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A N T  K G B K ABLIU K O
KAS ATSITIKO?

Lietuva vėl pasaulio dėmesio centre. M arijos Žemė savo rinkimų rezultatais nustebino ir pribloškė 
pasaulį. Iš 80 išrinktų Seimo narių net 44 neokomunistai.

Greitai vienintelė, didžiausia ir turtingiausia epochos sąžinė, garbė ir protas valdys Lietuvą dabar jau musu 
l a i . j  valia. Rinkėjų pasirinkimas - šventas, Ir laimėjusieji, ir pralaimėjusieji turi įvertinti savo veiklą bei suprasti 
I  tsakomybę.

Gili ekonominė krizė, staigus pragyvenimo lygio nuosmukis, išaugusios kainos, įšaldyti atlyginimai ir butai, 
resianti bedarbystė • tai objektyvios pereinamojo laikotarpio sąlygos. Nuolatinės rietenos Parlamente bei 
epaneigtų šmeižtų srautas "laisvojoje spaudoje" sukūrė politinės krizės, deputatų degradavimo jvaizdj. Rinkėjus 
alima suprasti. Jie, balsuodami už neokomunistus, pasirinko pažjstamą kelią; ramesnį, sotesnj, šiltesnį gyvenimą, 
/aidant komunistams". Tačiau ar supras rinkėjai, kad irgi dėl objektyvių priežasčių jie pasirinko neįmanomą 
I alyką - pasaulis laidoja komunizmo sistemos eldorada.

KAS MUS VALDYS?
Dūžta sovietinės kompetencijos mitas. Gabiausi ekonomistai paliko skęstantį kompanijos laivelį. Pažvelkime j 

DP sąrašą atidžiau ir toliau už uolos Nr. 1. Talentingiausi mokslininkai seniai suprato, kad komunistai visame 
■šaulyje sužlugę. Teisininkai, ekonomistai, sociologai, pramonininkai bei verslininkai susibūrė j kitas organizacijas.

liberalų, Centro, socialdemokratų, krikščionių demokratų, Piliečių chartijos, Sąjūdžio, tautininkų, demokratų, 
■uosaikiųjų ir kitų judėjimų bei partijų gretose. Dauguma šių. organizacijų negavo mandatų j Seimą ir oficialiai 

areiškė, kad j jokias koalicijas su DDP jie neis.
Lietuvą valdys gilaus ir garbaus pensijinio amžiaus žmonės, su vienintele samprata ir ateities modelio suvokimu 

.YGIUOTIS J RYTUS.

KĄ SIŪLO RUSIJA?
O j Rusiją jau atėjo karas ir badas. Rusijos informacinės tarnybos duomenimis, TEN trisdešimt penkiuose 

'estuose jau UŽ JOKIUS PINIGUS negalima nusipirkti JOKIOS MĖSOS, griežtai limituotas bei sutrikęs naftos 
I iroduktų tiekimas. Rusija pergyvena chaosą ir sumaištį, smunka pramonės ir gamybos lygis, jai pačiai 
I lebeužtenka žaliavų. Visos buvusios sovietinės respublikos pasuko rinkos ekonomikos keliu ir pergyvena 
lesningą, daug skaudesnę krizę. Kai kuriose postsovietinėse valstybėse vyksta pilietinis karas.

Lietuva šiame kontekste yra geriausioje situacijoje. Taigi, ko tikimės? Kur grįžtame? J pasaulį, kurio nebėra? Į 
Tirusiuju karalystę?

SU IŠTIESTA RANKA Į VAKARUS?
Demokratiškasis pasaulis visą dvidešimtą amžių kovojo su komunizmo šmėkla ir šiandien stovi prie jo kapo. 

as pats demokratiškasis pasaulis pripažino mažutės Lietuvos drąsą ir ryžtą, kai ji po Kovo Vienuoliktosios 
įsisuko iš komunizmo orbitos ir jsijungė j demokratinių valstybių šeimą. Pasaulis išgirdo Lietuvos balsą, o ar girdi 
■asaulio balsą Lietuva? Jei švenčiantis rinkimų pergalę A. Brazauskas ketina peržiūrėti tarptautinius susitarimus 
’asaulis turi pagrindo jtariai žiūrėti j valdančiąsias komunistų partijas: ideologiniai skirtumai bei ekonominių 
>artnerių kaita kelia nepasitikėjimą. Tikriausiai bus įšaldyti mums skirti kreditai, kol Vakarų valstybės suvoks, kas 
itsitiko Lietuvoje. Tą byloja Lenkijos patirtis. Stambiausi investitoriai jau pristabdė savo investicijas. Pristabdytas ir 
Rusijos kariuomenės išvedimas. Laukiama antrojo rinkimų turo. Iki jo liko tik savaitė. Ar spėsime suvokti, kas 
atsitiko ir kas gali jvykti?

KAS LAIKO MEŠKERE?
O Burokevičius patenkintas pirmojo rinkimų turo rezultatais. Dar liepos mėnesį LKP CK laišku kreipėsi į Lietuvos 

komunistus ir liepė palaikyti opoziciją Ladsbergio režimui. LKP prašė balsuoti už sąrašą, kurį pateikė DDP ir 
socialdemokratai.
i Gana didelis rinkėjų ratas: b jvę  LKP nariai, šios partijos pogrindis (anot Burokevičiaus), žmonės vienaip ar 
[itaip susiję su KGB, buvusių sovietinių kariškių šeimos aktyviai dalyvavę rinkimuose lėmėjų baigtj. Burokevičiaus 
[aka 14-18 proc. rinkėjų buvo lemtinga.
j Ar pakibs Lietuva ant KGB kabliuko? Paaiškės po antrojo rinkimų turo. Su viltim i ir nerimu laukiame 
ezultatų. Ką vis tik  pasirinks Lietuvos žmonės? Kaulėtą, bado iščiu lptą kairę ranką ar TIKĖJIMU palaikomą
|ešinę?
1 VLADAS VLADAITIS

(Parduotas laikraščio plotas)

Penkio likos E uropos ša lių  sportin inka i ir jų treneria i liko pa tenk in ti m ūsų m ieste vykusiu  
ETA m o te rų  tu rny ru  “ Š iaulių tau rė ".

A ukštas va ržybų  lygis ta p o  gera  p rie la ida  su laukti daug iau  tok ių  prestiž in ių  renginių.
Žym ia i kuk lesn is  būtų  buvęs šis tu rnyras  be jo  rėm ėjų.

ETA m ote rų  tu rnyro  "Š iau lių  ta u rė " o rgan izac in is  kom itetas nuoširdž ia i dėko ja  darbo  
ta rnybom s ir sponsoriam s: Š ia u lių  b a n ku i, U ždara i a kc in e i b e n d ro v e i “ TA LK A ” , 

V a ls ty b in e i d u o n o s  įm on e i, P ra m o n in in k ų  a s o c ia c ija i, K u ro  tie k im o  įm on e i, V a ls tyb in e i 
1-a ja i g rū d ų  p e rd irb im o  įm o n e i, V a ls ty b in ė s  įm on ė s  “ L ie tu v o s  te le k o m a s ”  Š iau lių  f i lia lu i, 
V a ls ty b in e i a la u s  d a ry k la i “ R a g u tis ” , la ik ra š č iu i “ Š iau lių  n a u jie n o s ” , la ik ra š č iu i “ A u š ro s  

a lė ja ” , V a ls ty b in e i d u jų  įm o n e i, V a ls ty b in e i įm one i “ N am ų d e ta lė s ” , Š iau lių  ra d ijo  
ce n tru i, “ B A LTIC  A M A D E U S ” , la ik ra š č iu i “ L ie tu v o s  ry ta s ” , p a d ė ju s ie m s  p a s ire n g ti ir

v e s ti š ias  va ržyba s .

L

V IR ŠŽM O G IO
IŠPAŽINTIS

Mums sunku pasakyti, kas yra 
Jevgenijus Gordejevas 
išgalvotas veikėjas, ar realus 
asmuo. Galbūt, ta i rašinio 
autoriaus, nutarusio lyg Iš šalies 
pasižiūrėti j mūsų gyvenimą ir 
leisti skaityto ju i pačiam susirasti 
teisybę, slapyvardis. Taigi, norite - 
tikėkite, norite - netikėkite tuo, kas 
rašoma toliau. Spausdiname kiek 
sutrumpintą Šio rašinio variantą.

Mums pavyko visiems laikams 
įskiepyti jums vergų genus. Mes 
duo’sime jums tūkstančius revoliu
cijų ir pertvarkų, jūs galėsite nepa
liaujamai, tačiau be pasekmių kovoti 
už teisybę. Kalbėsiu su jumis 
atvirai ne todėl, kad neturiu gėdos 
Jausmo, bet todėl, kad nepažįstu 
baimės. Už manęs stovi gigan
tiška, nesutriuškinama jėga: 
KPSS, KGB, Vidaus Prekybos, 
Finansų m inisterijos, valdžia, 
prokuratūra.

Mums nepaprastai puikiai 
pavyko suvaidinti jums eilinį 
pertvarkos, viešumo, demokratijos 
spektaklį: tai, ko troško minia, 
prašom! Davėme. Be tik tiek, kiek 
mums atrodo reikalinga.

Mes turime d idžiu lį g inklą  - 
bekraštį ir gudrų melą, kantrybę, 
sugebėjimą pris ita ikyti, žaibišką 
reakciją ir mokėjimą veikti. Tuo 
niekada nesugebėjo pasinaudoti 
joks kovotojas už teisybę. Mes 
turime didžiulį patyrimą, kaip su 
minios pagalba galima išstumti iš 
gretų tokius kovotojus, patiems lie

kant šešėlyje. Geriausias pavyzdys - 
akademikas Sacharovas: jūs patys 
nužudėte jj pagal mūsų scenarijų. 
Pagal tą patj scenarijų mes tęsiame 
kitų jūsų lyderių nuvertimą, bet tai tik 
pradžia. Jūs greitai išgirsite ir apie 
kitas eilines aukas ir nerasite 
priemonių, padedančių to išvengti.

Visos jūsų svajonės Ir viltys, 
visas jūsų buitinis poreikis sukasi 
tik  apie duonos kąsn| ir skudurus. 
Jūsų gobšumui, 'geiduliams ir 
kvailumui nėra ribų. Ir tai - 
galingas ginklas mūsų rankose. 
Visa, ką mes darome, darome 
apgalvodami ir genialiai paprastai. 
Jūs sprendžiate apie mus iš 
nomenklatūros valdininkų. Tai 
naivu! Taip, kvailius, gobšuolius ir 
paprastus durnelius mes esame 
iškėlę Į aukštus postus. Jie - 
mūsų skydas.

Dabar atskleisiu pertvarkos tikslą 
ir jos programą. Valstybe vargo, 
nesivystė taip , kaip Vakarai. Reikėjo 
stimulo, naujo liaudies entuziazmo, 
reikėjo, kad liaudis iš naujo patikėtų 
"šviesia ateitimi". Mes niekada 
nedavėme jums galimybės gyventi 
šia diena. Vertėme gyventi ateitimi, 
dažnai netgi praeitimi. Pasižiūrėkite j 
istoriją: kada valdžios viršūnėje 
stovintieji linkėjo gero liaudžiai? 
Niekada! Mūsų apskaičiavimai 
paremti jūsų tamsuoliškumu, o 
tas tamsuoliškumas - pritren
kiantis!

Nukelta į 2 psl.

P R A N C Ū Z Ų  V IE Š N A G E  
ŠIAU LIU O SE

Š iom is d ie n o m is  Š ia u liu o s e  v ie š ė jo  p ra n c ū z ų  d e le g a c ija :  
P ran c ū zijo s  R esp u b lik o s  N e p a p ra s ta s is  ir  įg a lio ta s is  A m b a s a d o riu s  p. 
P h ilip p e  de  S ure lm an , a ta š ė  k o m e rc ija i p. C h a v ie r  D e la m a rre , karo  
a ta š ė  p . C h ris tian  D e re g e l b e i  a ta š ė  k a lb a i p . C la u d in e  B a sc o u le rg ve .
Mūsų svečių vizitas prasidėjo Savivaldybėje. Įvyko susitikimas su 
Pedagoginio instituto atstovais, išvyka į  Kryžių kalną. Po pietų - platus 
pokalbis Televizorių gamykloje. Mūsų televizorių gamintojams svečiai paliko 
vilčių ir ateičiai. Vakare Inžinierių namuose spaudos atstovams 
ambasadorius pareiškė, kad jau seniai ketino atvykti į  Šiaulius, nes tai 
svarbus pramonės, kultūros, mokslo centras. Tarpukario laikotarpiu tarp 
Lietuvos ir Prancūzijos buvo galudūs ryšiai. Lietuva buvo žinoma 
Prancūzijoje. Tarybinė sistema pažeidė visus santykius. Lietuvių kovė už 
Nepriklausomybę Prancūzijoje buvo sutikta su entuziazmu ir simpatija. 
Prancūzai geriau norėtų pažinti Lietuvą, kad šioji nebūtų vien abstraktus 
vaizdinys.

Komercijos atašė nuomone, Šiauliuose šiuo metu geriau su ekonomika 
nei kituose miestuose. Prancūzijoje vyksta konferencijos, skirtos Pabaltijo 
klausimams, žinomac ir jos pramonei. Prancūzų pramonininkai netolimoje 
ateityje domėsis ir Šiaulių pramone. Jeigu Šiaulių pramonininkai norėtų 
turėti ryšius su prancūzais, tai ponas atašė komercijai kviečia juos atvykti į  
Vilnių.

Karo atašė kalbėjo apie sovietinės armijos išvedimą. Be to, paminėjo, 
kad gera Šiaulių karinio aerodromo padėtis. Aerodromas, galįs priim ti visų 
rūšių lėktuvus.

Svečių nuomone, bendrauti dar kliudo kalbinis barjeras, mažoka 
kalbančių prancūziškai. Atašė kalbai p. Claudine Bascoulergve sakėsi 
sutikusi pesimistiškai nusiteikusių prancūzų kalbos mokytojų. Jeigu š i kalba 
nėra tokia populiari kaip anglų ir vokiečių, tai reikėtų daugiau dėmesio skirti 
jos mokymo kokybei, o ne kiekybei.

Tiek svečiai, tiek šiauliškiai turi viltį, kad šis susitikimas nebus 
paskutinis.

V ilija  D A U N Y TĖ



Algirdas KULIKAUSKAS

TAS KARALIŲ KRAŠTAS - 
ŠVEDIJA

Kristianstad(o) merijoje jau
tėmės pakiliai. Ką ir sakyti, sė
dėjome deputatų kėdėse, klau
sėmės informatikos ir verslo 
vadovo pasakojimų. Tuo pačiu 
gėrėjomės tapytais buvusių 
spikerių" portretais, kabančiais 

ant sienų. Priešais dailus prezi
diumo stalas. Jo šonuose - du 
televizoriai, centre - pakeliamas 
ekranas. Priešais stalelis diapro- 
jektoriams... Todėl čia visos ga
limybės demonstruoti bet kokią 
vaizdinę medžiagą.

Pasižiūrėjome Kristianstad(o) 
miestą ir rajoną reprezentuojantj 
videofilmą Visiems padarė jspūdj 
kontrastas tarp iškilmingos salės 
aplinkos ir paprasto bei šilto

miesto pristatymo. Tuosyk nejučiom 
prisiminiau Šiaulių miesto tarybos 
deputatus, dirbančius visai tam ne
pritaikytose patalpose, ir pasidarė 
gaila bei apmaudu. Kodėl mes tokie 
skurdžiai?

jvairiose Švedijos tarnybose daug 
kompiuterių, dauginimo technikos, 
todėl čia labai paprasta norimą 
informaciją tuojau pat padauginti ir 
išplatinti.

Mūsų vadinamoje merijoje 
matėme ir gražiai Įrengtą suvenyrų 
ekspoziciją. Malonu buvo čia rasti ir 
šiaulietiškus daiktelius. Todėl besiž
valgydamas pajutau, kokią svarbią 
reikšmę įgauna suvenyras, kuomet jis 
tinkamai padėtas.

Kiek ilgiau prabuvome Karl Erik

Joanson vadovaujamame informa
tikos skyriuje. Susipažinome su dar
buotojais, skyriaus veikla. Šiaulių 
savivaldybės darbuotojus, čia dar 
nebuvusius, kviesčiau būtinai 
pabuvoti. Nauda iš to - akivaizdi. 
Tačiau tą reikia pajusti pačiam.

Iš merijos išė|ome j gatvę. Visur 
švaru, tvarkinga, dailu. Stebint 
žmones, piršosi mintis, kad švedai - 
ramaus būdo piliečiai. Įdomu tai, 
kad Lietuvoje mažiausias auto
mobilio greitis - 40 km/val., o Šve
dijoje gatvėse matėme daug ženklų, 
kur buvo parašyta 30 km/val. Puikiai 
įsivaizduoju, kaip burnotų mūsų 
vairuotojai, jeigu jiems tektų važinėti 
tokiu vėžlio greičiu. Beje, Švedijoje 
neteko matyti nė vieno automobilio, 
lekiančio dideliu greičiu ten, kur 
negalima. Todėl vis prisimindavau 
tas juodas "Tojotas", kurios po 
Šiaulius laksto ir šiaip amžinai 
zujančius taksi, kitus automobilius, 
kurie vis rodos kažkur nespės. 
Žmonės vaikšto arba važiuoja 
dviračiais taip pat neskubėdami. 
Kalba trumpai, mintis dėsto aiškiai, 
konkrečiai. Visuomet maloniai 
šypsosi ir girdėjosi daug "ačiū", 
prašau", "atsiprašau".

Tęsinys. Pradžia Nr. 1.1.
Ahus žmonės savo uosto 

nevadina dviratininkų miestu, tačiau 
čia dviračių ■ labai daug ir kur kas 
daugiau nei Šiauliuose. Stovi jie po 
vieną, grupėmis ir niekam nerūpi, 
kas pastatė, kiek ilgai stovės. 
Dažnaij__ žmonės ryte atvažiuoja 
dviradū į  autobusų stotelę. Čia j j  
palieka, o vakare pasiima ir grįžta 
namo.

Kad taip pas mus! Bet kur tau ■ 
tuojau pat "nušvilptų".

Autoriaus nuotr.

VIRŠŽMOGIO ISPAZINTIS
Atkelta  iš 1 psl.

Gero šeimininko vergas visada 
sotus ir sveikas, nes tik tada 
pajėgus ilgai ir daug dirbti. Kad dar 
kaną tuo įsitikintume, mes 
paslėpėme nuo jūsų valgj. 
Reakcija pasirodė staigi. Duonos 
kąsnis jum s - Dievas. Ir tik  po to 
seka m itingai, dem onstracijos, 
m okslas, menas Ir t. t. Todėl 
mes nusprendėme padaryti jus 
am žinais , prašytoja is: jūs
kaulysite Iš mūsų v isko  ir 
visada, - p roduktų , butų, 
autom obilių , talonų degalams, 
sk lypo  daržui Ir net oro. Mes gi 
numesime Jums .t ie k , klek
manysime esant reikalinga.

Iki tol, kol valstybę valdys
smurtas Ir prievarta, mes esame 
nenugalimi. O prievarta bus
nuolatos. Mes nuvarginsime
stovėjimu eilėse. Mes gimdysime 
jum s tūkstančius buitinių 
problemų, jūs amžinai būsite 
pavargę ir dvasiškai išsekę Mes 
palaipsniui pasmaugsime jūsų
žmogiškumą, atskiesime jj savo 
ideologija, diena iš dienos
brukdami savo dogmas. Kiekvieną 
minutę tieksime melagingą 
informaciją jūsų prezidentui Jis 
niekada nežinos tikros padėties 
šalyje ir užsienyje. Pagal mūsų 
norą jis darys klaidą po klaidos, ir 
mes priversime jj pasirinkti: ar stoti 
į mūsų gretas, ar būti liaudies 
atmestam. Jis jau yra pasirinkęs ir 
eina su mumis. Liaudis negali' 
duoti jokių garantijų. Mes tik 
galime jas duoti ir duosime.

Dabar mes bandome savo

jėgas Pabaltijyje. Jei pasiseks, eisime 
toliau.

Kol kas tik du žmonės yra pajėgūs 
trukdyti mums, nes jie žino mūsų 
planus. Tačiau jūs greitai su jais 
susidorosite. O ir jiedu patys yra 
bailoki ir nepakankamai ryžtingi. 
Mums jau pradeda įgristi tas 
triukšmas, ir mes greitai viską 
sutvarkysime.

Mums reikia atjauninti savo 
kadrus, apsivalyti nuo šiukšlių ir 
mėšlo. Papildysime savo gretas 
jaunais, gudriais, energingais 
žmonėmis, na, o paversti juos tarnais 
ir patikimais padlaižiais - paprastas 
techninis dalykas. Manau, kad 
svarbiausia, ką esame padarę, tai 
visiems laikams Įdiegti mūsų liaudžiai 
baimės genai: kol valdysime mes, tol 
virš liaudies tvyros baimė.

Jūs esate narsūs tik mitinguose, 
kai esate visi kartu minioje Bei mes 
žinome, kad kiekvienas iš jūsų turite 
savo urvelj, kuriame liekate vieni 
patys, izoliuoti nuo kitų, Jums greitai 
jkyri stoviniuoti mitinguose ir klausytis 
kalbų, Nuo jų niekas nesikeičia. Jei 
mes nežinotume visų minios 
psichologijos atspalvių, jau seniai 
būtume pralaimėję. Prisiminkite, kaip 
skandinome visus jūsų susibūrimus, 
suvažiavimus, konferencijas žodžių 
srautuose. Ir jūs, apgailėtinos 
figūrėlės, palys pradėjote mus 
pamėgdžioti. Daugiau jėgų jums 
neužteko.

Bei kol kas mes rūpičamės kitkuo. 
Mums susirūpinimą kelia jūsų 
dauginimasis. Nors mes ir esame 
išmokę reguliuoti jūsų skaičių, 
sukurdami didžiules galimybes

profesiniams susirgimams, aplinkos 
apnuodijimui, žudančių bakterijų 
išradimui ir kt., problema kol kas ne 
iki galo išspręsta. Dėl savęs mes 
nebijome: saugi oazė mūsų
planetoje mums visada atsiras.

Įžiūriu jūsų eilinę kvailybę: 
perskaitę mano išpažintį, jūs 
nesigilinsite j jos esmę, bet pulsite 
ieškoti autoriaus.

Jūsų smalsumas bus 
stipresnis už protingumą. O mes 
planuojame užbaigti su jūsų 
pertvarkos žaidimu Ir pradėti 
savo pertvarką. Kaip ji atrodo? 
Prašom: viskas vyks palaipsniui. 
Pradės kariškiai. Jiems Į talką 
ateis nusikaltėlių pasaulis, taip 
pat KGB, VRM, OMON. Toliau Ims 
veikti juridinė tarnyba Ir masių 
informavimo priemonės. Įsijungs 
prekyba, finansai, ekonomika, 
režimo atsarginiai svertai. Mes 
darysime, o jūs žiūrėsite. Jūs 
metėte mums priekaištą, kad 
jokia partija pasaulyje nėra 
padariusi tiek blogo savo 
liaudžiai, kaip KPSS. Ir dar kartą 
pamatysime, kaip ji moka veikti.

Man jau 82 metai, ir aš išeinu su 
pasitenkinimo ir jsitikinimo jausmu 
Mes paliekame po savęs patikimus 
savo veiklos tęsėjus.

Vienas iš jūsų viršininkų
Jevgeni|us GORDEJEVAS 
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NUO KARO, MARO IF 
TOKIOS INSPEKCIJOS

Nekasdienj renginj spalio 5-ąją kelmiškiams atvežė Užvenčio parai 
tikintieji. Kelios dešimtys jvairaus amžiaus žmonių, “ apsišarvavu 
įvairiaspalviais plakatais, tvarkingai susispietė prie Kelmės rajono apyiir 
teismo ir ėmė laukti savos valandos. Mat per palj vidurdienj šiame pas 
turėjo prasidėti byla dėl Užvenčio bažnyčios. Kadangi dar r 
pakankamai gražaus laiko, žmonės noriai pasakojo, kas juos iš namų 
rudens darbymetj j Kelmę atvijo. Jų istorija sena ir pakankamai gars' 
per Lietuvos televiziją plačiai nuskambėjusi. O prasidėjo ji tuomet 
bebaigianti pūti bažnyčios stogą (o kartu ir sienas, grindis, net alte 
parapijos klebonas J, Rūtalė nutarė kaip nors gelbėti. Jis parašė groma 
Kultūros paveldo inspekcijai: kaip šie pažiūrėtų, jei jie bažnyčios s1 
skarda užtrauktų". O kol Kultūros paveldo inspekcija atsakymą гг I 
parapijiečiai netruko pinigus suaukoti. Ūpą kėlė ir iš Kultūros pave 
Inspekcijos atėjęs atsakymas, rekomenduotume geriau dengti lentele 
gontais vadinamomis. Taigi, geriau gontais būtų, tik iš kur jų paimti? ( 
paėmus, ne pagal kišenę Laukti? Nebeišeina. Metai kiti, ir bažn, 
susmuks, Tad visus "už" ir "prieš" pasvėrę, dar kartą perskaitę Kulti 
paveldo "rekomenduojame", ėmėsi darbo. Tik kur buvus, kur nebu. 
Kultūros paveJdo_ inspekcija prisistatė. Nutraukti darbus! Kaip 
nutraukti?

Kad būtų aišku, tuoj aktą surašė, pagal kurj kleboną J. Rūtai; 
zakristijoną J. Račkauską po 5,5tūkst. rub. nubaudė. Tačiau su tuo niek: 
nenorėjo sutikti parapijiečiai: juk jie nieko nepažeidė, nieko neardė, с I 
norėjo po skarda pakišti irstantj stogą, kad, atėjus geresniems laika i 
būtų galima atgal iš ten ištraukti. Sutikti su tuo nenorėjo ir rajono p rokur 
P Šimėnas. Jis parašė skundą teismui.

Bet čia dar ir naujas suirzimas - teismas uždaras!
- Ne uždaras, mielieji žmonės. O vyks jis tiktai mano kabinete, M 

beįmanoma jtikinamiau ramino besiaudrinančius žmones teisėja. - Sale 
vyksta baudžiamoji byla, o kitų patalpų neturim. Kiek tilpsit, prašom.

Bet žmonės norėjo tilpti visi. Jie ir teisėją suprato, bet ir ant pamato I 
nenorėjo. Tad netrukus ji ir salę pasiūlė - savivaldybės salikė šalia. Be: : ' l  
šįkart pasišiaušė "Kultūros paveldo inspekcijos juristas ponas Bernoti į  
kuris tapo kažkuo panašus j “ uodeguotajj savo portretą" ant piketuoti 
plakato Net priminė teisėjai, kad toji privalanti teismo procesą vesti esi |  
visai atributikai. Dabar teisėja L. Barkovskienė teisines plonybes 
aiškino... teisininkui: kas yra neuždaras teismas, ką reiškia žmoi 
užgauliojimas. Tad nieko kilo nebeliko, kaip nusilenkti bendra 
sprendimui. Bet neilgam Kol atėjo iki savivaldybės teisininkas P. Berno:! 
visai "užvirė". Pirmiausia pyktj mėgino išlieti ant pirmoje eilėje sėdint I 
moterėlių, pareikalaudamas atlaisvinti pirmąją eilę. Kadangi šios nieki 
nesuprato tokio pono Bernoto nurodymo, o teisėjai tokio sal I 
pertormavimo nereikėjo, neišvengiamai artėjo sprogimas Ir sprogo v 
prasidėjus teismo procesui, p. Bernotas, nepateikdamas jokių mo:y> 
pareiškė nušalinąs teismą ir, nelaukdamas atsakymo, iškilmingai trinkte'tĮ 
durimis, pakeliui dar mosteldamas, jog nematąs reikalo čia būti, nes, 
kokia teisėja. Tą, beje, matė visi: jauna, graži, išmananti reiktj 
neoasimetusl situacijoje (įdomu, kulią savybę įvardinti norėjo 
Bernotas?). Nepasimetė ji ir trinktelėjus durims Teismas pasitaręs nulčg 
bylą nagrinėti be Kultūros paveldo inspekcijos atstovų, o išnagrire i 
nutarė patenkinti prokuroro prašymą: zakristijonui J. Račkauskui bar] 
visiškai panaikinti, o klebonui J. ROtalei skyrė jspejimą

Laimingi žmonės išėjo iš salės, Rodos, net pamiršo p. Bernoto gėJ 
sakėsi teisybę radę. Tik teisėjos L. Barkovskienės akys buvo liūdnos 1 
jau nauja byla gyveno, o gal paprasčiausiai mąstė, iš kur tokie žmonės, 

Bernotas... Pasipūtę, nė su kuo nesiskaitą, nežiną net teisinių, 
nekalbant apie moralinius dalykus. Žiūrint j tokią "asabą", kariais nei i  
užmiršti, kaip jis dar taip neseniai tardytoju dirbo, su kokia šlove išėjo, 
negalima pamiršti, j kur ateio. Naujose Lietuvos institucijose dirba štai A  
bernotai, leidžiantys sau teismui spjaudyti j akis net paties jo proceso m i 
Tad kaip jie besielgia radę vieną paliegusį kleboną?!

Užventiškiai vėl gavo Kultūros paveldo inspekcijos raštą, reikalaujanti 
spalio 10 dienos.., nuimti stogą. "Nuo karo, maró, ugnies, bado i r 1 
tokios inspekcijos apsaugok, Viešpatie", - mačiau piketuotojų plakate j 
paredaguočiau: "Nuotokios inspekcijos darbuotojų..."

N ijo lė PETROŠIAI
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“ SV A R B IA U SIA  - BENDRAS TIKSLAS”
*W & A V, K lyv lende  (C le v e la n d ) g y ve n a n ti ra šy to ja  ir  ž u rn a lis tė  A u re lija  BA LA ŠA IT IE N Ė  L ie tuvo je  p o  d a u g e lio  
de š im tm e č ių  - a n trą  k a rtą : 1 990-a is ia ls  bu v o jo  d ra u g e  su M . K. Č iu rlion io  a nsam bliu , p a g rin d in ė  šios  
viešnagės p rie ža s tis  - kv ie tim as d a lyvau ti s tu d ijų  s a v a itė je  -  k o n fe re n c ijo je  “L ietuva  -  išeivija: ryšia i Ir  
n e iš n a u d o to s  g a lim y b ė s ” B irš to n e . S o vie tin ė  va ldž ia  v izos  n e d a v ė  n ė  karto . V isų p irm a, d ė l aštrių  raš in ių  
išeivijos s p au d o je . B e to , jo s  p ro z o je , yp ač  ro m a n u o s e , p la č ia i a ts is p in d i m ūsų tau tos  lik im as . A nkstesn ia is  
m e ta is  “ G im tas is  k ra š ta s ”, “ T ie s a ”  ne  syk į y ra  p a š ie p ę  A. B a la š a ltie n ė s  rašin ius, v ad in ę  ją  “n a fta lin in e  
p o n iu te " , ta č ia u  b e n e  d a u g ia u s ia  nuveik ta , k a d ... n e i Š ios rašy to jo s  vardas, n e i kū ryba  n e p as iek tų  L ietuvos  
s k a i t y to jo .  1989  m . b u v au  p irm u o ju , Į  L ie tuvą  p e rv e žu s iu  ro m a n ą  “S k e v e ld ra "  Ir  novelių  rinktin ę  
‘ ■Susitikimas p a m a ry "  -  tada , k a i tv irtos  g a ran tijo s , jo g  m u itin in ka i nekonfiskuos šių  knygų, nebuvo . O  d a b a r  
p r ie š  m a n e  ir  p a t i rašy to ja , vaikystę , be je , p ra le id u s i Š iau liuose.

Dabar man pačiam tai gyvenu viltimi, kad sugebės skirtingų 
pažiūrų žmonės vienas kitą gerbti.
Svarbiausia: vienas bendras tikslas - 
politinė ir ekonominė Tėvynės 
nepriklausomybė, - tokia pagrindinė 
kūrinio idėja...

Ar daug rankraščių dar laukia

<^H guojantis  faktas: buvau
pirmasis, padėjęs Lietuvai atrasti 
r a it o ją  Balašaitienę. Žinau, kad 
publikacija “ Varpuose”
sudomino leidėjus, tačiau Jūsų 
knygų, išleistų Tėvynėje, dar 
nėra. Ar dar to li ta diena, kai ir 
Lietuvoje skaitys Jūsų noveles, 
apslkym us, romanus?

Nors sutartis su “ Vaga" 
| |H a š y ta  ir man kaip ir buvo 
pažadėta, kad romanas “ Gaisro 
pelenai pasirodys šių metų 
Į S Į L ioje, esu gerokai nusivylusi. 
|^H<tūro je, kurią neseniai gavau, 
tokia sužalota kalba, bijau, kad 
Щ )  romanas nenueitų B. 
Pūkilevičiūtės “Aštuonių lapų" 
taku. Mano didžiausia svajonė 
щ Ж , kad bent vieną knyga 
raB odytų  Lietuvoje. Susidarius 
tokiai situacijai, svajone tampa 
realiste., be iliuzijų.
^ Ж /isada buvote aktyviajame 

išeivijos gyvenimo sūkury. Čia, 
be kita ko, matyt, kaltas ir Jūsų 
temperamentas. Na, o kuo 
šitame kontekste įsim intiniausi 
pastarieji tre ji metai?

f l ig e l is  dešimtmečius svajojom, 
šokom, dainavom, rašėm, siuntėm 
delegacijas, kovojom ir... viskas 
buvo lyg balsu tyruose. Ir staiga 
atsirado reali galimybę Lietuvai 
išsilaisvinti. Stengėmės ją 
išnaudoti. Sunku bxtų suskaičiuoti, 
kiek Įkartų per audras, sniegą, 
karščius vykome j demonstracijas, 
pas politikierius. O kai iš Lietuvos 
pradėjo atvykti teatrai, tautiniai 
ansambliai, supratome, kad 
nutrūkusi gija pradeda atgyti.

Kaip Lietyvoje įvykę 
pasikeitimai atsiliepia išeivijos 
padangėje? Ar jie nežada ateiti j 
Jūsų kūrybą?
ЩШ  Kūryba tik tuomet sąžininga, 
kada joje atsispindi tai, ką pats 
išgyveni. Naujausio, dar nebaigto 
romano pavadinimas 
^ ^ H ž im a s " . Aš sugrįžau ir 
nežinfeu, kas bus toliau. Tačiau

leidėjų?
- Išeivijoje knygų leidyba - 

brangoka. Be to, dabar, kai Lietuva 
nepriklausoma, norėtųsi, kad mano 
kūrinius skaitytų Tėvynėje. 
Rankraščių - nemažai. Be to, esu 
paskelbusi Šešis romanus “ Draugo" 
atkarpoje: kiek paskelbta novelių, 
sunku būtų ir suskaičiuoti, o 
“ Tėviškės žiburiai" mėgsta mano 
poeziją. Nesu egocentrikė: “ Dėl
Dievo meilės, turėkit mano knygą!’’. 
Rankraščiai nepražus. Numirsiu - 
mano vaikai išleis. Kai leidybinė 
situacija bus geresnė...

Lietuvoje - antrą kartą. Kuo 
įspūdingiausias šis sugrįžimas?

- Nusivylimu. Kai lankiausi prieš 
porą metų, Lietuva nebuvo dar 
nepriklausoma. Bet buvo gaivus 
vėjelis dainose, ilgesy, susitikime 
Čiurlionio ansamblio, su kuriuo 
atvykau. O dabar iš visų pusių - 
skundai, nepasitenkinimas. Žmonės, 
kurių dėka turime nepriklausomybę, 
atsidūrė kažkokių kontraversijų 
centre. Liūdna,..

Šiandien po daugelio metų 
pamatėte vėl sąvąją gimnaziją. 
Kokius suradote Šiaulius?

- Šiauliuose palikau gražiausias 
savo jaunystės dienas. Baigiau 
mergaičių gimaziją 1940 birželio 15. 
Tai - paskutinė laida nepriklausomoje 
Lietuvoje. Radau kuriamame
mokyklos muziejuje ir tos laidos 
bendrą nuotrauką, ir klasės 
auklėtojos Juozapinos Nakanishi
atvaizdą. Perėjusi buvusios
mergaičių gimnazijos patalpas, išėjau 
ir išsinešdama prisiminimus, ir juos 
susigrąžinusi...

Tai, kad neišvažiavau j Sibirą, 
ypatingas atvejis. Čia “ kaltas" vienas 
tik iš tolo pažįstamas jaunmas 
žmogus. Jis mokėsi berniukų

gimnazijoje, pažinojau kaip literatų 
būrelio narj. 1941 birželio vidury 
ėjau Vilniaus gatve, jis sta 
atsidūrė šalia manęs ir pradėjo 
šneką nė nežvilgterėdamas: "Tu 
su manim nekalbėk, tik klausyk, ką 
sakau. Pasakyk mamai, kad 
šiąnakt namuose nenakvotumėt.

Sumišusi parbėgau j namus ir 
papasakojau mamai. Naktį 
praleidome šieno kupetoje. Bet. 
močiutė, dėdė, beveik visa giminė, 
ne šiauliečiai, tą naktį buvo išvežti. 
Po sušaudymų ir mirčių likom tik 
mama, sesuo ir aš... O tas truputį 
pažįstamas jaunuolis buvo, matyt, 
lietuviškam patriotiškam
pogrindyje, o drauge ir turėjęs ryšį 
su NKVD...

Kas šiuo metu laukia ant 
Jūsų darbo stalo?

Laukia mano vargšas 
kompiuteris. Esu jsipareigojusi 
trims laikraščiams - “ Draugui", 
“Tėviškės žiburiams' ir "Dirvai" 
aprašyti, ką rasiu aprašytino iš 
viešnagės Lietuvoje... Netrukus, 
rugsėjo 13, Klyvlende, bus 
Maironio biusto atidarymas, 
kuriam turiu paruošti programą, 
Rokfelerio dovanotame parke 
mūsų didmiestyje įrengti tautybių 
darželiai, taip pat lietuvių. Mūsiškis 
- gan išvaizdus: su Kudirkos, 
Basanavičiaus biustais, Birutės 
fontanu. Maironio biustą didelių 
iškilmių metu atidengs Klyvlendo 
meras ir aš

Šviesios Jums ir visiems 
tautiečiams šventės! Atrodo, jau 
gyvenate ja. Vis tik  knieti 
paklausti: su kokia nuotaika 
paliekate Tėvynę?

- Su dideliu idealizmu atvykau ir 
šiek tiek realistiškiau nusiteikusi 
išvykstu. Galvoju, kad, būdama toli 
nuo Lietuvos, galėsiu naujai 
užsimezgusių ryšių dėka ir 
pažadinti, ir paprašyti: “ Mylėkit 
vienas kitą!". “ Būkim skirtingi, 
dirbkime vieną darbą bendrai!” - 
kaip sako prancūzai.

Kalbėjosi Leonas PELECKIS

Spalio 26 - lapkričio 1 d. d. Šiauliuose vyko 
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"Šiaulių taurė"

APSUKRŪS ŽMONĖS - 
VA LSTYB Ė S TU R T O  V A G Y S ?

Romualdo STRUOGOS nuotr.

Euroteniso pirmenybių atidarymas

Taigi, apsukrių žmonių, dabar 
juos jau išdrįsome jvardinti valstybės 
turto vagimis, yra visur: Joniškyje ir 
Pakruojyje, Kelmėje ir Akmenėje, 
Šiauliuose... Ne išimtis ir Radviliškis. 
Čia valstybės turto vagims taip pat 
daug kur aruodai atviri. Glemžia, o 
matyt, dar ir glemš, kas ką tik gali ir 
galės. Kaip? Kad ir taip!

Radviliškio grūdų ir žolių sėklų 
priėmimo punkte rastas dizelinio 
kuro trūkumas. Tuomet dar beveik už 
53 tūkstančių rublių sumą. Be to, 
kažkur išgaravo ir karbidas. 
Sandėlininkė V. Paltarokienė tik 
gūžtelėjo pečiais. Gal aitvarai tą kurą 
ištempė? Girdi, dabar ir apie 
vaiduoklius rašoma ir kitokias 
keistybes. Tai kodėl aitvarai negalėjo 
įsisukti ir savo nagų prikišti?

Tik, kuomet sandėlininkei buvo 
parodytos netvarkingai ir netiksliai 
vedamos sargų knygos, kiti 
dokumentai, ši liovėsi fantazavusi.

Faktai yra faktai. Už trūkumus darbe 
Šiaulių 1-osios valstybinės grūdų 
perdirbimo įmonės generalinis 
direktorius A. Norvilis moteriškę 
atleido iš pareigų. Be to, jai pateiktas 
civilinis ieškinys. Žodžiu, už tai, kas 
iššvaistyta V. Paltarokienė privalės 
sumokėti. Papeikimai pareikšti 
minėto punkto viršininkui H. 
Rudauskui, inžinieriui Z. Masiliūnui, 
darbuotojoms A. Brunienei ir A. 
Preimontaitei. Visiems jiems
sumažinti mėnesiniai atlyginimai. 
Vyr. buhalterei R. Šidlauskaitei 
nurodyta kontroliuoti nurašomų 
medžiagų kainas.

Jdomu tai, kad ne tik minėtame 
punkte šuo koją nusilaužtų. Tvarkos 
trūksta ir pačioje valstybinėje grūdų 
perdirbimo jmonėje. Gal
radviliškiečių "sučiupimas" ir juodų 
darbų j dienos šviesą iškėlimas bus 
pamoka kitiems?

Jonas DAGyS

Bus fabrikuojamos 
bylos, imamasi šantažo, 

šmeižto?
Kai “ Vienybėje”  pasipylė serija straipsnių, drabstančių purvais 

rajono Sąjūdžio tarybos narius bei demokratines politines 
organizacijas, nejučiom pagalvojau, negi komunistai jaučia savo 
pergalę?! iš tikrų jų , didžiausiai visų nuostabai, taip ir (vyko. Dirbant 
apygardos rinkim ų komisijoje, p irm ie ji sužinojome rinkimų rezultatus. 
Jau pirmoms žinioms pradėjus p laukti telefonu iš rinkimų apylinkių 
komisijų, tapo aišku, - d idele persvara laimėjo LDDP. Tai buvo sunkiai 
protu besuvokiama realybė. Paradoksas: pernai už Lietuvos laisvę 
buvome pasiryžę nesvyruodami paaukoti savo gyvybes, o štai po metų 
už gražius pažadus, už statinę pigesnio mazuto atidavėme į komunistų 
rankas tą pačią Tėvynę. Išgirdęs apie pirm uosius balsavimo rezultatus, 
buvau tiesiog priblokštas, norėjosi šaukti visai Lietuvai: Žmonės, ką jūs 
padarėte! Netgi sekundei buvo dingtelėjusi m intis važiuoti | Vilnių ir 
Katedros aikštėje protesto ženklan prieš žmonių abejingumą 
susideginti. Tačiau tuoj susigriebiau: ta i - beprasmiška. Ar daug žmonių 
atvedė į protą Sausio žudynės, Medininkų aukos?

Praeitų rinkim ų balsavimo pasekmių ilgai laukti, manau, nereikės. 
Sovietinės arm ijos išvedimas iš Lietuvos bus stabdomas, kiek 
įmanoma, bus mėginama dar aktyviau išprovokuoti kraujo praliejimą, 
iki rugpjūčio pučo nespėtų sunaikinti archyvų likimas atsidurs 
komunistų rankose, reform os bus stabdomos, gal net bus mėginama 
pasukti atgal. Negalės komunistai (vykdyti tik  to, ką nusprendė tauta 
referendumuose - (jungti Lietuvą ( (vairias sąjungas, pakeisti iš esmės 
Konstituciją...

O štai pavienių susidorojim o atvejų bus daug. Dabar situacija, be 
abejo, kitokia, negu 1940 metais, ta ig i ir susidorojim o metodai bus kiti. 
Aktyvūs komunizmo priešininkai nebus šaudomi arba temiami Į Sibirą, 
bet jie bus mėtomi iš darbo, bus fabrikuojam os bylos, prieš juos bus 
imtasi Šantažo, šmeižto, provokacijų ir k itok ios akcijos. Pirmieji 
žiedeliai jau matomi. Dar gerokai prieš rinkimus sklido kalbos, kad 
mūsų rajone reikia sunaikinti rajono privatizavimo tarnybos vadovę, 
buvusią tremtinę Ju liją  Juškienę, Vyriausybės konsultantę prie 
Centrinės privatizavim o kom isijos Jadvygą Dunauskaitę Ir mane - AT 
deputato K. Intos padėjėją-sekretorių: štai tada visiems būsią ramiau 
gyventi. Iš tik rų jų , tarsi krislas akyje rajono valdybos pastate J. 
Juškienės kabinete bazavosi Sąjūdžio Ir trem tinių “ štabas". Nelabai 
seniai rajono valdybos pastangomis J. Juškienė įtartinom is 
aplinkybėmis buvo atleista iš darbo. Rajono laikraštyje nemažai purvo 
buvo išpilta ant šios moters. Prašiau, maldavau ją, kad leistų man duoti 
atkirti Išsamiu straipsniu visiems Šmeižikams, bet Ji kategoriškai 
užprotestavo, nusprendė nesižemintl. Pagalvojęs supratau, kad ji teisi. 
Neslžemlnsiu ir aš. Neseniai sužinojau, kad prieš mane bei AT deputatą 
Klemą Intą intensyviai Ir kruopščiai renkama medžiaga: iš degtuko bus 
priskaldytas vežimas. Už kitų pareigūnų Įvykdytus Įstatymų pažeidimus 
mėgins apkaltinti mane. Prieš mano šeimos narius ta ip pat prasidėjo 
šantažo ir susidoro jim o akcijos. Tikiuosi, kad šios akcijos 
priešrinkim inės agitacijos fone yra nukreiptos ne prieš deputatą K. Intą. 
Mano giliu  įs itik in im u šie išpuolia i yra nukreipti prieš pagrindinį 
komunizmo Ir valdančiosios klasės - bolševikinės nomenklatūros - 
priešą Nr. 1 Sąjūdį. Berods Leninas yra pasakęs, kad tikslas pateisina 
priemones, ir priešai tu ri būti naikinami bet kokiom is priemonėmis - su 
visomis šaknim is: šeimos nariais, rėmėjais, prijaučiančiais.

Ką gi, kandžlokitės, ponai komunistai, socdemai, kagėbistai, buvę 
stribai ir vis) kiti kruvinosios Stalino “ dem okra tijos" šalin inkai. Kol jūsų 
valdžia, jūsų ir “ tiesa” . Tik Lietuvos Nepriklausom ybė mūsų. Kolkas...

Albinas ŽIČKUS

1992 M. 1 1 .6 - 1 1 .  13 D. "Aušros alėja"



SULTINYS SU
SPURGOMIS

ponioms ir K A D  K IL IM A I 
N E B LU K T Ų

Paimti kiek daugiau kaip pusę 
kilogramo (600 gr.) mėsos su 
kaulais ir nuplovus užkaisti. Pradėjus 
virti, reikia graibstyti putas, kol jos 

'išnyksta. Tuomet sudėti pakepintas 
daržoves: morkas, svogūnus,
petražoles ir virinti ant mažos ugnies 
3 val. Išvirus perkošti per sietelj, 
sudėti gražiai supjaustytas morkas, 
užbarstyti žaliom petražolėm, 
krapais ar salierų lapeliais.

Spurgos. 1 stiklinę pieno, 15 
gr. mielių, 4 trynius, 100 gr. 
sviesto, miltų... Ištrinti mieles, jdėjus 
arbatinj šaukštuką cukraus ir 
praskiedus šiltu pienu, jdėti miltų ir 
užmaišius pastatyti, kad pakiltų. 
Pakilus sudėti trynius, išplaktus su 
druska: išplakti gerai tešlą su tryniais 
ir minkyti dedant miltus. Perpus 
minkymo dedamas ištirpintas 
sviestas. Užminkius vėl pastatyti,

panelė m s
kad pakiltų. Iškilus daryti spurgas 
su mėsa ir vėl padėti, .kad pakiltų. 
Po to spurgas išvirti. Valgyti su 
buljonu.

M AN Ų  A R B A  R Y Ž IŲ  
PUDINGAS SU OBUOLIAIS IR 

V A R ŠK E
40 g. manų ar ryžių kruopų, 

100 g. pieno, 1/2 kiaušinio, 60 g. 
obuolių, 40 g. varškės, 10-15 g. 
cukraus, 15-20 g. sviesto.

Išvirti manų arba ryžių košę, 
pravėsinti, sumaišyti su žaliais 
tarkuotais obuoliais (obuolius 
nuplauti, išimti sėklas) ir varške, 
pridėti truputj sviesto, jdėti kiaušinio

trynj, išplaktą baltymą. Masę sudėti 
j išteptą skardą arba j apkepų 
formą ir kepti orkaitėje.

Šj pudingą galima paruošti ir 
pudingo formoje, verdant vandens 
vonelėje.

Paduodant užpilti likusiu 
sviestu.

Kilimus reikia kiekvieną savaitę 
iššukuoti karštu vandeniu, jpylus 
terpentino.

LA N G Ų
U Ž U O LA ID O S

Šviesias langų užuolaidas galima 
gerai sukrakmolyti, pamerkiant jas 
trumpam laikui j pieną.

B U T E L IŲ  V A LY M A S
Butelius, kuriuose buvo aliejus, 

reikia plauti šiltu vandeniu su smėliu 
ir actu, gerai pavartant ir pakratant. 
Paskui reikia perplauti šiltu, pagaliau 
šaltu vandeniu. Jei nuosėdos dar 
nepasišalino, reikia sukarpyti laikraštį 

smulkias skiautes, užpilti jas 
vandeniu ir šituo mišiniu kelias 
minutes skalauti butelius. Vėliau 
išplauti šaltu vandeniu.

K A D  GĖLĖS 
NE VY S TŲ

Nuskintų-gėlių nereikia palikti per 
naktį vazose. Vakare jas reikia išimti ir 
įstatyti j vonią su šaltu vandeniu taip, 
kad stiebai būtų vandenyje. Svarbu 
gėles per naktį laikyti nekūrenamam 
kambaryje. Kiekvieną rytą reikia 
nupjauti stiebų galus, o medžio 
stiebams reikia nuskusti odą, kad 
vanduo galėtų aukščiau pakilti. Jei, 
nežiūrint visa to, gėlės vysta, reikia 
jas trumpam laikui įstatyti j indą su 
karštu vandeniu, o po to tuojau j šaltą 
vandenį. Visa tai reikia atlikti šaltoje 
vietoje. Taip prižiūrimos nuskintos 
gėlės laikosi labai ilgai

RINKĖJŲ DĖMESIUI!

Ponia JADVYGA

ŠIAULIŲ KRAŠTO ŽMONĖS,
Jūs dabar visiškai įs itik inote , kad praėjo tie  laikai, kai Jūsų vienoks ar k itoks balsavimas 

visiškai neturėdavo įtakos balsavimo rezultatams. Dabar, da lyvaudam i rinkim uose, Jūs 
išreiškiate savo valią, kurios priva lu  la ikytis visiems, ir jo s  yra laikom asi. Tuo pačiu  Jūs 
pris iim ate atsakom ybę už išreikštqs savo valios teisingumą. 1939-aisiais metais Lietuvos 
ekonom inė padėtis  buvo geresnė ne gu  Suom ijo je. Suomija ryžtinga i pasip rieš ino Rytų 
kaim yno įtaka i, priėm ė vakarietišką vystymosi kelią, ir  dabar mes galim e tik  pavydėti jiems. 
Šiuo m etu Estijoje pragyvenim o lygis tru pu tį žemesnis negu Lietuvoje, tačiau estai, sukandę 
dantis, kenčia dabartin ius sunkumus, ryžtinga i žygiuo ja Vakarų link, ir  jie  savo tikslą pasieks. 
Lietuvos žm onės, taip gausia i ba lsuodam i už LDDP kandidatus j  Seimą, pasisako už 
neišvengiamą prik lausom ybę nuo Rytų. Norim  pakviesti visus, kurie taip drąsia i atiduoda  

\ balsus už buvusiuosius, j  d iskusiją p rie  auksin io berniuko po  dvie jų  metų. Num atom a tema: 
K odėl p ragyven im o lygis Lietuvoje ta ip sm arkiai atsilieka nuo pragyvenim o lyg io  Estijoje?

LS Šiaulių m iesto taryba

I ŠIAULIUS ATĖJO RUDUO..
Romualdo STRUOGOS nuotr.

Jūsų kandidatai j Lietuvos Seimą Virginija LADIETIENĖ (Aušros 
oji rinkim inė apygarda) bei Algimantas SĖJŪNAS (Dainų 25 
rinkiminė apygarda) kreipsis j Jus:

Per Lietuvos radiją:
Lapkričio 10-ą dieną (antradienį) kelios minutės po 16 val.
Dainų 25-osios rinkiminės apygardos kandidatai 
Lapkričio 13-ą dieną (penktadienį) kelios minutės po 16 val. 
Aušros 23-os rinkiminės apygardos kandidatai 
Per Lietuvos televiziją:
Lapkričio 10-ą dieną (antradienį) po “ Panoramos”  Aušros 23-os 

apygardos kandidatai
Lapkričio 12-ą dieną (ketvirtadienį) po "Panoram os'’ Dainų 25-os 

rinkiminės apygardos kandidatai.
Sąjūdžio rinkimų štat

^ ^ m o k a m ų  sk e lb im ų  s a v a i tr a š ti s ^  
н а д  s * * *

Í  RtalHai irBaldai ir daiktai, darbas, pažinty 
P audio ir video.

į d auto ir moto, , jp ' M f l C I f  
■  nekilnojamas f /  

turtas, hobby, 
interskelbimal

PENKTADIENIS, lapkričio  6 d.
19.00 • Žinios

■ 19.15 - Kino mėgėjų programa
19.45 - Sveikinimų koncertas
20.45 - Meninis filmas "Dingusios arkos ieškotojai" 

(Indiana Džons)
ANTRRADIENIS, lapkričio  10 d.

19.00 - Žinios
19.15 - Policijos pranešimas 
19 20 - Publicistinė laida "Mes"
19.35 • Meninis filmas "Svetimi".

TREČIADIENIS, lapkrič io  11 d.
19.0Ą- Žinios
19.10 - Animacinis filmas
19.15 - Sportas ,
19.30 - "Tangomanija” j
20.00 - Koncertas

KETVIRTADIENIS, lapkričio  12 d.
19.00 - Žinios
19.15 - Spektaklis vaikams “ Bebenčiukas" 2 dalis
19.30 - “ Sodžius”
19.45 - Rinkimams artėjant 
20.05 - Meninis filmas “ Kabaré

GERBIAM I
ŠIAULIEČIAI!

Sąjūdžio diskusijų 
klubas kviečia Jus j 
susitikimą pirmadienį, 
lapkričio 9 d. 19 val. 
KTU Šiaulių fakulteto 
amfiteatrinėje audito
rijoje.

J susitikimą su Jumis 
pažadėjo atvykti Aukš
čiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduo
tojas Česlovos
STANKEVIČIUS.

Nuoširdžiai
užjaučiame

FELIKSA
KVEDARAVICIŲ,

Sąjūdžio Taryba

brangiam tėveliui 
mirus 
Šiaulių 

vienuoliktos 
v id u rin ė s  
mokyklos 

bendruom enė

Laikraštis platinamas
Akmenėje, Joniškyje, Kelmėje 

Mažeikiuose. Pakruojyje,
Radviliškyje, Šiaulių rriieste ir 
rajone.
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