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REFERENDUMUI NEPASISEKUS
PRIEŠ R E FER EN D U M A  LIETU VO S K O N SER VATO R IA I (TS) AGITAVO:

BA LSU O D AM I "T A IP ” , TE IS IN G A I VE R TIN A M E ĮM O N IŲ  TURTĄ,
NE LEISD A M I JO  PA SISA VIN TI G RUPELEI "D R A U G Ų ", IŠVARANT
D A R B IN IN K U S Į GATVĘ.

ERAS, P R Í
3R U P E  DRAU G Ų IŠ S IM O K Ė TIN A I U Ž 32  M LN . LT ĮSi 

1| VIDURIO EURO PO JE JO NAVO S AZOTINIŲ TRĄŠŲ GAMYKLĄ.

EKSPREMJERAS, PR AM ONININKŲ KONFEDERACIJOS PREZIDENTAS  
BYS SU G RUPE DRAU G Ų IŠ S IM O K Ė TIN A I U Ž 32  MLI .L T  ĮSIG IJO

_______________________IONAVOS AZOTINIŲ TRĄŠ
EKSPERTAI Š IĄ  G AM YKLĄ V E R TIN A  190  M LN. LT. TO KIU  

BŪ DU LIETU VO JE EILINIAI P ILIEČIA I PR A R A D O  160  M LN . LT.
KAD APSA U G O TŲ  SAVO KAPITALĄ N U O  VERTYBINIŲ PO PIER IŲ  RIN

K O S, TA  PATI Ž M O N IŲ  G R U P Ė VE R TY B IN IU S  PO P IE R IU S  PERVEDE Į 
SA UG ESNĘ NUOSAVYBĖS FO R M Ą  - UAB. DABAR BE JO K IŲ  KLIŪČIŲ  
JU O S  G ALES PA RD UO TI R U SIJO S “ G A ZP R O M U I" AR KAM NO RS  
KITAM.

Petras K U D R IC K IS
1991 metais įsigydamas investici

nių čekių knygelę su joje jrašyta 5 
tūkst. rublių vertės valstybinio turto 
dalimi, galvojau esąs toks pat šio 
turto dalininkas, kaip ir Prezidentas, 
įmonės vadovas ar bet kuris mirtin
gasis. Galvojau, kad tiek man, tiek 
įmonės vadovui, tiek Prezidentui yra 
duotos vienodos starto galimybės, 
einant j privatinę nuosavybę. Naiviai 
galvojau, kad, norėdamas įsigyti d i
desnę valstybinio turto dalj, ją pirksiu 
iš kaimyno ar draugo, jam už tai su
mokėdamas. Arba atvirkščiai, jei man 
reikia grynų pinigų ir nenoriu būti ka
pitalistu, aš savo dalį parduosiu tam, 
kuris sugeba kapitalą valdyti. Taigi 
vienaip ar kitaip jaučiausi kišenėje 
turįs 5000 rublių, kuriuos galėsiu pa
naudoti taip, kaip man patiks. Nuo to 
laiko praėjo ketveri metai. Dabar ma
tau, kad tie investiciniai čekiai tinka 
tik atitinkamai vietai nusišluostyti. N ą 
o valstybinį turtą dalijasi tie, kurie jj ir 
anksčiau valdė, tik juridiškai to nebuvo 
įteisinę.

1992 metais vienoje investicinėje 
bendrovėje už 8 kartus indeksuotus

investicinius čekius įsigijau keturis 
šimtus šimto talonų vertės akcijų. 
Pasibaigus 1993 ūkiniams metams, 
iš investicinės bendrovės gavau raštą, 
kad už keturis šimtus akcijų, kurių 
vertė - vienas litas, man priklauso po 
du su puse cento dividendų už 
kiekvieną litą . Dėl d iv idendų 
nesiginčiju, galėjo jų visai ir nebūti. 
Bet kodėl mano išpirkto valstybinio 
turto dalis per metus sumažėjo net 
dvylika su puse karto? Kodėl iš mano 
valstybinio turto dalies, įvertintos 5 
tūkst. rublių, liko tik 400 Lt?

įsivaizduokite tokį gigantą kaip 
Jonavos "Azotas". Jeigu kam teko 
važiuoti pro Jonavą geležinkeliu, 
tikriausiai atkreipė dėmesį, kiek ten 
pastatų, kiek įrengimų, sumontuotų 
milžiniškame plote, iškilusių į aukštį 
ir po žeme. Vienas colinio vamzdžio 
metras dabar jau litą kainuoja. 
Užsieniečiai tokią gamyklą vertina 
net šimtu devyniasdešimt milijonų 
litų. O grupelė draugų su ekspremjeru 
B. Lubiu priešakyje tą turtą sugeba 
įsigyti tik už pusantro milijono.

Nukelta (2  p.

Zigm as TU R A U SK A S
Kai žmogus, save priskiriantis 

in te ligentų  (arba, kaip dabar 
mėgstama sakyti, intelektualų) luomui, 
iš LTV studijos išdidžiai taria, kad 
jam ta valstybė nereikalinga, rodos, 
ką ir begali pridėti. Nebent tik, kad tai 
nėra tikro inteligento mintis arba galbūt 
kalba jau preke pavirtęs ir to 
nesuvokiantis žmogus. Ar iš tikrųjų 
valstybė yra nereikalinga našta 
visuomenei?

Valstybė, kaip tam  tikra  
visuomenės struktūra, atsirado ne

bet tokios paslaugos teigiamai veikia 
žmonių sveikatą, jų gerovę ir veiklos 
efektyvumą.

Taip pat valstybė turi imtis ir padėti 
tiekti tam tikras svarbias komercines 
paslaugas, kaip tiltų, kanalų, uostų ir 
švyturių statyba ir priežiūra, valiutos 
išleidimas ir aptarnavimas, efektyvios 
matų s istem os sukūrim as ir 
kontroliavimas, konsulinės tarnybos, 
kuri palengvina prekybos ryšius su 
kitomis šalimis, organizavimas. 
Valstybė organizuoja mokslinio tyrimo 
darbą, pavyzdžiui, gynybos tikslais

KAM REIKALINGA 
VALSTYBĖ

kieno nors užgaida, bet todėl, kad 
jos reikėjo. Ji efektyviau gali atlikti 
tam tikras funkcijas, reikalingas 
visuomenei. Pradžioje vienintelė 
valstybės funkcija buvo ginti savo 
piliečius nuo išorės užpuolimo, 
palaikyti vidaus tvarką. Tam turėjo 
būti sukurta sudėtinga policijos ir 
teisingumo sistema, reglamentuojanti 
turtingųjų ir įtakingųjų galybę, ginant 
vargšus.

Pasaulyje palaipsniui įsitvirtinant 
teisiniams bendravimo principams, 
valstybės, o kartu ir jos piliečių 
gynimas, galimas netik jėga (tankais 
ir patrankomis), bet taip pat jvairiais 
teisiniais aktais, sutartimis, įstatymais. 
Teisinio gynimo efektyvumas priklau
so nuo valdžioje esančių žmonių 
intelekto lygio, jų teisinio išprusimo.

Plėsdama tu rto  ir asmenų 
apsaugos funkcijas, valstybė ėmė 
teikti socialines paslaugas, tokias kaip 
nemokamas švietimas, medicinos 
paslaugos, subsidijos gyvenamie
siems namams statyti, parama 
bedarbiams. Visuotinai naudingos 
socialinės paslaugos, kurių imasi 
valstybė, negali būti paliekamos tik 
privatiems jmonininkams, nes tai arba 
per didelis jiems uždavinys, arbatas 
pastangas sunku įvertinti. Pavyzdžiui, 
individas imsis rūpintis savo miesto 
piliečių bendrąja gerove, įrengdamas 
jiems parkus, tiesdamas šaligatvius 
ir kelius, statydamas mokyklas. Tokių 
paslaugų vertę sunku apskaičiuoti,

arba norėdama patobulinti žemės 
ūkio kultūras, galvijų veisles.

Pripažįstama, kad, tiekiant šias 
viešąsias paslaugas, valstybės 
įsikišimas būtinas, nors nesutariama, 
kokio lygio jis turėtų būti. Dar 
prieštaringiau pasisakoma apie tai, 
kiek valstybė turėtų tiesiogiai kištis ir 
dalyvauti visuomenės ūkinėje veikloje. 
Ar privalo valstybė reguliuoti laisvą 
prekių judėjimą tarp jos piliečių ir kitų 
šalių verslininkų, įvesdama varžančius 
muitus ir valiutinę kontrolę? Kiek 
valstybė gali kištis j darbdavio ir 
samdomo darbuotojo santykius? 
Kelių žmonių išrinkti atstovai gali imtis 
reguliuoti tų  žmonių ūkinę veiklą ir 
keisti turto pasiskirstymą?

Svarbiausia yra tai, kad valstybė 
imasi atsakomybės už savo piliečius, 
kai jie laikinai patenka j sunkią padėtį, 
taip pat padeda tiems, kurie dėl įgimtų 
ydų ar gautų traumų patys negali 
išsilakyti kovoje už egzistavimą.

Savo funkcijoms vykdyti valstybei 
reikia turėti kasmetines pajamas. 
Didžiausią pajamų dalį valstybė gauna 
iš mokesčių. Jeigu valstybė blogai 
vykdo savo funkcijas, jeigu surinkti 
iŠ piliečių pinigai yra švaistomi, tai 
kalta ne valstybė, o tuo metu ją val
dantys žmonės, valdininkai. Rinkimai 
suteikia piliečiams galimybę tuos 
blogus valdininkus pakeisti kitais, 
geresniais, dorais. Tik nereikia apsirikti, 
susižavėti gražiais pažadais ar partijų 
pavadinimais.

KALENDORIUS
ŠIANDIEN - 40 - J I  METŲ DIENA

o  a  i  ü  Teka7.56. Leidžiasi 17.12 
Dienos ilgumas 9.16
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VARDADIENIS: Apolonija, Marijus, Algė, Joviltas

RYTOJ - 41 - ji METŲ DIENA

ę i a T  T T  Teka 7.54. Leidžiasi 17.14 
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VARDADIENIS: Elvyra, Girvydas, Ada

Š. m. vasario 12 d. 
17 val. Pedagoginio 

instituto 225 auditorijoje 
(Višinskio 25, Ii aukštas) jvyks 
susitikimas su LR Seimo nare, 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos 

iniciatyvinės grupės nare 
ELVYRA KUNEVIČIENE. 

K v ie č ia m e  d a lyva u ti 
politinius kalinius ir tremtinius.

“ S U N E P A T O G I N O ” .
Baltarusijos prezidentas A. 
Lukošenka, kalbėdamas Seime, 
pasakė: “ Mūsų santykiuose
svarbiausias dalykas - interesai” . 
Lietuva ir Baltarusija yra tranzitinės, 
viena nuo kitos priklausančios 
respublikos, bet Lietuvos Prezidentas 
ir Vyriausybė daug toliau nuėjo. 
Baltarusijos prezidentas prisipažino, 
kad labai skausmingai reaguoja į jo

vizitų komentarus, siūlė nesieti 
Baltarusijos su Rusija per daug 
glaudžiai. Vėliau buvo pakuždėtas 
prisipažinimas, dėl kurio Prezidentas 
A. Brazauskas švelniai nuraudo. 
Pasak A. Lukošenkos, "aš visą laiką 
informuoju A. Brazauską apie NVS 
susitikimus, pasakoju net tai, ko gal 
nereikėtų, bet mes juk kaimynai, 
broliai".

IN FLIA C IJA . S ta tis tikos 
departam ento d irek to rius  K. 
Zaborskas spaudos konferencijoje 
pranešė, kad infliacija šių metų pirmąjj 
mėnesį Lietuvoje sudarė 5,7 proc. 
Daugiausia sausį pabrango maisto 
produktai, gėrimai irtabako gaminiai 
- 7,9%. Sviesto kainos pakilo net 23

proc., 14 proc. pabrango pienas bei 
jo produkcija Statistikos bei Valstybinė 
kainų ir konkurencijos tarnyba 
prognozuoja, kad vasario mėnesį 
pieno produktų kainos dar šiek tiek 
pakils.

K  Zaborsko duomenimis, šių metų 
pradžioje šalyje gyveno 3 mln. 718 
tūkst. žmonių. Gyventojų skaičius 
ėmė mažėti 1992 metais dėl neigiamo 
migracijos saldo. Nuo 1993 metų 
šalyje daugiau miršta, negu gimsta. 
Prognozuojama, kad po 30 metų 
Lietuvoje bus tik 3,5 mln. gyventojų.

Kalbėdamas apie pramonės 
rodiklius, K  Zaborskas sakė, kad 
“su pramone - kuo toliau, tuo blogiau". 
O be jos?
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Atkelta iš 1 p.

Kaip tai reikia sugebėti padaryti? 
Pradžioje privatizuojant gamyklą, ji 
jvertinama 32 mln. Lt. Privatizacija 
vykdoma uždaru akcijų pasirašymu 
už investicinius Čekius. Tokiu būdu 
jkuriama AB “Achema". Žinoma, toje 
bendrovėje pagrindinj kapitalą valdo 
tik nedidelė žmonių grupė.

Privatizavus AB “ Achema” , jos 
įstatinis kapitalas buvo padidintas 
turt^ indeksuojant 3,1 karto. Vienos 
akcijos vertė tapo 153 Lt, o įstatinis

palikdami tik 3,3%. Taigi sausio 24 d.
nupirkta 96,7% visų akcijų. Tiesiogi- 

/iena akcija ka'niuose sandoriuose viena akcija kaina
vo apie 2,46 Lt, arba 62,2 karto pigiau 

--------------  tė.Sinegu jų nominalinė vertė. Šiuo metu 
penki pagrindiniai UAB ‘‘Viachema" 
asmenys valdo 61% kapitalo:
1. B. Lubys -120,613 akcijas (19%, 
arba 40 mln. Lt)
2. J. Sirvydis - 76,178 "  (12%, arba 
per 20 mln. Lt)
3. F. Kriaučionis - 63,483 " (10%,

kapitalas - per 100 milijonų Lt. Kad 
Izinių asvirtintos grupės fizinių asmenų, 

turinčių akcijų paketą, nuosavybės 
garantijos ir kad, niekam netrukdant, 
tą nuosavybę būtų galima brangiau 
parduoti, apeinant vertybinių popierių 
rinką, galbūt "Gazpromui" reikėjo 
vieną nuosavybės formą pakeisti kita, 
patikimesne, įsteigiant UAB 'Viache
ma". Žodžiu, UAB "Viachema" steigė
jai iš tų pačių AB "Achema" steigėjų 
nuperka akcijas tik už pusantro milij
ono litų, jmonės darbuotojams akcijų

arba apie 20 mln. Lt)
- 63.44. L. Kaminskas - 63,483 "  (10%, 

arba apie 20 mln. Lt)
5. G. Statulevičius - 63,483 " (10%, 
arbą apie 20 mln. Lt).

Žodžiu, jeigu vertintume B. Lubio 
kapitalą tikrąja jo verte, kuria vertina 
įmonę užsieniečiai, tai ekspremjero 
kišeneje šiandien - apie 40 mln. Lt, 
neskaitant jo kito turto. Na, o mano 
turtas, nors 1992 metais mes abu 
turėjome po 5 tūkst. rublių, - tik 400 
Lt.

VASARIO
DVIDEŠIMTĄJĄ

VARŽYTINES

Petras K U DR IC KIS
Teismui paskelbus "Šiaulių tauro" 

gamyklą nemokia, { parduodamo turto 
sąrašą pateko reabilitacijos centras. 
Pastatas yra AB "Šiaulių tauras" 
nuosavybė. Jis išlaikomas miesto 
savivaldybės lėšomis. "Šiaulių tauras" 
ne vieną milijoną skolingas ir miestui.
Ne kartą miesto savivaldybė reikalavo, 
kad skolos miestui būtų grąžintos 
kaip tik reabilitacijos centru ir kitais 
kultūrinės paskirties objektais. Deja, 
tam reikalingas akcininkų susirinkimo 
sprendimas, kurj nulemia akcijų 
dauguma. Kaip žinia, 51 proc. valdo 
Pramonės ir prekybos ministerija. 
R eabilitacijos centro pastatas 
įvertintas 1,47 mln. Lt. Už tokią kainą V  
pirkėjų atsiras. Kitas reikalas, ar 
naujasis šeimininkas pastatą su 
invalidų draugijos iniciatyva jau 
įrengtais privažiavimais invalidams 
naudos ligoniams gydyti, ar kitiems 
reikalams.

Per metus j reabilitacijos centrą 
kreipiasi iki dešimties tūkstančių 
ligonių. Keturi penktadaliai iš jų - 
pensininkai, invalidai ir kiti socialiai 
remtini žmonės. Jiems atliekama apie 
200 tūkst. procedūrų. Ir viskas 
nemokamai. J ką kreipsis žmonės,
netekę reabilitacijos centro?

“  ' >ŠVO B O SA lg ird o Í
nuotr.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga buvo universali visuomeninė 
organizacija, atvira visiems, jungianti 
dešimtis tūkstančių žmonių, praėjusių 
tremties ir kalėjimų pragarus. Bet prieš 
pusmetį, LPKTS vadovybei nuspren
dus Sąjungą perregistruoti kaip po-

buvęs politinis kalinys Antanas 
Stasiškis.

Bendrijos įstatymų I straipsnyje 
sakoma: "Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija yra nepriklausoma, 
savanoriška patriotinė visuomeninė 
organizacija, jungianti Lietuvos Res-

LPKTS Šiaulių skyriaus ataskaitiniame 
susirinkime buvo pranešta, kad ir 
Šiaulių skyrius esąs perregistruotas 
į politinę organizaciją (su partiniu 
statusu).

Mes, buvę LPKTS Šiaulių skyriaus 
nariai, nesutikdami su Šiaulių skyriaus

BURKIMĖS Į BENDRIJĄ
litinę (su politiniu statusu), ji prarado 
universalumą, tapo keliolikta pagal 
jsisteigimo eilę partija.

1995 m. sausio 28 d. Vilniuje įvyko 
konferencija, organizuota nesusir- 
gusiųjų "partijos liga" ir siekusiųjų 
išlaikyti visuomeninės organizacijos 
statusą. Taip buvo įsteigta Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių bendrija. 
Jos pirmininku išrinktas Seimo naiys,

publikos piliečius, buvusius Lietuvos 
partizanus, politinius kalinius, kitus 
rezistentus, savanorius-kūrėjus, 
tremtinius ir jų šeimos narius".

Bendrijos nariais gali būti ir kitų 
visuomeninių organizacijų bei kurios 
nors politinės organizacijos ar partijos 
nariai, įskaitant ir politine tapusios 
LPKTS narius.

Š. m. sausio 29 d. jvykusiame

įTUOSE
Kr a š t u o s e

BELGIJA. Europos Sąjungos 
antradienį paskelbtame pranešime 
sakoma, jog Rytų šalių ūkiai vis dar 
labai atsilieka ir kad padėtis nepasikeis 
artimiausiu metu. Pranešimo autoriai 
teigia, kad taip yra dėl nepakankamų 
Vakarų investicijų, didelės infliacijos 
bei biudžeto deficitų. Europos 
Sąjungos atstovai savo pranešime 
paskelbė susipažinę su padėtimi 
Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, 
Slovakijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje 
ir trijose Baltijos valstybėse.

LENKIJA. Prezidento atstovas 
artradienj sakė, kad L Valensa pritartų 
arba demokratinės kairiųjų sąjungos 
vadovo Kvasnievskio vyriausybei, 
arba vyriausybei, sudarytai iš 
politinėms partijoms nepriklausančių 
ekspertų. Atstovas pranešė, kad L. 
Valensa pasirašysiąs parlamento 
patvirtintą valstybės biudžetą, jei 
deputatai pritars reikalavimui atleisti 
m inistrą pirmininką. Tuo tarpu 
parlamento koalicija taip pat svarsto 
šį prezidento reikalavimą. Priešingu 
atveju L. Valensa grasina paleisiąs 
parlamentą ir paskelbsiąs naujus 
rinkimus.

ESTIJA. Estijos stačiatikiai kreipėsi 
j Rytų apeigų stačiatikių Bažnyčios 
patriarchą, prašydami padėti išspręsti 
nesutarimus su rusų stačiatikių 
bažnyčia. 1945 metais Maskvos 
patriarchas perėmė Estijos stačiatikių 
bažnyčios turtą ir dabar atsisako jj 
grąžinti. Estų stačiatikiai yra ištikimi 
Stambulo patriarchui ir todėl reikalauja 
Maskvos patriarchatą grąžinti jiems 
turtą.

RUSIJA. Du Rusijos prezidento 
patarėjai antradienį paskelbtose savo 
išvadose teigia, kad vyriausybė jau 
1991 m. vykdė neteisingą politiką 
Čečėnijos atžvilgiu. Abu ekspertai 
teigia, jog Maskva galėjusi be kraujo 
praliejimo 1992-jų rudenį, po to, kai 
D. Dudajevas paskelbė Čečėniją 
nepriklausoma respublika, susidoroti 
su karinėmis pajėgomis. Jie įsitikinę, 
kad už neteisingą Maskvos politiką 
yra atsakingi R. Chasbulatovas, A. 
Ruckojus, Poltaraninas ir G. Burbulis. 
Ekspertai taip pat reikalauja ištirti, 
kaip čečėnai sugebėjo įsigyti tiek daug 
rusiškų ginklų ir kodėl Čečėnijos 
blokados metu respublikoje gaunama 
nafta buvo eksportuojama per Rusijos 
naftotiekius.

Rusijos vidaus reikalų ministerijos 
atstovas antradienį sakė, kad šalies 
kariuomenė ruošiasi atsitraukti iš 
Čečėnijos ir kad tuomet respublikoje 
ją  pakeis milicija bei Vidaus reikalų 
ministerijos daliniai. Antradienį j 
Čečėniją turėtų atvykti vidaus reikalų 
ministras Jerinas, kuris vietoje tarsis 
su kariuomenės vadais dėl valdžios 
perdavimo. Ministerijos atstovas sakė, 
jog keli Rusijos kariuomenės daliniai 
liks Čečėnijoje ilgesnį laiką.

ČEČĖNIJA. Čečėnija neigia 
M askvos tvirtinimus, kad rusų 
kariuomenė jau kontroliuoja visą 
Grozną. Prancūzų žinių agentūra 
cituoja čečėnų vadų žodžius, kuriais 
jie teigia, kad vis dar kontroliuoja 
pietinius Grozno rajonus.

A. V.

statuso pakeitimu, susibūrėme j 
iniciatyvinę grupę Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių bendrijos skyriui 
Šiauliuose steigti. Visus norinčiuosius 
prašome jungtis j bendriją.

Iniciatyvinės grupės susirinkime, 
įvykusiame 1995 m. vasario 5 d., da
lyvavo buvę politiniai kaliniai ir trem
tiniai: V. Šniuolis, A. Kazėnienė, P. 
Ivoškus, O. Gutauskienė, J. Močius,
D. Cinauskaitė, J.Leonavičius, L.Pivo- 
rienė, J. Baniulienė, A. Antanaitis, A. 
Samys, St. Merkienė, J. Kučinskas, 
M. Merkys, S. Kazėnas, V. Rimkus,
Ć. Rimkienė, A. Lugauskas, V. Stan- y 
kus, B. Stumbrienė, P. Šulčius, A. 
Požėra.

KLAIDOS
ATITAISYM AS

š. m. vasario 7 d. straipsnyje "Apie 
Seimą ir jstatymus" įsivėlė korektūros 
klaida: vietoj "...Seimu nepasitiki tik 21 % 
žmonių..." turi būti "...Seimu pasitiki tik 
21%” .

VALDANTIEJI 
BIZNIERIAI NORI 

PRIVATIZUOTI
ENERGETIKOS SISTEMĄ

Visos Seimo partijos, išskyrus 
LDDP, susitarė dėl įstatymo projekto, 
pagal kurį bus sudarytas sąrašas 
įmonių, nenumatomų privatizuoti ar 
akcionuoti iki 2000 metų. | tokį sąrašą 
būtina įtraukti energetikos sistemos 
įmones (tarp jų Ignalinos AE) , naftos 
perdirbimo ir transportavimo jmones, 
aerouostus bei rajono vandens ir 
šilumos tiekimo jmones. Be to,
siūloma laikytis nuostatos, kad naftos 

D Irtib rdirbimo ir transportavimo įmonės 
us privatizuotos ne pagal Valstybinio 

turto privatizavimo įstatymą, o pagal 
specialiai parengtus įstatymus.

Tačiau valdančiosios partijos nuo
monė kita LDDP narys, Seimo Ekono
mikos komiteto pirmininkas p. Zimnie- 
kas nenori sutikti su septynių opozi
cinių partijų pasiūlymais. Jis teigia, 
kad j iki 2000 metų neprivatizuotinų 
įmonių sąrašą valdančioji partija sutiks 
papildomai įrašyti Vilniaus, Kauno ir 
Palangos aerouostus, o energetikos 
sistema patenka j specialiosios 
paskirties įmonių sąrašą, kur 30% 
kapitalo bus privatus, o 70% - 
valstybinis. Pasak p. Zimnicko, tik 
Ignalinos AE-'nereikėtų privatizuoti. 
Naftos perdirbimo ir eksploatavimo 
įmonės bus privatizuojamos bet kaip, 
be jokių specialių įstatymų.

Energetikos ministras

siukynas net ironizavo, kad norėtų $  
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą 
atiduoti veltui vienai iš opozicinių 
partijų, tuo padarydamas ekspe
rimentą Stasiukynas regis mano, kad 
naftos biznis yra labai nuostolingas. 
Todėl 10% šios gamyklos akcijų turi 
jos darbuotojai. Mažeikių įmonė bus 
privatizuojama (opozicija šio "nuos
tolingo" objekto negaus). Beto, 38% 
Būtingės terminalo akcijų turės Ma
žeikių "Nafta". Naujai sukurtas kon
cernas irgi bus privatizuotas. Energe
tikos ministras dejuoja, kad “ Nafta" 
prasiskolinusi biudžetui ao mln. Lt, 
energetikos ūkiui - 45 mln. Lt. Už ką 
“ Nafta" pirks terminalo akcijas ir kaip
jj statys - neaišku. Nežinomi ir "LU- 
koiLO" planai, nors ketinimus už
grobti strateginius Lietuvos ener
getikos objektus ši Rusijos firma puo
selėja seniai. Lietuvos jmonės nėra 
apsaugotos nuo ekonominių prara
dimų - energetinių objektų “ nuplau- 
kimo užsienio kpartalo žinion, juolab 
kad LDDP įmonių nuskurdinimo ir f  
privatizavimo politikai užtarėjų niekada 
netrūko. Lengva parduoti nuostolingą
ir bankrutavusį objektą. Vadinasi, 
“ prastums" p. Stasiukym 
"nuostolingąjį" naftos biznj?

p. Sta-
I. V.

va ldybos  civilinės m etrikacijos 
skyrius” . S ausio  6-ą ją apie 4.30 
val. buvo  sula ikyti 2 vyriškia i ir 24 
m etų  m oteris, pas kurią  rasta 
iš ka b a  "L R  Š iau lių  m ies to  
savivaldybė. Sveikatos m okyk tos 
cen tras".

i n f o n m r j o D a VAGILE PAVOGTAS

PAVOGTA 
IŠKABA NUO

TURĖJO
RAKTĄ

BRANGUS

PROKURATŪROS
Kuo toliau, tuo dažniau 

vagiamos iškabos nuo įvairių 
įstaigų. Metalo karštligė tęsiasi. 
Nuo pirmojo lopšelio darželio 
pastato (Basanavičiaus 92) 
pavogta iškaba-lenta Negana to, 
vagys įsigudrino nuo Apylinkės 
prokuratūros pastato (Aušros 
alėja 25a) pavogti iškabą-lentą 
“Šiaulių miesto prokuratūra”. Nuo 
civilinės metrikacijos skyriaus 
pastato (Varpo 15) pavogta 
iškaba-lenta "Šiaulių miesto

Š. m. sausio 20 diena ir vasario 
3 dieną pilietė B, D. pastebėjo, 
kad iš jos buto Gytarių gatvėje 
pavogta po 300 litų. Nustatyta 
įtariamoji Vera Ositrcva (gim. 1985 
m.) Gruodžio mėn. ji pavogė 
raktą, o po to, atrakinusi duris, 
apvogė B. D.

SPROGMUO
GATVĖJE

Žmonės užvakar rytą prie 
Žemaitės g. 45-ojo namo 
važiuojamojoje gatvės dalyje

Paruošė  
Vida M IS IŪ NAITĖ

pastebėjo keistą daiktą, kuris 
priminė sprogmenį. Policijos 
darbuotojai iškrapštė sviedinį. Jis 
buvo pagamintas 1985 melais 
Rusijoje ir be sprogdiklio. Kaip 
jis atsidūrė gatvėje, sunku 
pasakyti.

AUTOMOBILIS
Vasario 6 dieną j policijos 

komisariatą kreipėsi maskvietis 
J. B., kuris pranešė, jog pavogtas 
jo juodos spalvos 1994 metais 
pagamintas automobilis 
"Mercedes-Benz” . Mašiną 
maskvietis buvo palikęs Tilžės 
gatvėje prie "Saulės” kino teatro. 
Svečias automobilj pirko iš 
kauniečio V. M. ir sumokėjo 47 
tūkst. JAV dolerių. Policija mano, 
kad mašina pirkta iš nusikaltėlių, 
kurie galėjo ją pavogti dar kartą.

AUŠROS ALĖ I-A



SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

Sodins ir toliau
JONIŠKIS. P. Arūnienė kasmet 

miesto parke pasodina daug medel
ių, norėdama įamžinti trijų Baltijos 
šalių draugystę. Kad medelių nelau
žytų, ji su pagalbininkais aptvėrė 
spygliuočius kuoleliais. Moteris 
atsigulė j ligoninę, o grįžusi ir aplan
kiusi savo puoselėjamus medelius, 
nerado nė vieno kuoliuko; nebuvo 
ir kai kurių sodinukų. Ponia P. Arūnie
nė vis tiek ir toliau žada sodinti parką.

Mirties bausmė 
nepaskirta

Jon išk io  gyvento jas V. 
Pašakinskas (gim. 1964 m.) nuteistas 
penkiolikai metų kalėjimo už tyčinę 
žmogžudystę; jam teismas priteisė 
sumokėti nužudytojo žmonai 2,8 
tūkst. Lt laidotuvių išlaidų. Praėjusių 
metų gegužės 15 d. Joniškio rajone 
prie tvenkinio V. Pašakinskas, 
būdamas neblaivus, nuaštrinta dilde 
nužudė Joniškio privatų taksistą A. 
šližauską (gim. 1940 m.) Prokuroras 
buvo paprašęs skirti V. Pašakinskui 
išimtinę mirties bausmę.

KULTURA

Ketvirtasis 
švedę vizitas

KELMĖ. Vėl į Kelmę a tw ko  seni 
ir geri mūsų bičiuliai iš Švedijos

Ostra Goingen komunos - švietimo 
organizacijos, besirūpinančios 
suaugusiųjų mokymu, vadovė Brit 
Gnistring ir darbuotojas Lars Inge 
Larsson. Tai jau ketvirtasis jų vizitas. 
Šįkart mūsų bičiuliai konsultavo, kaip 
reikia organizuoti suaugusiųjų 
mokymą pagal interesus. Be to, 
svečiai lankėsi šeimyniniuose Ratnikų 
vaikų namuose (Švedai jiems jau 
atvežė automatinę skalbimo mašiną, 
žaislų, įvairių dovanų), Šaukėnų 
vidurinėje mokykloje bei Šiaulių 
“ Vilties" vaikų namuose. Svečiai vėl 
atvežė labdaros, kurioje - daugiau 
kaip 300 mokyklinių suolų, kelios 
mokyklinės lentos, stalai, invalidų 
vežimėliai, lovos ligoniams.

- Tikimės, kad ryšiai su švedais 
plėtosis, - pasakė kultūros ir švietimo 
skyriaus vedėjas A. Krutkevičius. - 
Galima iš švedų sulaukti ir rimto 
finansavimo. Mes pirmieji Lietuvoje 
įkūrėme suaugusiųjų mokymo centrą. 
Išsiuntėme ir jo veiklos programą, 
kurioje siūloma Kelmėje organizuoti 
zoninę tarptautinio biznio mokyklą, 
dėstyti vadybos elementus. Galimos 
ir anglų kalbos mokytojų išvykos į 
Švediją.

“Insula” - 
Daugpilyje

TELŠIAI. Žemaičių kultūros 
draugijos Telšių folkloro ansamblis 
“ Insula”  vasario ketvirtą šeštą 
dienomis svečiavosi Daugpilyje, 
kaimyninėje Latvijos Respublikoje. 
Ten vyko persirengėlių festivalis 
“ Likatu lekatu - pilna maja kekatu". 
Pagrindinė festivalio idėja yra kaukės

ir mitologinių personažų kostiumai 
iš įvairių istorinių laikotarpių bei 
vietovių.

Be latvių folkloro ansamblių, kurie 
susirinko iš visos Latvijos, festivalyje 
dalyvavo ansambliai iš Rusijos ir 
Lietuvos. Per festivalį "Insula" 
demortstravo žemaitiškų Užgavėnių 
šventės programą ir kaukes.

KITI ĮVYKIAI

Mokesčius 
surinkti darosi 

vis sunkiau
TELŠIAI. Viena iš opiausių finan

sinių problemų yra mokesčių surin
kimas iš įmonių, firmų ir gyventojų. 
Praėjusiais metais į Valstybinę 
mokesčių inspekciją "įplaukė" 
beveik 28 milijonai litų, o į rajono 
biudžetą iš tos sumos kas mėnesį 
vidutiniškai buvo pervedama po 2 
milijonus. Šiemet kas mėnesj reikėtų 
gauti po 3 milijonus. Pagrindinę 
valstybės pajamų dalį sudaro 
pridėtinės vertės mokestis, kurio 
surinkimas, jvedus kasos aparatus, 
šiek tiek pagerėjo. Tačiau kai kurių 
akcinių bendrovių ir firmų savininkai, 
prekybininkai senu įpratimu, nors ir 
jdiegę modernią apskaitos techniką 
sukčiauja. Kaip teigia Mokesčių ins
pekcijos viršininkė Vincenta Raudo
nienė, už kasos operacijų pažeidi
mus kas savaitę nubaudžiama po 
keletą asmenų. Tačiau tai beveik 
nepadeda.

Paruošė V. S.

IM PO RTIN IAM  SVIESTUI KELIAS 
ATVIRAS

Petras KUDR IC KIS

Žemės ūkio specialistai progno
zuoja, kad sausio kovo mėnesiais 44 
Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse 
sviesto bus pagaminta 2400 t: G šio  
produkto tuo pačiu laikotarpiu reikės 
3900 tonų. Valstybės rezervas labai 
menkas - tik 3001. Anksčiau valstybės

rezerve būdavo iki 6 tūkst. tonų. 
Sviesto problemos nebūtų, jei 
vyriausybė nupirktų 2 tūkst. tonų 
sviesto iš užsienio. Dabar sviesto 
kilogramas kainuoja 2,5 USD, 
Maskvoje - iki 5 USD, 0 vasarą vienas 
kilogramas kainavo vieną USD. 
Atsargų žiemai niekas nekaupė, todėl 
jau dabar Pramonės ir prekybos

ministerija yra parengusi nutarimo 
projektą dėl muitų panaikinimo 
importuojamam sviestui. Tam pritaria 
ir Žemės ūkio ministerija. Maisto 
pramonės departamento mėsos ir 
pieno skyriaus vadovų nuomone, 
teisę importuoti sviestą turėtų gauti 
tik pieno pramonės įmonės.

Nežinomybės
labirintai

Šiais laikais daugelis naujai 
atsiradusių "gydytojų" siūlo gydytis 
biolauku, tikindami, jog pacientams 
atiduoda savo energiją. Ištiesų, kaip 
tvirtina laboratoriniai tyrimai, "sen- 
sityvas lyg ir padeda perkelti energiją 
iŠ sveikų organų j sergančiuosius. 
Esant reikalui, ligoniui jie gali atiduoti 
dalį net savo energijos". Tačiau ta 
energija nėra beveidė - ji perduoda 
visą savo savininko informaciją Tyri
mai parodė, jog tai pasakytina ir apie 
vandenį, kurį "užkalba" bobutės, ir 
apie daiktus, kuriuos "apdoroja" burti
ninkas arba ekstrasensas, štai vienos 
tokios laboratorijos išvados: "Ligonis, 
pavyzdžiui, šizofrenikas, neturi teisės

gauti (iš demoniškųjų jėgų). Pagrindinė 
ekstrasenso pastangų dalis gydant 
kaip tik nukreipta į tai, kad būtų 
apsiginta nuo ligos. O kadangi

AR SUNKU BUTI 
EKSTRASENSU?

gydyti, nes jo patologiška informacija 
gali persiduoti sveikam žmogui".

Taigi ekstrasenso asmens dalelė 
įsibrauna į pacientą su visomis iš to 
išplaukiančiomis pasekmėmis. Jei 
ekstrasensas - aistringas žmogus, 
tai tos aistros tam tikra dalimi pereis 
į sergantįjį, kaip ir informacija apie 
tas ligas, kuriomis sirgo ekstrasensas. 
Tenka pažymėti, jog taip pat vyksta 
ir atbulinis procesas.

O štai kitas energijos šaltinis, kai 
ekstrasensas ją "semia" iš kosmoso. 
Iš daugelio pokalbių su ekstrasensais 
pasidarė aišku, jog darbo metu juos 
pasiekia kryptingos energijos srautas, 
ir jie ją panaudoja.

Egzistuoja mitas apie taip vadina
mąjį ekstrasensų taurumą, kurio 
pasėkoje jie prisiima sergančiųjų ligas 
sau, aukodami savo sveikatą ligonių 
labui. Tikrovėje taip nebūna. Kilniai 
pasielgti gali tik pradedantis, nepaty
ręs ekstrasensas, kuris netrukus arba 
pats susirgs ir nustos gydyti, arba 
griebsis pagrindinio būdo energijai

pagrindinės ligos priežasties jis 
pašalinti negali, tai ligą perkelia arba 
į kitą organą, arba netgi į kitą žmogų. 
Pavadinti tai taurumu arba kilnumu 
tiesiog neįmanoma.

Taigi vienu atveju ekstrasensas 
suteikia energiją, kitu - atima. T ai nėra 
prieštaravimas. Sakysime, paimama 
70 proc. energijos, o grįžta tik 10. 
Taip dirba Džuną Kašpirovskis, Rucko 
ir daugelis kitų. Argi tai ne tikras ener
getinis vampyrizmas? Rūkymas, nak
tiniai pasilinksminimai išsekina orga
nizmą. Tai liudija Džunos pavargusi 
išvaizda ir apatija. Priimant ligonius, 
iš kurių lengviausia atimti energiją, jė
ga ir žvalumas vėl atsiranda. T ai sup
rantamas mechanizmas. Natūralu, jog 
ir ligos bematant sugrįžta. Gerai dar, 
jei toks sukrėtimas nesibaigia ligoniui 
liūdnai, kaip ne kartą atsitiko Kašpi- 
rovskiui atliekant gydymą per televiziją

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

GENEROLAS P. PLECHAVIČIUS - GRIEŽTAS, BET TEISINGAS
P etras KU DR IC KIS

Generolas Povilas Plechavičius 
buvo vienas iš nedaugelio Lietuvos 
karininkų, kurie neparsidavė nei rusui, 
nei prūsui. Būdamas gana griežtas ir 
negailestingas priešui, kartu buvo 
teisingas ir atlaidus nesusipratėliams.

šiauliečio Vytauto Kemčio tėvas 
Martynas Kemtys savo prisiminimų 
knygoje "Savanorių žygiai” , išleistoje 
1937 metais, rašo: “ Povilas
Plechavičius buvo vienas pagrindinių 
vadovų ir organizatorių, ginant 
Žemaitiją nuo bolševikų ir vokiškųjų 
okupantų. įsitvirtinant Lietuvos 
Nepriklausomybei Žemaitijoje, Seda 
buvo pavadinta apskrities miestu. Čia 
kūrėsi visos valdžios įstaigos. 1918 
m. lapkrič io  22 d. va lsč iaus 
savivaldybės .bute susirinko vietos 
gyventojai ir išsirinko Sedos parapijos 
komitetą. Jis vėliau pavadintas Sedos 
valsčiaus komitetu. Mane išrinko 
iždininku. Aš komitete išbuvau iki 
pirmųjų tarybų. Šis komitetas pripažino 
Lietuvos valstybės tarybą Vilniuje. 
Sedoje dar tebebuvo vokiečiai. 
Komitetui vokiečiai atsiuntė raštą, 
siūlydami iš valdžios perimti
visą turtą ir gyventojų apsaugą. 
Gruodžio 22 d. komitetas viską ir 
perėmė. Prieš tai, lapkričio 28 dieną, 
Sedoje įsikūrė bolševikų komitetas. 
Šis komitetas Lietuvos valstybės 
tarybos nepripažino.

1918 metų gruodžio 10 dieną 
Sedoje įvyko apskrities miesto ir valsčių 
atstovų suvažiavimas, kuris turėjo 
išrinkti apskrities seimelį arba tarybą. 
Aš šiame suvažiavime atstovavau 
Sedos valsčiui. Suvažiavime, kaip 
Lietuvos valstybės įgaliotiniai, prisistatė 
org. Kauneckis - kaip Sedos apskrities 
viršininkas ir P. Pfėchavičius - kaip 
Sedos apskrities komendantas. 
Kadangi suvažiavimo daugumą 
sudarė bolševikai, buvo priimta

rezoliucija nepripažinti nei Lietuvos 
tarybos Vilniuje, nei jos įgaliotinių. 
Kauneckis ir P. Plechavičius, negavę 
pritarimo, apleido salę. P. Plecha
vičius, išeidamas iš salės, pasakė: 
"Palaukite, aš jums parodysiu".

1918 m. gruodžio 31 d. Sedoje 
vyko trijų komitetų - Sedos valsčiaus, 
bolševikų ir vykdomojo komiteto 
susirinkimas. Susirinkimo metu 
tarpusavyje nesusitarta, todėl nebuvo

P, Plechavič iaus sūnus  
Narbutas

užtikrinta ir gyventojų apsauga. 
Bolševikai agitavo stoti į bolševikų 
partiją. Vykdomasis komitetas iširo. 
Bolševikai netrukdomi ėmė plėšikauti. 
Mes dar gruodžio 10 d. susitikęsuP. 
Plechavičiumi nutarėme organizuoti 
savanorius. Greitu laiku buvo įkurta 
Karo komendantūra. Per keletą 
mėnesių buvo apsivalyta nuo 
bolševikų ir vagių. Gyvenimas ėjo j

normalias vėžes. Buvę savanoriai 
sudarė Sedos Šaulių organizaciją".

Povilo Plechavičiaus Sedoje 1918 
metais organizuota kova prieš 
bolševikus baigėsi 1944 metų spalio 
mėnesį jo paties organizuotos 
rinktinės likučių pasipriešinimu 
Sedoje. Pasak Martyno Kemčio 
sūnaus Vytauto, kuris, būdamas 16 
metų, dalyvavo Sedoje pasipriešinant 
rusams, charakteringiausia tai, kad 
tiek 1918 m., tiek 1944 m. lietuvių 
tauta buvo gyvybinga. Tada į 
savanorių gretas stojo ne kokie išrinkjfeji 
savo turtui ginti, bet paprasti kaimo 
berneliai.

Kitas šiaulietis P. Margevičius, 
gyvenantis Rėkyvoje, bandė prisiminti 
P. Plechavičiaus gyvenimą, išėjus 
jam į atsargą. P. Plechavičius, 
būdamas atsargoje, ėmėsi 
ūkininkavimo. Turėjo ūkį netoli Šiaulių, 
Radviliškio rajone, Polekėlėje, ir 
m alūną Sedoje. Gyvenant P. 
Plechavičiui Polekėlėje, visi trys jo 
vaikai m okėsi Š iauliuose. P. 
Margevičiui teko mokytis Šiaulių 
valstybinėje berniukų gimnazijoje 
vienoje klasėje su jaunesniuoju P. 
Plechavičiaus sūnumi Norbertu. Daug 
kartų P. Margevičiui teko lankytis P. 
Plechavičiaus visiems trims vaikams, 
besim okantiem s Šiauliuose, 
samdytame bute. Kartą su visa klase 
teko pabuvoti ir Nor berto tėvų ūkyje. 
P. Margevičius prisimena: 'Tada mus 
visus Polekėlės geležinkelio stotyje, 
esančioje prie pat P. Plechavičiaus 
ūkio, pasitiko ir arkliais kinkytame 
vežime nuvežė į sodybą. Pamatėme 
didelius trobesius, didžiulį sodą. Visur 
buvo pavyzdinga tvarka. Mums, 
svečiams, leido laisvai elgtis. Vieni 
užsiropštėme ant rūsio, kiti sulipome 
į obelis. Tuomet kieme pasirodęs 
Norberto tėvas ant mūsų užriko: "Aš 
jums, rupūžės, parodysiu!”  Mes po

to šiek tiek aprimome, bet neilgam. 
Vakare net palapinę pasistatėme 
kambario viduryje.

P. Plechavičiaus žmona, aukšta, 
liekna ir labai graži moteris, buvo 
vokiečių tautybės, ramaus būdo - 
v i s i š k a  
priešingybė 
savo vyrui.-į 
ją vaikai, 
nors šeimoje 
kalbėdavo 
tik lietuviškai, 
kreipdavosi 
M i u t h e n .
Vėliau, jau 
sovietiniais 
laikais, man 
d i r b a n t  
T y r e l i o  
d u r p y n e ,  
teko išgirsti iš 
v i e t o s  
gyventojų, 
kad Povilo 
Plechavičiaus 
būta gana 
griežto, bet 
t e i s i n g o .
K a i m y n a i  
p ris im ena , 
kaip kartą į jo 
javų lauką 
u ž k l y d o  
v i e n o ,  
kaimynystėje 
g y ve n u s io  
ūk i n i nk o  
žąsys. P.
Plechavičius, 
n i e k o  
nelaukęs jas 
v i s a s  
i š š a u d ė .

Plechavičiaus, kad nors mėsą grąžintų, 
ir šis ne tik iššaudytąsias žąsis atidavė, 
bet dar už jas ir užmokėjo. Tačiau 
išeinančiam kaimynui prigrasino, kad 
tai būtų paskutinis kartas".

sav in inka s  Martynas KEMTYS 1937 m. Mirė 1945 metais Omsko 
maldavo P. s r « 'es  lageryje

A U Š R O S  ALĖJA



NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

taip ir liksi plikis.

Višta, besikapstanti šiukšlyne, 
pamatė blizgančiomis plunksnomis 
gražuolj povą.

- Negražu puikuotis! - subarė višta.

Jsimylėjėlis puola ant kelių Ir peršasi 
savo merginai:

- Brangioji, noriu būti tavo gyvenimo 
draugu amžinai.

- Pasiieškok kvailesnės! - atkerta
ji-

-Tai kad tu vienintelė...

- Ar jus kankina erotiniai sapnai? - 
klausia psichiatras.

- Kodėl jūs sakote “ kankina” ? - 
nustebo pacientas.

- Ei, pliki! - šaukia beplaukiam 
žmogui jo  pažjstamas.

- T u labiau plikis negu aš, - atsako 
jam "užkalbintasis".

- Kodėl? Juk ir tu nebeturi ant 
galvos nė vieno plauko.

- Bet tavo galva didesnė, vadinasi, 
ir nuplikusios vietos daugiau,- atšauna

Diskotekoje vaikinas kviečia 
merginą šokiui. Ši atsisako.

- Na, tai kitą šokj...
- Bet aš ir kitą pažadėjau... Aš 

geriau tave supažindinsiu su gera 
padoria mergina,- pasiūlo ji.

-Aš nenoriu su padoria... Aš noriu 
su tavim...

- Aš su savo didele galva ką nors 
sugalvosiu, gal ir plaukai ataugs, - 
nepasimeta žmogus. - O tu kaip buvai,

Gyvūnų parodoje Albertas klausia:
- Kiek kainuoja beždžionėlė?
- Pusantro tūkstančio.
- Jei jūs matytumėte, kokius triukus 

išdarinėja mano išgėrusi žmona, tai 
ji turėtų būti neįkainojama Deja, niekas 
net veltui neima.

Parinko 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

Ketvirtadienis, vasario 9 d.
LTV
19.20 val.
Jaunimo banga “ Bevelk rimtai”
Laidoje bus pasakojama apie 

Rygos aukštąją ekonomikos mokyklą, 
j kurią priimami studentai iš visų Baltijos 
šalių. Kitas laidos puslapis - apie 
slaptąją televiziją, kuri veiktų tik tada, 
je i kiltų atom inis karas. Bus 
diskutuojama apiefizinj irprotinj darbą 
- kuris iš jų geriau apmokamas ir 
sunkesnis? Ar turi nuolaidų studentas, 
pirkdamas bilietą j teatrą, koncertą, 
parodą?

21.40 val.
Geltona, žalia, raudona
Prie pirmojo stalo bus kalbama 

apie tai, ar normalu, jei penkiasdešimt 
metų priešinomės rusiškajai kultūrai, 
o dabar nuolankiai priimame 
amerikietiškąją ir europietiškąją. Prie 
antrojo stalo bus kalbama apie 
situaciją, kuri susidarė Lietuvoje XIX 
ir XX amžių sandūroje. Miestuose 
lietuvių gyveno mažiausiai, kaime jie 
buvo "priedas prie norago". Istorikai 
ieškos paralelių su nūdiena. Prie 
trečiojo stalo politikai svarstys, ar 
šiandien kas nors Lietuvoje mąsto, 
kas bus po dešimties ar dvidešimties 
metų. Laidos vedėjas R. Paulauskas.

TELE-3
21.15 val.
Karo žygis Europoje
Ketvirtoji dokumentinių ir vaidybinių 

filmų apie sąjungininkų veiksmus 
Europoje per Antrąjj pasaulinį karą. 
Šįkart pamatysime vaidybinį filmą 
“ Naktinis reidas" (The raid by night)
- dramatišką 1942-ųjų metų istoriją 
apie desanto misiją. Režisierius 
Spenceris Gordonas Bennettas.

Penktadienis, vasario 10 d.
LTV
17.50 val.
Vokiečių TRANSTEL serialas 

apie F. Schilerj.
Trečio jo je  serialo dalyje 

pasakojama apie 1791-1805 - 
paskutiniuosius poeto gyvenimo 
metus, kai Prancūzų konventas 
suteikia jam Garbės pilietybę. 
Sukuriamas "Valenšteinas", o jo 
pastatymui vadovauja pats Goethe. 
Tuo laikotarpiu F. Schileris parašo ir 
garsiausias savo balades - "Vilhelmą 
Telj" ir “ Orleano mergelę". Filmo 
autorius Joachimas Burkhordtas.

17.20 val.
“ Don Kichotas: gyvas ar miręs?”
Lietuvos televizijos ir "Milestone 

Pictures" dokumentinis filmas.

Penktadienis, vasario 10 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Šeimos 

albumas. 8.55 F. "Lėlių slėnis".
17.00 Programa. 17.05 Vokiečių 
serialas apie F. Šilerį. 17.35 TV f. 
"Lietuvos gyvūnija” . I d. 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios 19.05 Ku ltūros 
žurnalas “ Ženklai". 19.50 Stilius.
20.30 Panorama. 21.05 F. "Lėlių 
slėnis". 21.50 Laisvės alėja. 22.15

BULVIŲ 
MALTINIAI SU

bulvių, 1-1,5 I pasukų ar rūgusio 
pieno, miltų, druskos, margarino,
aliejaus ar taukų kepimui.

Žal

OBUOLIAIS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, vasario 9 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Viso 

geriausio. 17.00 programa. 17.05 
Inf. videožurnalas "Japonų  
videotemos". 17.20 Europos aikštė- 
vokiečių WDR TV kompanijos 
žurnalas. 17.50 TV filmas "Kai ateis 
balta žiema". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
Jaunimo banga. 20.00 Sporto 
programa futbolo mėgėjams. 20.30 
Panorama. 21.05 Europa šou. 21.40 
Geltona, žalia, raudona. 22.40 TV 
spektaklis. M. Ziverto "Kartuvių 
komedija” . 23.15 Vakaro žinios.
23,30 Spektaklio tęsinys.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas “Santa 
Barbara". 9.30 Viskas juokui. 10.00 
Alles gute. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Kvepalai". 12.15 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.20 Vaidybinis filmas 
"D ekam erono naktys". 13.45 
Muzika. 14.30 Teletekstas, 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Didieji 
.jtomobiliai. 16.30 Pasaulio futbolo 

taurė. 9 d. 16.55 Vaidybinis filmas 
"Baltasis kaulas” . 18.30 Animacinis 
film as. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI).
19.20 Muzika. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
film as. 20.55 Anglų ka lbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Karo 
žygis Europoje. 4 d. Vaidybinis 
filmas "Naktinis reidas". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga

TV žaidimas "Sėkmės keliai". 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 F. / ‘Vėjo 
pėdsakai".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 Meninis filmas "Santa 
Barbara". 9.30 Gineso šou. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Naktinis reidas” . 12.00 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Baltasis kaulas". 13.40
Muzika. 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00
Kelionių žurnalas. 16.00 Muzika.
16.30 Vokiečių kalbos pamokėlė. 
16 45 Langas j gamtą. 17.00
Vaidybinis filmas “ Keršto aktas".
18.30 Animacinis filmas. 18.55
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
TV serialas “Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Misteris Nortas". 23.00
Žinios. 23.15 Muzika. 24.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Ketvirtadienis, vasario 9 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda. 9.55 Kelionė 
į gamtą. 19.00 Pirk, parduok, 
informuok. 19.10 Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 Laida 
jaunimui “ Raus". 20.00 NBA: žvilgsnis 
iš arčiau. 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30-
24.00 Rodo "Argos".

Penktadienis, vasario 10 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

“Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.30TV novelė "Polo istorija".
19.00 "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
Ekrane vėl "Kitas kelias". 20.00 
"Rupūs miltai..." 20.30 "Nakties riba".
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 "Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
22.30 F. "Išdavystė". 24.00 Dešimt 
geriausiųjų.

1 kg virtų bulvių, 200 g obuolių, 
šaukštas riebalų, 2 kiaušiniai, 2 
šaukštai miltų, 0,5 arbatinio 
šaukštelio kėlimo miltelių, druskos.

Bulves sumalti, sumaišyti su 
tryniais, plaktais baltymais, riebalais, 
miltais, stambiai tarkuotais obuoliais, 
kėlimo milteliais ir druska.

Daryti apvalius maltinius, pavolioti 
džiūvėsiuose ir kepti. Valgyti su 
grietine.

BULVIŲ
KEPINĖLIAI

Žalias bulves smulkiai sutarkuoti, 
virtas - sumalti, supilti pasukas ar 
rūgštų pieną, jberti truputį miltų, 
pasūdyti, išmaišyti ir sudėti į riebalais 
išteptą skardą. Kepti vidutinio 
karštumo orkaitėje, kol pagels.

Dar karštą supjaustyti, aptepti 
mėlynių uogiene ar paduoti su vaisiais.

BULVIŲ
SAUSAINIAI

Ne badmetis, bet Ir 
nepersisotiname. Vis rečiau ant 
stalo padedame mėsos, dešros. 
Šiais brangiais laikais turime 
tenkintis pigiais produktais. O mūsų 
krašte pigiausios daržovės - bulvės. 
Bet ne tik todėl be Jų šiandien 
negalime Įsivaizduoti savo stalo. 
Bulvė nuo seno maitina lletuvĮ.

Jau praėjo rankų, kojų ir 
Juosmens maudulys po buMakaslo, 
Jau supylėme bulves Į kaupus, Jau 
Išplovėme maišus... O bulves vis 
imsime Ir Imsime kas dieną. 
Kepsime, virsime, troškinsime... 
Jau, rodos, viską apie Jas žinome, 
Jau ką naujo bepasakysi. Bet...

750 g virtų bulvių, 1,5 stiklinės 
varškės, kiaušinis, 2-3 šaukštai 
miltų, šaukštas sviesto, druskos.

Iš vakaro virtas bulves sumalti kartu 
su sausa varške. J masę įdėti druskos, 
kiaušinį, viską suminkyti. Ant miltais 
pabarstytos lentos iškočioti piršto 
storumo lakštą, supjaustyti 1-2 cm 
kvadratėliais. Juos iki gelsvumo 
apkepinti keptuvėje ar orkaitėje.

Bulvių kepinėliai patiekiami sviesto 
ar grietinės padaže.

BULVIENĖ SU

200 g bulvių, 2  kiaušiniai, 5 g 
pieno, 35 g miltų, 10 g grietinės, 20 
g cukraus, 1,5 g druskos, 10 g 
aliejaus.

Nuskustas bulves sutarkuoti į šaltą 
vandenį (kad nepatamsėtų). Leisti 
tarkiams nusėsti. Nupylus vandenį, j 
tarkius dėti kiaušinius, miltus, druską 
supilti pieną grietinę ir išminkyti tešlą. 
Suformucrtus sausainius kepti iš abiejų 
pusių iki kietumo. Ant jų užpilti cukrų.

ŽEMAITIŠKA
KOŠĖ

DUONKUKULIAIS
1 kg bulvių, 2 morkos, 2,5 I 

vandens, svogūnas, lauro lapelių, 
pipirų, 1-2 šaukštai sviesto, 
druskos.

DUONKUKULIAMS:
1 stiklinė duonos raugo, 0,5 

stiklinės kvietinių miltų, druskos.
Su prieskoniais ir prieskoninėmis 

daržovėmis užvirinti vandenį. Dėti 
stambiai supjaustytas bulves. Kai jos 
išverda, j sriubą šaukštu dėti 
duonkukulius. Viską pavirinti 5 
minutes. Pabaigoje dėti sviestą, 
grietinę.

Tokią bulvienę galima virti ir iš 
mėsos sultinio.

Vietoj duonkukulių galima dėti 
duonos plutelių.

DUONKUKULIAI
Duonos raugą suminkyti su 

kvietiniais miltais, kad duonkukuliai 
nelabai tižtų ir nebūtų rūgštūs.

500 g bulvių, 1 1 vandens, stiklinė 
miltų, lašinukų spirgučiams, 
druskos.

Nuluptas bulves virti pasūdytame 
vandenyje. Sugrūsti, praskiesti bulvių 
nuoviru ar pienu. Viską užvirinti, j 
košę pamažu pilti ir sukti kvietinius 
miltus ir dar 10 minučių pavirinti, j 
stalą duoti su spirgučiais.

BULVES
DUONOS
PADAŽE

BULVIŲ
PYRAGAS

1 kg bulvių, 0,5 stiklinės duonos 
džiūvėsių, svogūnas, 2 šaukštai 
grietinės, 100 g lašinių, 2 stiklinės 
bulvių nuoviro, druskos.

Nuluptas bulves išvirti, nusunkti ir 
nugarinti.

DUONOS PADAŽAS. Smulkiai 
supjaustytus lašinius paspirginti su 
svpgūnąis, subertj,duonos džiūvėsius, 
užpilti bulvių nuovirą, įdėti grietinės. 
Viską pavirinti.

Bulvės duonos padaže su kopūstų 
ar burokėlių salotomis tinka pietų 
stalui.

1,5 kg žalių bulvių, 0,5 kg virtų ponia JADVYGA

IS DIDŽIŲJŲ GYVENIMO
PAVEIKSLAS IR NUOMA
Prancūzų dailininkas Polis Sezanas 

(1839-1906), tik pradėjęs kūrybinį 
darbą, kartą nutapė seną kaimo trobą 
šiaudiniu stogu. Namo savininkas, 
apžiūrėjęs paveikslą, paklausė:

- Ką jūs ketinate daryti?
- Mėginsiu nusiųsti į parodą 

Paryžiuje, - atsakė dailininkas.
• Galbūt jūs galite po juo parašyti: 

"N am elis  išnuom ojam as
vasarotojams"?

f
BE PASIKEITIMŲ

Dmitrijus Mendelejevas (1834- 
1907) nekreipdavo dėmesio į savo 
drabužius, nešiodavo juos ilgai, 
nesijaudindamas,kad jie išėję iš mados 
ir padėvėti. Visą gyvenimą siūdinosi „
§ as tą patį siuvėją, kuris retkarčiais, 

e jokio pakvietimo, atsirasdavo su 
naujų audinių pavyzdžiais. D. 
Mendelejevas jau iš tolo jo gindayosi:

- Tėvuk, siūk Ir toliau kaip iki šiol.

Nuoširdžiai užjaučiame Algirdą Mendelj, mirus mylimai mamai.
Tėvynės Sąjungos (LK) 

Šiaulių skyrius

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55

Laikražtls platinamas Akmenėje, 
Joniškyje, Kelmėje, Pakruojyje, 
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB 'Aušros alėja'.
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