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Pavasaris. Praėjo Verbų 
Sekmadienis. Artėja Velykos. Prasidėjo 
Didžioji savaitė.

O politiniai ir ekonominiai skandalai 
ir toliau krečia Lietuvos valstybę. 
Kaimynai tvarkosi kur kas geriau. 
Estija laikosi geriausiai. Europos 
ekonominės krizės laikotarpiu pasaulis 
į Estiją žiūri kaip j stebuklą. Ūkis ten 
tvarkomas gerai, gamybos apimtys 
didėja. Estija išsirinko dešiniąją valdžią 
ir, matyt, neapsiriko. Vokiečiai Baltijos 
valstybes taip vertina: Estijos stebuklas. 
Latvijos sąstingis, Lietuvos “ atžanga" 
Kiekvienai savo - kas ką išsirinko, tą 
ir turi...

Atsistatydino 
ekonomikos mi
nistras J. Veselka 
Jis nepritaria eko
nominei LDDP 
skurdinimo poli
tikai. Eksministras 
mano, kad valiutų 
tarnybos varianto 
priėmimas yra 
žalingas Lietuvos 
valstybei. Tai su
silpnins litą, sus
tiprins žmonių, tu
rinčių dolerj, po
zicijas, suduos 
smūgį komerci
niams bankams.
Ekonomikai bus 
padaryta žala Nu
kentės socialiai remtini žmonės. Eks
ministras mano, kad tai yra Vyriausybės 
pažeminimas, kad Lietuvoje yra 
pakankamai protingų žmonių, kurie 
gali vykdyti reformas ii betos "pabai 
gos". Tarpukaryje be jokios valiutų 
tarybos sugebėjome stiprų litą išlaikyti. 
Kol kas valiutų taryba yra tik Honkonge, 
Estijoje ir Argentinoje. 29 Seimo nariai 
šj įstatymą apskundė Konstituciniam 
teismui. Lauksime galutinio žodžio.

L  Linkevičius, nepritardamas nacio
nalinio saugumo komiteto lyderio 
rašytojo ir dar kitaip vadinamo veikėjo 
V. Petkevičiaus veiklai, pasitraukė iš 
komiteto. LDDP frakciją pradeda krėsti 
nesutarimų drugys Prokuratūra tebetiria

naujienų šiupinys
SEIMAS įvedė naują pareigybę. 

Nuo šiol pagal piliečių skundus 
biurokratus “ drebins" Seimo 
kontrolieriai. Pastarųjų prašymas 
atleisti nusidėjusį valdininką bus 
įstatymas net... teismui.

Tegyvuoja absoliutinė DDP 
monarchija!

BYLA
(Kražių

dėl
17)

bažnyčios žemėje 
esančių garažų

privatizavimo vėl atidėta. Teismo

procesas vyks kovo 31 d.

ŠIAULIAI priimti j Baltijos miestų 
sąjungą.

ŠIĄ savaitę Šiaulius žada 
aplankyti premjeras Adolfas 
Šleževičius. Savivaldybėje ketina 
įsikurti jo  priimamasis.

VERTINA vokiečių spauda: 
ESTIJA - STEBUKLAS 
LATVIJA - SĄSTINGIS 
LIETUVA -"ATŽANGA”

p u zu u n io

ir skandalinga ta
pusią ginklų pir
kimo bylą. Tokie 
dalykai turėtų būti 
valstybės paslap
timi, o ne vieša 
diskusija. Lietuva 
dar ne teisinė vals
tybė: pirma pate
ikiami kaltinimai, 
atliekamos kra
tos, o tik paskui 
- įrodymai. Jei tai 
tik butų statybos 
problemos, tai 
greita viskas turė
tų nurimti. Deja, 
daugybė kratų, 
netikėta Rusijos 
kariškių reakcija 

ir pretenzijos, lyg Lietuva būtų jų 
provincija, šios bylos supolitinimas 
byloja apie kur kas gilesnes šaknis. 
Gal ir čia mafijos darbas? O pirmaisiais 
smuikais šioje istorijoje groja šiauliškiai 
Seimo nariai: V. Juškus ir A Ivaškevičius. 
Esmė greitai turėtų išryškėti...

Baltijos valstybių prezidentai pen
ktadienį susitiko Palangoje. Pasirašyti 
trys dokumentai. Susitarta ateityje ir 
toliau bendradarbiauti. Planuojama 
sukurti Šiaurėš-Pietų ašį, apimančią 
5 Skandinavijos šalis, tris Baltijos 
valstybes ir 4 Višegrado valstybes. 
Akcentuotas svarbus Ukrainos vaidmuo.

Padidėjo gyventojų mirtingumas. 
Daugiau sergama vargo liga - tuber

kulioze. Vyrų gyvenimo trukmė pati 
mažiausia Europoje. Gimstamumas 
dėl vargano gyvenimo labai sumažėjo
- dabar daugiau miršta negu gimsta.

Toliau tęsiasi politinių kalinių ir 
tremtinių akcija "KGB archyvus - j 
švarias rankas".

Vaidotų geležinkelio stotyje avarija. 
Netoli vandenvietės iš apvirtusios 
geležinkelio cisternos išbėgo apie 5 
t mazuto.

Dažni vyriausybės posėdžiai tebėra 
slapti. O ir viešųjų tvarka nekokia: 
nerašomos stenogramos, nefiksuojami 
vyriausybės narių pasisakymai, disku
sijos. Vėliau niekas nieko neatsirinks 
ir bus neaišku, kas kaip galvojo ir 
kalbėjo. Viskas į tą pačią balą...

B. Jelcinas po 2 savaičių atostogų 
prie Juodosios jūros grjžo į Maskvą.

Ukrainoje ir Italijoje sekmadienį 
vyko rinkimai į parlamentus. Turkijoje
- savivaldybių rinkimai. Jų rezultatai 
turėtų sudominti Ir mus. Greitai 
sužinosime.

Bręsta naujas konfliktas Korėjos 
pusiasalyje. Siaurės Korėja kaltina 
JAV ginklų tiekimu Pietų Korėjai. Visur 
paskelbta karinė parengtis. Amerika 
ketina dislokuoti Pietų Korėjoje taktinės 
reikšmės lėktuvus. Konfliktas kilo dėl 
to, kad Šiaurės Korėja nenorėjo pripažinti 
branduolinio ginklo tarptautinės 
kontrolės. Gal būt jj ir gamina...

Algim antas SĖJŪNAS
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SĖSI
KONSERVATORIŲ

PRINCIPAI
Penktadienio vakarą daugybė 

įauliečių susitiko su Seimo nariu 
inacu Uždaviniu ir Tėvynės Sąjungos 
Jetuvos konservatorių) tarybos nariu 
iečių Laurinkumi. Pastarąjį prista- 
damas susirinkusiems kovo I l 
sios Akto signataras Algimantas Se
nas pasakė, kad jis "niekada nėra 
davęs nepriklausomybės idėjų” .
M. Laurinkus, pradėdamas ben- 

auti su auditorija, susitarė, kad 
aitys paskaitą apie konserva- 
/izmą. Todėl visus klausytojus ir 
rtu su juo atvykusį krikščionių 
mokratų partijos atstovą p. I. 
davinį pakvietė diskusijai.
Svečias apžvelgė turtingas pasau- 
bei Europos konservatorių tra- 

ijas, jų veikią tam tikro išsivystymo 
io visuomenėje. Konsęrvatyvizmas 
vuoja jau per 200 metų, Lietuvoje 
s tradicijos šimtą kartų jaunesnės. 
Laurinkus, vertindamas TS (LK) 
saulinių tokio pobūdžio darinių 
itekste, įžiūri šešis esminius prin- 
us. Pirma, konservatoriams būdin-
3 tikėjimas dieviškąja prigimtimi, 
politinės problemos yra spren- 

amos kaip rellginės-moralinės. Visa 
yra neatsiejama, todėl konser- 
oriai netuščiai kalba apie moralią 
itiką Lietuvoje. Anot svečio, jo 
ovaujamoje organizacijoje pirme- 
>ė teikiama išminčiai pagal Die- 
cąją tvarką. Tai antrasis principas, 

nėra tokio suvokimo, jokios 
mologijos neišpsręs problemų, 
čia. konservatoriai yra už realią 
romėnę, t. y. už įvairovę, visas jos 
klodas nuo neturtingojo iki 
onieriaus... TS(LK) - prieš sovietinj 
)nių suniveliavimą, kur visi buvo 
istarp lygių. Yra turtiniai, moraliniai 
ūmai, pagaliau, fizinė jvairovė, 
3i kvalifikacija pagal Dievo 
ūrimą...
1. Laurinkus plačiai komentavo 
irtąjį (prigimtinį) konservatorių 
cipą. Šiai organizacijai laisvė ir 
savybė yra neatsiejami dalykai, 
rivati nuosavybė - tai konser- 
rių įtakojamos visuomenės pa- 
Jas. šioje srityje jau nebe- 
tžįstama jvairovė. Tarkime, TS(LK) 
ės nuosavybėje mato tradicijų 
-‘gojimąkaime bei jų logiškątąsą 
•vos visuomeninėje raidoje. M. 
inkus įsitikinęs, kad konservatoriai 
's, manydami, jog žmogaus 
talitetas - ūkiškai kaimiškas. 
>as - tai gyvenimo būdas, aplinka, 
vien gamyba Todėl Europoje 

/ba kaime ir priemonės gyvenimo 
Ji jame išlaikyti yra dotuojami, 
snktasis konservatorių principas 
°ks, kad jie niekada nepasitiki 
akčiais projektais. Jų veiklos 
3 • realybė, vadovavimasis tėvų 
lrT<i- Konservatoriai, anot svečio,

Algirdo MUSNECKIO 
nuotraukoje: vaizdas iš
P e d a g o g in ia m e  institute
Įvykusios konferencijos 

sem inaro  tema 
“ Taikomoji ekonomika ir 
m okyk la ". D iskusijos  
nesibaigia net klausytojų 
ložėse: kalbasi hab. dr. 
profesorius J. Čičinskas 
ir dr. Lietuvos verslininkų 
asociacijos prezidentas 
J. Šarkus. Išsamiau apie 
š| renginĮ skaitykite  
antrajame puslapyje.

yra prieš bet kokj radikalumą, nes jie 
remiasi tradicijomis ir yra tolygaus 
perėjimo iš vienos situacijos j kitą 
šalininkai.

Lietuvoje jau pačiame pavadinime 
TS(LK) yra užkoduota gana dvilypė 
lietuviškojo konservatyvizmo prigimtis. 
Jai būdinga tai, kad ji yra revoliucingojo 
sąjūdžio tęsėja bei nuosaiki ir nuosekli 
organizacija.

Šeštasis konservatorių principas, 
kurj pastebėjo ir užfiksavo M. Lau
rinkus, - tai oponentų pastovumas. 
Jau du šimtus metų konservatoriams 
oponuoja liberalai, kurie pripažįsta 
skubią techninę pažangą. Tačiau 
Europos istorijoje buvo situacijų, kai 
konservatoriai ir liberalai susivienydavo 
prieš socialistus, klibinančius kon
tinento pagrindinių vertybių pamatus.

Vertindamas dabartinę situaciją 
Lietuvoje, Mečys Laurinkus mano, 
kad natūralus sąjūdžio išsiskaidymas 
j smulkias partijas ir judėjimus sąlygoja 
tokį pat susiliejimą... į dešiniąją koaliciją. 
Šis politikas jau dabar mato ir centristų 
ir krikdemų, ir net socialdemokratų 
siekių vienybę. I gyvenimo padiktuotus 
klausimus visos dešiniosios partijos 
atsako praktiškai vienodai. J visas 
partijas reikia žiūrėti pagarbiai, tikintis, 
kad gyvenimas "visus suvarys j 
koalicijas", mano M. Laurinkus.

Svečias atsakė j gausius šiauliečių 
klausi m us. O apie savo buvimą Centro 
sąjungoje labai nuoširdžiai paaiškino, 
kad centrizmas - tai psichologinė 
nuostata ir vengimas kraštutinių prie
monių.

Apie Seimo nario Igna
cą  Uždavinio vizitą j 
Šiaulius papasakosime 
artimiausiuose "Aušros 
alėjos" numeriuose, nes 
jo veiklos programa mūsų 
mieste buvo tikslinė. 
Ponas I. Uždavinys do
mėjosi statinių, esančių 
bažnyčios teritorijose, 
likimu.
Irena VASINAUSKAITĖ
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KOMUNIZMO NUSIKALTIMAI 
IR RESOVIETIZACIJA

Nušautas klebono sode...
Genocidas Pakruojo raj., Linku

voje, prasidėjo kaip ir visoje Lietuvoje 
1941 m. birželio 14 d. Iš Linkuvos 
buvo ištremta gimnazijos direk

toriaus Stepo Vaitkevičiaus 
šeima, direktoriaus pava
duotojo Igno Brazdžiūno 
šeima (5 asmenys), mo
kytojo Vlado Karaliaus še
ima (4 asmenys), buvusio 
policijos viršininko Merkio 
(3 asmenų šeima), gydytojo

šeima.
Prasidėjus karui, 1941 m., besi

traukdami raudonarmiečiai Linkuvoje 
nužudė 5 abiturientus: A Mali
nauskas buvo nušautas klebono 
sode iš pravažiuojančios mašinos, 
o kiti - suimti ir uždaryti j areštinę, 
kur ir buvo "nuteisti". Vytautą Vilutj, 
Aleksą Nainj, Igną Grigaliūną ir 
Izidorių Dapšj išvežė Pakruojo link 
ir pakeliui sušaudė. Dalis suimtųjų 
tuo metu, kol kitus vežė šaudyti, 
išardė stogo čerpes ir pabėgo Tarp 
jų buvo ir moterų.

1944 m. rugpjūčio mėn. (sekma
dienį) grjžę raudonarmiečiai (žaliake
puriai) suėmė 8 ar 9 Linkuvos vlsč. 
seniūnus ir išvežė j Barisų kaimą, 
kur juos naktj tardė. Du iš jų- 
Juozapatą Kaupą ir J. Savicką - 
giminės išpirko. Kiti dingo be žinios. 
Tais pačiais metais, rudenį, 
enkavedistai Linkuvoje iš kai kurių 
namų (Laisvės, Sodų gatvėse) iškėlė 
gyventojus. VienameSodų g. name 
(pas Soročinskienę) jie ir jkūrė 
lūstinę. Žinoma, atsirado ir skundikų. 
Dvi moterys įskundė grupę vyrų, 
kurie slapstėsi nuo raudonosios 
armijos viename kluone, už miestelio. 
Laimei, kiti suspėjo pranešti, ir 
atskubėję enkavedistai tą kartą nieko

nepešė.
1944 m. gruodžio mėn., per 

Adventą, enkavedistai sudegino 3 
sodybas netoli Petrašiūnų stoties:

GENOCIDAS 
ŠIAULIŲ KRAŠTE

Prichodskių sodyboje sudegė sūnus 
ir gyvenusi ten rusė mergaitė.

Tais pačiais metais, Kalėdų antrą 
dieną, Ūdekų kaime (Pakruojo raj.) 
savo namuose buvo nušauti Ratkus, 
Gylys ir Dauparas. Ratkaus grytelę 
sudegino.

1945 m. sausį Čičikų kaime buvo 
sudeginta mažažemio Dauparo 
sodyba. Raudonarmiečiai ieškojo 
besislapstančio sūnaus, o neradę - 
keršijo...

Šiaudinių kaime stribai pietavo ir 
gėrė pas Adomą Šliavą. Tuo metu 
užėjo jo brolis Juozas ir buvo nušautas. 
Tą pačią žiemą buvo nušauti 5 vyrai 
Pelaniškių kaime.

1945 m. kovo 4-6 naktimis vėl 
prasidėjo trėmimas į Sibirą. Tuo metu 
buvo areštuotas ir Karolis Dineika, 
dirbęs Linkuvos gimnazijos kūno 
kultūros mokytoju. Visus suimtuosius 
vežė arkliais iki Petrašiūnų geležinkelio 
stoties, o toliau - traukiniais iki Šiaulių. 
Jie visi pakliuvo j Medvežegorską 
Karelijoje atstatyti per karą sugriauto 
Stalino vardo kanalo. Nemažai lietuvių 
tose statybose žuvo, kai kanalu 
neperspėjus buvo paleistas vanduo. 
O padeginėjimai tęsėsi. 1945 m. 
gegužės 7-9 d. Tričių kaime buvo 
padegta Navickų sodyba, kurioje

ieškota sūnų. Gaisrai kaimuose 
sukeldavo pavojų ir kaimynų 
namams, klėtims, tvartams. 1946 
m. vasario 23 d. buvo sunaikintas 

kapitono P. Paltaroko būrys. 
Linkuvos stribai, pasislėpę 
Špakauskienės sodyboje 
netoli Smilgelių kaimo, tykojo 
partizanų, o kiti sekė parti
zanus nuo Pasvalio. Parti
zanai buvo apsupti ir sušau
dyti, o jų kūnus stribai atvežė

į Špakauskienės sodybą ir liepė 
žiūrėti, gal bus pažįstamų; vėliau 
lavonus nuvežė į Joniškėlį, numetė 
aikštėje. Netrukus buvo suimta 
grupė (10) Linkuvos gimnazijos 
moksleivių, įtariamų buvus 
ryšininkais: E. Macytė, Adelė 
Kazlauskaitė, Jonas Maldutis, B. 
Kaupaitė, V. Maliauskas. K. 
Lugauskaitė arešto metu pabėgo. 
B. Kaupaitę smarkiai sumušė, ji 
susirgo, buvo paguldyta j Joniškio 
ligoninę, iš kurios jai pavyko 
pabėgti. Birutė Kaupaitė matė, kaip 
tardymų metu vienas žmogus buvo 
mirtinai sužalotas. O jo kaltė - kad 
"neišpylė valstybei pyliavos". 
Juozas Šliavas, žymus Žeimelio 
kraštotyrininkas, buvo suradęs 
Linkuvos ir Žeimelio apylinkių 
represijų aukų sąrašus. Po 
keistokos Juozo Šliavo mirties 
(užduso gaisro metu savo bute) 
sąrašai ir kiti dokumentai dingo. 
Brolis Algimantas, įėjęs j butą, 
sekciją rado išlaužtą...

Genocidas Lietuvoje - tai niekad 
neužgyjanti žaizda, kol yra jį 
menančių.

Birutės STUMBRIENĖS 
pasakojimą užrašė 

Vida Simanavičienė

NEI VELNIAS,
Praėjusi ketvirtadienį Šiaulių 

pedagoginiame institute įvyko 
konferencija tema “ Taikomoji 
ekonomika ir mokykla...”

Pranešimus skaitė žinomi 
Lietuvoje oratoriai: Kultūros ir 
švietimo ministerijos atstovai, 
ekonomikos specialistai, verslo 
asociacijos prezidentas...

Habilituotas daktaras profesorius 
J. Čičinskas, kalbėdamas apie 
ekonomikos smukimo stabilizaciją, 
pastebėjo, kad stabilizavosi ne 
gamybos smukimas, o smukimo 
tempai. Vadinasi, dar vis krentamo į 
“ duobę” , tik ne taip greitai kaip 1992 
m. Pranešėjas pažymėjo, kad, norint 
apibūdinti dabartinę ekonominę 
padėtį, reikia turėti labai daug 
duomenų. Jei jų dėl kurių nors 
priežasčių nesurenkame ar surinkę 
nepanaudojame, tai gauname 
rezultatus, kurie neparodo tikrosios 
padėties.

Taip, pavyzdžiui, dabar yra, kai 
privatus sektorius viršija tik 50 proc. 
valstybinį kapitalą tačiau produkcijos 
užtenka Jei kiek giliau paanalizuosime 
dabartines bendroves žemės ūkyje, 
suprasime, jog tai ūkiniai susivienijimai, 
kurie susidarė iš buvusių kolūkių 
likučių. Niekaip tuose likučiuose 
neįžiūrėti žmogaus iniciatyvos 
pradmenų, Ir toliau bendrovių nariai 
lieka baudžiauninkais. Ten susidarė 
savotiška kuriozinė padėtis. Žinome, 
kad bendrovininkai turi po 3 ha žemės 
asmeniniam naudojimui. Tuos 
hektarus dažniausiai išnuomoja 
savam susivienijimui. Kitaip tariant,

patys sau išnuomoja. Įdomiausia ta* 
kad iš bendrovės, kurioje yra apie io 
ha nario daliai priklausančios žemės 
uždirbama po 30-70 litų per menes; 
O iš asmeninio ūkio žmogus 
papildomai uždirba 3-5 kartus daugiau 

Apie Junior Achievement programa 
papasakojo p. Gintautas Ambro- 
sevičius. Tai nesiekianti pelno 
organizacija, ruošianti programas 
jaunimui. Pasaulyje analogiškos 
programos paplito prieš 10 met. 
Dabar jų yra ir Lietuvoje. Renginyi? 
pristatytos programos direktorius - E 
Savičius. Programą sudaro jvairau: 
lygio kursai, kurie jungia žmonių grupes
- nuo darželio iki aukštosios mokykbi 
Joje teorinis paruošimas glaudžic: 
jungiamas su praktine veikla Labiausiai 
paplitusios taikomosios viduriniojo 
mokymo programos. Pastarųjų esme 
įkuriama bendrovė, kuri veikia 2-3 
mėnesius; išrenkama administracija 
išleidžiamos akcijos. Jos realizuo 
jamos, o už surinktas lėšas orga
nizuojama gamyba ar kita veikia 
Vykdoma apskaitą tiriamasis darbas 
Žodžiu, viskas kaip turėtų būti tikroje 
bendrovėje Atliekamas kvalifikuotas 
stebėjimas, padedantis apsaug : 
bendriją nuo nepageidautinų pase< 
mių. Jaunimui tai labai patinka, i 
labai naudinga

Mokyklose asmenybes u g :, 
davome ir anksčiau. Tik viskas buvo 
daroma per prizmę - partija numatys 
o mes įgyvendinsime. Žodžiu, buvo] 
ugdomas baudžiauninkas.

Dabar svarbiausia yra planus kuri 
ir įgyvendinti pačiam. Pirmoje vieti - o
- iniciatyva.

Je ig u  j klausim ą p až iū rė tu m  
formaliai, tai, be abejo, Rusija (kaip ir 
L ie tuva) tu ri v isom s n orm a lio m s 
valstybėms būdingus atributus. Turi 
prezidentą ir parlamentą. Ministrų tarybą 
su premjeru ir keliais vicepremjerais, 
kurie tokiai didelei valstybei - ne 
prabanga, o būtinybė. Yra konstitucinis 
teismas, yra sienos, kurių neliečiamumą 
saugo galinga armija, yra ir himnas. 
Užtat Rusija (skirtingai, pvz., nuo 
Lietuvos) gali didžiuotis savo karine 
doktrina bei naujausiu Rusijos URM 
kūdikiu - programa ginti 30 (?!) milijonų 
rusų. gyvenančių  ‘ a rtim a ja m e  
u žs ie n y je '. Lietuva gi, laim ei ar 
n e la im e i. netu ri savo a išk ia i 
deklaruojamų "nacionalinių interesų”  
kaimyninėse valstybėse, kaip neturi ir 
tokios brangios "gynybos programos" 
tautiečiams užsienyje paremti. Negirdėti 
ir kokio nors griežtesnio protesto dėl tos 
URM "gynybos programos", dėl kurios 
E s tijo s  p rezidentas n ed elsd am as 
pareikalavo Rusijos ambasadoriaus 
Estijoje paaiškinimo. URM "gynybos 
program a" kelia kai kurių abejonių. Pv2., 
iš kur atsirado tie 30 m ilijonų rusų. 
kuriuos reikės ginti? Juk iki šiol visos 
oficialiosios Rusijos struktūros skaičiavo 
25 milijonus. Vadovaujantis aritmetika, 
išeitų, jog rusų skaičius buvusiose 
sovietinėse respublikose turėjo mažėti...

RUSIJA, KAIP NORMALI
VALSTYBĖ

va ls tyb ėse  reg lam entuo ja  oro 
laivininkystę. Nėra oro kodekso, to taip 
būtino aviatoriams juridinio kom paso . O 
nėra todėl, kad Rusijos oro erdvę 
dalinosi ir vis negali pasidalinti dvi 

galingos struktūros: 
Gynybos ministerija ir 
Transporto ministerija. 
O kol jos ginčijasi, 
Rusijos visuomenę 
šiurpina vis nauja ir 
nauja informacija apie

N e jau gi, p a b log ė ju s  g yven im o 
sąlygoms, likusiųjų rusų tarpe įvyko 
demografinis sprogimas? Dabar jau 
laikas užduoti pirmąjį klausimą sau ir 
bičiuliams užsienyje: ar galima laikyti 
normalia tokią valstybę, kurios statistika 
ne atspindi, o iškreipia tikrovę?

Pakanka tik prisiminti, kaip skyrėsi 
sociologinių apklausų rezultatai prieš 
rinkimus į Lietuvos Seimą ar į Rusijos 
Dūmą nuo realiųjų tų rinkimų rezultatų.

R usijo je  g yven ti šiand ien  
k a sd ie n in is  žyg da rb is . Rusijos 
žmonėms šiandien nepakeliamai sunku 
dėl visiškos teisinės anarchijos. įstatymų 
nepaisymo, dėl nuolatinio pavojaus 
gyvybei. Pavojai tyko visų ir kiekvieno, 
pradedant eiliniu benamiu piliečiu ir 
baigiant prezidentu.

Neseniai Rusijos masines infor
macijos priemonės paskelbė, jog  
gruodžio mėnesio pradžioje į didžiulį 
pavojų savo valstybės padangėje buvo 
patekęs Rusijos prezidentas, o lygiai po 
dviejų dienų j tą pačią pavojingą situ

aciją pateko Saugumo tarybos narys 
Sergejus šachrajus, kartu su daugybe 
juos lydėjusių pareigūnų. Pirmą kartą 
pasaulinės civilinės aviacijos istorijoje 
tokio dydžio pavojinga situacija buvo 
sukurta sąmoningai, žmogaus ranko
mis, o ne dėl avarijos ar nelaimingo 
atsitiktinumo. Rostovo prie Dono elek
tros energijos priežiūros tarnyba du 
kartus(l) išjungė elektros energijos 
padavimą] didžiausią europinėje Rusi
jos dalyje oro laivyno valdybos centrą 
"Strela". Pirmą kartą išjungus elektros 
srovę, ore, be literinio "A " prezidento 
lėktuvo, buvo ir kiti lėktuvai, kuriuose 

skrido prezidento tarnybos darbuotojai 
bei daugybė reisinių keleivinių lėktuvų 

TU", "IL", "BOING". Buvo nutrauktas 
ryšys bei radiolokacinė kontrolė, dėl ko 
visų lėktuvų ekipažai, kaip sakoma, 
apako. Baisu pagalvoti, kuo galėjo 
baigtis toks žmonių, įstatymų, net 
valstybes aklumas. Nes Rusijoje, kaip 

dabar paaiškėjo, nėra svarbiausiojo 
dokumento, kuris visose normaliose

aviakatastrofas, nusinešančias šimtus 
gyvybių. N orm alu?! Žinoma, jei 
nesinaudosi "Aerof lot”  paslaugomis, jei 
į tai, kas vyksta Rusijoje, žiūrėsi iš Velykų 
salos ar nors iš atsitraukusios j 
diplomatinę nuošalę Lietuvos... Tada 
galima nepastebėti jstatym ų nebuvimo 
Rusijoje ar keistos dvigubos trigubos 
informacijos, kurių viena skiriama vidaus 
poreikiams, kita - užsieniui, o  trečia - 
nuosaviems viršininkams.,.

Rusijos gyvenimo keistenybes būtų 
galima vardinti ir toliau. Pavyzdžiui, ar 
daryra tokių valstybių, kurių vyriausybes 
su ištiesta ranka renka po pasaulį 
kreditus ir investicijas, o nuosavi 
milijonieriai dėl juridines netvarkos ar 
nemokšiškumo savo milijonus krauna j 
užsieno bankus, bet ne investuoja j savo 
šalies ūkį?! Kokia kita valstybė skelbiasi 
ir Konstitucija laiduoja esanti daugia
taute šalis, bet savo valstybinę santvarką 
kuria pagal mononacionalinių valstybių 
modelius? Žinoma, jas galima vertinti ir 
kaip specifinį Rusijos nacionalinį žavesį,

mielą ir nepiktybišką, kaip ir kai kurių 
Rusijos piliečių nerusišką akcentą... Sėt I 
jeigu būtų taip, kodėl gi vakariniai Rusijos f 
kaimynai iš buvusio socialistinio lagerio 

taip skuba jungtis į NATO, vos tik Rusijos I 
valstybės ekonominiame-politiniame f 
veide ėmė dominuoti V. Žirinovskio- | 
Kozyrevo-Gračiovo....bruožai? Ir pirmo. 
šitosa bėgtynėse su kliūtimis j NATO 
pono V. Bulovo Lietuva!

Grynai rusiška situacija: viena J 
Lietuvos vyrų dalis vejasi Vakarus, I 
grožisi Rusija ir jos postsovie: nio ] 
periodo grimasomis.

Tai kas gi yra Rusija šiandien? Vier tik | 
judėjimas atgal - j imperiją, į diktatūrą? 
Manyčiau, kad dar ankstoka dažyt visą I  
Rusiją niūria juoda spalva. Esama šviesu, f  
idėjų. Dar nesunaikinta toji Rusijos visuo I 
menės dalis, kuri nori tvarkytis savo jėgo- I 

mis savo (o ne kaimyninėse) šalyse krikš- |  
čioniškcs moralės principais ir dernok 
ratinės visuomenės įstatymais. Laime I 
šeštojo dešimtmečio Rusijos disidento 
dvasia dar nesuniokota. Supratimas, kad I 
šalis, jos visuomenė yra sunkus ligonis \ 
gali paskatinti ieškoti vaistų, ieško! 
išsigelbėjimo. Ir tai geriau negu saldi 
apgaulė, jog mes - normali valstybe

Gal ponas V.’ Bulovas ir draugas I 
Rusijai, bet tiesa mums vertingesne negu j  

klaidinantys draugai.

Julija LITVINOVA | 

(sutrumpinta Iš “ Amžiaus

Ar galėsite įsigyti ginklą?
Kovo 18 dieną Vyriausybė patvirtino ginklų laikymo, 

nešiojimosi ir naudojimo tvarką

Vyriausybės patvirtinla 
šaunamųjų ginklų savigynai bei ių 
šaudmenų įsigijimo, laikymo, 
nešiojimosi ir naudojimo tvarka, 
parengta remiantis Lietuvos 
Respublikos įstatymu "Dėl leidimo 
js igyti, laikyti ir nešiotis 

įamuosius ginklus savigynai bei\Saunai

dėl neteisėtai įgytų ir laikomų 
šaunamųjų ginklų, šaudmenų ai 
sprogstamųjų medžiagų savanoriško 
atidavim o”, (statymas įsigalioja 
balandžio 1 d 

Negreitašaudžiai šaunamieji 
ginklai, pasak Vyriausybės nutarimo, 
yra automatiškai užsitaisantys,

pavieniais šūviais šaudantys 
pistoletai. Nedideles šaunamosios 
galios pistoletams su jiems skirtais 
šoviniais (be PSM ar analogiškos 
pramušamosios galios šovinių) 
priskiriami ginkiai kurių pramušamoji 
galia yra ne didesnė kaip 250 J 
(džaulių), išskyrus tarnybinius ir

vardinius ginklus. Asmėnims bus 
leidžiama įsigyti, laikyti ir nešiotis ne 
daugiau kaip 50 šaudmenų.

Draudžiama savigynai jsigyti ir 
nešiotis šaunamuosius ginklus, 
užtaisytus specialios paskirties 
kulkomis, t. y. su plienine šerdimi, 
šarvamušėmis, trasuojančiosiomis, 
sprogstamosiomis, ekspansinio tipo, 
taip pat pistoletus bei revolverius su 
visų rūšių duslintuvais ir optin ia is 
naktinio matymo prietaisais

Numatoma sudaryti ekspertų 
komisiją, kuri nustatys, ar šaunamieji

ginklai bei šaudmenys, jvežami ir 
parduodami Lietuvoje, atitinka 
savigynos ginklų kategoriją 

Visi šie ginklai galės būti perkami 
tik Lietuvos ginklų fondo 
parduotuvėje, kuri bus įsteigia 
Vilniuje ir prekiaus savigynai skirtais 
minėtų rūšių pistoletais ir i-! 
šaudmenimis, taip pat savanoriškai 

atiduotais nelegaliai laikomais arba 
nelegalizuotais š a u n a m a is i a is  

ginklais.

Malonėkite atsiversti 4 p /
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NEI GEGUTĖ
Verslininku asociacijos prezidentas 

daktaras J. Šarkus daug dėmesio 
skyrė naujo mąstymo principų 
ugdymui.

Šios dienos filosofija  tokia: 
išklydome iš kelio j šviesų komunizmą 
tačiau bijome žengti j kapitalizmą, 
todėl gyvename socialistiniame 
Kapitalizme. Nei velnias, nei gegutė...

Tokie visuomenės mentaliteto 
paradoksai: skurdžiais būti nenorime, 
bet kai tik pradedame kalbėti apie 
turtą, tuoj iškyla gobšuolio, sukčiaus 
vaizdis. Turtas ir sąžiningas darbas 
mūsų mąstysenoje nesiderina.

Prastoki dabar yra įstatymai, dėl 
to Lietuvos kapitalo užsienyje yra tik 
apie 8 milijardus dolerių.

Mūsų nelaimė, kad prioritetai 
teikiami valstybinei nuosavybei, o ne 
orivačiai.

Negerai, kad manome, jog valdžia 
už mus padarys. Valdžia tik kuria

sąlygas žaidimui. Žaidėjais privalome 
būti mes.

Ekonomika neturi sentimentų 
Konkurencija - negailestingas dalykas, 
pražiopsojai - ir ne tavo.

Šiame kontekste aišku, kad 
ekonominė reforma pajudėjo, o teisinė 
- ne.

Žodžiu, šiandieną mus lydi daug 
nesėkmių, tačiau drąsesnieji 
nepasimeta, sukasi ir suka reformų 
ratą. O tie, kas dairosi, kas svarsto 
žiopso ar tiesiog politikuoja - 
nepajudės iš sąstingio.

Pirmieji skaičiuoja savo pingius, 
pastarieji - svetimus.

Ach, dar daug tariamų vertybių 
reikės nurašyti j komunizmo statybos 
nuostolius...

Tokios štai mintys sukosi galvoje 
besiklausant seminaro oratorių. .

Algirdas KULIKAUSKAS

naujienų Šiupinys
ŽMONĖS aktyviai atsiliepė j Kovo 

11-osios AKTO signataro Algimante 
Sėjūno kvietimą gelt: e- 
nepriklausomąją spaudą. Lit • vos 
Sąjūdžio Šiaulių miesto tapyboje 
jau surinkta per 500 parašų, 
remiančių "Valstiečių laikraštį".

"Aušros alėjos" redakcijoje 
viešėjo "Lietuvos aido" redaktorius 
Saulius Šaltenis ir žurnalistai.

DRAUDIMAI. Nuo šių metu kovo 
31 d. draudžiama rūkyti Šiaulių

tarybos ir kontrolės tarnybos 
patalpose.

SOCIALDEMOKRATAI verčia j  

valdžią Ir ne vien respublikinę, 
įvykusiame šios partijos susirinkime 
buvo siūloma sustabdyti Šiaulių Į  
miesto tarybos darbą. Ar 
Vyriausybės konsultantas A. 
Šedžius ištroško valdžios, kad šiam j 
buvusiam miesto DDP lyderiui 
brukamos vadelės?

Teismas dėl bažnyčios žemėje 
esančių garažų privatizavimo j  

atidėtas.

Dažnai norisi paklausti, ar reikalinga 
mums nepriklausoma valstybė, ar 
tu įme tautinio patriotizmo Jausmą, 
u yra tarp mūsų altruistų? LDDP 
įtikinėja, kad ir ji kovojusi už 
nepriklausomybę, vos ne kraują liejusi. 
Vasario 16-oji, Kovo 11 -oji - šventės, 
gurios kiekvienam iš mūsų turėtų būti 
brangios. Kas ateina j šių švenčių

ėjimus? Ar daug juose matome 
LDDP atstovų? Šventes iškilmingai 
pažymi tik piramidės viršūnė sostinėje. 
Piisiminkime daugelio darbiečių 
replikas, pašaipas prieš Kovo 11 -ąją 
ir po jos. A. Brazauskas nuolat vartojo 
žodį "suverenitetas” , nes žodis 
nepriklausomybė”  ir pati 

nepriklausomybė buvo nepriimtini. 
Jie siūlė būti relistais ir nedumti tautai 
akių.

Džiugu, kad bandoma susikalbėti 
Naujasis "Lietuvos aido" redaktorius 
S Šaltenis bando susodinti 
diskusijoms prie stalo įvairių pažiūrų 
žmones. Ar susišnekės? Sunku mūsų 
Kartai susikalbėti, nes vieni negali 
užgydyti kraujuojančių žaizdų, kiti - 
užjausti ir padaryti bent mažiausia 
atgailą.

Siu laikų postkomunistinių šalių 
vadovai turėtų būti labai sąžiningi ir 
don žmonės.' Ar tokie yra mūsų 
valstybės vadovai? Vakarų 
demokratinėse šalyse vadovai po 
mažiausio susikompromitavimo 
atsistatydina, o mūsų - šaltai aiškinasi 
oei televiziją, paneigdami tai, kas 
įrodyta dokumentais, ir toliau 
sėkmingai” vadovauja.

Seimo dauguma kaltina opoziciją 
^konstruktyvumu, trukdymu dirbti, 
tai jį reikalauja indeksuoti žmonių 
ndėlius, valstybinj turtą, grąžinti žemę 
savininkams ir t. t. Kaip suprasti 
premjerą A. Šleževičių, tvirtinantį, kad 
n®fa išteklių gyventojų indėliams 
eaeksuoti, o tuo tarpu valstybinį turtą 
maigia parduoti pusvelčiui "grupei 
arauęjų"? seimo dauguma priėmė 
fernes įstatymą, kuriam įsigaliojus 
pavininkai praras nesugrąžintą žemę.
' 11. čia kaita opozicija, ginanti 

q v d'nkų te:sę*> Anekdotu tapo. kad 
~ Va9norius viską sugriovė. Jei 
•ant rne' kad socialistinė ir kolūkinė 
,, ™ ar*a buvo pažangi, tada taip - 
\iaai Anl<sciau ar vėliau tiesa 
3rnhi®S| ir t'Krieji kaltininkai, griovėjai,

m%°>ai bus įvardinti. y
teigia, kad opozicija, politiniai

kaliniai ir tremtiniai užsispyrę ir neina 
j kompromisą. Prisiminkime konfliktą 
dėl Genocido tyrimo centro vadovo. 
LDDP siūlė tik vieną kandidatą, o 
politiniai kaliniai ir tremtiniai - septynis, 
bet LDDP j tai neatsižvelgė: išsirinko 
ir patvirtino savo vienintelį patikėtinį. 
Tai kas tada neina j kompromisą?

Aukščiausiosios valdžios vyrai 
atsisako deklaruoti savo turtą ir 
pajamas. Tiesa, ruošiama nauja 
pajamų ir turto deklaracija visiems 
gyventojams. Labai gerai, tačiau ar ji

Pro redakcijos langą matėsi, kaip 
renginio išvakarėse Šiaulių kultūros 
skyriaus vedėjas Hubertas Smilgys 
kažką atsargiai nešė. Tarsi vaiką, tarsi 
kažką labai brangaus. Iš šono žiūrint, 
pats Boneventūro Šalčio Žemaitės 
portreto atgabenimas j kultūros fondo

knygynėlj priminė ______
savotišką ritualą.
Pastarasis buvo pra
tęstas prezentacijos 
yakarą, kai j mažutę 
knygynėlio salę susi
rinko miesto šviesuo
menės atstovai:
pedagoginio instituto, 
kultūros fondo,
redakcijų žmonės...

Už didelių knygy 
įelio langų šėlo 

pavasario vėjas. Regis, ir jis norėjo 
įsiveržti vidun bei sužinoti, ko tie 
žmonės taip ramiai ir iškilmingai 
tylėdami žiūri j vieną pusę... Kampe 
stovėjo Žemaitės portretas, dėl kurio 
ir susibėgome į jaukų kamerini renginį 
Užplūdę prisiminimai apie tarybinėje 
mokykloje įkaltas žinias: "Žemaitė - 
paprasta kaimo moteris, lietuvių 
literatūros klasikė... niekaip 
nesutampa su tuo, ką regėjau portrete. 
Iš jo dvelktelėjo prieštaringos didybės 
vizija: gyvenimo nuovargis ir įgimta, 
žemaitiška tvirtybė, ryžtingai 
sučiauptos lūpos bei beviltiškai 
pavargusios rankos... Žiūrint j portretą 
iš tolėliau, susidaro įspūdis, kad

bus reikalinga ir 
veiksminga, bai
giantis Seimo ka
dencijai?

Gyvenimo tikrovė 
nuolat verčia kelti 
klausimą, kas kaltas,

kodėl taip gyvename, ar gali būti 
kitaip. Todėl mąstykime, ieškokime 
atsakymų ir gal suvoksime, kodėl 
nėra socialinio teisingumo, Gal 
nepasiteisino valdančiosios partijos 
politika ir prasidėjo jos valdymo krizė? 
Nė viena nauja valdžia nepadarys 
stebuklo, tačiau pamąstykime, ar mes 
turime tokią politnę jėgą, kuri užkirstų 
kelią neteisybei, dviveidiškumui, 
grobstymui, korupcijai?

šviesos spinduliai išplėšia iš tamsaus 
nežinios fono žmogiškųjų 
prieštaravimų kupiną moterį, kuri taria: 
‘‘Čia aš, Julija Žymantienė".

Portrete tokia atvira, visai 
neužmaskuota... kūrėjo ir personažo 
inteligencijos sintezė!

ŽEMAITĖ
SUGRĮŽO

- Nesinorėtų kalbėti kasdieniškai, 
bet nesu poetas... Kai prieš keletą 
mėnesių pamačiau šj nebaigtą darbą 
pasidarė kažkaip graudu. O kai 
išvydau jau užbaigtą, supratau, kad 
portretas - gyvas, - dalijosi 
prisiminimais kultūros skyriaus 

vedėjas. Ir tęsė: - 
Nežinau, kaip 
j a u č i a s i  
d a i l i n i n k a s ,  
atsisveikindamas 
su šiuo portretu...

Ponas H. 
Smilgys susirin
kusiesiems pra
nešė, kad B. Ša
lčio Žemaitę jau 
įsigijo Šiaulių 
miestas, kad tai

Petras IVOŠKUS

Prezentacijos vakare dalyvavusi 
Žemaitės vaidmens atlikėja to paties 
pavadinimo inscenizacijoje Šiaulių 
dramos teatro aktorė Fausta 
Laurinaitytė buvo susijaudinusi:

- Apsiverkiau pamačiusi šį portretą 
Tai priešpaskutiniai jos gyvenimo 
metai... - pasakė aktorė.

Ji trumpai papasakojo, kaip ruošė 
Žemaitės vaidmenį, kiek perskaitė 
medžiagos, kad pajustų didžią 
rašytojo sielą, suprastų nelengvą būtj.

- Kas ją varė prie rašymo? Iš kur 
toks energijos prasiveržimas? 
Penkiasdešimties metų būdami, jau 
nurimstame, nusprendžiame- viskas. 
O ji tik pradėjo, - mąstė F. Laurinaitytė. 
- Pavėluotas talento protrūkis, 
pavėluoti susižavėjimai, meilė.

Aktorė vakare perskaitė Žemaitės 
laiškų P. Višinskiui bei K. Petrauskui 
ištraukas.

Anot vakare kalbėjusio Žemaičių 
draugijos pirmininko p. Juozo 
Pabrėžos, dailininkas atidavė duoklę 
savo gimtajai Žemaitijai, nutapydamas 
didžių krašto menininkų - Šatrijos 
Raganos, S. Daukanto, Žemaitės 
portretus. Todėl p. J. Pabrėža tiki, 
kad dailininkui B. Šalčiui ‘‘šviečia 
Žemaitijos žvaigždė".

Kai vakare žodelį tarė ponas 
Hubertas Smilgys, supratau kodėl jis 
portretą lyg vaiką j prezentaciją nešė:

būsimasis Dailės galerijos eks
ponatas.

Prezentacijos vakare porą kartų 
kukliai prabilo ir pats renginio 
kaltininkas p. Boneventūras Šaltis. 
Jis prisipažino nematąs viso to 
portrete, ką mato kiti kalbėjusieji...

-Ji paprasčiausiai “ žiūri j mumis ir 
ulbij", - pasakė B. Šaltis ir pasidžiaugė. 
-Tai nuostabu, kad mano darbo nors 
keliems žmonės reikia...

Vakare dalyvavo žinomi miesto 
visuomenės veikėjai - Juozas Kašys, 
Jonas Krivickas, nenuilstančioji Po
vilo Višinskio atminimo jamžinimo 
miėste iniciatorė Dalia Striogaitė, 
kultūros fondo knygų leidyklos "Delta” 
vedėja Jadvyga Kauneckienė, kultūros 
darbuotoja Veronika Norvilienė, 

muzikas Kęstutis Gascevičius, 
gydytoja Aldona Tamošaitienė, 
tautodailininkė Antanina Pukėnienė.

Dainavo folklorinis ansamblis 
"Auda” .

Buvo geras, ramus, sušldytas 
nuoširdumu kamerinis vakaras. 
Daugiau tokių pavargusioms ir 
užsipolitikavusioms mūsų sieloms! 
Kad dažniau galėtume ištarti vakaro 
pabaigoje pasakytus dailininko 
Boneventūro Šalčio žodžius:

- Esu užganėdintas...
Irena VASINAUSKAITĖ

n =

1992 m . gegužės m ėn.
4978 talonai —  vidutin is atlyginim as.
2064 ta lo n ai —  v idu tinė  pensija.
9563 ta lo n ai —  M in istro  P irm ininko (G . Vagnoriaus) atlyg in im as 
(7 ,3  M G L )
2 k artu s  d id esn is  už vidutinį atlyginimu,
5 k artu s  d id esn is  už vidutinę pensiją.

1993 m . rugsėjo  m ėn .
207 lita i —  vidutinis atlyginimas.

74 lita i —  v id u tin ė  p e n s ija .

1040 l itų  —  M in is tro  P irm in in k o  (A . Š le ž e v ič ia u s )  a t ly g in im a s  
( 1 8 M G L + 7 0 %  p r ie d a s ) .

5 kartus didesnis už vidutini atlyginimą!

14 kartų didesnis už vidutinę pensiją!

L P.S. Nuo .Mii m etų  sausio m ėn . a tlyg in im ai vyriausybės n a r ia m s  p ad id in a m i d a r  40% !

AUŠROS ALLJA
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AR GALĖSITE ĮSIGYTI GINKLĄ
Atkelta i š  2 p.
Lietuvos ginklų fondui Vyriausybė 

skyrė pusės milijono litų kreditą, kuris 
būtinas jsteigti parduotuvę ir 
suformuoti jos apyvartines lėšas. 
Kreditas turės būti grąžintas iki šių 
metų gruodžio 25 d. Parduotuvėje 
nupirktas ginklas asmeniui bus 
įteikiamas jau išbandytas VRM 
kriminalistinių ekspertizių valdyboje. 
Ginklo savininkas turės jj išbandyti 
kas treji metai.

Leidimai įsigyti ir nešiotis pistoletą 
nebus išduodami asmenims, teistiems 
už tyčinius nusikaltimus arba 
nusikaltimus, padarytus neatsargiai 
naudojant šaunamąjį, jskaitant dujinį, 
ginklą, šaudmenis ar sprogstamąsias 
medžiagas, nuteistiesiems lygtinai, 
taip pat atliekantiems bausmes, 
nesusijusias su laisvės atėmimu. Tokio 
leidimo taip pat negaus amenys, 
bausti administracinėmis nuobaudo
mis už pažeidimus, neteisėtai įsigyjant 
ir laikant narkotikus, už medžioklės

ar žvejybos taisyklių, šaunamųjų 
ginklų ir šaudmenų įsigijimo ir 
naudojimo tvarkos pažeidimus, už 
kėsinimąsi j viešąją ir nustatytą 
valdymo tvarką bei kitus tyčinius 
administracinius teisės pažeidimus, 
kurių pobūdis rodo, jog šaunamasis 
ginklas ar šaudmenys' gali būti 
administracinio teisės pažeidimo 
įrankiu arba tiesioginiu objektu.

Leidimai, be to, nebus išduodami 
neveiksniems žmonėms, piktnau
džiaujantiems alkoholiniais gėrimais, 
vartojantiems narkotines artoksines 
medžiagas, sergantiems psichikos 
ligomis, pasikėsinusiems j savo 
gyvybę ar turintiems fizinių trūkumų, 
trukdančių saugiai laikyti ir teisėtai 
naudoti šaunamąjį ginklą.

Visų minėtų asmenų artimieji, jei 
jie gyvena viename būste, taip pat 
neturės teisės lakyti šaunamojo ginklo. 
Leidimų negaus ir piliečiai, esantys 
profilaktinėse ar operatyvinėse poli
cijos įskaitose, neišklausę šaunamųjų

ginklų laikymo bei naudojimo kursų 
ir neišlaikę atitinkamo egzamino. 
Leidimai visai nebus išduodami karo, 
nepaprastosios padėties metu ir kitais 
įstatymų numatytais atvejais. Asme
nys, pageidaujantys gauti leidimą tik 
įsigyti šaunamąjį ginklą, turės pateikti 
atitinkamus dokumentus teritoriniam 
policijos komisariatui, o pageidau
jantys laikyti ir nešiotis ginklą - Vidaus 
reikalų ministerijos Policijos depar
tamento Viešosios policijos valdybai. 
Šioje valdyboje bus registruojami visi 
piliečių jsigyti šaunamieji ginklai.

Pistoletas ir jo šaudmenys turės 
būti laikomi gyvenamojoje patalpoje 
paslėpti geležinėje užrakinamoje 
dėžėje, pritvirtintoje prie sienos ar 
grindų taip, kad jais negalėtų 
pasinaudoti pašaliniai asmenys. Prie 
savęs neužtaisytas ginklas turės būti 
nešiojamas dėkle po drabužiais ar 
kitoje aplinkiniams nematomoje 
vietoje.

BNS

f  FK “ Š iauliai”  kom andų/ 
dalyvaujančių 1993-1994 m. 
Lietuvos futbolo čempionate bei 
Lietuvos jaunių sporto žaidynių 
“Snickers Cup" turnyre, varžybų 
Šiaulių mieste

T V A R K A R A Š T I S
Balandžio 1 d , penktadienis
16.00 val. Šiaulių "Šiauliai- 

Tauras” - Kėdainių “ Chemikas"

Balandžio 2 d , šeštadienis
14.00 val. Šiaulių “ Šiauliai - 

Sakalas” - Panevėžio “ Ekranas“ .

Balandžio 5 d., antradienis 
15.00 val. Šiauliai - Panevėžys-2.

Balandžio 9 d., šeštadienis
14.00 val. Šiaulių “ $iauliai- 

Sakalas" - Vilniaus' “Zalgiris- 
EBSW'.

Balandžio 12 d„ antradienis
15.00 val. Šiauliai-Radviiiškis.

Balandžio 16 d., šeštadienis
14.00 val. Šiaulių “Šiauliai- 

Sakalas" - Klaipėdos '‘Sirijus".

Balandžio 23 d., šeštadienis
14.00 val. Šiaulių "šiauliai- 

Tauras" - Plungės “ Robotas” .

Balandžio 24 d., sekmadienis
14.00 val. Šiaulių “ Šiauliai- 

Sakalas" - Kauno “ Kaunas” .

Balandžio 26 d., antradienis
15.00 val. Šiauliai-Joniškis.

Balandžio 27 d., trečiadienis
18.00 val. Šiaulių “ Siauliai- 

Tauras” - Vilniaus "Andas- 
Polonija".

Balandžio 29 d., penkiadienis
17.00 val. Šiaulių "Šiauliai- 

Sakalas” - Mažeikių “ ROMAR” .

Gegužės 1 d sekmadienis
16.00 val. Šiaulių “ Siauliai- 

Tauras”  - Kauno "Volmeta".

Gegužės 4 d trečiadienis
17.00 val. Šiaulių “Šiauliai- 

Sakalas” - Klaipėdos ''Aras".

Gegužės 11d,  trečiadienis
18.00 val. Šiaulių “ Šiauliai- 

Tauras” - Kretingos “ Minija".

Gegužės 13 d., penktadienis
18.00 val. Šiaulių “ šiauliai- 

Sakalas” - Kauno ' Inkaras"

Gegužės 21 d., Šeštadienis
17.30 val. Šiaulių “šiauliai- 

Tauras" - Telšių “ Mastis .

Birželio 1 d., trečiadienis
19.00 val. Šiaulių “Siauliai- 

Tauras" N. Akmenės
Cementininkas".

Birželio 15 d trečiadienis
19.00 val. Šiaulių “Šiauliai- 

auras" * Gargždų “ Banga"
FK ŠIAULIAI

____________

ponioms ir 
panelėms

SA U S A S  M O Z Ū R A S  

250 g. sviesto, 8 šaukštai 
cukraus, 3 tryniai, 1 arbatinis 
šaukštelis  sodos (kepimo 
miltelių), 1 šaukštas grietinės, 
miltų (iki kočiojamos tešlos 
kietumo), 2 stiklinės tirštos  
uogienės ar košės.

Tryniai ir kiaušinis ištrinami su 
cukrumi, kepimo milteliai ar soda 
sumaišomi su grietine, Sviestas 
ištirpinamas, atvėsinamas, 
įberiama išsijotų miltų ir viskas 
išminkoma. Tešla padalijamai 2 
dalis. Viena dalis iškočiojamą ir 
išklojama ant skardos. Ant šios 
tešlos lakšto užtepama uogienės 
arba košės. Kita tešlos dalis 
atšaldoma ir sutarkuojama rupia 
tarka ant uogienės sluoksnio. 
Sausas mozūras kepamas 
vidutinio karštumo orkaitėje apie 
45-50 min.

K A R A L IŠ K A S IS  M O Z Ū R A S  
2 stiklinės miltų, 1,5 stiklinės 

sviesto, 1 ,5  stiklinės cukraus, 
8 tryniai, tarkuota citrinos  
žievelė, džiūvėsėlių, glajaus, 
kapotų riešutų puošimui.

Sviestas ištrinamas iki purumo, 
i jj dedama po 1 trynj, 1 šaukštą 
cukraus bei 1 šaukštą miltų ir 
sukamą kol sudedami visi recep
te nurodyti produktai. Paskiausiai 
sudedama tarkuota citrinos žie
velė. Viską gerai išsukus, tešla 
supilama j išteptą riebalais ir 
pabarstytą džiūvėsėliais skardą.

Kepama vidutinio karštumo 
orkaitėje. Iškeptas plokštainis 
puošiamas glajumi, kuris 
apibarstomas kapotais riešutais.

K E P T A  J A U T IE N O S  
N U G A R IN Ė  SU D Ž IO V IN T A IS  
O B U O L IA IS

1 kg jautienos, 2-3 svogūnų 
galvutės, 1 stiklinė džiovintų 
obuolių ir slyvų, 1 lauro lapelis, 
m a irūno , ac to , d ru sko s , 
cukraus.

Jautiena 12-kai valandų 
pamerkiama į truputį pasūdytą, 
actu parūgštintą vandenj. Slyvos, 
obuoliai nuplaunami ir mirkomi 
per naktj. j keptuvę ar skardą 
sudedami skridinėliais pjaustyti 
svogūnai, jautiena, džiovinti 
obuoliai, slyvos, užbarstoma 
druska, cukrumi, smulkintu 
mairūnu. įpilama karšto vandens 
ir pridengus kepama apie 1 val. 
vidutinio karštumo įkaitintoje 
orkaitėje.

Patiekiant į stalą, kepsnys 
sudedamas j pašildytą 
pusdubenį apdedamas kepintais 
svogūnais, obuoliais, slyvomis. 
Valgomas su keptomis arba 
riebaluose virtomis bulvėmis.

D U O N O S  P L U T Ų  N A M Ų  
D A R B O  ALU S

1 kg sudžiovintų duonos 
plutų, 10 I vandens, 200 g 
apynių, 0,5 kg cukraus, 20 g 
mielių.

Juodos duonos plutos sudžio
vinamos, kad gruzdėtų. Sudėtos 
j statinaitę, užpilamos verdančiu 
vandeniu, gerai išmaišomos ir 
pridengiamos švaria drobele. Lai
komos apie 5 val., kol plutos pasil
eidžia ir vanduo pasidaro rausvas. 
Po to skystis nukošiamas, j jj 
supilamas apynių nuoviras, sude
damas cukrus ir išleistos mielės. 
Užraugtas alus gerai apklojamas 
ir laikomas šiltoje patalpoje apie 
12 valandų. Kai nustoja rūgti, išpi
lamas j statinaitę, kur jau laikomas 
vėsiai,

Linksmu švenčių! Gero apetito!
P O N IA  JA D V Y G A

Š ia u lių  la b d a ro s  \ 
centras nuoširdžiai 
d ė k o ja  L ie tu v o s  \ 
k r ik š č io n iš k a ja m  
fondui už padėvėtų \ 
drabužių siuntą, skirtą 
socialiai rem tiniem s \ 
asm enim s.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Antradienis, kovo 29 d.
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25 Žinios. 8.50 Sveika, 
Prancūzija. 9.20 "Dainų dainelė-94". 
18.00: 18.10; 18,40 Žinios. 18.50 
Programa vaikams. 19.30 Iš kino 
klasikos archyvų. "Džiunglių spąstai” . 
19.55 TV anonsas. 20.00 Viso geriausio. 
20.15 Kas geresnio, premjere? 21.00 
Panorama. 21.35 Toks gyvenimas.
22.00 F. "Indas", "Saulė ir šešėlis” . 
22.50 Brydė. 23.15 Vakaro žinios. 23.35 
Roko savaitgalis.

TELE-3
8.00 Aerobika ir sportas. 8.30 

Animacija. 10.00 Budinti vaistinė". 
10.30; 14.57; 19.20; 21.30 23.30 Anglų k. 
pamokėlės 15.00 Animacija. 16.00 
Sporto tikslai. 17.00 Muzika. 18.00 Apie 
Europą. 18.30 TV serialas "Budinti 
vaistinė". 19.00 Naujausios žinios. 19.25 
Žydai švenčia Peisach. 19.35 F. “ Santa 
Barbara". 20.25 Vitrina. 20.35; 20.40 
Žinios. 21.10 Muzika. 21.33 F. "Žmonės 
kvailioja". 22.00 Filmas. 23.30 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.40 F. "Tiesiog Ma

rija". 9.45 F. "Nepaprasti Valės ir Kariką 
nuotykiai". 2 s. 11.00; 14.00; 17.00; 
20.00; 23.00 Naujienos. l5.20Animac. f. 
"Tomo Sojerio nuotykiai” . 15.50 Ste
buklingas pasaulis, arba kinas. 17.25 Už 
kulisų. 17.55 F. "Tiesiog Marija". 18.45 
Už protokolo eilutės. 18.55 Tema. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.45 Bomond.
21.00 F. "Peštynės Panamoje". 22.50 
Spaudos ekspresas 23.10 Ostankino 
hitparadas.

Trečiadienis, kovo 30 d.
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00: 8.25: 18.00:18.10: 18.40 Ži- 
nios. 18.50 Programa vaikams. 19.30 
Krikščionio žodis 19.45 Kelias. 20.05 TV 
anonsas. 20.10 Japonų dok. ser. "Na
cionaliniai Japonijos lobiai". 3 d. 20.30 
F. "Šuns namas". 5 s. 21.00 Panorama. 
2135 Diskusija apie Restitucijos aktą. 
22.20 TV žaidimas "Paskutinis šansas".
22.45 F. "Akiplėša". 23.15 Vakaro žinios.
23.35 F. tęsinys.

TELE-3
8.00 Aerobika ir sportas. 10.00 

Muzika. 10.30; 14.57; 19.20; 21.30;
23.35 Anglų k. pamokėlės. 10.35 Filmas.
12.30 Dok. f. 12.25 Muzika. 13.00 CNN 
naujienos. 13.25 F. "Santa Barbara".
14.15 Entree. 14.30 VIP. 15.00 
Animacija. 16.00 Sporto tikslai. 17.00 
Muzika. 18.00 Apie Europa^. 18.30 
Ju rb arko  TV program a. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Su visomis 
sm u lkm enom is. 19.35 TELE-3 
informacija. 19.45 F. "Santa Barbara".
20.35 Vitrina. 20.45; 20.50 Žinios. 21.20 
Muzika. 21.33 Laisvas žodis. 22.00 
Filmas. 23.40 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8,40 F. Tiesiog 

Marija". 9.30 Keliautojų klubas. 10.20 
Animac. f. 11.00; 14.00; 17,00; 21.00 
Naujienos. 11.20 F. "Skulptorius 
Michailas Anikušinas". 15.20 Animac. f, 
“ Tomo Sojerio nuotykia i” . 16.20 
Animac. f. "Skraidantis namas". 17.25 
Eteryje “ Mir". 17.50 Dokumentai ir 
likimai. 18.00 F "Tiesiog Marija" 18 50 
Futbolas. 21.45 F. “ Suchovo Kobylino 
byla". 2 f. 23.05 Spaudos ekspresas.
23.15 Pasaulio m iestų naktin is  
gyvenimas. 23.45 Futbolas.

Ketvirtadienis, kovo 31 d, 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7 35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25 18.00; 18.10; 18.40 
Žinios. 18.50 Programa vaikams. 19.30 
Šeši kontinentai. 20.00 TV anonsas.
20.05 Katalikų TV studija. 20.35 "22". 
21 00 Panorama 21.35 TV anonsas. 
21.50 Konrado kavinė. 22.35 F. "Dievų 
numylėtiniai". 1 s 23.15 Vakaro žinios.
23.35 F. tęsinys.

TELE-3
8.00 Aerobika ir sportas 8.30 

Animacija. 10.00 Muzika. 10.40; 14.57; 
19.20; 21.30; 1.25 Anglų k pamokėlės.
10.45 Filmas. 13.00 CNN naujienos.
13.25 F. "Santa Barbara". 14.15 Entree.
14.30 VIP. 15.00 Animacija. 16.00 Sporto 
tikslai. 17,00 Muzika. 18.00 Apie Europą.

18,30 Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 Vitrina. 19.40 F. 
‘‘Santa Barbara". 20.35 Pats sau 
režisierius. 21.05; 21.10 Žinios. 21.33 
T ie s io g in ė  laida. 22.00 Kelionių 
žurnalas. 23.05 Filmas.

OSTANKINO TV
8.00; 11.00; 14.00; 17.00; 20.00;

23,05 Naujienos. 8.20 F. "Tiesiog 
Marija” . 9.10 Gyvūnijos pasaulyje. 15.2o 
Animac. f. "Tomo Sojerio nuotykiai". 
16.10 "...Iki 16-os ir vyresniems". 16.50 
Technodromas. 17.50 Dokumentai ir 
likimai. 18.05 F. "Tiesiog Marija". 18.55 
J. Nagibino autorinė programa. 19.40 
Labanakt, va iku č ia i. 20.45 Loto 
“ M ilijo n a s ". 21.15 F. “ Stalino 
laidotuvės". 23.15 Spaudos ekspresai
23.25 Visas šitas džiazas. 23.45 Autošou 

SAT 1
Antradienis, kovo 29 d.
15.00 F. "Kaimynai". 15.30 F, 

"Alfas". 16.00 F. "Bonanza". 17.00 F 
"Darmok". 18.00 "5x5". Viktorina. 18.30 
Regioninė programa. 19.00 “ Lošk va 
bank!”  20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 ‘‘Laimės ratas". 21.15 
F. "K a lnų  g yd y to ja s” . 22.15 F
Sąmokslininkai". 23.15 "Nesutinku1,

24.00 "TV veidrodis". Reportažai. 
Trečiadienis, kovo 30 d.
15.00 F. "Kaimynai” . 15.30 F. “ Alfas

16.00 F. “ Bonanza". 17.00 F, "Fahnrich 
Ro". 18.00 "5x5“ . Viktorina. 18.30 
Regioninė programa. 19.00 “ Lošk va 
bank!" 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 21.15 
F. "Keršto troškim as". 23.10 F. 
“ Hanteris".

Ketvirtadienis, kovo 31 d.
15.00 F. "Kaimynai". 15.30F. "Alfas

16.00 F. “Bonanza” . 17.00 F. "Teise 
gyventi". 18.00 "5X5". Viktorina. 18.30 
Regioninė programa. 19.00 "Lošk va 
bank!". 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 21.15 
F. "Laikrodžio paslaptis". 22.15 Ieškomi 
paveldėtojai 23.00 Futbolas.

BALTIJOS TV 
Antrad ien is, kovo 29 d.
18.00-2.40 Lenkijos TV I programa 
Trečiadienis, kovo 30 d.
18.00 Lenkijos TV I programa 20.30 

Žinios. 20.35 F. "Dingusi dama 22.10 
Muzikinis videofilmas. 22.30 Baltijos 
naujienos. 22.45 Videofilmas "Rimtautas 
Gibavičius. Prisiminimai..." 23.15-2.35 
Lenkijos TV I programa.

Ketvirtadienis, kovo 31 d.
18.00 Lenkijos TV I programa.20.30 

Žinios. 20.35 Problemos. Požiūriai
21.00 Kelionė j gamtą. 21.30 Susitikina,
22.00 Mano kraštas. 22.30 Baltijos 
naujienos. 22.45 Kablys. 23.00-0.50 F 
"Kelias".

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS 
PROGRAMA  

Antradienis, kovo 29 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 Bažnyčios 
pusvalandis. 20.30 Fantastinis 
"Lazerinis sprogimas". 22.05 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok'. Žinios 
Spaudos apžvalga.

Trečiadienis, kovo 30 d.
19.00 "Pilk, parduok, informuok" 19.» 

Žinios 19.25 Spaudos apžvalga 19 30 
Studijoje svečias. 19.40 Programa 
"Juokis". 20.30-23.15 Baltijos TV 

programa. Žinios. 20.35 F. "Dingusi dama 
22.10 Muzikinis videofilmas. 22.30 Baltijos j 

naujienos. 22.45 Videofilmas
Ketvirtadienis, kovo 31 d.
19.00; 21.30 “ P irk. parduok, 

informuok". 19.10Žinios 19.25 Spsutte 
apžvalga. 19.30 "ARGOS TV" programa i
22.00 Anglų k. paranka. 22.100.50 BJj'T‘ 1 
TV programa. "Mano kraštas 22 I 
Baltijos naujienos. 22.45 Kablys LKL] 
apžvalgė. 23.00 F. "Kelias"

KABELINĖS TV PROGRAMA 
Anlrad len le , kovo 29 d.
19.00 F "Bebaim is" 21 oo 

"Kaubojus samurajus". 22.37 F 
be viršaus".

Trečiad ien i*, kovo 30 d,
19.00 F. ‘"Amerikietižkas kiborg

20.35 F. "Mirtinos ly ty 5"- 221 I 
"Orlando".

K etvirtadienis, kovo 31 d.
19.00 F. ' Hylietižka aistra »

" Nakties žmogus". 22.20
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