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UFINCO Inc.

1/(7 I 30 Bayberry Drive
Saddle River, NJ 07548

LETTER OF REQUEST AND IRREVOCABLE ACCEPTANCE
We,the undersigned officers of the Ministry of Finance of 
Lithuania, domiciled at Sermuksniu 6, Vilnius 2696, hereby request 
and irrevocably accept ,with full responsibility, good and clear 
funds of no criminal origin, under the following terms and 
conditions:
CURRENCY : UNITED STATES DOLLARS
AMOUNT :2 500 000 000.-(Two Billion Fivehundredmillion)
TERM :20 years 
INTEREST RATE :5.5%
REPAYMENT: - 
EMISSION: 98%
USE OF FUNDS:Nine projects attached 
GUARANTEE: -
STATEMENT: We confirm that these funds are not to be used for the 
purchase of drugs or any other anti -human activity.
We will maintain a NON -CIRCUMVENTION, NON-DISCLOSURE in this 
transaction and any future transaction(s) derived out of this one 
for the next five (5) years in appliance with the Rules and 
Regulations accepted by the International Chamber of Commerce, 
Paris.
RESPECTFULLY 
SUBMITED *
Minister of Finance for 
Republic of Lithuania

E d u a r d s  Vilkelis

14 April 1993
Faksimilėje - Finansų ministro E. Vilkelio pasirašytas įgaliojim as 2,5  

nilijardų dolerių kreditui.
Šiuosyk spaudiname dokum ento kopiją, o jos vertimą ir komentarus 

kaitytojams pateiksim e kitam e m ūsų laikraščio numeryje.

pažinimo ašis
Praėjusį šeštadienį Ir sekm adien į 

'įvija rinko savo p enktą jį Seimą. Jau  
bar aišku, kad nė viena partija  
turės daugumos Seime. Todėl bus 

daroma koalicinė Vyriausybe. K airių  
politinių jėgų susiv ienijim as (kaip  

ūsų daugumiečlal) tegavo 12 p roc. 
įs ų . I i  Baltijos tr ijų  va lstybių  tik  
etuvo je  p a tik ė ta  k o m u n is tų  
žadals.
Buvusieji valdžioje vėl n o r i su grįž ti 
Ir Azerbaidžane. Tai parodė  kruvin i 

Jau buvo pradėta kalbėti, kad  
"latru  p irm ininku tu rė tų  b ū ti buvęs 
8 ir  komunistų partijos  vadovas G. 
levas.

Maskvoje vyksta su s irin k im a s , 
lame svarstoma būsim a Rusijos 
n s í/fv c /уа. č ia  p a r la m e n to  

n nkas R. Chasbulatovas stip rina  
■ Pri**ą  *u  B. Je lc inu. K okiu ke liu
. , Rusll a. sužinosim e tikriausia ie n/.
VokletlĮofe neo ná c is tu l deg ina  

kuriuose gyvena tu rka i, 
! ’  M «> šalies. Tla įvyk ia i

auFį km>nči°je ia ly je  neram ina

Jetuvoje šeštadieni a ts irado  r 
P ’ 3 a lla u  c e n tro

m T  J T  ccn,ro ^ un»a- mS44. dalyvavusių коШегепсЦо/е,

( tanti «Г ' s n k s il ‘,u  P araukusių  
ban i  V  pa,n‘ ° a " * " • '«  buvo Juvos Respublikos p ilie č ių . Du

Seimo n aria i - du p irm ininka i. R. 
Ozolas išrinktas są jungos valdybos 
p irm in inku , o  E. B ičkauskas - sąjungos 
tarybos p irm in inku . O kas je i Seime 
dar būtų  vienas centro  atstovas?

Prem jeras A. Š leževičius apsilankė 
S u o m ijo je .K v ie č ia m i š io s  ša lie s  
vers lin inka i investuoti savo pin igus  
Lietuvoje. O tuo  metu...

S ugriaudėjo skandalas d ė l Finansų 
m in is t ro  E. V ilk e lio  p a s ira š y to  
įg a lio jim o  ta rtis  dė l dvie jų  su puse  
m ili ja rd ų  k re d itų  u ž s ie n y je  su  
neaiškios Vakarų firm os a ts to ve . 
Gavęs p re z id e n to  A. B razausko  
p a la im in im ą , F in a n s ų  m in is tra s  
pasirašė ketin im ų pro toko lą , ku ri s gali 
s u ry ti valstybės biudžetą.

M ū s ų  te is in in k ų  p o ž iū r is  Ir 
vienpusiškų sprend im ų a ida i gaudžia  
Seime. N eg i k ita ip , je i  tu r in tis  
A m erikos p ilie tybę  K. Bobelis g a li b ū ti 
L ietuvos Respublikos Seimo nariu  Ir 
n e t  u ž s ie n io  re ik a lų  k o m ite to  
p irm in inku . O pozic ijos naria i pasiūlė  
pro jektą , kad b ū tų  panaik in tas K. 
Bobe lio  mandatas ir  su re ng ti nauji 
r ink im a i M arijam polės apygardoje. 
D a u g u m ie č la l n e p r ita rė  š iam  
p ro je k tu i Ir  Jis nebuvo įtrauktas į  Seimo 
posėdžio  darbotvarkę. O  K. Bobelis 
plyšauja norėdam as įrody ti, kad juoda  
yra balta.

V ienam  S e jm o  p irm in in k o  
pavaduoto ju i - A. Sakalui siūloma  
p are ikšti nepasitikėjim ą, kitas ■ E. 
Bičkauskas nori pats a ts istatydinti.

Afera ir vadukai arba 
Šiaulių krašto juodoji knyga

“ NUKLONIEČIAI”
Sovietmečiu klestėję viršininkai ir viršininkėliai atsigavo ir vėl panoro tapti viešpačiais. 

Chameleoniškos prigimties žmogiukams, pasirodo, tai visai nesunku. Reikia tik turėti 
draugų.

Ir štai daugeliui gerai pažįstamas Šiaulių rajono tarybos pirmininkas Antanas Šumanas 
tapo nukloniečiu. Ir ne tik jis. Nukloniečiais tapo ir to  paties rajono valdytojas Vytautas 
Krasauskas, Šiaulių apylinkės viršaitis Romualdas Čečkauskas, net Prekybos jmonės 
"Rytas” direktorius Edmundas Janušauskas. Kam tokio aukšto rango viršininkams lįsti į 
kažkokį ’ Nukloną"? J

Turtas. Turtas valdo mus! O Čia pakvipo... Valstybinės jmonės “ Nuklonas”  darbuotojai 
panoro pasistatyti kooperatinius garažus. Ir jų  vilčiai buvo lemta išsipildyti, bet... Kaip sako, 
ėmė ir pakišo nelabasis koją... Pasirodo, įmonės darbuotojų, norinčių pasistatyti garažus, 
sąraše atsirado 67 svetimos ‘‘dūšios” . Tarp jų ir aukštėliau minėtos personos. Įdomu, kad 
pusiau juodąjį sąrašą savo parašais patvirtino ‘‘Nuklono" direktoriaus padėjėjas soc. 
reikalams B. Zigmantas ir personalo tarnybos viršininkas, beje, komisijos rinkimams j Seimą 
pirmininkas A. Beinoravičius. Kapela - puiki, tačiau sugroti nepavyko, nes Šiaulių miesto 
valdyba minėtojo sąrašo nepatvirtino.

B iru tė  K Y B A R TIE N Ė

P. S. Mieli skaitytojai, mes laukiame jūsų laiškų, skambučių apie savo viršininkus 
\x jų aferas. Patikrinę faktus, mielai spausdinsime laikraštyje.

B et daugum a Jų 
nepa le idž ia , nes 
Jiems reikia, kad 
Seimo vadovybėje 
būtų  ne vien LDDP
a t s t o v a i .  ________
Suaugusių žm onių  
žaidimai?

M in is tra s  p irm in in k a s  A. 
Šleževičius (jis  Ir LDDP p irm ininkas) 
p a s k y rė  L ie tu v o s  re s p u b lik o s  
prez iden tu i A. Brazauskui, buvusiam  
LDDP p irm ininku i, d idž iu lius po ils io  
namus "R ū ta " Neringoje, taip pat 
p o ils ia v ie te s  M o lė tų  I r  Š ilu tė s  
rajonuose. Juk reikės p a ilsė ti p o  100 
d ien ų  darbo, o g a l Ir  daugiau  
darbadienių praeis ik i a tostogų.

N o rs p a ts  p re z id e n ta s  I r  
ko n tro liu o ja , b e t s p ro g d in to ja i 
Šiauliuose dar nesurasti. Vis dėlto  
s ta t is t ik a  ly g  I r  p a la n k e s n ė  
š ia u lie č ia m s , n es  n u s ik a lt im ų  
gegužės m ėnesįįvykdyta m ažiau negu  
balandžio.

Š iaulių pramonės Ir verslo atstovai 
veža savo g a m in iu s  ( Š ved iją . 
Saderte lje  m ieste  Įvyks paroda, 
kurlo įe  š iau lieč ia i galės parodyti ką 
sugeba. Gal šioje ia ly je  atsiras 
p irk ė jų , k u r io s  p a tra u k s  m ū s ų  
produkcija . Tai dar vienas mažas 
žingsn is į  Vakarus ir  bandym as iš trū k ti 
Iš Rytų traukos.

Jon as S R IU B IŠ K IS

D A R O , D A R O  - N E G A L V O JA
Juozo Bindoko nuotraukoje - sąvartyne rasti autom obilių ir krovininių m ašinų numeriai 

Tiesa, čia tik maža jų dalis. Jum s jdomu, kas juos "pam etė” ? Nežinome. Tačiau aišku štai 
kas... Kodėl jais nepasinaudoti reketininkams arba mafioziams? Labai patogu vykstant "j 
darbą" trum pam užsidėti šiuos vietoje tikrųjų. Kodėl jų nepasiimti autom obilių vagims? Be 
to, čia tiek brangaus (ir įvairaus!) metalo. Ar mes tokie turtingi? Daro, tia ro  - negalvoja Kodėl 
taip?!

K a zy s  V A LIU S

naujienų šiupinys
Šiaulių m iesto  d eputa tų  sesija i bus 

pate iktos svarsty ti važ iav im o miesto 
autobusais b ilie tų  ka inos n uo  1993 m. 
liepos 1 d. V ienkartin io  b ilie to  kaina 
num atyta 15 tai., m ėnesin io : v isom is 
d ie n o m is  - 625  ta lo n a i ,  d a rb o  
dienom is - 560 ta lonų, pensin inkam s 
v isom is d ienom is -1 2 5  ta lona i. Leista 
n e m o k a m a i v a ž iu o t i m ie s to  
a u to b u s a is  Š ia u lių  m ie s to  
gyventojam s, vyresn iem s ka ip  70 
metų.

Jon išk io  3-ajai v id u r in e i m okykla i 
šiem et buvo su te iktas p irm osios 
g im nazijos klasės statusas.

Praėjusj sava itga lj Jo n išk io  ra jono 
a g ro n o m ų  s ą ju n g a  s u re n g ė  3 
P a b a lt ijo  re s p u b lik ų  a g ro n o m ų  
sąskryd j. | reng in j buvo pakviesta  ir 
grupe lė  m okslin inkų.

I Pakruo jo  ra jono  p riva tizavim o 
kom isiją  neseniai k re ipės i ra jono 
va ld y to ja s  B. G vazdauskas. J is  
n o rė tų , kad  51 p roc. s ta ty b in ė s  
jm onės “ A rka ”  įs ta tin io  kap ita lo  lik tų  
ra jono  savivaldybe i. Je igu  tai nebus

padaryta, po priva tizav im o ra jonas 
ga li Jos netekti.

Pakruo jo  kaim e (P akruojo ra jonas) 
aukciono  metu parduota  per pusantro  
š im to  sklypų sodam s. Neparduotų 
liko  168.

R a dv ilišk io  m ie s to  D a riaus Ir 
G irėno gatvės 14-ame nam e js ikū rė  
in d iv idua li te is inės konsu ltac ijos 
kontora. Tele fonas 53596.

R a d v iliš k io  g y v e n to ja i dė l 
socia lin ių  pašalpų nuo  šio l tu rės 
k re ip tis  j g lobos Ir rūpybos skyrių  
(d irb a m a  a n t ra d ie n ia is  ir 
ke tv irtad ien ia is  nuo 9  ik i 13 val.), o 
ra jo n o  g y v e n to ja i • j v iš to s  
savivaldybes.

R a d v iliš k y je  n u m a ty ta
suorganizuo ti re sp ub lik in į sem inarą 
b la ivystės tem a. Rajono valdyba 
B la ivybės d ra ug ija i tam  reng in iu i 
o rgan izuoti sk ir ia  25 tūks t. ta lonų.

Kelmės ra jone  iš le is ta s  dar v ienas 
v a ls ty b in ių  (m o n ių , js ta ig ų  ir  
organ izac ijų  įe le fo n ų  sąrašas. Tiese, 
jis  nedaug kuo tes isk iria  nuo anksčiau 
pasirodžiusiu



VIENA RANKA DUODA, 
KITA ATIMA?

Ž M O N Ė S  VIS LABIAU SK UR STA . V ILIA SI SO C IA L IN Ė S  
PA ŠA LPO S. TO K IŲ  LIETU VO JE ■ JAU APIE 80  PR O C .

Ir štai pasirodo naujasis Lietuvos 
R espublikos Vyriausybės  
nutarim as “ Dėl socialinės  
pašalpos”. Jj pasirašo Ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius ir 
Socialinės apsaugos ministras 

^Teodoras Medaiskis. Kas nutarta? 
Ar pusalkaniai žmonės pajus, kad 
pradėta jais rūpintis?

- Pagrindinis pasikeitimas yra 
tas, kad savivaldybei suteikiama 
te isė  nuspręsti, kam skirti 
socialines pašalpas, -  pasakė 
Šiaulių miesto socialinės rūpybos 
skyriaus vedėja Rita Musneckienė.

O, tarkim e, šiauliškės  
savivaldybės vadovai socialiai 
remtinais asmenimis nutarė laikyti 
pirmiausia asmenis, be kito 
suktuoktinio auginančius vaikus 
iki 16 m. (jei mokosi, iki 18 m) 
amžiaus. Be to, našlaičius arba 
likusius be tėvų globos ir baigusius 
mokymo Įstaigas (dvejus metus 
po mokymo jstaigos baigimo).

Dirbantiems nevalstybinėse 
įmonėse asmenims Ir jų šeimoms 
socialinės pašaipos bus skiriamos, 
kai šeimoje auga du ar daugiau 
našlaičių ar likusių be tėvų globos 
vaikų iki 16 m (jei mokosi, iki 18 
m.) amžiaus. Bus šelpiami ir tokiose 
įstaigose ar įmonėse dirbantys 
asmenys, kai šeimoje auga 3 ir 
daugiau vaikų iki 16 m (jei mokosi, 
iki 18 m) amžiaus, taip pat senatvės 
pensininkai bei Invalidai, kurie 
augina vaikus ar globotinius iki 16 
m (jei mokosi, iki 18 m.) amžiaus.

Socialinė pašalpa priklausys Ir 
vienam iš tėvų be kito sutuoktinio, 
jei jis augina valką iki 16 m. (jei 
mokosi, Iki 18 m.) amžiaus.

Asmenys, besikreipiantys dėl 
socialinės pašalpos, Socialinės 
rūpybos skyriui papildomai pateikia 
šias pažymas: apie šeimos pajamas 
ir apie mokyklinio amžiaus vaikų 
mokymosi vietą Ir jų išlaikymą 
(vieną kartą per metus).

Anot R. Musneckienės, jeigu 
anksčiau motina galėjo auginti 
vaiką iki 16 metų (jei mokosi, Iki 
18 m.), niekur nedirbti ir gauti 
socialinę pašalpą, tai dabar 
socialinę pašalpą ji gaus tik už 
vaiką iki jam sukaks aštuoneri 
metai. Ir tik tuo atveju, jei dėl 
pateisinamų priežasčių nedirba jos 
vyras arba dirba, tačiau vienam 
šeimos nariui tenka mažiau kaip 
4000 tl. per mėnesį.

Pagal Vyriausybės nutarimą, iki 
1993 m. lapkričio 1 d. miestų ar 
rajonų valdybos turi visiškai perimti 
iš nevalstybinių Įmonių socialinės 
pašalpos mokėjimą jų darbuotojų 
šeimoms ir pereiti prie pašaipų 
skyrimo pagal dabar nustatytą 
tvarką.

Ar dabartinės valdžios nutarimas 
geresnis už ankstesnįjį?  
Pagyvensime, pamatysime, tačiau 
iš pokalbių su asmenimis, kurie 
įsigilinę j šį dokumentą, aiškėja, 
kad maža paguoda...

Vidas TA M U LIS

ANT BEDUGNES 
SLENKSČIO?

Iš darbo vejami tik darbininkai, 
o Išpūstas biurokratinis aparatas 
neliedamas. Pavenčių cukraus 
fabriko žmonės neužmiršo, kad jų 
generalinis direktorius Simonas 
Narbutas pasiėmė bevelk pusės 
milijono premiją. Panašiai gavo Ir 
mažesni d irektoriukal, kurių, 
sako, čia taip per daug. O 
darbininkai? Pasiėmė, galima 
sakyti, skatikus... Fabrike triūsia 
(tiksliau, perpatikrina tai, ką 
užfiksavo valstybės kontrolieriai) 
Žem ės ūkio m inisterijos  
revizorius. Sako, kad faktai 
pasitvirtina. Kas bus toliau?

V isą  g yven im ą  d irb a u  
gamykloje, o dabar mane • už 
vartų?! Gausiu menkutę pašalpą? 
Esu našlė. Nieko neturiu. Be jokio 
gailesčio... - iki širdies gelmių 
įskaudinta kalbėjo Eugenija Valienė.

- Žmona - antros grupės invalidė. 
Sūnus neteko darbo. Ką man daryti?
- susirūpino ir kitas darbininkas.

- Jei jaučiate, kad administracija 
pažeidžia Įstatymus, tuojau pat 
kre ipkitės j teismą, -  pasiūlė 
Vytautas Mečkauskas, Lietuvos 
darbininkų sąjungos juristas.

įspėjimą apie atleidimą iš darbo 
g avo  ir s ta tyb in inkas  Romas 
Peleckis. Iš v iso  beveik trisdešimt 
d a rb in in kų  p a s iju to  s tov j ant 
bedugnės slenksčio,

- Tačiau tai - dar ne viskas, - 
in fo rm a vo  jm onės persona lo  
sky ria u s  v irš in in kė  Jov ita  
Pugalskienė. ■ Rengiami vis nauji 
jspėjimai apie atleidimą iš darbo.

Kodėl taip? Šio rašinio autorė 
ke tino  pasika lbėti su jm onės 
generaliniu direktoriumi S. Narbutu. 

Kabinete jo nebuvo. Sekretorė 
pasakė:

- Jis yra. Vietoje. Pereikite per 
kabinetus ir susiraskite.

Paslaugi”  darbuotoja. Tokiai 
a le id im as negresia? Tačiau pono 
Narbuto neradome. Darbuotojai 
paaiškino, kad jis  - Šiauliuose 
posėdžiauja. Todėl pasikalbėjome 
su Įmonės techniniu direktoriumi

Algiu Deksniu.
- Kodėl aieidžlame darbininkus? 

Nereikali ngi tie, kurie prasčiau dirba. 
Ir šiaip žmonių per daug, Štai 
Kėdainių cukraus fabriko gamybos 
apimtys - ros pačios, o žmonių ten 
dirba kur kas mažiau, - maždaug taip 
paaiškino techninis direktorius.

Tačiau kas pasakys: kėdainiškiai 
sumažino savo išpūstą valdininkų 
aparatą ar atleido darbininkus? 
Paėmė faktą, o j detales neisigiiino! 
Skaudžiausia, kad žmonės jaučia, 
jog pirmiausia iš darbo atleidžiami 
ne prastai dirbantys asmenys, o 
nepaklusnieji, kurie kaišioja nosjten, 
kur nereikėtų, įžūliai domisi, kiek 
uždirba direktoriai ir kiti jmonės 
vadovų numylėtiniai ar numylėtinės. 
Fabriko ga lvos norėtų, kad 
darbininkai tylėtų tarsi žuvys? Todėl 
čia ir nemylima Darbininkų sąjunga, 
kurioje bevelk šimtas narių, kurios 
nariai piestu stoja vienas už kitą.

- B log iaus ia , kad esate 
susiskaldę, kad nesate darbininkus 
g inančios Darbininkų sąjungos 
nariais. Ateinate, kai jau beveik 
negalima padėti jums, - mintimis 
apie nelinksmą situaciją čia ir kitur 
dalijosi vilniečiai svečiai, - Kad 
neišvarytų iš darbo, reikia telktis, 
teikti reikalavimus. Administracija 
labai b ijo  s tre ikų. T ik 
organizuotumas ir susitelkimas gali 
jum s padėti. "Burkltės j  kumšti", ir 
būsite jėga. Nes po vieną visus 
išskainios.

Žmonės dalijosi savo skausmu ir 
nerimu. O aš prisiminiau pasaką: 
Tėvas atsinešė šluotą, atrišo ją, 
perlaužė vieną rykštelę, po to  - kitą.,. 
Tuomet vėl surišo Ir padavė 
sūnums. "Perlaužkite, sūneliai” . 
Bandė vyriaus ias is , bandė 
vidutinysis, bandė jaunėlis. Nė 
vienas perlaužti nejstengė,' 'Tai štai, 
mano sūnūs, kai jūs visi kartu, 
niekas jūsų nejveiks” , - pasakė 
tėvas.

Daiva B A JER ČIEN Ė

naujienų šiupinys
Šiaulių miesto Valdyba nusprendė 

keleto šeimų atžalas atiduoti į miesto 
Kūdikių, Logopedinius Vaiku, globos, 
Va'kųgbbos namus. Priežastys įvairios: 
vieniša motina dažnai palieka mažylj 
be priežiūros, sunki materialinė padėtis 
arba nepilnamečiai tėvai prašo paaugini 
vaikus, kol susiras gyvenamąjj plotą.

ieč ių
prašym ai ats isakyti L ietuvos 
Respublikos pilietybės (turėjo dvi 
pilietybes, atsirado sunkumų dėl pensijų 
irkt.) Pilietybės komisijos išvadomis 
remiantis, jiems siūloma kreiptis j 
Prezidentą,

Miesto kultūros skyriui j savo balansą 
pas iū ly ta  perim ti "N u k io n o " 
bendrabučio Tilžės 36 patalpas ir 
paskirti jas miesto Centrinės bibliotekos 
I palui bei miesto valstybinio knygyno 
"Žiburys”  IV filialui.

Jeigu bus pritarta deputatų sesijoje, 
mesto Kultūros skyrius perims Dviračių 
muziejų (nuomos mokestis iš muziejaus 
nebus Imamas).

Frenkelio name (Vilniaus 74) 
muziejaus darbuotojai turėtų jrengtl 
dailės galeriją.

P rim tas sprend im as dėl 
kompensacijos pieno mišinėliams pirkti. 
Šeimoms, kurių nė vienas iš tėvų 
nedirbą jas mokės Socialinės rūpybos 
skyrius. O jeigu bent vienas iš tėvų 
dirbą tai pinigai Dus mokami darbovietėje 
kartu su pašalpa kūdikio priežiūrai.

Šiaulių miesto Valdyba nusprendė 
patvirtinti naują Socialinių pašalpų 
skyrimo komisiją. J ją jeis: p. I. Kiurienėj 
- Socialinės rūpybos skyriaus vedėjos 
pavaduotoją p. R. Navickienė - Darbo 
centro direktorės pavaduotoja, p. G. 
Gečienė - Socialines rūpybos skyriaus 
darbuotoją p. B. Poškus • Nepilnamečių 
teisių apsaugos ir globos tarnybos 
viršininkas, (Šią komisiją dar turėtų 
papildyti asmenys iš visuomeninių 
organizacijų).

Pastatą adresu Aušros alėja 29, 
kur buvo jsikūrusi šeštoji statybos 
valdybą numatyta atiduoti vienai miesto 
kūrybinei organizacijai. Kamjj skirti? 
Bus nuspręstą apsvarsčius pateiktus 
pareiškimus.

N um atyta  paš'kefbtl ZoKHHĮ~ 
aerodromo pastatų nuomos konkursą 
Kaina bus apskaičiuotą (vertinus pastatų 
techninę būklę,

Svarstytas klausimas dėl pirties, 
esančios šalia viaduko Šiauliuose. 
Ji nupirktą tačiau neveikia: savininkai 
nevykdo prisiimtų funkcijų. Belieka 
paduoti juos į teismą arba detaliai 
išsiaiškinti, kokių atsirado kliūčių dėl 
nebaigto daryti remonto.

JIE VISAI 
SUBIUROKRATĖJO

- Dieve mano, jie  visa i 
subiurokratėjo, * sudejavo žmogus, ч 
birželio aštuntąją panoręs sumokėti 
už komunalines paslaugas.

Tą padaryti Joniškio butų ūkio 
valdyboje, pasirodo, galima tik darbo 
valandomis, nuo 11 iki 18. Ir dar 
šeštadieniais.., Tačiau, kol šeštadienio 
sulauksi, pradės suktis delspinigių 
ratas. Iš tavo kišenės be reikalo 
išplauks sunkiai uždirbti pinigai. Ką 
daryti? Bėgti iš darbo? Kaip sovietiniais 
laikais?

- Tas naujasis viršininkas visai 
apie žmones nemąsto, - šoktelėjo iš

žmogaus lūpų. - Ir tokie j valdži, 
sulenda! - piktai trenkė durimis.

Ketinau pasikalbėti su Butų ūkii 
valdybos galva - Vytautu Keziu, apii 
kurj, beje, buvusioje Rajono statybo: 
valdyboje žmonės sakydavo: "Mūs 
pirmininkas turi batus tik aukštiem: 
valdininkams lankyti, darbininkų ji: 
nemato". Tačiau pono Kezio nebūvi 
- išvykęs į Šiaulius. Todėl tekt 
skam bin ti ra jono  va ldyto ju  
V a ldem arui B andžiuku i, kuri: 
pažadėjo šią negražią situaciją pakeis 
palankesne ir žmogiškesne.

Jon as DAGYf

KULKOS NUO PASIUTLIGES 
ARBA KODĖL NESIDOMIMA  

RIMTAIS “ŽULIKAIS”?
Vieną ketvirtadienio vakarą, 

"apie dvidešimt antrą valandą prie 
Prūdelio lyg apkvaitęs ratais 
lakstė šuo. A tsitik tinai iš 
Kalinausko gatvės ėjęs žm ogus  
pamatė, jog tas šunelis įtartinas: 
labai nusišėrusiu kailiu ir iš burnos 
drimbančiom baltom putom, o 
tai jau pasiutligės požymiai. 
Tuomet žmogus ir pakvietė 
policiją. Pasižiūrėti įsisiautusio 
šunėko atvyko šiauliškės Prūdelio 
nuovados budėto jas ir du 
policininkai iš miesto patrulinės 
tarnybos (Jų pavardės redakcijai 
žinom os). Pareigūnai apstojo 
šunj ir stengėsi jj nušauti. Tačiau  
pataikyti nebuvo lengva: šuo 

“nestovėjo vietbjeroiarčtao prfėiti 
policininkams nekilo noras, nes 
prisiminė vienų ar dviejų metų 
senum o įvykį su pasiutlige  
sergančiu vaikinu, Jiems apietai 
bekalbant, supykęs šunelis šoko 
ant vieno iš jų. Ką reikėjo daryti? 
Gintis, Todėl vienas policininkas 
suspėjo iššauti. Keturkojui nieko

kito nebeliko kaip ištiesti koja? 
Tiesa, šunėkas dar buvo gyva 
todėl kitas policininkas darvienu 
šūviu palengvino gyvulėliu 
kančias.

Sako, tas šunelis buvo pūde1 
ar kokios nors panašios veislė 
Iš ir viso j jį buvo paleistos net 
devynios kulkos. Po to žm ogi 
pakvietęs policininkus, atne 
skudurų ir maišą. Šuo ten buvo 
įkištas ir nuvežtas j teismo 
medicinos ekspertizės sky: . 
Pamiršti to policininkai negalė  
Juokavo, kad, girdi, tas šuo 
morge atgijęs,.,

Beje, su žurnalistu ka lt з 
p o lic in in ka i p a re iš k ė , i g 
plunksnos brolius daugiau 
dom ina kokie nors šunys ama 
katės, o ne rimti “žulikai". Anai: 10! 
"Ponai, susem kite"reketinim js  
ir kitokius mafiozius, ir sulėks 
žurnalistai iš visos Lietuvos. 0 
"katės ,bei šunys taps tik antraeiliu 
mums faktu.

Ju liu s  BERŽE! .S

« PO KRYŽIAUS KELIŲ PASAS BUS 
LABAI BRANGUS”

- Mano “baba" visą amžių 
nugyveno ir apsiėjo be paso. O 
dabar mat! Vienas popierius 
negeras, reikia, kad kitame tą patį 
parašytų, - piktinosi pagyvenusios 
moterys.

Vis dėlto paso reikia, nes ne 
akmens amžiuje gyvename, bet 
laisvoje Lietuvoje. Tačiau ar iki 
liepos pirmos dienos visi suspės 
pasikeisti tarybinius pasus?

Nelelskitl Neleiskit! Jokių 
paklausimui - šaukia Ir nervlnaél 
žmonės, pavargę nuo ilgiausių eilių, 
Įtampos ir tvankaus oro pasų 
poskyryje.

Ne man buvo skirti šie žodžiai, 
tačiau jaučiu, kad Ir man jie tiko. 
Pervargę žmonės porino, Jog 
didžiausia problema - kortelių 
užpildymas. Jei nori, kad šias 
korteles užpildytų Informatorės, 
eilėje turi laukti daugiau kaip 
keturias valandas. Tiesa, gali pildyti 
Ir pats, bet, jei padarysi klaidą, 
niekas tavęs neuijaus Ir "kaip 
didelis" stovėsi eilę Iš naujo su 
naujai užpildytomis kortelėmis. 
Gerai, kad šioji eilė j priekį eina 
daug greičiau, nes atiduoti su kitais 
dokumentais užpildytas korteles 
ilgai netrunka. Išvargę žmonės 
pageidavo, kad kortelės būtų 
pildomos darbovietėse, namų

valdybose arba bent jas pildytų 
daugiau darbuotojų.

Anot eilėje kantriai laukusio 
Jono Llnausko, tai ■ aplaidumas ir 
nepagarba žmogui: dirba tik trys 
keturi darbuotojai, o stovi ir ladkia 
šimtai.

Dalia Švarcienė pastebėjo, kad 
dabar, po tų kryžiaus kelių, visiems 
pasas bus labai brangus, Ir visi 
bijos jj pamesti.

Kartu su jaunesn ia is  Ir 
stipresniais eilėje stovėjo ir nemažai 
senų žmonių, ligonių, invalidų. 
Antrą dieną čia vargo Ir antros 
grupės Invalidė Stasė Šimkienė:

- Praeitą savaitę vieną dieną 
stovėjau nuo ryto Iki pietų. Labai 
pavargau. Pasidarė silpna. Buvau 
priversta Išeiti, šiandien vėl stoviu. 
Ar išstovėsiu? Nežinau. Vyras - 
pirmos grupės Invalidas Ir čia negali 
ateiti... Mes neprašom jokių 
lengvatų, tik trokštame, kad kuo 
greičiau padarytų tvarką. Juk galėtų 
čia laikinai įdarbinti raštingus 
žmones: studentus, bedarbius.

Informatorės Ona Kundrotlenė 
Ir Ona Vier&chnickienė papasakojo, 
jog darbą dabar tenka pradėti 
valanda anksčiau, o Ir baigia j| 
vėliau kaip septintą. Nevlsada turi 
laiko ir pietums.

Migracijos tarnybos viršininkė

Danguolė Skabursklenė pasakė, 
kad etatų skaičių reguliuoji 
Savivaldybė. Beto, nėra irpa*alpų. 
kur galėtų dirbti daugiau žmonių. 
Tos pačios tarnybos vyr. Inspektorė 
Danguolė Laurinaitytė papasakojo, 
jog buvo bandyta tuščias korteles 
padėti vestibiulyje ant stalo, tačiau 
tuomet jų daug sugadindavo, 
Pasirodo, net pavyzdžius po stiklu 
teko priklijuoti, kad neišvogtų.

■ Praėjusią vasarą bevelk 
neturėjome ką veikti. Kodėl vis 
laukia paskutinių minučių? 
paklausė nepatenkinta vyr 
Inspektorė,

Debar paso reikia lauki' 
pusantro, du mėnesius, tačisu 
pasiimant juos, eilės visai neilgo5- 
O Ir darbuotojom is žmoni* 
patenkinti.

Kol kas neaišku, kas bus p' 
liepos pirmos dienos... Vyriaus)*1* 
terminai, tikriausiai, bus pratę*11 
nes nerealūs. Gal tik paso kai!® 
po pirmos bus daug didesnė, ne 
kol kas viskas tik labai И ' 
brangsta. Gal tik Š ia u liu o se

pasais, atleiskite, tokia nei 
situacija? Ar Joniškyje. Akme«” 
Kelmėje, Radviliškyje ir PakrikW 
kitaip? Būtų puiku!

V idas  AKSOMAI'15

m a io n
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DUONOS KEPALĖLIO SVORIS
G egužės m ėn. 2 7  d ie n ą  “ L e lijo s ” 

parduotuvėje (Vilniaus Ir Kudirkos gatvių kampe) 
labai jau  mažas pasirodė ketvirtis "Palangos ’’ 
duonos. Tikrinome tris kepalėlius. Vis Jie svėrė 
po 800 gramų, o turėjo sverti 80 gramų daugiau. 
Vadinasi, pirkėjas permoka 4,4 talono. Q kiek 
kepalėlių parduodam a p er dieną, ménes/?!

REDAKCIJOS PRIERAŠAS: Gavę šj laišką, 
paprašėme Valstybinės kokybės inspekcijos 
Šiaulių skyriaus vadovo S. GERDVILOS patikrinti 
“Lelijos” parduotuvėje “ Palangos” duonos 
svorį. Surašytas patikrinimo aktas. Jame tarp 
kitko teigiama: “Buvo atrinkta 10 kepalėlių 
“Palangos” duonos. Vienas kepalėlis turi sverti 
0,88 kg. Kepalėliai svėrė: 890, 925, 920, 895, 
935, 900, 925, 920, 910, 895 gramus.

Patikrintas ir “Kaim iškų” . batonų svoris. 
Vienas batonas turi sverti 0 .4 kg. Faktiškai 
svėrė 400, 400, 400, 405, 405, 400, 400, 400, 
395, 400 gramų.

Parduotuvės vedėja nubėgo skambinti Į  
Duonos kepimo įmonę. O kas paaiškins, kodėl 
mus apvagia ? Tuo labiau, kad patikrinti vietoje 
negalime, parduotuvėje nėra kontrolinių 
svarstyklių...

Alm a K A R O S IE N Ė

“ Palangos” duonos buvo gauta 210  
kepalėlių, minėtų batonų - 800 vnt.

Patikrinime be S. Gerdvilos dalyvavo 
valstybinės inspektorės D. Bartaševičienė ir 
A. Balčiūnienė. "

Kalbėjome ir su parduotuvės vedėjos 
pavaduotoja B. Oginskiene. JI pasakė, jog 
parduotuvėje nėra vietos kontrolinėms 
svarstyklėms pastatyti, tačiau, jei žmonės to 
pageidauja, ką nors sugalvosiančios. O duonos 
kepalėlis, anot jos, visuomet mažiau svers, jei 
duona ilgėliau paguli parduotuvėje, kur Šilta ir 
išsiskiria drėgmė.

Viceministrams atlyginimai keliami 100 
proc., o studentams ir pensininkams - tik 5!
Antras pusmetis, kai valdžioje LDDP (buvę 

komunistai)... Prisim inkime prancūzųsovieto logų 
vertinimus, kom entuojant Lietuvos jvykius tuojau 
pat po rinkimų.

Vienas iš žym iausių Prancūzijos istorikų ir 
sovietologų A lenas Bezansonas jau tada sakė, 
kad vargu ar A. Brazauskas ir jo  draugai tiki 
kom unizmo utopija. Bet jie trokšta valdžios, kad 
mėgautųsi jos teikiam om is privilegijomis ir 
m onopolizuotų šalies turtus bei gerovę (mintis 
paimta iš spaudos - Aut. pastaba).

Prancūzų sovietologė FrancuazaTom yra sakiusi, 
kad ekonomikos problemų - nėrą o yra tik politinės.
0  buvę kom unista i struktūriškai priklauso 

gangsterių pasauliui, todėl, jiems valdant, mafijozinės

tendencijos ir korupcija tik sustiprės", - daro išvads 
Francuaza Tom, tyrinėjusi komunizmą.

Ir šiandien tai - akivaizdu: viceministrams 
atlyginim ai keliami 100 proc., o studentams ir 
pensininkams - tik 5! Valdančiosios, vadinamosios 
LDDP, beribis savanaudiškumas ta ip nuskurdino 
žm ones, kad tragiška jų padėtis gali sukelti rimtas 
socialines pasekmes.

Pastaruoju metu komunistų diktatūra tampa 
akivaizdi. Daugum iečių sprendimai neatitinka 
Konstitucijos, ji laužoma. Teisinė valstybė ne 
kuriama, bet griaunama. Kodėl? Kur tokiu keliu 
nueisime?

V ytau tas R A S E IK A

Š ia u l iu o s e  ik i b ir ž e l io  d e v in t o s  d ie n o s  s u r in k t a
BEVEIK 7000 PARAŠŲ, KAD STASIO LOZORAIČIO NEATLEISTŲ 
IŠ AMBASADORIAUS PAREIGŲ.

A lg ird o  K U L IK A U S K O  nuotr.

Net su mažyčiais 
kūdikiais...

Artėja birželio keturioliktoji. A r Įmanoma užmiršti, 
kad mūsų tautą ištiko siaubinga nelaimė, kad visai 
nekaltus žmones stumdė, ke ikė ir  p e r jėgą grūdo  
į  gyvulinius vagonus ne t su mažyčiais kūdikiais...
Jie taip graudžiai verkė, nes nelaimingos jų  motinos 
net vandens negalėjo paduoti. Tremties organizatoriai 
skubėjo visus sugrūsti į  vagonus, buvo žiaurūs, 
nesila ikė jo k ių  žmogiškumo normų. Žinome, kad tie, kurie to nepatyrė, netiki, kad galima 
taip elgtis.

Birželio keturioliktoji... Šią dieną privalom e susirinkti, pam inėti ir  pagerb ti kančiose  
užgesusius savo Tautos vaikus, nepagailė jusius savo gyvybės, kad būtum e laisvi ir 
nepriklausomi.

Jon as JO K Ū B A IT IS

Birželio 14-oji - Gedulo ir Vilties diena

“ IŠ VERGIJOS Į NELAISVĘ 
EILĖRAŠČIAI LYDĖJO...”

Pasakojimas apie buvusią tremtinę ZITĄ PAŽĖRIENĘ.
Tai istorija moters, kuri daug 

ce rgyveno : sė d ė jo  Š iau lių
kalėjimuose, bet nepalūžo, maionės 
neprašė, buvo nuteista ir ištremta. 
Sugrįžusi tiek daug vargo, kad kartą 
net pasakė, jog “ iš verg ijos grjžo j 
nelaisvę...”

Kiekvienas jos savarankiškas 
gyvenim o ž ingsn is  pažym ėtas 
didesniu ar mažesniu eilėraščiu. Ji 

'kam jų nesiūlė ir nespausdino, 
et rašė...

“Nejau ir žūsim e po  kojom
iz ija to?

Nejau sutryps mus žvėrys tie? 
Nejau vilties nė kibirkštėlės 

esimato?
Kad žūstam lyg vergai kokie?’’ 
Iš. eil. “Nejau?”
Sunku šiandien pasakyti, ar būtent 
eilėraštis, parašytas 1945 metų 

>alyje, paskatino Kuršėnų gimnazijos 
klasės m oksleivę Zitą kartu su 
augėm is nup lėšy ti plakatus, 
ituojančius eiti į 1947 metų vasario 
šimtos ar v ienuoliktos dienos 

ūkimus. O gal kitas?
Tai, be abejo, neturėjo jokios 

ikšmės. Mergiūkštė, kuriai 1946 m. 
kako 16 metų, dar nespėjusi išsiimti 
so, buvo suimta, tarsi baisiausia 
sikaltėlė buvo varom a per Šiaulių 
estą, pasodinta j kalėjimą.
- Anksčiau jaunimas buvo karštas 
rąsus, - sako ji. - M es nebijo jom e 
ko. Okupantu nekentė visi, tik 
kvienas kitaip.
Dvidešimt mėnesių ji buvo laikoma 
ėjime, pakankamai nesurandant 
lč|U ir nesudarant bylos. Ir bijojo 
’ieno, kad leistų pasivaikščiojim ų 
kalėjimo kiemą metu nematyti...

kuris buvo suim tas metais 
sčiau.
0  ka/p pasiekttave, je i naktys,

Jei šaltos grotos skiria nuo 
manęs?

Gal sužeistas, gal alkanas, gal 
plakamas?

Kenti balsias kančias’’.
(Eil. “Areštavus tėtį”)
Tėvą suėm ė už tai, kad buvo 

savanoris šaulys, kad padėdamas 
n e ra š tin g a m  ka im o  sen iūnu i, 
suge bėdavo  suna ik in ti įtartinų 
(paruoštų išvežti) žmogių sąrašus, 
padėdavo Lietuvos partizanams, o 
vėliau kurj laiką slapstėsi pas juos 
miškuose.
• Vėliau, grjžusj namp, jj suėmė. 

Žodžiu, tėvas ir dukra kalėjo kartu, 
bet nesimatė.

S u nku  buVo še š io likm e te i 
mergaitei būti atskirai, kankinamai 
už tai, kad mylėjo Tėvynę, brolj, 
seseris, motiną... Vienas eilėraščių 
skirtas mamai:

“M atau pro pintas geležis - 
saulutė leidžias.

Užgęsta žaros... Ir  baisu...
Tik nem atau  p as au ly je  . 

brangiausio veido,
Tik nežinau, mama, kur tu?
(Eil. “ Iš kalėjimo - mamai”) 
Teismas. (Jau kelintas!). Pagaliau 

vyko Respublikos aukščiausiojo 
teismo išvažiuojamasis posėdis. Zita 
nuteisiama 10 metų kalėti.

"...Vorkuta, šiaurė, amžinas jšalas. 
Tundra. Ir prakeikti agrastų pavidalo 
krūmai, kuriuos reikia kirsti 
Nežmoniškai pavargsta rankos, visas 
kūnas Prieš kertant ir raunant krūmus, 
reikia išsikasti (o paskui vėl užkasti) 
griovius. Vasarą krūmai bus sudeginti, 
o pelenai išbarstyti d irvom s tręšti.

Toks kasdieninis Zitos darbas 
taiybiniame ūkyje "Pobieda". Draugių, 
su kuriomis kartu plėšė nekenčiamus 
plakatus, čia nebuvo. Kai kurias išpirko

tėvai. Vieni, sako, net visą krautuvę 
pardavę... O Zita niekur nesiskundė, 
neprašė malonės, nerašė kasacinių 
skundų.

Po penkerių metų jai buvo leista 
vaikščioti be apsaugos, o 1953 metais 
mirė “ viso pasaulio darbo žmonių 
tėvas, vadas ir m okyto jas” . Kitais 
metais buvo peržiūrėta jos byla. Kaip 
teistą nepilnametę, Zitą reabilitavo, 
ir ji galėjo grjžti J Lietuvą. Sugrjžo, bet 
čia laukė ne pyragai: niekas nenorėjo 
priimti j darbą su “ suteptais” 
dokumentais.

Zita išvyko atgal, o 1958 metais 
jau grjžo nebe viena.

B ilieta i buvo  ik i N aujosios 
Akmenės. Tačiau kelyje susirgo 
vaikas, ir šeima nusprendė išlipti 
Šiauliuose, kur turėjo giminių.

Apsistojo trumpam, tačiau pasiliko 
visam laikui. Kai 1964 metais statė 
kooperatinius namus, Zita ir Antanas 
užsisakė vieno kambario butą. 
Didesnio buto tuomet jsigyti nepajėgė 
todėl ir dokumentuose nenurodė, 
kad turi tris vaikus, gimusius 
Vorkutoje: 1957 metais Kęstutį, 1959 
metais Vidmantą, 1964 metais 
Aušrelę... Vienas tik Nerijus gimė jau 
Šiauliuose 1971 metais. Tuometinės 
nam ų va ldybos  va idy to jas  tik 
patraukė pečiais: “ O ką daryti?” 

Taip ir gyveno vieno kambario- 
bute Talšos gatvėje, kol atsirado 
galimybė išsikeisti j dviejų kambarių 
butą, kuriame ir dabar gyvena.

Nepasakysi, kad tuometiniai 
Šiauliai labai jau patiko. Bet taip turėjo 
būti visur. Užtat eilėraštyje “ Prie 
amžinosios ugnies”  Z. Pažėrienė 
rašo:

'T u  Išniekinta, ugnie šventoji, 
įžiebta ant įsibrovėlių kapų - 
Negaliu praeiti nesustojus -

Apmaudas toks: norisi užpūst”.
O kokius kančių kelius teko Z. 

Pažėrienei drauge su vyru Antanu 
nu eiti, kol savo bute prisiregistravo! 
Visiems šiauliečiams gerai pažjstama 
buvusi pasų stalo viršininkė Gežienė 
tyčiojosi kaip jm anydama: žmoną 
registruoja, vyro - ne. Pagaliau teisybę 
p a vyko  p a s ie k ti t ik  V iln iu je , 
Aukščiausiame teisme.

Ji sutinka su daugelio nuomone, 
kad tokie žmonės kaip minėta 
Gežienė, turi būti teisiami. Už 
kyšininkavimą, tyčiojim ąsi, tarnybirij 
piktnaudžiavimą.

... Visą gyvenim ą ji negalėjo rasti 
geresnio darbo ka ip  valytojos - 
“ kalta" biografija. Tik kažkuriuo metu 
d irbo  ned ide liam e knygynėly je 
pačiame turguje. Užtat savo vaikams 
nuolat prim indavo:

"Nestatykite iš sm ėlio Kremliaus 
bokštų -

Ten grandinės kalamos. 
Atsiminkite: kiekvienas laisvės 

trokšta
Gyventi be laisvės neįmanoma”. 
Šiandien Z. Pažėrienė - antros 

grupės invalidė. Nepavyko sudėtinga 
operacija... Autorė jautria i reaguoja] 
visas gyvenim o sritis, jvykius. Visas 
kelias nužymėtas eilėmis. Ir nors daug 
pilėraščių tokių, kuriuose skamba 
priekaištai dėl varg ingo gyvenimo, 
žm onių  rūpesčių  ir skausm ų, 
užterštos Lietuvos - " Teka upės, 
purvinos negyvos, ne, ne upės - 
kanalizacijos grioviai. Alyvos žydi. 
A r alyvos? Bekvapiai Ir bespalviai 
jų  ž iedai’’ - nuskam ba ir tokie vilties 
teikiantys posmai:

“Gal dar įvyks stebuklas iš 
stebuklų,

G al laisvės dar sulauksim".
J o n a s  A Š K IN IS

naujienų šiupinys
Tęsiasi šmeižto kampanija prieš 

eksprem jerą G. Vagnorių Ir 
eksmlnistręE. Kunevičienę. Todėl 
Tėvynės Santaros politinės orga
nizacijos kreipėsi (LR Generalinę 
prokuratūrą, reikalaudamos Iškelti 
baudžiamąsias bylas dėl sąmo
ningai organizuoto šmeižto Ir 
pareigūnų pareigybinių (galiojimų 
viršijimo, paželdusio Seimo nario 
G. Vagnoriaus asmenines teises.

Laikinai einantis Genocido 
tyrimo centro vadovo pareigas 
Arvydas Starkauskas pabrėžė, kad 
ypatingos svarbos archyvai (KGB 
archyvai) turi n e tik  istorinę vertę 
bei turi būti akademiškai tiriami, 
bet Juose yra skubiai tirtinos 
medžiagos, iš kurios galima surinkti 
in fo rm ac iją  ap ie  L ietuvoje  
tebeveikiančias KGB struktūras. 
A. Starkauskas pažymėjo, kad 
Lietuvoje Išlikęs KGB archyvas yra 
unikalus, gerokai turtingesnis už, 
pvz., Latvijoje ar Estijoje išlikusius 
KGB archyvus. Pagal archyve 
esančius duomenis galima atkurti 
visą Lietuvoje veikusį agentūrini 
tinklą. A. Starkauskas apgailestavo, 
kad po AT 1990 m. kovo mėn. 
p are išk im o , rag inančio
nebendradarbiauti su užsienio 
valstybių slaptosiomis tarnybomis, 
nebuvo priimta teisinė KGB agentų 
amnestija, galėjusi sustabdyt) labai 
didelio skaičiaus žmonių, (painiotų 
( Šios tarnybos tinklus, šantažavimą.

Visuom eninė Konstitucijos  
sau g o s kom isija  išp la tin o  
pareiškimą, kuriame sakopia, kad 
Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Kazys Bobelis yra JAV pilietis, 
prisiekęs svetimai valstybei. Todėl 
negalėjo būti renkamas Seimo nariu 
ir negali juo būti dabar, nes grubiai 
pažeistas LR Konstitucijos 56 
straipsnis.

Po truputj I Šiaulius iš Sibiro 
pradeda grįžti tremtinių šeimos. 
Neseniai miesto valdybos potvarkiu 
tremtiniams paskirti du butai.

(registruotos kelios visuom e
ninės organizacijos: vaikų estetinio 
lavinimo studija “Svajokliai” , mies
to  Rericho draugija , Profesinių 
sąjungų susivienijimas Ir “Rotary” 
klubas.

a u d r o s  a l ė ia



ponioms ir 
panelėms ,

M A LTIN IA I
12 bu lv ių , 2 kiaušinia i, 1 stik linė  

m iltų, 0,5 s tik linės džiuvėsėlių, 2 
stik linės grybų padažo, druskos ir 
tru pu tis  cukraus, 1 šaukštas sviesto, 
taukų arba alie jaus.

Virtas bulves sugrūsti arba sumalti, 
jdėti miltų, druskos, cukraus, viską 
suminkyti ir padaryti maltinius. Juos 
pabarstyti miltais, suvilgyti išplaktame 
kiaušinyje, pavolioti pyrago 
džiuvėsėliuose Ir kepti taukuose, 
lydytame svieste arba aliejuje.

Maltinius, užpylus tirpytu sviestu su 
grietine, grybų, pomidorų ar krienų 
padažu, duoti j stalą.

BU LVIŲ PJA U S N IA I
6 bulvės, 1 riekelė duonos, 3 

ša ukš ta i p ieno , 2 k ia uš in ia i, 2 
š a u k š ta i m iltų ,  0,5 s t ik lin ė s  
d ž iu v ė s ė lių , 2  š a u k š ta i s ū r io  
( ta rk u o to ) , 1 š a u k š ta s  ta u k ų , 
petražolių lapelių, d ruskos.

Virtas bulves sugrūsti ir sumaišyti su 
svieste pakepintais duonos trupiniais, 
įdėti kiaušinį, druskos, miltų, petražolių 
lapelių. Ant miltais pabarstytos lentos 
masę iškočioti 1 cm storio sluoksniu, 
išpjauti apvalainius paplotėlius, 
suvilgyti kiaušiniu, apibarstyti 
džiuvėsėliais ir išvirti taukuose. Po to 
apibarstyti tarkuotu sūriu.

A P K E PA S
8 bulvės, 3-2 kiaušin ia i. 1 šaukštas 

sviesto, 0,5 s tik linės pieno ar du 
š a u k š ta i g r ie t in ė s , 2 š a u k š ta i 
ta rkuo to  sūrio, druskos.

Virtas bulves supjaustyti griežinėliais 
arba žalių bulvių griežinėlius iškepti ir 
sudėti į sviestu išteptą, džiuvėsėliais 
išbarstytą apkepo indą, aliuminę 
keptuvę ar dubenj, Išplaktais 
kiaušiniais, pridėjus druskos, truputį 
pieno ar grietinės, užpilti bulves. Viršų 
pabarstyti tarkuotu sūriu, palaistyti 
sviestu ir apkepti orkaitėje, kol paviršius 
pageltonuos. Apkepą j stalą duoti su 
visu indu, kuriame kepė.

B U LVIŲ  IR  VA R Š K ĖS  
AP K E PA S

8 bulvės, 1 kg varškės, 1 kiaušinis, 
druskos, 1 stik linė  pieno, 1 šaukštas 
taukų.

Varškę pertrinti per rėtj, jdėti druskos, 
kiaušinj, truputj atskiesti pienu ir 
išmaišyti.

Virtas bulves, supjaustytas 
griežinėliais, arba žalių bulvių 
griežinėlius paspirginti riebaluose ir 
sumaišyti su varške. Viską sudėti j 
sviestu išteptą apkepo indą ar dubenj, 
apdėti sviesto gabaliukais Ir kepti 
orkaitėje, kol paviršius gražiai pagels. 

P U P E L Ė S  SU  P O M ID O R Ų  
PA DA ŽU

2 s tik linės pupelių , 1 šaukštas 
sv ies to  a r taukų, 3 šaukšta i pom idorų 
košės, 2 šaukšta i g rie tinės, druskos.

Pupeles perrinkti, nuplauti, išmirkyti 
ir virti nesūdytame vandenyje. Vandenį 
nupilti, pridėti sviesto ar taukų, druskos, 
pomidorų košės, jei yra, porą šaukštų 
grietinės ir ketetą minučių patroškinti.

Karštos pupelės tinka prie mėsos 
arba kaip antrasis patiekalas, apdėjus 
pyrago skrebučiais. Skanaus.

MIELI ŠIAULIEČIAI,

P o nia JA DVYG A

Artėja Gedulo ir Vilties diena. Ta proga 
Šiauliuose organizuojam i šie renginiai:

Ś. M. BIRŽELIO 14 D. 10 VAL. NUO ŠVENTO PETRO IR 
POVILO BAŽNYČIOS žygiuos eisena į  KRYŽIŲ KALNĄ Žinoma, 
šiam žygiui kiekvienas dalyvis privalo apskaičiuoti savo jėgas.

BIRŽELIO 14 D. 17 VAL. ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE BUS 
GEDULINGOSŠV. MIŠIOS užvisus mirusius mūsų tautiečius. O jų  
būta ne tik tremtyje bei lageriuose, bet ir  įvairiuose užsienio 
kampeliuose. O kiek nežinomų didvyrių palaikų dar slepia Lietuvos 
žemė, kiek troškusių laisvės ir  jos nesulaukusių! Jiems visiems 
mūsų malda bus labai reikalinga. Nors pusvalandžiui atitrūkime 
nuo savo kasdienybės ir  tylia i prisiminkime, kad ir  mes kada nors 
susitiksime su mirtimi...

BIRŽELIO 14 D. 18 VAL. po šventų M išių labai trumpai 
susikaupsime prie TAUTOS KANČIOS PAMINKLO, esančio Šv. 
JURGIO BAŽNYČIOS ŠVENTORIUJE. Po to pe r mažąjį pėsčiųjų 
tiltą persikelsime į  Kauno gatvę, kurios gale prie geležinkelio 
rampos pratęsime susikaupimo valandėlę, prisim insime tremtį ir 
baisias jos pasekmes mūsų tautai. Kaip visada, čia padėsime 
gėlių, uždegsime žvakes, dainuos mūsų choras. Tikimės susitikti 
su skautais, Lietuvos kareiviais, savanoriais, šauliais ir  kitų organizacijų 
atstovais. Kviečiame ateiti visus, kam nesvetima mūsų istorija, kas 
abejoja genocido žiaurumu ir tuo, ką pasakoja sen i žmonės.

TĄ PAČIĄ DIENĄ 20 V A L  visi šventės dalyviai p e r d id įjį viaduką 
Tilžės gatve ateisime į  SAULĖS BERNIUKO AIKŠTĘ. Eisenoje bus 
nešamos lentelės su tremties bei įkalin im o vietų pavadinimais. 
Kam bus įdomu, galės prisijungti prie šių būrelių ir  arčiau susipažinti 
su ten pabuvojusiais žmonėmis. Jie - tai gyvoji mūsų istorija.

O 20.30 VAL. šventę perkelsime prie TALŠOS EŽERO. Mūsų 
liūdnus prisiminimus čia teišsklaido vilties varpeliai. Uždegti laužai 
teprim ins senovės lietuvių šventą ugnį, lietuvių stiprybę ir drąsą 
kovos žygiuose. Lietuva daug kentėjo, bet n iekad neprarado vilties. 
Nors dabar esame suspausti materialiai, bet neturime teisės pasiduot' 
moraliai. Tad aukštyn gaivas, m ieli tautiečiai.

Nuoširdžiai kviečiame visus visus į  birželio 14 dienos renginius.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Brangūs Šiaulių krašto žmonės.
Kreipiamės j  visus, parašiusius pareiškimus dėl žemės ir 

kito išlikusio turto susigrąžinimo.
Lietuvos Seimas, pažeisdamas Konstituciją ir mūsų visų 

teises, bando galutinai nacionalizuoti mūsų žemę.
Kviečiame šių metų birželio 15 d. nuo 9 val. rinktis Vilniuje 

prie Seimo rūmų j  pasitarimą - piketą.
Jeigu šiandien neapginsime savo žemės ir teisių, rytoj gali 

būti vėlu.
Veiks konsultacinis punktas žemės susigrąžinimo klausimais.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

Lietuvos Žem ės Savininkų sąjungos P rezid ium as

DĖMESIO!
Kauno Technologijos Universiteto 
Šiaulių fakultetas (Vilniaus g. 141) 

skelbia konkursą 
nuomoti 100 kv. m. patalpai, 

skirtai ūkinei, kom ercinei veiklai. 
Pradinė 1 kv. m kaina - 450 tl. 

Kreiptis telefonu ■ 34767.

f  P A R D U O D U : ^
spalvotą te levizorių  "Š ile lis” (jstriža inė 32 cm ), 

nespalvo tą  te levizorių  “T au ras" (paskutin io m odelio ), 
m u le lin ę  krosnelę (tem . 90 0  laipsn. C, kam era  

300x190x12 0  m m , 2 2 0  V).^  Teirautis te le fo n u  3 8 3 2 7 . ^

Ar jau užsisakėte
“Aušros alėją”?
Ne? Tai paskubėkite.

Nuo liepos pirmos dienos laikraštis jus lankys du kartus per savaitę. Tai 
- pigiausias Šiaulių krašto laikraštis ir nenuobodus. Dabar čia rasite jau 
visos savaitės televizijos programą. Tik čia drąsiai ir atvirai parašoma tiesa. 
Mes nebijome kritikuoti net biurokratų prokurorų ir valdininkų. Mes vieninteliai 
įvardijome cukraus pažadukus - UAB “ Aura" steigėjus...

Užsiprenumeruokite mūsų laikraštį. Tai galima padaryti u i  
talonus. Ką gali žinoti, gal vėliau / /  Jums teks pirkti už litus...

Prenumeratos kaina ketvirčiui - tik 
270 tl (su pristatymu į namus).

Mūsų laikraštį jau galės užsiprenumeruoti ir Šiaulių rajono žmonės. 
Tereikia tik kreiptis j savo laiškininkus. Šiauliečiams “Aušros alėją" 
prenumeruoja įmonė “TVARKA” (informacija telefonu 56784) ir mūsų 
redakcija.

Joniškiečiai prenumeratą gali prasitęsti užsukę j muziejų pasjo darbuotoją 
Joną BILEVIČIŲ (adresu Livonijos 7, Joniškis) arba skambinkite telefonu 
52573. Ateisime, užprenumeruosime.

Užsisakykite “Aušros alėją”. N enusivilsite.

TELEVIZIJOS PROGRAMA 
SAVAITGALIUI

Penktadienis, birželio 11d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.50 Matematikos brandos 

egzamino užduotys. 8.55 Programa.
9.00 Ir šeimai, ir namams. 9,30-10,15 
Grįžulo Ratai. 18,00 Žinios. 18,10 
Leandrą. 18,30 Katalikų TV studija.
19.00 Žinios. 19.10 TV serialas 
"Kaimynai". 19.35 Juokingiausi 
Amerikos žmonės. 20,00 Verslo 
pulsas. 20.30 Labanakt, vaikučiai.
21.00 Panorama. 21.30 TVžaidimas 
"Taip. Ne". 22.30 Laisvės alėja 22.45 
Tai bent šou. 23.15 Vakaro žinios,
23.30 Videokaukas.

OSTANKINO PROGRAMA
14.00 Naujienos. 14.20 Programa.

14,25 Bridžas. 14.50 Biznis. 15.10 
Animacinis f. "Bitė Maja". 15.35 
Muzikinė prognozė. 16Д5 Fokai bis 
suvyskupuVasilijum. 16,20Rokas. 
T7:00 NaujiSriös: 17.20 Rodo 
tarpvalstybinis "Ostankino" kanalas.
17.40 Apie orus. 17.45 Žmogus ir 
jstatymas. 18.15 Amerika su M. 
Taratuta. 18.45 Stebuklų laukas.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40Savaitėsžmogus.
20.55 TV men. f. "U g n ies  
manekenai” . 21.45 Politbiuras. 22.20 
Koncertas. 23.20 Autošou. 23.35 
H itkonve je ris . 0.35 S paudos 
ekspresas.

RUSIJOS PROGRAMA
11.05 TV men. f. "Santa Barbara" 

178 ser, 16.50 Penktadieninis V, 
Disnėjaus f. 19.00 Naujausios žinios. 
19.25TVmen.f. "Dar viena paslaptis" 
premjera.

Animacinis f, "Princas ir undinėlė". 
14.50Sportoprograma. 15,30Grok, 
armonika. 16.15 Raudonas kvadratas.
16.55 Šaunusis septynetas. 18.00 
Meninis f. “ Ištikimi draugai". 1954.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 Nauja Rusija. 21.30 
Kas? Kur? Kada? 22.30 Šventinis 
koncertas.

RUSIJOS PROGRAMA 
11.20 Meninis f. "Išgyvensim iki 

pirmadienio". 15.20 Rodo "K-2", 
Amerikosžvaigždės. 15.50Futbolas 
be sienų. 19.00 Naujausios žinios.
19.20 Reklama; 19,25 TV meninio f. 
“ Stepano Gusliakovo haremas", 
premjera. 23,50 Naktinis seansas. 
Meninis f, "Užmušti "Šakalą".

Šeštadienis, birželio 12 d 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.50 Pagrindinės m okyklos 

gimtosios kalbos ir literatūros 
užduotys. 9.00 Programa vaikams 
"Vyturiams irpelėdžiukams". 10.00 
Ir šeimai, ir namams. 10.30 
Krikščionio žodis. 10.40-11.30 
Santarvė. 17.00 TV albumas. 18.00 
Žinios. 18.10 Iš vakarų pakrantės.
18.40 Džog džo 39.19.20 Olandiškas 
pavasaris LTV. 19.40TVkonkursas 
"Žąsino Moliūgo pliuškė". 20.00 
Lietuvos kino studijos f. "Iliuzijos".
20.20 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
Panorama. 21,30 Po savo stogu. 
Provincija. 22.15 Vokiečių TV 
detektyvinis t. iš serijos "Senis". 
'Šaltai suplanuota” . 23.15 Vakaro 

žinios. 23.30 Labirintas. 
OSTANKINO PROGRAMA 
11.35 M eninis t. "Vasilijus 

Buslajevas". 13.05 Muzikinis! 14,00 
Naujienos. 14.20 Programa. 14.25

Sekmadienis, birželio 13 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Programa, 0.05 "Worldnet" 

laida apie biznio ugdymą. 8,30 
Lietloto. 8,35 Kalendorius,8,45 TV 
albumas. 9.15 Sveikatos abėcėlė.
9.30 Programa vaikams. 10.05 
Koncertas. 0 30 Krepšinio pasaulyje. 
11.10 Peržengus 2000-uosius. 12.00 
Dainuoja N. Ambrazaitytė, 12.30 
Vienas pasaulis. 13.00 Dok. filmai.
13.30 Sveikinimų koncertas. 14.45 
Kelias. 15.05 Religijos valandėlė. 15.35 
Ruošiamės Šv. Tėvo vizitui. 16,05 
Laida lenkų kalba. 16.40 Gimtinė
17,05 Žinios, 17.10 Kino klubas, 19,00 
Muzikos ir poezijos vakaras Gedule 
ir Vilties dienai. 21.00 Naujienos 
Nuomonės. 21.40 Kalbos viktorina 
“ Moki žodį - žinai kelią” . 22.40 
Amerikiečių detektyvinis serialas "Tvin 
Pykso miestelis” . 4 serija. 23.15 
Vakaro žinios. 23.45 Renkame TV 
žiūrovų “ Mis Lietuva-93".

OSTANKINO PROGRAMA
14.00 Naujienos, 14.15 Programa

14.20 D ialogas eteryje. 15.00 
Panorama. 15.40 TV locija. 16.00 
Animacinis f, 16.55 Futbolas. 18.50 
Apie orus. 18.55 Ak tu, mano 
čigoniškas gyvenime. 19.35 Anšlagas. 
Anšlagas. 20.55 Reklama. 21.00 
Rezultatai. 21.45 Sporto savaitgalis
22.00 S va jonės s to tis , 23.00 
Naujienos. 23.20 Rytinė žvaigždė.
24.00 Paradiso kokteilis.

RUSIJOS PROGRAMA
8.25 Geriausios NBA varžybos.

15.50 Gyvūnijos pasaulyje. 16.50 
Stebuklingas V. Disnėjaus pasaulis.
19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Reklama. 19.25 M enin is  f 
"Lenktynės” . 21.10 V, Poznerio 
Amerika. 21.25 Kaukių šou. 22.35 
Formulė-1. Didysis Kanados prizas
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