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KUR TA MAFIJA?
B arbora K IRK ILAITĖ
Kažkada seniai seniai, 

audringaisiais 1988-aisiais metais, 
pirmajame Lietuvos persitvarkymo 
Sąjūdžio mitinge Šiauliuose, Saulės 
laikrodžio aikštėje, tuometinis LKP 
m iesto kom ite to  p irm asis  
sekretorius Vaclovas Volkovas 
retoriškai paklausė susirinkusiųjų:

- Kur tie biurokratai?
- Pas jus, partijos komitete, - 

atsakė tada studentams gerai 
pažjstamas dėstytojas Mindaugas 
Stakvilevičius.

Ši drąsi frazė buvo lemtinga. 
Šiandien Mindaugas Stakvilevičius - 
garsus Lietuvoje žmogus, Lietuvos 
Respublikos Seimo narys.

Ne vienas Lietuvos gyventojas 
klausia: kur ta mafija? Atsakymą 
bando pateikti "Lietuvos rytas", ap
rašinėdamas Tauragės reketininkų 
bylą. Dienraštis "iškniso”  unikalios 
medžiagos apie “ garsios" Tauragės 
asmenybės A. Pūkelio ("Šviniaus") 
artimus ryšius su kai kuriais valdžios 
pareigūnais.

"Lietuvos rytas" gavo "švin iaus" 
pokalbio su atsakingu Tauragės 
rajono darbuotoju pokalbio telefonu 
jrašą:

V ažiuosim  antradienj. 
Važiuosim visi (...) - Andrikio 
aplankyti. Matei,kur jis sėdi dabar.

-Kur?
- Nematei? Nu n... (keiks

mažodis). Jau viskas, nebe advo
katas. Brazausko patarėjas. Televi
zorių žiūriu - Prezidentas Brazaus
kas; kamerą pasuka, šalia Jo Rimas 
sėdi, Andrikis. Viskas advokatystei, 
labanaktis, - jau sėdi vyriausybėj.

-Ta ip  ir turėjo būti.
- Paskambinau jam, sakau jau 

iš... (keiksmažodis), Rimai, nenorėsi 
šnekėt. Ale baik, sako.

- Reik pasikviesti, kad atvažiuotų 
kada pas mane. Dar Ir Brazauską 
pasikviesim".

Prezidento patarėjas valstybės ir 
te isės  klausim ais R. A ndrik is  
neneigia, kad yra buvęs “Šviniaus" 
kompaniono advokatu.

["Lietuvos ryto" klausimą, ar iš jo

pokalbio su “ Šviniumi" negalima 
susidaryti vaizdo, jog jų santykiai 
peržengę oficialių kliento ir advokato 
santykių ribas (vienas pas kitą 
nakvoja irt. t.), Prezidento patarėjas 
atsakė: "D ieve, na, jau tik
nenorėčiau, kad man nurodytų, kur 
nakvoti ir su kuo... Tai požiūrio 
klausimas. Kliento ir advokato 
santykiai yra tokie subtilūs"...

Beje, kalbėdamas su Tauragės 
garsenybe p. R. Andrikis jj jspėjo, 
kad telefono klausomasi. Jeigu 
skaitytojai pamena, spauda rašė ir 
apie p. Andrikio domėjimąsi B. 
Dekanidzės byla. Taigi tuos, kuriuos 
1988 metais p. M. Stakvilevičius 
vadino "kanceliariškai" - biurokra
tais, šiandien, artėjant prie 5-ųjų 
Nepriklausomybės atkūrimo pa
skelbimo metinių, žmonės popu
liariai [vardijo - mafija. O gal tauta 
mano, kad Prezidentui reikia patarė
jų korupcijos klausimais? Ar atsiras 
koks nors M. Stakvilevičiaus pase
kėjas, kad 1995-aisiais pasakytų, kur 
yra mafija?

KO PASIEKSIME DIDINDAMI 
ALAUS KAINĄ?

KALENDORIUS

ŠIA N D IEN  - 61 - oji 
M ETŲ  D IEN A

SAULĖ Teka 7.08
Leidžiasi 17.54 
Dienos ilgumas 10.46

MENULIS Jaunatis nuo
kovo 1 d. 
Teka7.03.Leidžiasi 19.30

VARDADIENIS:
Elena, Marcelinas, 
Eitautas, Dautartas

R Y TO J - 62-ji 
M ETŲ  D IEN A

SAULĖ Teka 7,05 
Leidžiasi 17.56 
Dienos ilgumas 10.51

MĖNULIS Jaunatis nuo 
kovo 1 d.
Teka 7.23 
Leidžiasi 20.43

VARDADIENIS:
Kunigunda, Nonita, 
Uosis

P etras K U D R IC K IS
Neseniai Lietuvos vyriausybė 

spustelėjo ir vieną pelningiausių 
Lietuvoje alaus pramonę, [vedus 15 
procentų, bet ne mažiau kaip 40 et, 
vienam alaus litrui akcizą, pigiausio 
"Sodžiaus" alaus kaina, išvežamo 
pro daryklos vartus, šoktelėjo nuo 
51 iki 71 cento. O kur dar prekybinis 
antkainis? Prekybininkai jj skaičiuoja 
taip pat jau nebe nuo 51, o nuo 71 
cento. Padidinus alaus kainą,

sumažėjo jo vartojimas, tuo pačiu ir 
gamyba. Mažiau darbo turi alaus 
gamintojai bei su šia pramone 
susijusios kitos pramonės šakos ir 
net žemės ūkis. Būtent jis, nes 
pagrindinę žaliavą - miežius ir 
apynius - alaus pramonei tiekia kaip 
tik žemės ūkis. Čekoslovakijoje 
šeštajame dešimtmetyje netgi buvo 
paplitęs šūkis "Gerkite alų - padėkite 
žemdirbiams".

Nukelta | 2 p.

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI!
Prasideda II ketvirčio “A ušros alėjos” p ren u m era ta  
Šiaulių m ieste - įmonėje “Tvarka”:

1 mėn. -3  Lt
3 m.ėn. -9  Lt

Pensininkams 1 mėn. - 2,4 Lt
Ir invalidams 3 mėn. - 7,2 Lt
(pateikiant pažymėjimą)

Šiaulių miesto Ir rajono paštuose:

1 mėn. -3,17 Lt
3 mėn. 9,51 Lt

Pensininkams 1 mėn. - 2,5 Lt
ir invalidams 3 mėn. - 7,5 Lt
(pateikiant pažymėjimą)

Prenumeruokite!
Tai pats pigiausias laikraštis!

KOL KAS PARTIJOS 
NEBUS

Alfonsas DAUNYS
Praėjusj šeštadienj Šiaulių miesto 

ir rajono politiniai kaliniai, partizanai, 
rezistenta i sus irinko  j ra jono 
savivaldybės salę. Sprendė, ar jiems 
dėtis j kuriamą politinių kalinių, 
partizanų, rezistentų partiją.

Susirinkimą pravedęs gyd. J. 
Leonavičius kvietė visus gerai 
apmąstyti, ar nepakenksime sau, 
jkūrę dar vieną partiją, šitaip išskaidę 
savo jėgas. Politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos pirmininkas J. 
Močius pritarė pranešėjo žodžiams 
Ir kvietė visus laikytis vienybės. Po to 
atvykęs svečias iŠ Kauno, 
kuriamosios politinių kalinių partijos 
a tstovas Z igm as M edeneckas 
aštriai pasisakė ne tik prieš LDDP, 
bet ir prieš dešiniąsias partijas bei jų 
veikėjus, ypač jžeisdamas bendrijos

vadovą Stasiškj. Svečias nurodė, 
kad naujai susikūrusi politinių 
kalinių, partizanų, rezistentų partija 
galėsianti visapusiškai atstovauti 
Lietuvai.

Diskusijos dar labiau jsiliepsnojo 
susirinkimui baigiantis. K  Vaišvilas 
apramino jsiaudrinusius veikėjus ir 
kvietė vienytis, š j kartą šiauliečiai, 
buvę politiniai kalin iai, pakluso 
protingam žodžiui ir kauniečio 
nepalaikė. Tik du iš visų 
susirinkusiųjų balsavo už naujos 
partijos įkūrimą. Buvo ir 
nesupratusių, kas čia vyksta, kodėl 
iširo vienybė, ir abejojančių, kuris 
kelias te is ingesnis. D idžio ji 
dauguma atmetė prielaidas šiai 
partijai jkurti, nutarė palaikyti 
bendriją bei kviesti savo vadus ir vėl 
susivienyti j vieną sąjungą.

SUSIRINKUSIEJI GALĖJO 
ŽIOPSOTI, KLAUSYTIS IR 

SUSIDOMĖTI
Irena B IJE IK IEN Ė
Penktadieni Šiauliuose, Parodų 

rūmuose, vyko džinsų šou. Šis 
renginys susidėjo tarsi iš dviejų 
dalių: buvo  a tida ryta  Jo litos  
Udrienės monotipijų paroda, skirta 
džinsams, ir vyko šiuolaikinių 
drabužių, pasiūtų iš džinsinio

audinio, demonstravimas.
Jolita Udrienė nustebino visus, 

su te ikdam a galim ybę naujai 
pažvelgti j mums kasdieniu drabužiu 
tapusius džinsus. Dailininkė sakė, 
kad po magistro darbo ji norėjo 
padaryti kažką naujo.

Nukelta [ 2 p.

Socialinės rūpybos skyriaus vedėja 
R. Musneckienė informavo, kas 
padaryta, rūpinantis invalidais.

Sudarytos sąlygos invalidams 
nuvykti j reabilitacijos centrą specialiu 
m ikroautobusu, centre jrengtas 
specialus įėjimas, taikom osios 
terapijos kabinetas, keltuvai j vonias, 
specialus tualetas.

Kasmet organizuojami siuvimo ir 
mezgimo kursai žmonėms su negalia

Renkamos žinios apie globos 
reikalingus žmones,jiems steigiamos 
socialinės reablitacijos jstaigos.

Nuo Lieporių prekybos centro iki 
autobusų stoties (per senąjį viaduką) 
jau galima atvažiuoti invalido 
vežim ėliu. Tačiau atvažiavus 
neįmanoma su vežimėliu patekti j 
savivaldybę, polikliniką, teatrą... 
Nedaroma net to, kam jokių lėšų nei 
rekonstrukcijų nereikia - neskelbiami 
stotelių pavadinimai pro Aklųjų 
kom binatą  važ iuo janč iuose 
autobusuose...

Architektūros ir urbanistikos skyrius 
įpa re igo tas kon tro liuo ti, kaip 
gyvenamoji aplinka pritaikoma 
invalidų poreikiams, statant ir 
rekonstruojant pastatus.

*  *  *

Patikslinta karšto ir šalto vandens 
prietaisų įrengimo ir eksploatacijos 
tvarka. Laikinai sustabdytas naujų 
licencijų šiems prietaisams jrengti 
išdavimas, o Valstybinei vandens 
tiekimo jmonei pavesta tikrinti jau 
jrengtus prietaisus. Už patikrinimą, 
remontą prietaisų keitimą pasibaigus 
garantijos laikotarpiui privalo mokėti 
abonentas. Priešingu atveju skaitiklio

eksploatavimo sutartis bus nutraukta 
*  *  *
Paskirstytas 1 m ilijono litų 

lengvatinis kreditas iki 1992 02 13 
(kurtoms gyvenamųjų namų statybos 
bendrijoms (Basanavičiaus 74a ir 
Radviliškio 62).

A psvarsty ti Vaikų ligoninės 
chirurginio korpuso statybos rangos 
konkurso rezultatai. Kapitalinės 
statybos skyrius įpareigotas pasirašyti 
sutartj su konkursą laimėjusia AB 
“ Arkada"

*  *  *

Šiaulių miestelėnams žinotina, kad 
Savivaldybė rūpinasi ne tik valdiškais 
pastatais (sakysime, "Laiko" kino 
teatras, Santuokų rūmai, 
Tuberkuliozės dispanseris ir kt.), tirtais, 
paminklais, fontanais, laikrodžiais, 
parkais, kapinėmis, sąvartynais, 
ežerais... Pastarojo posėdžio 
medžiaga rodo, kad suskaičiuoti ir 
kelio ženklai (2626), autobusų stotelių 
ženklų stovai (60), umelės šiukšlėms 
miesto gatvėse (321). Visa tai privalo 
turėti konkretų šeimininką o jo darbas 
- konkretų įvertinimą. Net dumblas 
Rėkyvos ežere yra miesto nuosavybė, 
ir miesto valdyba neprieštaraują kad 
AB "Rėkyva" ištirtų Jo išteklius. Bet 
tik atsižvelgiant j ekologų principines 
nuostatas, bus svarstoma sapropelio 
gavyba.

Visa ta! rodo, kad miestui labai 
svarbu turėti (kovo 25 d. išsirinkti) 
labai gerą sąžiningą ir atsakingą 
savivaldybę.

parengė Leonlja 
MALAKAUSKIENĖ



KO PASIEKSIME DIDINDAMI ALAUS KAINĄ? jog alus padeda geriau virškinti maistą

Atkelta Iš 1 p.
Pasak Šiaulių alaus daryklos 

"Gubernija”  technikos direktoriaus 
E. Kairio, nors didesnj kiekj žaliavų 
(miežių, apynių) šiuo metu alaus 
pramonė perka iš užsienio valstybių, 
tačiau po truputj auginti salyklinius 
miežius, apynius buvo bepradedą 
išmokti ir mūsų ūkininkai.

Nors alaus gamyba yra tiesiogiai 
priklausoma nuo jo suvartojimo 
(vasarą paklausa didesnė), 
‘'Gubernijoje” pastovų ir palyginti 
neblogai apmokamą darbą turi per 
200 žmonių. Praėjusiais metais 
"Gubernija" pagamino per 10 mln. 
litrų alaus. Iš gręžinio, esančio 
"Gubernijos" teritorijoje, išsiurbta 1250 
tūkst. litrų mineralinio vandens. Šiuo 
metu "Gubernija" gamina 7 rūšių 
alų, 5 rūšis nealkoholinių gėrimų 
(limonado) ir mineralinj vandenį.

Žemdirbių pavydui priminsiu, jog 
mineralinis vanduo, j kurį įmonei 
belieka pridėti angliarūgštės ir jį 
supilstyti j butelius, kainuoja 51 centą 
(25 centus kainuoja butelis, 26 centus 
-vanduo). Už pieną žemdirbiai praė
jusią vasarą gaudavo vos po 20 centų.

Taigi akis badyte bado šiandieninis 
prekių iržmogaus darbo įvertinimas, 
jo kurioziškumas. Sunku vertinti 
valstybės kišimąsi, dirbtinu būdu 
didinant alaus kainą. J tai neatsakė ir 
"Gubernijos" vadovai, nes, anot jų, 
ne jie tai sugalvojo. Belieka tik spėlioti, 
ar valstybė šios dar gyvuojančios 
pramonės šakos sąskaita siekia 
aplopyti valstybės biudžetą ar, dirbtinu 
būdu didindami alaus kainą atveriame 
žaliąją gatvę masiškai į Lietuvą 
plūstančiam, pagamintam iš chemijos

todėl žmonės, kurie labiau linkę j 
apsisvaiginimą negu į atsigaivinimą, 
visada mieliau pirks pastarąjį. Jeigu 
taip, kam tai naudinga? Neatrodo, 
kad, lenkdami žmones prie stipresnio 
gėrimo, ką nors geresnio pasieksime. 
Lietuva prasigėrė ne dėl to, kad gero 
miežinio alaus padaugėjo, o dėl to,

tartum elgeta su terba. Šitas tolimas 
tikrojo alaus giminaitis siautėjo stribų 
ir partizanų laikais ir padarė tiek daug 
blogo. Jau matosi ir vakarietiškojo 
spirito statinių laižymo rezultatai, o 
vien tik per pastaruosius kelerius 
metus sergančių alkoholinėmis 
psichozėmis žmonių padaugėjo

Gydytojai patvirtina, jog Pilzeno alus 
tikrai tirpdo akmenis kepenyse, bet 
vis dėl to geriau gerti mineralinį 
vandenį.

Alus turi du pavojingus 
komponentus - apie 3 proc. alkoholio 
ir didelį kaloringumą. Vienas litras 
alaus maistingumu prilygsta 200 g 
dešros. Ir viena, ir kita,nesaikingai 
naudojant, tampa pavojumi sveikatai.

Bet argi yra produktų, kurių perteklius 
nebūtų pavojingas sveikatai.

Ar nederėtų valstybės vyrams 
pamąstyti, kokiomis priemonėmis 
geriau stiprinti blaivybę ir valstybės 
biudžetą: alaus sąskaita, ar stiprių 
a lkoho lin ių  gėrim ų perdavimu 
valstybės monopoliui?

Algirdo ŠVOBOS nuotraukos

Šiaulių alaus darykla “ G ubern ija”
kad jo nebeliko. Senesnieji žmonės 
gerai prisimena, kaip kokybišką 
miežinį alų й Lietuvos išstūmė naminė 
degtinė, įvairiausias smirdalas, 
pagamintas iš cukraus, iš runkelių. 
Pastarąjj pagal apkvaltinimo laipsnį 
rūšiavo į "patuburoką, džingasą, 
zurzą, purpalą". Beje, nuo"purpalo" 
paprastai paleisdavo vidurius. Kas 
tokius pavadinimus sugalvojo, 
neaišku. Jie atsirado kartu su 
chuliganizmu, kuris tapo būtina
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ČEČĖNIJA. Antradienio naktį rusų

M ineralin io  vandens gręžinys

pram onės atliekų sp irituo tam  
surogatui. Geresnio lietuviško alaus 
butelis kainuoja nuo pusantro iki 
dviejų, įvežtinio - tris ir daugiau litų, o 
spirito surogatas - ne ką daugiau,

kiekvieno išgėrimo dalimi. Iš pradžių 
gamintojai gėdydavosi prisipažinti, 
kad jų alus - burokinis, meluodavo, 
sakydavo, kad darytas perpus su 
salyklu. Bet vėliau įprato, susitaikė,

TAIKOS
NENORI

VILNIAUS GATVĖJE 
NUŠAUTAS JA U N U O LIS

Pirmadienį 0.30 val. Vilniaus-Tilžės 
gatvių sankryžoje ne tarnybos metu 
buvo užpultas miesto kriminalinės 
policijos vyr. inspektorius Kazimieras 
Bitaris. Jo pasakojimu, netoli Šiaulių 
banko prie jo  priėjo keli vaikinai, 
pradėjo kabinėtis. Vienas iš jų smogė 
į galvą Policininkas perspėjo, kad jis 
dirba kriminalinėje policijoje. Po to jis 
nuėjo firminės pieno parduotuvės link. 
Vaikinai jo laukė čia. Liepė atiduoti 
pistoletą ir vėl puolė. Tada policininkas 
iššovė į orą, o po to  - j užpuoliką T. 
Bružą, kuris mirė vietoje. K. Bitaris 
peršovęs žmogų ėmė šauktis 
aplinkinių pagalbos, bet buvo vėlu. 
Šj įvykį tiria Šiaulių prokuratūra.

SIA U TĖJO  L IG O N IS
Pirmadienį apie 10 val. ryto j

Psichoneurologijos dispanserį buvo 
atvežtas R. K., gimęs 1976 m. Čia jis 
pradėjo siautėti, išdaužė durų stiklą 
ir susižalojo kaklą. Baigiant operuoti, 
sužeistasis ėmė siautėti vėl ir, 
pagriebęs medicinines žirkles, puolė 
medikus. Paskui persidūrė sau krūtinę. 
Chirurgams dar karią teko pasiraitoti 
rankovesvDabar ligonis saugomas. 

N E IŠ  TO  REIKALAVO
Vienas iš "Finekos" skolininkų A. 

Tučkus, bendrovei skolingas apie 
18000 litų, iki šiol jų neatiduoda. Jau 
kelis kartus prie šio žmogaus buto 
buvo susirinkę nukentėję indėlininkai, 
reikalaudami grąžinti pinigus. Toks 
piketas įvyko sekmadienį Vilniaus 
gatvėje prie A. Tučkaus gyvenamojo 
būsto. Vyriškį, išėjusį iš namo, 
piketuotojai paprašė grąžinti skolas. 
Žmogus paaiškino, kad jis ne A. 
Tučkus, o jo brolis, ir žadėjo su juo

M IR T IS  DVIRAČIŲ 
TAKE

Ankstyvą pirm adienio rytą 
aukštelkiškius, skubančius į šio kaimo 
autobusų stotelę, kad nuvyktų j 
Šiaulius, ilgokai šiurpino sudarkytas 
moters lavonas. Apie 40-50 metų 
velionė gulėjo ties Aukštelkės kaimo 
autobusu stotele, kol buvo iškviesta 
policija. Ši, pasitelkusi Aukštelkės 
pensiono darbuotojas, bandė 
nustatyti žuvusiosios asmenybę. To 
padaryti nepavyko, nes, apžiūrėjusios 
moterį, pensiono darbuotojos teigė, 
kad mirusioji - ne vietinė. Moteris 
sudarkytu veidu, subadyta nugara,

keleriopai.
Be reikalo M. Gorbačiovo paskatinti 

mokslo vyrai įrodinėjo, jog alus - 
didesnė blogybė nei konjakas.
Žinoma, tai turi būti tikrai alus ir tikri 
gerėjai, o ne kokie "bačkalaižiai".

Prisimenu, kaip vienas senas 
aludaris nuo Joniškio atvykusiam iš 
Vilniaus valdininkui "sarmatą" padarė. I 
Išlindęs iš "Volgos", kieme šis |  
valdininkas užsirūkė, bet aludaris jam ■ 
iš dantų ištraukė cigaretę ir, sutrynęs J  
batu kiemo žolėje, piktai įspėjo: I

- Man nesvarbu, kas toks tamsta ■ 
esi, bet kol daromas alus, čia smardinti _  
negalima. “

Čekoslovakijoje alus - daugiau |  
negu mėgstamas gėrimas. Tai ■ 
nacionalinių tradicijų, istorijos, kultūros -  
elementas. Čekijoje alinė tiek mieste, ■ 
tiek kaime - savotiškas visuomeninis |  
centras. Ko nepamatysi alinėse ir ■ 
prie jų - tai vykdančio savo pareigas J  
policininko. Čia jis reikalingas ne I 
daugiau negu teatre ar muziejuj e. |  artilerija vėl smarkiai apšaudė Čečėnų

Mums tiesiog mįslė: jūra alkoholio ■  pozicijas j pietus nuo Grozno, tačiau
- ir jokių ekscesų. Alkoholio, visų ■  rytą kovos aprimo. Rusų kariai 
pirma, alaus, varto jim as I kontroliuoja beveik visą Grozną, 
Čekoslovakijoje niekada nebuvo |  apjuosę aplink miestą žiedus. Rusų 
tamsuoliškai kriminalizuojamas. Alinė ■  artilerija nuolat apšaudo rajonus kur, 
visais laikais buvo ne dugnas, o ■  kaip manoma, veikia čečėnų 
priešingai - respektabili įstaiga, kurioje |  partizanai, ir kelius, kuriais į miestą 
žmonės per ilgus amžius įprato elgtis |  galėtų atvykti nauji kovotojai.

Pa Čekfjoje gerti alų, kurio stiprumas i  M I N I S T R A S
- iki 8 laipsnių, leidžiama gamyklose, |  
o karštuose cechuose jis išvežiojamas ■ 
į darbo vietas. “

Apie čekiško alaus gydomąsias 1  
savybes, ypač šarminio Pilzeno alaus, |  RUSIJA. Gynybos ministras P. 
sukurta nemažai legendų. Pasakoją ■  G račiovas sakė, jog  čečėnų 
jog čekai rečiau serga inkstų ligomis, ■  pasipriešinimas dar ne visiškai 

■ ■ 1 ■■■■' ■  palaužtas ir kad dar kurį laiką partizanai
galėjo būti pertrenkta automobilio arba |  puls rusų dalinius Čečėnijoje. Taip 
kitos dviračių taku važiavusios ■  P. Gračiovas kalbėjo Gynybos 
transporto priemonės. Moters lavoną J  ministerijoje vykusiame Rusijos 
apžiūrėjusių policininkų manymu, ■  ginkluotųjų pajėgų vadų pasitarime, 
galimi ir kitokie smurtinės mirties |  Ministras sakė, kad jis nepritaria 
variantai. ■  siūlymui dar kartą derėtis su čečėnų

J  karo vadais, aiškindamas, jog derybas 
——— — — — — — — — — j  čečėnai tik išnaudoja persigrupuoti

C T T C T n r v n Z T T O t r 'T l  ■  ir Qinklams pergabenti i naujas 
Л 1  L > l r  J I  .  pozicijas. Rusijos gynybos ministras

l Y  T? Т / Ч  sakėi kad 9ruod* i°  11. kai prasidėjoI Čečėnijos puolimas, į respubliką buvo
■  pasiųsta apie 24 tūkst. rusų karių. 
-  Vėliau tas skaičius išaugo beveik iki 
i  40 tūkst. P. Gračiovas teigia, kad su 
I rusų daliniais Čečėnijoje nuo pat
■  pradžių kovojo apie 30 tūkst. čečėnų. 
J  Ministras griežtai kritikavo kelių
■  generolų opoziciją Maskvos nutarimui 

Atkelta Iš 1 p. Į s iu s t i  j Čečėniją federacijos
Mintis savo darbui panaudoti _  kariuomenę. Jis sakė, kad generolai

f®nsue kito netikėtai r  buvo sėkminga I y ra profesionalūs kariai, kurie turi

Ё Х З Е * vykdy" vyrtau*“»
taCiau J. Udrienės paroda ■ gera ■  ž|nių адепЮга „ |nterfaks„

Prie parodos atidarymo oroani- !  i š s i j o s  kariuomenės Čečėnijoje
žavimo prisidėjo parduotuvės "Džin- ■  vadas generolas Kvašinas paskirtas 
sai" savininkas Šarūnas Paskočimas, |  Siaurės Kaukazo apygardos vadu. 
taip pat studijos "A" programoje tran -■  Rusijos gynybos ministerija 
sliuojamos laidos moterims "Salonas" J  antradienj griežtai kritikavo rusų
autorė Asta Lesauskienė. A. L esaus-1  spaudos informacijas apie Čečėnijos 
kienės suburtos šešios merginos ir ■  konfliktą. Ministerijoje vykusiame 
du vaikinai demonstravo maainąiau- .  pasitarime, j kurį buvo pakviesti 
šių džinsinių drabužių pavyzdžius. ■  didžiausių rusų laikraščių redaktoriai, 
Renginyje skambėjo "gyva' muzika Į  ginkluotųjų pajėgų vadai, parlamento 
- grojo džiazo kvartetas. Susirinkusieji ■  deputatai ir saugumo tarnybos 
turėjo puikią progą pažiopsoti, ■  atstovai, buvo aiškinama, jog 
pasik lausyti m uzikos bei A. f l  žurnalistai dažnai skleidžia daug žalos 
Lesauskienės pasakojamos džinsų ■  padarančius gandus. Gynybos 
atsiradimo ir tapimo šiuolaikiniais ministerija ypač pasipiktinusi spaudos

ŠEŠTADIENIO NUMERIS 
JAU
PRENUMERUOJAMAS 
Kaina mėnesiui - 4 Lt

PR EN UM ERA TO S  

SKYRIAUS TELEFONAS: 

ŠIAULIAI 456 7 8 4

GALĖJO 
ŽIOPSOTI, 

KLAUSYTIS IR 
SUSIDOMĖTI

teiginiu, esą vadai ruošiasi žaibo karui 
Čečėnijoje.

Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
nutarė atidėti valstybės spaudos 
komiteto pirmininko Giyzunovo 
atleidimą iš pareigų. Korespondentai 
mano, kad prezidentas taip nutaręs 
po audringų Rusijos žurnalistų 
protestų. Rusijos ministras pirmininkas 
V. Černomyrdinas pirmadienį vykusia
me susitikime su televizijos darbuo
tojais pranešė, jog Gryzunovas atleis
tas iš pareigų. Antradienj B. Jelcinas 
jsakė V. Černomyrdinui Gryzunovo 
kol kas neatleisti. Gryzunovas sakė 
korespondentams, jog vyriausybė 
nutarė ji atleisti iš pareigų už tai, kad 
kritikavęs jos dienraštj "Rosijskaja 
gazeta" ir jo redaktorių.

Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
atidėjo antradienj numatytą pasitarimą 
su užsienio reikalų ministru A. 
Kozyrevu ir kitais aukštais ministerijos 
pareigūnais. Prezidentas prašė 
pasitarimą atidėti iki kovo vidurio, 
tačiau priežasčių nepaaiškino. Rusijos 
užsienio reikalų ministras pranešė, 
kad susitikime su B. Jelcinu norėta 
aptarti NATO ketinimą priimti j 
organizaciją kelias Vidurio Europos 
šalis Ir nužymėti Rusijos užsienio 
politikos gaires.

NATO
NEPAKLUS

RUSIJOS
REIKALAVIMAMS

VOKIETIJA. Užsienio reikalų 
ministras K  Kinkelis paragino Rusiją 
pasirašyti vadinam ąją ta ikos 
partnerystės sutartį su Šiaurės Atlanto 
santarve. Rusija sutiko dalyvauti toje 
programoje, tačiau gruodžio mėnesj 
atsisakė pasirašyti atitinkamą 
dokumentą, protestuodama prieš 
NATO planus priimti | organizaciją 
kelias Vidurio Europos šalis. K  Kinkelis 
antradienj sakė, jog tos šalys anksčiau 
ar vėliau taps NATO narėmis, ir Rusija 
neturi jokios teisės vetuoti tok| 
nutarimą. Ministras sakė, kad Rusija 
yra labai galinga valstybė ir todėl 
pasaulis turi skaitytis su jos nuomone, 
tačiau pažymėjo, jog Maskva negali 
primesti kokių nors savo pageidavimų. 
K. Kinkelis taip pat ragino Rusiją 
nedelsiant nutraukti Čečėnijos karą, 
kuriame akivaizdžiai pažeidžiamos 
žmogaus teises, tarptautiniai jstatymai 
ir ESBO principai.

A. V.

AUŠROS ALE I-A



Vytautas ZU R B A
Štai ir Užgavėnės, o po jų - gavėnia. 

Tai gudiškas žodis, reiškiąs 40 dienų 
pasniką ir trunkąs nuo Pelenų dienos 
iki Velykų. Šis laikotarpis primena 
Kristaus pasniką tyruose ir skirtas 
dvasiniam pasirengimui Velykoms. 
Pažvelkime j šio papročio istoriją.

Krikščionybės eros pradžioje 
gavėnios ilgis ne iš karto ir ne visur 
buvo vienodas. Buvo pasnikaujama 
tik prieš Velykas vieną ar dvi dienas, 
ar tik 40 valandų. Apie 250 metus 
gavėnia prailginta visai priešvelykinei 
savaite i. N ikė jos bažnytin is  
susirinkimas 325 m. jau mini 40 dienų 
gavėnią. Pats 40 pasniko dienų 
skaičiavimas Rytuose ir Vakaruose 
buvo nevienodas. Rytų Bažnyčioje 
600 m. įsigalėjo paprotys gavėnią 
laikyti 8 savaites po 5 dienas savaitėje, 
nes sekmadieniais ir šeštadieniais 
pasniko nėra (išimtis tik šeštadienis 
prieš Ve lykas). P irm a Vakarų 
Bažnyčioje gavėnia buvo 6 savaičių, 
bet nuo popiežiaus Grigaliaus Didžiojo 
laikų (VII a.) pradėta pasnikauti nuo 
septintosios savaitės trečiadienio prieš 
Velykas, kad, be sekmadienių, gavėnia 
tęstųsi lygiai 40 dienų. Tada ir gavėnios 
pasnikas buvo labai griežtas: buvo 
valgoma tik vieną kartą per dieną 
(vakare) be mėsos ir pieniškų valgių. 
Vėliau pasnikai buvo sušvelninti, nuo 
jų atleisti maži vaikai, ligoniai, seneliai.

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

gavėnioje žiūrėti net j veidrodį - jei 
jau reikia, tai galima buvo pažiūrėti j 
savo atspindį vandenyje. Dainingieji 
dzūkai, negalėdami ir šiuo metu be 
dainų išsiversti, tam tikrą dainų rūšį 
pavadino gavėnios dainomis. Tai 
dainos apie karą, liūdnus ir tragiškus

Be susilaikymo nuo valgių, gavėnia 
skirta dvasiniam susikaupimui. Jos 
metu B ažnyčia  draudžia  
pasilinksminimus, šokius ir kitokias 
linksmybės apraiškas. Kitados ir 
bausmės tiems, kurie neprisilaikydavo 
gavėnios nuostatų, būdavo labai 
griežtos. Štai Toledo sinodas buvo 
uždraudęs valgyti mėsą visus metus 
tam, kuris bus jos ragavęs gavėnios 
metu, o per Velykas - neprileisti prie 
šv. Komunijos. O toks išskyrimas iš 
tikinčiųjų tarpo reiškė labai didelę fizinę 
ir moralinę bausmę.

Lietuvius apkrikštijus, stingant 
kunigų ir neišaiškinus tikėjimo nuostatų 
suprantama kalba, krikščionybė 
įsigalėjo gana pamažu, todėl ir gavėnią 
mažai kas žinojo, ir dar mažiau jos 
paisė. Tik Lietuvą palietus reformacijai, 
pasnikas tapo išskirtine anų dienų 
lietuvio kataliko žyme. Medininkų 
vyskupas M. Giedraitis 1587 m. jėzuitų 
generolui rašo, kad "dažnai žmonės 
pasako, jog liuteronais nesame, nes 
penktadieniais mėsos nevalgome". 
Tačiau šis pasniko ir tuo pačiu 
gavėnios nusakymas labiau tiktų 
kilmingųjų luomui, nes paprasti 
žm onės dar m enkai tepažino 
krikščionybę. Prasidėjus jėzuitų 
misijoms, gavėnios paprotys buvo 
labai išpopuliarintas ir sugriežtintas. 
1795 m. Užnemunei patekus Prūsų 
valdžion, sveikatos ir darbingumo 
sumetimais vyriausybė ėmė rūpintis 
panaikinti griežtus pasnikus, ypač 
gavėnią. Tačiau jokių pakeitimų 
nebuvo padaryta. Rusams atitekusioje 
Lietuvos dalyje pasnikai irgi nebuvo 
pakeisti. Esant pravoslavijos grėsmei 
buvo bandom a pasn ikus dar 
sugriežtinti. Gavėnia ir kiti pasnikai 
Lietuvoje sušvelnėjo XX a. pradžioje 
ir visiškai pakito po 1915 m., kai buvo 
išleistas Bažnytinių teisių kodeksas. 
Jau XIX šimtmetyje pradėjo atsirasti 
gavėniai skirtų knygelių, kurias 
daugelyje Šeimų skaitydavo kasdien 
vakarais. Melsdavosi visa Šeima ar 
net susirinkusi kaimo dalis. Gavėnios 
metu vakaronių susirinkę kaimo 
žmonės giedodavo atitinkančias šį 
laikotarpį giesmes. Atsirado ir liaudies 
giesmių, skirtų g&vėniai. Šiuo metu 
lietuvių papročiu valgyti mėsą buvo 
laikoma didele nuodėme. Senų 
žmonių pasakojimu, nuodėmė buvusi

atsitikimus, epo arba baladės pobū
džio, bet pasaulietiško turinio. Tokios 
dainos turėjo graudžią melodiją.

Gavėniai įpusėjus, pačiame 
pusiaudienyje, bent pusę valandos 
im davo skam bėti varpai, tuo 
pranešdami, kad jau pasnikauta pusė 
laiko. Tai reiškė pusiaugavėnj, kurio 
metu būdavo atliekamos tam tikros 
apeigos ir spėjimai. Pusiaugavėnis 
esti trečiadienį. Vyresnieji parnešdavo 
iš m ies to  va ikam s skanėstų, 
sakydami, kad tai Gavėno lauktuvės.

Užgavėnės - paskutinis antradienis 
prieš gavėnią, prieš Pelenų dieną. 
Buvo manoma, kad tą dieną tam 
tikrų darbų reikia vengti, o kai kuriuos 
reikia dirbti. Buvo sakoma, kad 
negalima verpti, nes pelės audeklą 
sukapos. Buvo negalima malti, nes 
vėjas % stogus nuplėšysiąs. Per 
Užgavėnes reikią važinėti, - tada geriau 
derės linai. Šią dieną pirmą kartą 
buvo kinkomi jauni arkliai j ratus ar 
roges - mokomi važiuoti. Su valgiais 
susiję ir būrimai. Visos linksmybės ir 
pramogos turėjo baigtis vidurnaktį. 
Tada prasideda gavėnia.

Tokie yra pasakojimai. Dalis jų 
užrašyta, bet dar daugiau jų nuėjo j 
kapus kartu su mūsų protėviais. Kai 
senieji papročiai išnyko, net sunku 
patikėti, kad taip kadaise būta. Liko 
tuštuma. Laikai pasikeitė. Bet, 
gerbdami protėvių atminimą ir 
įsiklausydami į katalikų Bažnyčios 
patarimą ir raginimą, neužmirškime, 
kad kovo 1 d. prasideda gavėnia - 
rimties, apmąstymo, susikaupimo, 
susivaldymo ir atgailos metas. Jis 
tęsis iki Velykų - balandžio 16 dienos. 
Tebūna šis laikotarpis blaivesnis, 
mažiau triukšmingas, teprityla garsi 
ir triukšminga muziką spygaujančios 
dainos, tenurimsta šokiai. Gal ir kalbos 
galėtų būti santūresnės. Tebūna jose 
mažiau tuščių žodžių, o daugiau gerų 
minčių. Pamąstykime, ar negalėtume 
padėti tiems, kuriems šiuo metu 
pagalba būtinai reikalinga. Kas kuo 
galime. Praleiskime šį laikotarpj, 
padoriau gyvendam i, k iln iau 
elgdamiesi, neterškime savo ir kitų 
sielų ir m inčių tuštybėmis. Jei per 
gavėnią nepritrūks mums geros valios 
ir susivaldymo, atėjus Velykoms 
džiaugsmas ir palaima nuskaidrins 
mūsų sielas, apšvies protus.

SIAURĖS LIETUVOJE Ж .ШИРВ

KULTURA

“MIS
LIETUVOS-95”

NERINKO
TELŠIAI. "Mis Lietuva-95”  buvo 

sumanyta surengti ir Telšiuose. Dalis 
merginų dalyvauti grožio fiestoje 
pasisiūlė pačios, kitas jkalbėjo ateiti 
draugai, trečias rekomendavo 
pažjstami. Deja, dalis panorusių 
dalyvauti merginų pasirodė esančios 
per jaunos, kitų neleido tėvai. NeBkus 
nė dešimties būsimųjų gražuolių, - 
o tai būtina sąlyga konkursui 
surengti, gražioji "M is Telšiai-95” 
nebus karūnuota, šventę buvo 
pasiryžę finansuoti rėmėjai.

“MŪZŲ
MALŪNAS”

VENTOS
BIBLIOTEKOJE

AKMENĖ. Ventos biliotekoje

atidaryta meno galerija-studija "Mūzų 
malūnas". Čia rajono tautodailininkai 
eksponuos savo darbus, mokys 
jaunimą. "Mūzų malūne" pirmą 
parodą surengė Petras Jankus. Iki 
kovo vidurio veikiančioje parodoje, 
skirtoje Mamai, eksponuojamas šio 
dailininko ir pedagogo 21 tapybos 
bei grafikos darbas.

NAUJOJI
LEIDYKLA

RADVILIŠK IS . N aujo ji V. 
Pakarsko aviacijos technologijos 
leidykla, įsikūrusi AB "Verpstas" 
Radviliškio filialo teritorijoje, išleido 
"Bibliografijos žinių" leidinį, kuriuo 
aprūpins visas Lietuvos bibliotekas. 
360 egz. minėto leidimo šalies 
bibliotekos jau yra gavusios, todėl 
tai jau antrasis leidyklos leidinys. 
Žadama spausdinti artimiausiu metu 
leidinuką "Lietuvių liaudies žaidimai, 
šokiai, rateliai".

Šiaurės aukštaičių kraštą daug 
metų dainomis ir tautosaka išgarsino 
liaudies kūrybos atlikėja Ona 
Bluzmienė. Šeštadienį jos 90-mečio

jubiliejų minėjo linkuvlečlai. Pirmąjį 
O. Bluzmienės įvairių folkloro žanrų 
rinkinį sudarė K  Grigas ir V. Damskytė, 
1965-aisiais užrašinėję tautosaką. 
Nemažai O. Bluzmienės dainų su 
m e lod ijom is  yra va ls tybės 
konservatorijos rinkiniuose.

SPORTAS

TELŠIAI. Praėjusią savaitę buvo 
atidarytas tarptautinis sunkiosios 
atletikos Lietuvos Nepriklausomybės 
taurės turnyras. Jame dalyvavo 
šešiolika komandų. Dvi dienas 
rungėsi du šimtai geriausiųjų Uetuvos, 
Latvijos, Estijos ir Lenkijos sportininkų 
nuo 30 iki 108 kg svorio kategorijų. 
Nepriklausomybės taurę iškovojo 
Klaipėdos komandą telšiškiai užėmė 
ketvirtąją vietą Beje, turnyre dalyvavo 
trisdešimt telšiškių. Kai kurie iš jų 
pasiekė gerų rezultatų. Iki 30 
kilogramų svorio kategorijoje pirmąją 
vietą užėmė M. Šimkus. Sunkiausieji 
telšiškių komandos stipruoliai A. 
Stangevičius ir A. Maneikis užėmė 
antrą bei trečią vietas.

GYVENIMO TIESEJE
B ronius KARALIUS
Arešto rūsius, vienučių kamerų, 

gyvulinių vagonų košmarą pakeitė 
pažintis su lageriais. Ji prasidėjo 
Archangelsko srityje. Pirmasis iš 
lagerių, mano nuomone, buvo 
pramoninio pobūdžio. Jo teritoriją 
nuodijo gamyklos dūmai. Žmonės, 
primenantys skeletus, gamino 
ekskava torius, svarstykles. 
Pasisverti ant jų taip ir neteko, nors 
labai knietėjo. Po atrankos gabeno 
toliau. Taip ir mėtė iš vieno lagerio į 
kitą. ilgiausiai užtrukau Irkutsko 
srityje - prie Angaros upės esančio 
B ratsko prie igų . Per Angarą 
turėjome pastatyti tiltą. O tilto be 
atramų nepastatysi. S raunios 
Angaros dugne reikėjo įrengti tvirtus 
pamatus. Prie kesono darbų žuvo 
tūkstančiai žmonių. Pagrindiniai 
darbai daugiausia buvo atliekami 
žiemą. Ant ledo m ontavom e 
armatūrą, perdengimo sekcijas. 
Amžino įšalo žemėje teko padirbėti ir 
tiesiant geležinkelį. Nuo Bratsko- 
Zajirsko iki Lenos upės pėsčiomis 
nužingsn iuota . Vasarą žemė 
atšildavo apie metrą. Bet tai buvo 
maža paguoda. Žmonės mirdavo 
dėl m aisto styg iaus. Parai 
gaudavom e po 600 gram ų 
vadinamosios duonos ir tiek pat 
balandos. Maliarijos šuorai kelio 
tiesėjus guldydavo lyg dalgiu. Nors 
kiekvieną ketvirtį gaudavome po

300 naujai atvežtų žmonių paspirtj, 
bet geležinkelio tiesėjų skaičius 
nesulaikomai mažėjo. Daugiausia 
mirdavo vyresniojo amžiaus vyrai. 
Jaunesnieji, paskaičiavę, kad po 
kiekvienu pabėgiu palieka po tris 
likimo draugus, skubėjo j priekį. 
Delsti negalė jo. Juos v ijos i 
d idžiausios pasaulyje to  laiko 
pabaisos įvaizdis - traukinys su 
Stalino portretu ant garvežio... 
Geležinkelio tiesim o darbams 
vadovavo recidyvistai. Jie lošdavo 
kortomis, o mes, politiniai kaliniai iš 
Pabaltijo, Baltarusijos, Moldavijos, 
G ruzijos, jiem s duoną 
uždirbdavome. Stalino mirtis mums 
buvo didelis džiaugsmas. Tolygus 
pavasario dvelksmui. Po jo  mirties 
politiniai kaliniai buvo atskirti nuo 
vagių, žmogžudžių ir kitų nuteistų 
visuomenės atmatų. Mane pervežė 
j Vidurinę Aziją. Pakliuvau į 

specialius Džeskazgano lagerius. 
Dirbau rūdynų šachtose, vėliau 
montavimo darbus Karagandoje. 
Čia susipažinau su lietuviu tremtiniu 
Jonu Grigu. Jo namuose įsteigėme 
neo fic ia lią  s lap tą  lie tuv išką ją  
mokyklą. Ją pavadinome "Vargo 
mokykla". Aš buvau pirmuoju jos 
"direktoriumi". Dėsčiau lietuvių 
kalbą ir istoriją. Mokiau vaikus 
geografijos ir tikybos pagrindų. 
Ž in ios ap ie  ne lega lia i įku rtą  
mokyklą pasiekė ir čekistus. Reikia

pripažinti, kad aps ilank ius ie ji 
saugumiečiai buvo protingi vyrai. Jie 
tik patarė tą mokyklą užregistruoti 
šv ie tim o  skyriu je. Mes niekur 
nesikreipėme, niekas nejudino ir 
mūsų. Tikriausiai dėl to, kad darbo 
dienomis visų vaikų tėveliai būdavo 
savo darbovietėse, o į pamokas 
vaikai rinkdavosi tik šeštadieniais ir 
sekmadieniais.

Daugelis m ano auklėtinių ir 
"V a rg o  m okyk los”  lankyto jų  
tikriausiai grįžo į Lietuvą. O įsikūrę po 
tėviškės dangumi, suranda laiko ir su 
anūkais pažaisti, laikraštį paskaityti. 
Jeigu Jūsų tarpe, mielieji skaitytojai, 
atsirastų tokių, kurie 1952-1955 
metais gyveno Karagandoje, 32 
kvartale, lankė ar bent girdėjo apie 
"V a rg o  m okyk lą " Jono  G rigo 
nam uose, parašykite  "A u š ro s
alėjos" redakcijai. O gal kas iš 
buvusių jų  trem tyje gyven im o
vingiuose buvote sutikę Augustiną 
Šustiką- pirmąjį Karagandoje gimusį 
lie tuvį? Parašykite. Aš tu riu  
nuotraukų, kuriose jūs - dar maži.

G rįžęs iš lagerių, už ta ip  
vadinamąją antitarybinę veiklą ilgą 
laiką basčiausi be darbo. Tokiems 
kaip aš, nešiojantiems etiketę 
"liaudies priešas", sunku buvo 
įs ida rb in ti ša lia  kom unistinės
visuomenės statytojų.

N ukelta | 4 p.

NU O TR A U K O JE: A dom as Danilaitis ta rp  Kuršėnų 1-osios vidurinės m okyklos 2a k lasės  
m oksleivių ir jų tėvelių  Kalėdų šventės metu.

AUŠROS ALĖ I-A



KMYNŲ-
OBUOLIŲ

SULČIŲ
GĖRIMAS

rūgusios grietinės tirštimo. Viską gerai
išmaišyti mediniu šaukštu, o báiőiant 
maišyti suberti kepimo miltelius. Tada

100 g kmynų, 3 1 vandens, pagal 
skonj obuolių sulčių, cukraus.

Kmynus išvirti 3 1 vandens, atvėsinti, 
įpilti pagal skonj obuolių sulčių, įdėti 
cukraus.

onioms
KMYNŲ
GIRA

j gautąją masę sudėti visus vaisius 
dar kartą viską gerai išmaišyti. Tešle 
pilti j riebalais išteptą skardą ir kept 
vidutinio karštumo orkaitėje 50 mm.

Jeigu šį pyragą padalinsite į tris 
dalis, kiekvieną jų sulaistysite 
pasaldintu vandeniu, pertepsite kremu 
Ir jo  viršų papuošite įvairiais vaisiais 
- turėsite skanų tortą.

KREMUI. 0,5 I kefyro, 200 g 
grietinės, 1 stik linė cukraus, 2 
desertiniai šaukšteliai želatino,
kond iterin ių  kvapų, 1 desertinis 
Šaukštelis va n ilin io  cukraus,

panelėms

PAŽANDĖS
VYNIOTINIS

200 g kmynų, 5 I vandens, 300- 
500 g cukraus, 50 g mielių.

Kmynus išvirti ant jų užpylus 5 I 
vandens, atvėsinti, įdėti cukraus, mielių 
ir la ikyti visą parą kam bario 
temperatūroje, kad parūgtų.

1 kg pažandės (kiaulės), 0,5 kg 
‘ “ "  ‘ ‘  "  žalimorkų, 0,5 kg svogūnų, 5 

kiaušiniai, kuo daugiau daržovių 
prieskonių, pipirų, druskos pagal 
skonj.

VAISIŲ 
PYRAGAS

c itrinos arba apelsino žievelės.
Kefyrą sumaišome su grietine, 

jpilame stiklinę cukraus ir plakame 
mikseriu. Truputj paplakę, jlašiname 
3-4 lašelius konditerinių kvapų, 
įberiamo desertinį šaukštelį vanil. 
cukraus, kad kremas gardžiai kvepėtų, 

apelsinoįtarkuojame citrinos 
žievelę. Tada vėl viską plakame
mikseriu apie 5 min.

Ž<........................

Pažandę, žalias morkas, svogūnus 
sumalti mėsmale. J gautą masę sudėti 
žalius kiaušinius, prieskonių, jdėti 
pagal skonį druskos ir viską gerai 
išminkyti. Susukti i ugniai atsparų 
popierių ir kepti orkaitėje 1.30-2.00 
val. Iškepus paslėgti.

500-600 g m iltų , in d e lis  
kondensuoto pieno su cukrum i, 2 
žali kiaušiniai, 300 g grietinės, 
pakelis kepimo miltelių, 300-400 g 
vais ių  (svarainių, razinų, obuolių, 
a b r ik o s ų ). V a is ia i g a li bū ti 
išdžiovinti, bet tada juos  reikia 
išm irkyti.

Kondensuotą pieną, grietinę ir 
kiaušinius suplakti mikseriu. I gautą 
masę dėti tiek miltų, kad tešla būtų

želatiną dubenėlyje užpilame šal
tu virintu vandeniu, kad apsemtų, ir 
palaukiame, kol išbrinks. Tada dube
nėlis, kuriame yra želatina,dedamas 
i didesnį dubenį su karštu vandeniu. 
Želatiną maišome, kol pasidarys 
skysta masė. Tada atvėsiname ir 
supilame į mikseriu išplaktą kremą. 
Išmaišome. Palaukiame, kol kremas 
pradės stingti, ir juo pertepame pyra
gą. Viršų papuošiame įvairiais vai
siais ir skanaujame puikų tortą

Ponia N IJO LE

< £ ) TAIKINYS

Ketvirtadienis, kovd 2 d.
LTV
21.40 val.
T om o V e n c lo vo s  vaka ras  

M enin inkų rūmuose
Prezidentūros kvietimu Lietuvoje 

viešėjo Jeilio (JAV) universiteto 
profesorius, lietuvių išeivis Tomas 
Venclova. "Nė vieną momentą 
nesigailėjau ir dabar nesigailiu 
emigravęs. Emigracija yra iššūkis, 
priverčiąs įtempti visas jėgas, ir 
Šiandien galėčiau pasakyti, kad su 
tuo iššūkiu daugmaž susidorojau", - 
rašė jis knygos Pašnekesys žiemą"
autoriaus žodyje.

Taigi šis užsienio lietuvis vasario
16d. Menininkų rūmuose susitiko su 
sostinės inteligentijos atstovais. Jis 
kalbėjo apie Lietuvos praeitį ir dabartį, 
ryšius su kaimyninėmis valstybėmis, 
tautinių mažumų padėtj atsikuriančioje 
mūsų valstybėje.

22.40 val.
“ G alerija"
Šj karią žurnale:
* “ G yven im o dž iaugsm o" 

dailininkė A. Petrašiūnaitė.
* Papuošalų šou Kauno "Lango" 

galerijoje.
* Kas yra parodos architektas? 

Pažintis su Vilniaus ŠMC generalinio 
direktoriaus pavaduotoja architekte 
G. Pajarskaite.

* Dailininkės E. Rakauskaitės
kūryba.

Dailės kritikas A. Andriuškevičius
- apie vieną L. Katino paveikslą. 

“  ‘ 'ad len ' ' ‘  •Penktadienis, kovo 3 d.
LTV
22.15 val.
“ Nakviša"
Naktinė psichologinė publicistinė 

programa.
Didelė šeima specialistams jau 

atrodo istorinis reliktas.
Politikai ir sociologai desperatiškai 

šūkaloja, kad esame mirštanti tauta, 
kad Lietuvoje daugiau žmonių miršta 
negu gimsta. Katalikų Bažnyčia 
pasisako ir prieš abortus, ir prieš 
apsisaugojimo priemones. O gimdyti 
labiausiai agituoja tie, kuriems tai jau 
negresia.

Sakome, - pasaulis sensta! 
Savižudžių, nusikaltėlių ir prostitučių 
amžius byloja kita - pasaulis jaunėja.

O ką mano dabartiniai paaugliai? 
Ar jie norėtų turėti broliuką ar sesutę? 
Ką mano moterys, bijančios ir 
nenorinčios gimdyti?

“ Nakviša" - apie visatai.
17.15 val.
TV filmas
"Vertingi ir reti Kinijos gyvūnai"
* Kinijos brangenybė panda 

pietums suėda 10 kg bambukų!
* Dunbėjaus tigras, manoma, gali 

išvaduoti nuo blogio.
* Auksaplaukės beždžionės 

gyvena tik Kinijoje...
TELE-3
21.30 val.
"Popierinis tigras”
Teroristai pagrobia Japonijos 

ambasadoriaus sūnų. Vaikinągelbsti 
jo anglų kalbos mokytojas. Rež. K. 
Annakinas. Vaidina D. Nivenas, T. 
Mifune, H. Krugeris, Andy.

TELEVIZIJOS

Ketvirtadienis, kovo 2 d.

Penktadienis , kovo 3  d. 
LIETUVO S TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 

22.10 TV anonsas. 8.35 Šeimos 
albumas. 9.00 F. "Lėlių slėnis". 
16.55 Programa. 17.00 
Informacinis žurnalas. 17.15 TV 
filmas "Vertingi ir reti Kinijos 
gyvūnai". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 
19.05 6 kontinentai. 19.30 
Rinkimams artėjant. 20.30 
Panorama. 21.05 F. "Lėlių slėnis".

PROGRAMA

LIETU VO S TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 17.55; 

19.00; 21.35 TV anonsas. 8.35 
Viso geriausio. 17.00 Programa. 
17.05 Loterija jaunimui. 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Žinios. 19.05 Vyriausybė 
nutarė... 19.20 "Kad Lietuva 
neišsivaikščiotų..." 19.40 
Rinkimams artėjant. 20.30 
Panorama. 21.05 Europa šou.
21.40 T. Venclovos vakaras 
Menininkų rūmuose. 22.40 
Galerija. 23.25 Vakaro žinios.
23.40 Amerikiečių dok. serialas 
“ Vaiduoklių teatras". 8 s.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 653 d. 9.30 Viskas 
juokui, 25 d. 10.00 ALLESGUTE, 
26 d. 10.30 Vaidybinis filmas.
11.45 Muzika 1200 Anglų kalbos 
pamokėlė 1205 Vaidybinis filmas 
"Kadaise Paryžiuje". 14.00 
Muzika. 14.30Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Didieji 
automobiliai. BMW, 1 d. (T). 16.30 
DEUTSCHE WELLE. 17.00 
Vaidybinis filmas "D ienos 
moteris". 18.30 Animaciniai filmai. 
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika 19.20 TV serialas “Santa 
Barbara". 654 d. 20.30 Animacinis 
filmas 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Karo žygis Europoje. 7 d. (T). 
Vaidybinis filmas. 23.00 Žinios. 
23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga.

21.50 Laisvės alėja. 22.15 
Nakviša. 23.20 Vakaro žinios. 
23.35 F. "Katinas ir pelė".

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas 8.30 Meninis filmas "Santa 
Barbara". 654 d. 9.30 Gineso 
šou, 24 d. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas. 12.15 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.20 
Vaidybinis filmas "Dienos 
moteris” . 13.40 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.30 Muzika. 16.45 
Langas j gamtą. 17.00 Vaidybinis 
filmas "Saitas angelas". 18.30 
Animaciniai filmai. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30TV 
serialas “ Santa Barbara". 655d. 
20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas. 23.10 Žinios. 
23.25 Muzika. 00.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR šlA U U Ų  VT

Ketvirtadienis, kovo 2 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35; 21.05 “ Taip sukasi 
pasaulis". 8.30; 20.30 “Nakties 
riba". 9.00 Žingsniai. 9.50 Kelionė 
j gamtą. 19,00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.00 NBA; 
žvilgsnis iš arčiau. 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.30 Šiaulių krašto 
MIS-95. 2 laida. 22.45 Rodo 
“ ARGOS".

Penktadienis , kovo 3 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35; 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis” . 8.30; 20.30 "Nakties 
riba’’. 9.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 9.30 TV novelė "Rapačino 
duktė". 19.00; 22.00 “ Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.00 Dók. 
f. "Mokykla, mokykla..." premjera.
21.00 Baltijos naujienos. 22.30 
F. komedija "Štai ir nuotaka".
24.00 Dešimt geriausiųjų.

GYVENIMO TIESĖJE
Bronius KARALIUS
Atkelta IŠ 3 p.
Pagalbos paprašiau pas buvusią 

auklė to ją  Teofilę- Rastenytę- 
Betlinskienę. Ji tuokart direktoriavo 
Kuršėnų vaikų namuose. Visą savo 
šviesų gyvenimą, mokytoja turėjo 
autoritetą ne tik Kuršėnų rajone, bet 
ir  respubliko je. N usipeln iusi 
pedagogė man padėjo. 1957-aisiais 
metais pradėjau dirbti Pavenčių 
cukraus fabrike šaltkalviu. Remonto 
metu teko bendrauti su vyriausiuoju 
mechaniku Kitriu, vyriausiuoju 
technologu Krūminu. Didesnj darbo 
stažą turintys mano bendradarbiai 
apie šiuos specialistus kalbėdavo 
su pagarba.

Po darbo dažnai lankydavausi 
cukraus fabriko kultūros namuose. 
Dainavau chore, ansambliuose. 
Dalyvavau dramos būrelio veikloje. 
Žodžiu, buvau aktyvus 
saviveiklininkas. Kadangi mokiausi 
ir mėgau piešti, buvau pastebėtas ir 
fabriko vadovybės. Pasiūlė darbą 
kultūros namuose. Besidarbuojant 
kultūros barų dirvonuose, kalbant 
ka lin ių  ir trem tin ių  žargonu, 
pastebėjau, kad turiu "uodegą” . 
Žodžiu, buvau sekamas. 
"Uoliausiąjį" seklj dar iki šiol sutinku 
Kuršėnų gatvėse. Mūsų dienomis 
tokie lojalumo valdžiai išbandymai 
ar patikrinimai atrodo juokingi. O 
anais laikais kvepėjo sunkiomis 
represijomis.

Prisim enu, kaip kartą, 
besiruošiant sutikti Gegužės 1-sios 
šventes, restauravome fabriko 
vartus. Nutarėme atnaujinti ir virš 
vartų kabėjusj TSRS herbą. Po visų 
darbų buvau iškviestas pas fabriko 
partinės organizacijos sekretorių 
Borisą Kručenkovą Sekretorius 
man, tuokart dirbusiam darbininku, 
pradėjo aiškinti, kad jis iš kai kurių 
komunistų girdi priekaištus. Mat 
herbe labai jau ryškiai dominuoja 
buvusios nepriklausomos Lietuvos 
valstybinės vėliavos spalvos. Atseit 
jos fašizmą mena. Tiesa, sekretorius 
prisipažino, kad jis tos vėliavos savo 
akyse nėra regėjęs. Teko aiškinti, 
kad be šių, pagrindinių, spalvų 
ryškumo nublanksta bei netenka 
patrauklumo ir TSRS herbas.

Kitą kartą kliuvo už sutirštintos 
raudonos spalvos panaudojimą. 
Tuomet partinės organizacijos 
sekretoriumi jau dirbo drg. Kairelis, 
Jis man netyčia parodė komišką 
vaizdą: du vyriškiai už pažastų per 
fabriko teritoriją tempė girtą trečiąjį. 
Paliepė karikatūrą nupiešti. Mat 
buvo darbo metas, o svarbiausia -

Velykų šventė. Tą girtąjj nupiešiau 
raudona spalva. Pasirodo, kad jis 
dar ir komunistas buvo... Ir vėl kliuvo 
man - anuometinė administracija, 
partinė, komjaunimo ir profsąjungos 
organ izac ijos  lapų šlamesio
bijodavo. Jokio savarankiškumo 
neturėjo.

Teko vadovauti ir fabriko kultūros 
namų veiklai. Pasikeisdami su 
Leonu Tursa juose dirbome.

Gražiausius prisim inimus iŠ 
praleistų fabrike metų išsinešiau 
apie buvusj direktorių Antaną
Pabedinską. Tai buvo nuoširdus ir 
sąžin ingas žm ogus, tikras
dirbančiųjų vadovas, suprantantis jų 
gyvenimo reikalus ir padedantis 
išspręsti problemas.

Paženklina gyvenimas metus,
Kada jie būna brandūs,
O kelias nueitas grubus
Širdy palieka skausmo randus.
Po ilga i ieškoto posm o

dedikacijai, pagaliau pasirinkau šj. 
Mano muomone, jis turi atitinkamą 
sąlytį su buvusio politinio kalinio 
Adomo Danilaičio pergyvenimais ir 
nerim astinga šiandiena.
Nenorėdamas likti jai abejingas, jis 
negali užmiršti ir praeities. O praeit], 
šiandieną Ir ateitį sieja sunkūs 
pergyvenimai. Kova, pareikalavusi 
tūkstančių gyvybių. Žuvusiųjų 
a tm inčia i pagerb ti statom i 
paminklai. Labiausiai suprantamas 
aukos pagerbimo ženklas - kryžius, j

Prieš keletą metų Kuršėnuose, 
Kapų gatvėje, prie bažnyčios, jis ir 
iškilo. Ant Šio kryžiaus postamento 
iškalti viską pasakantys žodžiai: 
"Kristau, palaim ink tremtinius, 
kalinius ir visus, nekaltai žuvusius už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę". 
Kryžiaus autorius - Adom as 
Daniiaitis.

Kuršėniškiai, aplinkinių kaimų 
gyventojai gerai mena tuos pokario 
metus, kai vyko nuožmi kova tarp 
miško brolių ir specialiai paliktų rusų 
garnizono kareivių bei už jų nugarų 
besislepiančių vadinamųjų "stribų". 
Kova buvo nelygi. Ji tęsėsi ilgai. 
Žuvusius L ietuvos
neprik lausom ybės gynė jus 
atveždavo j Kuršėnus ir 
sugu ldydavo prie tuom etinės 
buvusios milicijos būstinės ar net 
paventyje. Daugeliu i ra jono  
gyventojų šios vietos yra šventos... 
Todėl Adomui Danilaičiui ir kilo 
mintis ant Ventos upės kranto, gerai 
matomoje nuo kelio Kuršėnai-Telšiai 
vietoje, pastatyti paminklą. Ant jo 
iškalti žodžiai: "Jie paaukojo savo 
gyvybę už Lietuvos laisvę".
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