdžių salėjo įrengti 
koloriferiai sušildė mažuoju kvorumu 
dirbančius deputatus.

PRIVATIZAVIMO tarnyba informuoja, 
kad mieste neprivatizuoti liko tik pramonės 
gigantai Praėjusią savaitę akcijų pasirašymas 
vyko VI "Aboma". V| "Vairas" ir V| "Šiaulių
m o n o lita s ". Tęs iam as "Gretos", "Ropes
Ir "Dubysos" akcijų pasirašymas Iki šių 
metų kovo 31 d. dar galima paduoti 
pareiškimus dėl butų privatizavimo 
lengvatinėmis sąlygomis. Vėliau teks mokėti 
rinkos kainomis, kurios šiuo metu pralenkė 
net statybinius jkainius. Šiauliuose, Įs igydam i 
butą. busimieji savininkai pardavėjui jau 
moka 700 litų už 1 kv. m. .

Šiaulių EKOLOGINIŲ objektų staty bai 
I šių metų ketvirtyje skirta 1 min 200 
tūkst. litų. antrajame tikimasi gauti 1 mln.
500 tūkst. L t .   ____________

PAVASARIO įtaka pavadino Šiaulių 
meras A. Saida penkių nepilnamečiu porų 
prašymą leisti susituokti. Miesto va dyba 
• institucija, laiminanti jaunimoÍra pirmoji institucija. I 

eimyninj gyvenimą

U o lio s  Respublikos PILIETYBĘ panoro 
turėti 12 Šiaulių miesto gyventojų Labai 
sumažėjo piiolybes atsiaakaniiųių skaičius.

Pasiūlymus ir pagei
davimus dalyvauti klubų 
veikloje prašome siųsti į 
Sąjūdžio Š iau lių  m. 
būstinę (arba j “ Aušros 
alėjos” redakciją), Vilniaus 
153, 5400 Šiauliai.

A lbertus GRIGA N AV IČIU S 
V yskupo  M . V a la n č ia u s  

blaivystės są jūdžio  Š iau lių  m. 
tarybos p irm in inkas

naujienų šiupinys
VALDYBA aptaro 1994.02.25 d. 

Vyriausybes nutarimą Nr. 134, kuriuo 
Statybos ir urbanistikos. Ekonomikos, 
Teisingumo, Finansų, Kultūros ir švietimo 
ministerijoms bei kūrybinių profesinių 
sąjungų atstovams pavodama iki 
1994.03.31 dienos teikti pasiūlymus dė! 
Vyriausybės įstatymo, reglamentuojančio 
visuomeninių, kūrybinių, profesinių 
sąjungų turto naudojimo projektą.

Valdybos nariai, išklausę nekilnojamojo 
turto eksploatavimo skyriaus vedėjo 
pavaduotojos I. Zaurakaitės informaciją, 
paveda šiam bei ekonomikos skyriams 
pateikti pasiūlymus,

Mūsų mieste šiuo metu patalpas 
nuomoja Lietuvos dailininkų sąjungos 
Šiaulių skyrius (Vilniaus g. 237, Ežero g. 
68). tautodailininkų sąjungos Šiaulių 
skyrius (Tilžės g. 151, Žemaitės a. 43), 
Lietuvos dizainerių sąjungos Šiaulių 
skyrius (Tilžės g. 91), architektų sąjungos 
Šiaulių skyrius (Vilniaus g. 116a), Šiaulių 
gėlininkų sus iv ienijim o ind iv idua li 
prekybos įmonė (Vilniaus g. 138). Kaip 
šių organizacijų turtą įteisins Vyriausybė, 
labai priklausys ir nuo vietinės valdžios 
sprendimų.

Šiaulių miesto valdyba LEIDO AB 
"Narūnas" nuomojamose patalpose Tilžės 
g. 122 (plotas - 27,85 kv. m) įrengti 
santechninės bei statybinės paskirties 
gaminių parduotuvę.

Šiaulių miesto nekilnojamojo TURTO

eksploatavimo skyrius organizuoja uždarą 
negyvenamųjų patalpų Vytauto a. 147 
(plotas - 52,29 k v . m) nuomos konkursą, 
š ių  patalpų paskirtis - futbolo klubo 
kontora.

Tuo pačiu adresu skelbiamas nuomos 
konkursas ir didesnėms • 121,59 kv. m - 
patalpoms. Busimasis jų nuomininkas 
turės toisę verstis komorcine veikla 
Svarbiausios konkurso sąlygos - futbolo 
klubo "Šiauliai" patalpų Jšlaikymas. 
remontas ir klubo veiklos rėmimas.

Miesto va ldžia  pamažu perima 
sov ie tin ė s  kariuom enės va ldy tą  
n ek ilno ja m ą jį tu rtą . S kelb iam as 
negyvenamųjų patalpų (972,20 kv m 
ploto), esančių Pakruojo gatvėje, nuomos 
Konkursas. Buvusiam e karin iam e 
sandėly je  rekomenduojama įrengti 
kūrybines dirbtuves, tarkime, keramikos 
cechą.

Nekilnojamojo turto oksploatacijos 
skyrius įpareigotas perimti j savo balansą 
Radviliškio g. esantj511.72 kv . m bendro 
naudingojo ploto pastatą, kuriame buvo 
okupacinės armijos katilinė. Statinio 
balansinė vertė 231,41 Lt likutinė • 195.98 
Lt.

Radviliškio g. esanti nebaigta statyti 
Zoknių automat nė telefonų stotis, anksčiau 
p rik la u s iu s i R usijos Federac ijos 
kariškiams, perduota Valstybines jmonės 
“Lietuvos telekomas" Šiaulių filialui

Meras A. Saida pareiškė pastatų 
architektūros ir urbanistikos skyriui, kací 
buvę karinių objektų pastatai iki šiol dar 
neturi tikslių adresų.

IŠKENTĖ MOTINOS - 
IŠKĘSIME IR MES

SULAUKSIME
LABDAROS

APELSINAIS?
"Šiaulių naujienos" rašo, kad 

labdaros - citrinų ir apelsinų siuntos 
iš Italijos - šiauliečiai šj kartą negaus. 
Daržovių susivienijimo direktoriaus 
S. Anciukevičiaus žodžiais tariant, 
vaisiai blogos kokybes ir per aukšta 
jų kaina (1,69 Lt už kg).

Galbūt šie seniai pažadėti vaisiai 
per ilgai Lietuvon keliavo ir todėl 
sugedo Vilniaus bazėse. Kodėl 
dovanoti vaisiai turi būti pardavinėjami? 
Kodėl iš labdaros siuntų valdžia ir 
prekybininkai nori pasipelnyti?

Šiauliuose yra invalidų draugija, 
"Caritas" ir daug įvairių visuomeninių 
organizacijų, kurios šiuos vaisius 
išdalintų. Juk tiek socialiai remtinų 
žmonių! O gal mes jau persivalgę 
vašių, vien j juos turguje pasižiūrėję? 
Už labdarą italams reikia tik dėkoti 
ir tinkamai ją priimti

Vladas PETRAVIČIUS

Norėčiau savo ir Radviliškio miesto 
tremtinių vardu pasidalyti skausmu, 
kurj patyriau praėjusį sekmadienį, 
nuėjusi j Radviliškio naująsias kapines. 
Tą skausmą patirs ir kiti tremtiniai, 
aplankę savo artimųjų kapelius.

Vis svajojau nueiti aplankyti 
Mamos, kurios palaikus parsivežiau 
iš Sibiro 1989 m. birželio 29 dieną, 
kapą. Ją ten 1948-aisiais palaužė 
badas. Likome trys maži vaikai. G riūsi 
j Lietuvą 1960 m., visur rašiau ir prašau, 
kad atsiųstų Mamos mirties liudijimą 
Atsakymas trumpas - nebėra archyvų. 
Buvau nuvažiavusi, ir vei nieko, - 
grįžau tik su maišeliu kapinių smėlio.

1987 m. sunkia i sus irgau. 
Gydžiausi Vilniaus Onkologiniame 
institute ir meldžiau Dievą stiprybės;

Padėk dar, Mamyte, iŠ čia man 
išeiti,

Užtark pas Aukščiausią dar kartą 
mane.

Prisiekiu, parvešiu, ant rankų

parnešiu
Iš Komijos krašto ir Jus pas save. 
Ir jvyko stebuklas: aš pasveikau. 

Po kiek laiko gavau ir Mamos mirties 
liudijimą: mirties priežastis - III laipsnio 
išsekimas - bado mirtis.

Aplankiusi Radviliškio naująsias 
kapines vasario 27 d., radau 
išniekintą Mamytės kapą: buvo 
sudaužyta jos nuotrauka paminkle. 
Taip išniekintos ir dar keturių 
paminklų nuotraukos. O je ig u  kas 
išn iek in tų  š itų  n iekšų tėvų 
paminklus?

iškentė mūsų motinos, iškęsime 
ir mes visas patyčias ir pažeminimus 
vardan Laisvos Tėvynės.

Tėvynėj vėl trispalvė plevėsuoja. 
Ir skamba himnas iŠ visos širdies 
O mes už laisvą Lietuvą 
Prie kryžių vis sustojam. 
Sugrįžę iš tremties ir pražūties

P. MATIEČIENĖ

ŽINIA IŠ PRANCŪZIJOS
š ie k  t ie k  pavė luota i pasiekė  

Šiau lius Iš P rancūzijos s iųs ti 
T a ry b o s  d e p u ta tė s  B iru tė s  
Paplauskienės Kovo 11-oslos  
sve ik in im a i Ir linkė jim ai Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
m iesto skyriu i.

B. Paplauskienė džiaugiasi 
m edikų  k v a lif ik a c ijo s  kė lim o

kursais M ulhouse. JI rašo: 
“ G alim ybės š ita ip  pas itobu lin ti 
per 25 savo darbo metus nė 
karto neturėjau. M edikų darbo 
sąlygos, santyk ia i stulbina. 
Teorinių medicinos žinių pakanka 
ir  m ums, ta č ia u  L ie tu vo je  
užsieniečia i nem okėtų dirbti.

Iki pas im a tym o!"

NEPATIKĖKITE VAIKŲ SVETIMIEMS
Mano močiutė pagimdė sep

tynis vaikus. Užaugo tik šeši. 
Močiutė niekad nesiskundė savo 
dalia, nors dirbo ji labai daug 
Senelis su gyvuliais, daržais 
užsiimdavo, daug bičių turėjo. 
Ir niekad negerdavo.

Mano seneliai niekam 
neatidavė savo vaikų, patys jais 
rūpinosi, visus mylėjo, auklėjo. 
Jau nebėra mano brangių senelių. 
Liko tik prisiminimai...

O dabar pasiklausai - turi šeima 
vieną, du vaikelius ir jau dejuoja, 
kad sunku, vaikai baigia iš kan
trybės išvesti. Tad ir nutaria mama, 
namuose sėdėdama, vaikutį 
atiduoti j darželį. Atseit ten jis 
draugiškesnis, mandagesnis bus. 
Aš savo vaiky niekada neatiduosiu 
j jokius darželius. Mažam reikia 
ne svetimų žmonių, o motinos. 
Niekas taip nenuramins, nepa
guos kaip mama. Kaip gražu, 
kai mama, migdydama vaikelj, 
lopšinę paniūniuoja ar dainelę 
padainuoja. Gerai, kad daug 
darželių uždaryta Sunku būdavo 
žiūrėti, kaip mama vos akutes 
xamerkusj vaikelj tempia j darželj 
ū ligos ligos!..

Nuo jų darželio auklėtiniai ne
atsigina. Vaikutis darželyje "sti- 
ircikų'' žodžių išmoksta, tampa 

jiurkstesnis, agresyvesnis. Baig
dama noriu tėveliams pasakyti,

kad niekas neišauklės jūsų vaikų 
už jus. Kuo dažniau pasisodinki! 
mažylj ant kelių, papasakokit apie 
Dievulj. Tuomet galėsit tikėtis pa
guodos senatvėje. Todėl ir krei
piuosi: mamos, pasigailėkite savo

Rimanto PETRIKO nuotrauka
vaikų, negrūskite jų j tuos val
diškus namus, darželiais vadi
namus. Užauginkite žmogų pa
čios.

Vilija ALEKNAVIČIENĖ 
Akmenė

AUSROS ALEJA



KAIP 
ATSIKRATYTI 
NUOVARGIO, 

arba

SUNKIAATLEČIO 
PATARIMAI 

NAMŲ 
ŠEIMININKĖMS

Yra žinom ą jog keli nesudėtingi 
fiziniai pratimukai sugeba pašalinti 
susikaupusį nuovargį. Ne lik  fizinį, 
bet ir protinį. Suprasdamas, kaip 
sunkiu buitiniu darbu save sekina 
mūsų dailioji lytis, pam ėginsiu jai 
pagelbėti šarvo sukauptu ilgamečiu 
patyrimu. Šiems pratim ams atlikti 
n e re ikės  jo k io  p a p ild o m o  
inventoriaus.

Jei pavargote beplušėdamos 
virtuvėle, neskubėkite virsti į lovą, 
tuo  savo kūne sudarydamos 
sąlygas kauptis riebalams. Verčiau 
išeikite pabėgioti gryname ore. O 
jei laiko turite ne prūOus. nebūtina 
bėgti maratoną - užteks kelių 
kilom etrų aplink savo gyvenamąjį 
rajoną. Būtų labai pravartu sveikatai, 
jei, grįždamos namo. užsuktumėte 
j tu rg ų  ir ant savo  peč ių  
parsineštumėte centneriuką kitą 
bu lv ių . Tas pratim ėlis ypač 
sustiprin tų jūsų fizines galimybes.

Jei gyvenate daugiaaukščio 
nam o viršutiniuose aukštuose, 
neskubėkte  su visu m aišu pulti j 
liftą Nepagailėkite jėgų dar vienam 
pratimėliui: su bulvėm is j viršų 
užliuoksėti laiptais. Būtų ypač 
nuostabu, jei kiekvienu žingsniu 
stryktelėtumėte iškart per du tris

laiptelius.
Nepatarčiau bulvių tempti j rūsį. 

Mat parsinešusios jas j butą, 
nuovargio galėtumėte atsikratyti 
ir kitom is dienomis, 15-20 kartų 
virš galvos iškeldam os maišą. 
Beje, s ie k ia n t nesu m až in ti 
raumenų apkrovimo, maistui 
sunaudotas bulves patarčiau 
pakeisti. į maišą prikraunant 
akmenų ar plytų.

Jei pavargsite betvarkydamos 
butą, neištižkite. Pamėginkie 
kambariuose perstumdyti baldus. 
Tuo vienu šūviu nušausite du 
zuikius, jei ne meškas: pašalinsite 
nuovargį ir atnaujinsite buto 
inierjerą.

Na, o susiruošusios miegoti 
(ko gera, trumpas poilsis sveikatai 
daug  nepakenks), nepulk ite  
žadinti prieš televizorių fotelyje 
užmigusio, m irtinai išvargusio 
vyro  Pasinaudokite laim ingu 
šansu atlikti paskutinj dienos 
pratimuką - pernešti savo brangų 
vyrelj j m inkštus patalus.

Sėkmės!

S tip ru o lio  Bam bu los  
pa ta rim us užrašė  

Voldemaras ZACHARKA

r
M alonūs mūsų laikraščio 

skaitytojai,
PRASIDĖJO PASKUTINĖ 

PRENUMERATOS SAVAITĖ!
“ Aušros alėjos” prenumeratą 

priima įm onė 
“T V A R K A ”.

Kaina antrajam šių metų ketvirčiui (su 
pristatymu) - 3 litai 70 centų.

O tiems, kurie mūsų laikraštj norės 
užsiprenumeruoti Šiaulių miesto ir rajono 

paštuose - 4 litai.
Mūsų laikraščio prenumeratą jau priima ne tik 
Šiaulių, bet ir Kelmės, Joniškio, Pakruojo, 
Akmenės, Radviliškio rajonų paštai. Mūsų 
laikraštį galės užsiprenumeruoti bei skaityti ir 

minėtų rajonų kaimo žmonės. Laikraščio 
prenumeratą priims ne tik “ TVARKOS”  

darbuotojai, bet ir rajonų paštų laiškanešiai. 
Aušros alėją” galima užsiprenumeruoti ir mūsų 

laikraščio redakcijoje adresu:

Vilniaus 153, 
Šiauliai. 

Užsisakykite 
‘Aušros alėją” .

Nenusivilsite!

ponioms ir 
panelėms

ATEINA
VELYKE,
ATEINA
SALDUS SURIS 

3 pake lia i varškės, 2 I p ieno, 3 
kiaušinių tryniai, šaukštas cukraus, 
150 g sv iesto , šaukš te lis  km ynų, 
druskos.

Užvirinkite pienąir į jį panardinkite 
kiaurasamtį su varške. Palaikykite tol, 
kol varške sutrauks saldų pieną. 
Varškę nukoškite ir leiskite gerai 
nuva rvė ti iš rū g o m s  K m ynus 
(nuplikinus verdančiu vandeniu), 
trynius, cukrų, sviestą ir druską 
sup ilk ite  į varškę, v iską  gerai 
išmaišykite ir, sudėję j sūrmaišį, 
paslėkite. Valgykite tokį ar, aptepę 
grietine, apkepkite orkaitėje.

VELYKINE BOBA
15 kiaušinių trynių, pusė stiklinės  

p ieno, 50 g m ie lių , 5 s tik lin ė s  m iltų, 
100 g sv iesto , 200 g cukraus, 1 
c itrinos sultys, ž iupsne lis  druskos, 
arba tin is  šaukš te lis  kvapų.

Mieles ištirpinkite piene ir leiskite 
pakilti. Berkite druską, pamažu pilkite 
m iltus ir gerai išmaišykite. Kiaušinių 
trynius su cukrum i gerai išplakite ir, 
sudėję j  m iltų ir m ielių tešlą, vėl gerai 
išsukite. Sudėkite visus likusius 
oroduktus ir tračią kaitą gerai išplakite 
Vientisai išplaktą masę supilkite į 
form ą Teśń užims 1/3 formos. Leisklė 
jai pakilu iki lo rm os viršaus. Tada 
šaukite j orkaitę Kai boba iškeps, 
apš lakstyk ite  ją pasa ld intu bei 
parūgštintu (su rom o kvapu) sirupu. 
Kai atvės, apipilkite ją baltymų glajumi.

SENOVINĖS ŠVENTINĖS 
DEŠRELĖS 

10-12 cm  I lg io  k a im iško s  
parūkytos dešrelės, kiaulienos, 0,5 
s tik lin ė s  obu o lių  su lč ių , 10 bu lv ių , 
2 šaukštai grietinės, 1-1 ,51 kopūstų, 
0,5 vandens, d ruskos, žalumynų.

j puodą supilti vandenj, obuolių 
sultis, sudėti pusę dešrelių, ant jų - 
dali raugintų kopūstų, po to '- likusias 
dešreles, ant viršaus - vėl raugintų 
kopūstų ir ant lengvos ugnies troškinti) 
kol suminkštės.

Bulves nulupti, nuplauti, sudėti J 
verdantį pasūdytą vandenį ir išvirti. 
Nusunkus uždėti grietinės. Sukratyti. 
(Kas m ėgsta sūriau, prieš baigiant 
virti galima įberti druskos.) Sudėti j 
didelę apvalią lėkštę kauburėliu. 
Apibarstyti susmulkintais žalumynais. 
Jų  ne tu rin t, - sm u lk ia  tarka 
sutarkuotom is morkomis.

Gero apetito!
Ponia JADVYGA

Rliliiin 
PARDUODAv

Šiaulių miesto 
centre du 
kambarius 

mediniame name 
ir du garažus. 
Informacija 

telefonu - 
6 41 23.

TELEVIZIJOS PROGRAMA

A ntrad ien is, Kovo 22 d.
LIETUVOS TV
8,00; 8.25Źinios prancūzų ir vokiečių 

k. 8.50 Sveika, Prancūzija. 18.00 Žinios. 
18.10 Bi Bi Si žinios. 18.40 Žinios. 18.50 
Programa vaikams. 19.30 I i  kino klasikos 
archyvų. "Auksinis sondaiktininkas” . 19.55 
TV anonsas. 20.00 Viso goriausio. 20.15 
Valstybe ir pilietis. 21.00 Panorama. 21.35 
Be pyragų nebus noragų. 2220 Magiškasis 
Rėjaus Bredberio teatras. "Cemento 
maišytuvas". "Vienišius". 23.15 Vakaro 
žinios. 23.35 Muzikos atmintis.

TELE-3
S.OO Aerobika ir sportas. 8.30 Animacija. 

9.00 Muzika 9.30 Filmas "Budinti vaistine".
20 s. 10.00; 14.57 Anglų k. pamokėlės.
15.00 Animacija. 16.00 Sporto tikslai. 17.00 
Muzika. 18.00 Apie Europą. 18.30 TV 
serialas Budinti vaistinė". 20 s. 19.00 
Naujausios žinios. 19 20; 21.30; 23.25 
Anglų k. pamokėlės 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 Filmas "Santa 
Barbara". 20.25 Vitrina. 20.35 Žinios. 20.40 
CNN naujienos. 21.10 Muzika 21.33 Filmas 
"Žmones kvailioja". 2 d.22.00 Filmas
Neprilygstamasis" 23.35 Muzika. 

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Meninis f. "Tiesiog 

Marija'. 9.10 Meninis 1. "Gyvenimo 
smulkmenos". 39 s. 9.40 Meninis f. 
Durklas" 1 s. 10.50 Spaudos ekspresas.

11.00 Naujienos. 11.20 Tu prisimeni, 
drauge... 14.00 Naujienos. 14.25 
Verslininkas. 15.10 Veikla 15.20 Animacinis 
L 15 50 Stebuklingas pasaulis, arba Kinas.
16.10 Musų muzikinis klubas, 16.50 
Privatininko'abėcėlė. 17.00 Naujienos.
17.25 Už kulisų. 17.55 Meninis f. "Tiesiog 
Marija" 18 45 Ūž protokolo eilutės. 18.55 
Tema. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00 
Naujienos. 20.45Bomond. 21.00 Meninis 
f. "Suchovo Kobylino byla". 3 s. 22.05 
Spaudos ekspresas. 22 15TV šou 50x50. 
Pertraukoje - 23.00 Naujienos. 23.40 
Bumerangas.

T rečiadienis, kovo 23 d.
LIETUVOS TV
8.00; 8.25 Žinios prancūzų ir vokiečių 

k. 8.50 Šeimos albumas. 18.00 Žinios.
18.10 Bi Bi Si žinios. 18 40 Žinios. 18.50 
Programa vaikams. 19.30 Krikščionio žodis.
19.45 Kanadiečių serialas "Šuns namas". 
4 serija. 20.10 TV anonsas. 20.15 Partijų 
studija. 21.00 Panorama. 21.35 Krantas. 
22.35 Muzikinis žurnalas "Terra Musica". 
23.15 Vakoro žinios. 23.35 Aukštas 18/ 
17

TELE-3
8 00 Aerobika ir sportas. 8.30 Animacija

9.00 M uzika 10.35 Filmas "Trau keinem 
s c h u rk e n ". 12.20,14.57  A ng lų  k. 
pamokėlės. 12.25 Muzika. 13.00 CNN 
naujienos. 13.25FiJmas"SantaBarbara".
14 15 Entree. 14.30 VIP. Atostogos rojuje.
15 00 Animacija. 16.00 Sporto tikslai. 17.00 
Muzika. 18.00 Apie Europą. 18.30 Jurbarko 
TV programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.20; 21.30; 23.45 Anglų k. pamokėlės.
19.25 Su visomis smulkmenomis. 19.35 
Filmas "Santa Barbara". 20.25 TELE-3 
informacija 20.40 Žinios. 20.45 CNN 
naujienos. 21.15 Muzika. 21.33 Laisvas 
žodis 22.00 Filmas "Lopšj supanti ranka". 
23.50 Muzika.

OSTANKINO TV
8.20 "Šarka". 8.40 Keliautojų klubas.

9.25 Animacinis f. 9.40 Meninis f. "Durklas". 
2 s. 10.50 Spaudos ekspresas. 11.00 
Naujienos. 11.20 Meninis f. "Goriačevas 
ir kiti". 18 s. 13.00 Pasaulio dailiojo čiuožimo 
čempionatas. 15.15 Animacinis f. 'Tomas 
Sojeris". 15.40 Džemas. 16.10 Klubas 700.
16 40 Futbolas. Ai rija-Rusija. Pertraukoje 
- 17.30 Naujienos. 18.45 Dokumentai ir 
likimai. 18.55 E. Riazanovo autorinė 
programa 19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00 
Naujionos. 20.45 Meninis f. "Karo 
g ydyto jas '. 22.30 Spaudos ekspresas. 
22 40 Pasaulio da ilio jo  č iuožim o 
čempionatas. Porinis čiuožimas. Laisvoji 
programa. Pertraukoje-23.00 Naujienos.

K etvirtad ien is, kovo 24 d. 
LIETUVOS TV
8.00; 8.25 Žinios prancūzų ir vokiečių 

k. 8.50 Viso goriausio. 18.00Žinios. 18.10 
Bi Bi Si žinios. 18.40 Žinios. 18.50 Programa 
va ikam s 19.30 Ekonom ikos la ida 
"Aktualijos" 19.55 TV anonsas. 20.00 
Katalikų TV studija. 20.30 "22". Sporto 
programa futbolo mėgėjams. 21.00 
Panorama 21.35 Grjžulo Ratai. 22.35 Anglų 
serialas "Anglosaksiškas p o ž iū r is 3 serija. 
23 15 Vakaro žinios. 23.35 Serialo tęsinys. 

TELE-3
8.00 Aerobika ir sportas. 8.30 Animacija.

10.00 Muzika. 10.40; 14.57 Anglė k. 
pamokėlės. 10.45 Filmas "Fantazijos sala"
12.30 Skirtingos pasaulis. 13.00 CNN 
naujienos. 13.25Filmas SantaBarbara". 
14.15 Planetos kaimynai. 14,45 Muzika.
15.00 Animacija 16.00 Sporto tikslai. 17.00 
Muzika 18 00 Apie Europa 18.15 Muzika
18.30 Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20; 21 30; 125 Anglų 
k. pam okėlės 19.25 Su visom is 
smulkmenomis 19.40 Filmas "Santa 
Barbara". 20.30 Vitrina 20.40 Žinios. 20.45 
CNN žinios. 21.15 Muzika. 21.33 Filmas 
"Žmoneskvailioja 3 d. 22.00 Piratavimas 
L ie tu vo je , m uzika  22.30 F ilm as 
"Lankytojai".

OSTANKINO TV

8.00 Naujienos. 8.20 Pažiūrėk 
paklausyk... 8.40 Meninis f. "Tiesiog 
Marija". 9.30 Animacinis f. 9.40 Meninis 
f. "Durklas". 3 s. 10.50 Spaudos ekspresas 
11.00 Naujienos. 11.20 Meninis f! 
"Goriačevas ir kiti” . 19 s. 13.00 Dailusis 
čiuožimas. 15.05 Kaipposiekti sėkme: 
15.20 Animacinis f. ‘Tomas Sojeris". 15.50 
Muzografae, arba aš tai girdėjau. 16.1 c 
"...Iki 16-os ir vyresniems" 16.50 
Technodromas. 17.00 Naujienos. 17.25 
Labirintas. 1 /50 Dokumentai ir likimą 
18.05 Meninis f. “Tiesiog Marija". 18.55 
L. Filatovo autorinė programa. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.45 
Loto "Milijonas". 21.15 Meninis f. 'Netk-a 
sesuo". 22.35Spaudos ekspresas. 22 45 
Naujienos. 22.50 Dailusis čiuožimas

SAT 1
A ntrad ien is , kovo 22 d.
15.00 F. "Kaimynai". 15.30 F. "AHas

16.00 F, "Bonanza". 17.00 F. "Išdavikiški 
signalai". 18.00 "5x5". 18.30 Regionine 
programa. 19.00 "Lošk va bank!" 20.0C 
Žinios. 20.19 Sporto naujienos. 20.3C 
"Laimės ratas" 21.15 F. "Kalnų gydytojas
22.15 "Aliarmas!" Pabaigoje - žinios. 23.00 
U. Mejeris: “Nesutinku!" 24.00 "TV 
veidrodis". Reportažai. 0.35 “Atsarg ;; 
kamera!" Pabaigoje - žinios.

T rečiadien is, kovo 23  d.
15.00 F. "Kaim ynai". 15.30F. "Alfa:

16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. "Teoriškai
18.00 "5x5" 18.30 Regioninė prograr u
19.00 "Lošk va bank!" 20.00 Žinios, 20.' Э 
Sporto naujienos. 20,30 "Liamės ratas
21.15 F. "K ita  m e ilė ". 23.05 F 
"Sąmokslininkai". 0.05 F. "Santechnikas

Ketv irtad ien is , kovo 24 d.
15.00 F. "Kaimynai". 15.30 F. "Alfa:

16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. "Kova del 
karalystės". 18.00 "5x5". 18.30 Regionine 
programa. 19.00 "Lošk va bank!" 20.00J 
Žinios. 20.19 Sporto naujienos. 20 30 
"Laimės ratas". 21.15 F. “ Švarcas pradeda 
veikti". 22.15 Tiesioginė laida su M 
šreinemakers. Pabaigoje - žinios.0.30 F 
"Autsaidoris".

BALTIJOS TV
A n lrad len ls , kovo 22 d.
18.00-0.30 Lenkijos TV I programe: 

retransliacija.
T rečiadien is, kovo 23 d.
18.00 Lenkijos TV 1 programos 

retransliacija. 20.30 Ž inios 20 35 Filmas 
"Šventiška diena". 22.00 Lietuvos sportas 
kur atsidūrėme, kur pasuksime? 22 30 
B altijos nau jionos. 22.45 Parodos 
parodos... 23.00 Filmas "Audros sukurkė

K etv irtad ien is , kovo 24 d.
18.00 Lenkijos TV I progrumos 

re transliacija. 20.30 Žinios. 20.35 
Problemos. Požiūriai. Perspektyvos 21.00 
Kelionė j gamtą. 21.30 "M udu abudu ir 
krti..." 22.00 Susitikimai. 22.30 Baltijos 
naujienos. 22.45 Kablys. Lietuvos krepšinio 
lygos apžvalga. 23.00-1.00 Filmas .ola 
Montes"

ŠIAULIŲ VT IR BALTUOS TV 
PROGRAMA

A ntrad ien is , kovo  22 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok". 19.10 

Žinios. 19.25 Spaudos apžvalga. 19.30 
'Sodžius". 19,50 Kelių policija informuoja.

20.00 Anglų k. pamoka. 20.10 Keliai, 
keleliai. 20.40 Fantastinis siaubo filmas 
"Raganius-2 Pasaulio pabaiga". 2220 
22.50  Karto jam a "P irk , parduok, 
in form uok". Žinios. Spaudos apžvalga.

Trečiad ien is, kovo 23 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok". 19.10 

Žinios. 19.25 Spaudos apžvalga 1Э.30 
Studijoje svečias. 19.40 Teležaid mas.
20.00 Laida "P rovincija". 20.30-2400 
Baltijos TV programa. Žinios 20.35 Rimas 
"Švontiška diena". 22.00 Lietuvos sportas: 
kur atsidūrėme, kur pasuksime? Studijos 
telef. 42-81-52. 22.30 Baltijos naujienos. 
22.45 Molbortas. Parodos parodos 23.00-
24.00 F. "Audros sūkuryje". 

K etv irtad ien i» , kovo 24 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok 19.10 

Žinios. 19.25 Spaudos apžvalga 19 30 
"Argos TV" programa. 21.00 Kartojama 
“ Pirk, parduok, informuok" Žinios 
Spaudos apžvalga. 21.30 Anglų * 
pamoka 21,40-1.00 “Mudu ebudu irk'®-
22.00 Susitikimai. S. Nosevičiūtė. 22.3U 
Baltijos naujienos. 22.45 LKL apžvalga 
23.00-1.00 Filmas "Lola Mortes"

KABELINĖS TV PROGRAMA
A nlrad ien le , ko vo  22 d.
19.00 F. "Nepabėgti.

F. "Žmogus bo v e id o '. 22.30 F У*“
num irėlių sugrjžimas-3". 

T reč iad ien i*, kovo  23 d.
19.00 F. "A n t vandens". 20.35 

"K ie k v ie n a s  a to d ū s is " . 22.0 
"Seksualinė neapykanta".

K e tv irtad ien is , kovo 24 d. -
19.00 F. "Geteborgas" I d 20̂  

■Sugrįžimas". 22.15 F. "Kūnas ir skew
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