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Taip jau sutapo, kad Spaudos 
atgavimo jubiliejaus išvakarėse 
išleidžiame 130-ąjį ",Aušros alėjos" 
numęrj. Žengiame mažus ir trapius 
žingsnelius, tačiau nebi/odami 
pavasario šalnų ir  galimų piktų vėjų 
bei audrų. Ar gali būti kas nors 
džiugesnio už jausmą, ka i žinai, 
Kad esi reikalingas? Ar gali 
nesidžiaugti, kad esi suprastas, 
trokštamas ir palaikomas?

Nors ir nelengva, tačiau ", Aušros 
alėja" sėja tiesos ir  gėrio grūdą į  
mūsų išpurentą, o ir  ne žemę. 
Prasikalė gležnučiai daigeliai. Ar 
augs jie? A  vešės? A  duos didelius 
ir gražius vaisius?

Jei atėjai į  žemę, tai privalai būti 
Žmogumi. Privalai nerimti, ieškoti, 
kad atrastum pats save... "Aušros 
alėja" taip pat ieško kėlioj kiekvieno 
iš Jūsų širdį. Ir randa jį, ir  dar ne... 
Džiaugiesi tarsi laimingas kūdikis 
ant motinos rankų, kai pamatai, 
kad ",Aušros alėja" ■ Jūsų rankose.

Ne taip seniai šiau liškius  
žurnalistus pusryčių  pakvietė 
Vokietijos nepapras tas is  Ir 
įgaliotasis pasiuntinys Lietuvoje 
Peinhartas Krausas. Buvo ką tik 
pasirodęs 100-asis "Aušros alėjos" 
numeris, kurio du egzempliorius 
šių eilučių autorė įteikė gerbiamam 
ambasadoriui. Niekada neišdils iŠ 
atminties tai, kad ponas B. Krausas

nepadėjo tuojau pa t "Aušros alėjos 
ant stalo ar kur nors kitur, bet ilgai 
i lg a i la ikė  savo, ta len tingo
smuikininko, rankose. Labai malonu, 
kad beveik nuo pirm ųjų "Aušros 
a lė jo s "  num erių  la ik raš tį
prenumeruoja profesorius Vytautas 
Landsbergis. Tai įkvepia kūrybai ir 
ieškp jim am s. M ums m alonus  
kiekvienas skaitytojas. Ačiū, kad Jūs 
esate. Vadinasi, privalome Jus lankyti, 
stiprėti ir  augti. A  būtų tas įmanoma 
be Jūsų? Džiaugiamės kiekvienu Jūsų 
laiškeliu, kurie atskrieja iš  Šiaulių ir 
Kelmės, Radviliškio ir  Akmenės, 
Joniškio ir  Pakruojo, net iš Kauno, 
Vilniaus, Panevėžio, Telšių... Nebuvo 
tos dienos, kad "Aušros a lėja"pašto  
dėžutėje nerastų sau laiškų. Nebuvo 
dienos, kad į  redakciją neužsuktų 
kas nors iš Jūsų. Ar buvo taip, kad  
visą dieną tylėtų telefonas? Ne. Jūs 
skambinate, siūlote temas, prašote 
paaiškinti, padėt... Ir mums šis gyvas 
ryšys su Jumis yra didelė laimė. 
Privalome būti savikritiški: "Aušros 
a lėja" dar nesugeba laiku pateikti 
visos Jums reikalingos informacijos, 
trūksta rašinių ka i kuriomis temomis. 
Nesugebame išspausdinti visų Jūsų 
laiškų, nes laikraštis išeina tik du 
kartus per savaitę. Tačiau mes 
stengiamės ir stengsimės būti su 
Jumis, būti Jums reikalingu laikraščiu. 
Bet be Jūsų paramos, prisipažįstame,

nė
esame kaip be rankų. A  gyvuotų 
"Aušros alėja", je igu gyvybės ja i 
nesuteiktumėte Jūs? Be Andriaus 
Repšio ir Vytauto Gelžinio piešinių? 
Be Romualdo Struogos, Aleksandro 
Ostašenkovo, Rimanto Petriko, 
Jaroslavo Proscevičiaus, Ričardo 
Dailidės nuotraukų? Be Jono Genio 
ir  Algimanto Sėjūno "pažinimo 
ašies"?

Nuoširdžiai ačiū už rašinius 
gydytojui Albertui Griganavičiui, 
mokytojams Daliai Šarkūnienei, 
Vandai Rakauskaitei ir  Viktorui 
Bartkui, KTU katedros vedėjui 
docentui Zigmui Turauskui. Iš 
širdies dėkojame kelmiškiui Stasiui 
Rukui, kuršėniškiui Jonui Vaišnorui, 
studentei Jūratei Palekauskaitei, 
Vladui Ravkai, Agirdui Kulikauskui, 
Henrikui Anužiui, Onai Birutei 
Jackutei ir daugeliui daugeliui kitų. 
Nyki "Aušros alėja " būtų be Žilvino 
Skačkausko jumoro, neintriguojanti 
be Broniaus Kasperavičiaus  
nežinomybės labirintų... Sveikatos 
Jums visiems ir  dvasinės ramybės, 
laimės ir  gerų be i prasmingų 
m inčių! Su artėjančia švente!

Redaktorė

Pridėtinės vertės mokestis. 
Kas tai?
Nuo gegužės 1 d. įsigaliojo Seimo 

jau seniai priimtas pridėtinės vertės 
įstatymas. Dar nepradėjęs veikti, jis 
jau buvo pataisytas. Tai būdingas 
dabartinio Seimo bruožas - pirmiausia 
balsuoja ir priima įstatymą o po to tik 
pradeda mąstyti. Tuomet ir paaiškėja, 
kad reikia taisyti. Taigi problemos su 
mąstymu - kaip kažkadatiems seniai 
išmirusiems dinozaurams.

Pridė tinės vertės m okestis 
renkamas iš vartotojų, jų sandėrių, 
iškaitant prekių ir paslaugų pirkimą, 
apm okant viešbučių sąskaitas, 
perkant automobilius,' naudojantis 
keleiviniu transportu. Išimtys daromos 
tik kai kurioms gyvybiškai būtinoms 
prekėms. Šj mokestį moka kiekviena 
gamybinio proceso grandis, jo  dydis 
nustatomas pagal vertę, pridėtą prie 
produkto atitinkamoje gamybinio 
proceso grandyje. Mokestis, kurj 
užmoka galutinis vartotojas, jeina j 
prekės pardavimo kainą, atskaičius 
iš jos tą sumą, kurią jau užmokėjo 
ankstesnės gam ybos grandys.

Pridėtinės vertės mokestis privalomas 
E u ropos bendros ios rinkos 
valstybėms. Norint šj mokestį tinkamai 
apskaičiuoti, valstybėje ir gamyboje 
turi funkcionuoti efektyvi buhalterinės 
apskaitos sistema To nesant, galima 
tikimybė, kad vartotojasturės mokėti 
didesnį mokestį negu reikėtų. Matyt, 
Lietuvoje daug kur taip ir bus.

š is  mokestis yra netiesioginis ir 
sudaro 18 procentų. Tiesioginiams 
m okesčiams priklauso pajamų 
mokestis, kuris šiuo metu yra 33 
procentai. Vadinasi, daugiau kaip 
pusę uždarbio atiduodame į biudžetą. 
O ką iš jo gauname? Mažokai. Šis 
pridėtinės vertės mokestis padidins 
kainas. O kas jas kompensuos? Kainų 
kilimas sum ažins paklausą ir 
ekonomikos vystymosi tempus. Ar 
reikėjo nustatyti tokius didelius 
m okesčių  p rocentus? Iškilus 
neaiškumams dėl pridėtinės vertės 
mokesčio skaičiavimo reikia kreiptis 
į finansų inspekciją. Tikriausiai bus 
daug neaiškumą ir nuobaudų.

Gal valdžia to ir laukią jei neparuošė 
išsamios aiškinamosios medžiagos?

Zigm as TU RA USK AS

Išimami 1991 m. laidos 
20 litų banknotai

Lietuvos banko valdyba nutarė išimti iš apyvartos 1991 metų laidos I 
20 litų banknotus. Šie litų banknotai nuo 1994 metų birželio mėn. 1 d r 
neturi būti priimami jokiems mokėjimams ir atsiskaitymams. Nuo 1994 Į 
m. birželio mėn. 1 d. jie turi būti be apribojimo keičiami visuose I 
bankuose.

“ Aušros a lė jos”  inf. I

Gyventojų santaupas atstatysime, 
ilgu tam naudosim e ne deficitines 
liudžeto lėšas, o  skirs im e bent pusę 
ikusio priva tizuotino turto , kur|' nuo 
993 metų nekonstitucin iu  būdu 

irčlai dalijasi valdžios “ draugų 
Įrupelė” , Vien Mažeikių “ Na ftos”  
•onė, kurią visą ar akc ijom is mielai 

jirktų tiek užsienio, tiek vidaus 
įvestitoriai, lengvai padengiama vos 

pusė g y v ą n to jų  sa n ta u p ų , 
kauptų 1991 ni. vasario  26 d., ir 
daromas k e lių  m ili ja rd ų  litų  

izervas g rynais ia is pinigais. Dar už 
inkis m ilijardus litų  paklausaus 
rto, kurio va lstybe i įs ta tym iška i dar 
t? daugiau kaip 15 mlrd. Lt, reikėtų 
>gal sutartis perduoti Taupomajam 
•nkui ir kitiems bankams likusiem s 
įdėliams kompensuoti.

Apie b ū tin u m ą  (ve d u s  litu s  
ifąžintl žmonių santaupų, turėtų  iki 

P90 metų, perkam ąjį pajėgum ą”  
ikiai pabrėžiama LDDP rinkim ų 
ogramoje. Joje nepriekaištaujam a 
'vusiai Vyriausybei, kad indėlia i 
'buvo a ts ta ty ti a nksč iau , nes 
»kam nekėlė abejonių, jog žmonių 
•niaupas g a lim a  k o m p e n s u o ti 
'•«lybės turtu; be to, tai įmanoma 
įdaryti tik (vedus litą . O dabar 
,n°tą dal( va lstybės tu rto  a tidudti 
'■čtisms s a v in in k a m s , t .  y. 
Pellninkams, bandoma pate is in ti 
gsule . esą buvusie ji va lstybės 
povai gražiai nepaprašę Rusijos 
p i Li®luval gyventojų  santaupų 
jiaginę neišimti santaupų.

taupomajame banke nebuvo jokių  
indė lių  - tik  sko los. Visos sąskaitos 
liko  Maskvoje, tačiau Lietuvoje liko 
turtas, kurio  dalis sukurta iš gyventojų 
indė lių  lėšų. Kol nebuvo (vestas litas ir 
pristabdyta in fliacija , kompensuoti 
gyventojų  turėtas santaupas nebuvo

0,05 procento kainos, t. y. kaina, kuri 
yra net 2000 kartų mažesnė negu reali 
vertė. Taip kombainai saviesiems 
parduodami už keletą litų , namai - už 
šim tą litų, dvarai - už tūkstantj litų. 
Dažni atvejai, kai iš  žemės ūkio 
bendrovių narių atimamas 10 tūkst.

tikriesiem s akcininkams a r valstybei, 
bet nekonstitucin iu būdu šis  tu rtas 
perduodamas “ grupele i draugų” , 
kurie pastaruoju metu neteisėtai 
(s igy ja  |m onių a kc ijas  a r k ita ip  
savinas! svetimą nuosavybę. Tai |žūli 
sa v iv a lė : p r is id e n g u s  tu r to

PAREMKITE REFERENDUMĄ, PADĖKITE 
KOMPENSUOTI SANTAUPAS IR 

APGINKITE SAVO BEI KITŲ TURTĄ

l 'k i  1991 metų pradžios gyventojų
lė lia i iš Taupomojo banko būdavo 

,,, * rnl I Maskvą. Galima būtų 
aėl kad po 1990

;  kovo 11 d. K. P ,„ n o k ta i* .  Ir A. 
« u tk o  v y r l . u . y b *  d a r 

n®l° in to n ių  sa n taupas | 
;  H  ta iku , nuo ,o  UatuvoJ 
kiST* n*P *,#r»gvės. Akivaizdu ir 

0 1 W1 metų pradžio je Lietuvos

te ch n in ių  g a lim yb ių , o  ir  jo k io s  
prasmės. Dabar tai galima, tai jau 
re ikė jo  padaryli.

Praėjusių metų rugsėjo mėnes| 
Tėvynės Sąjunga parengė, o 312 
tūkstančių  p iliečių  pateikė Seimui 
(statymo “ Dėl gyventojų santaupų 
kompensavimo Ir akcijų (pajų) vertės 
a ts ta tym o" projektą. Tačiau LDDP 
dauguma Seime j| ik i š io l atmetinėja. 
Todėl esame verčiami šiuos svarbius 
k lausim us siū lyti piliečiams spręsti 
referendumu - Jam paskelbti pradėti 
rink ti parašai.

J e ig u  n e le is im e  be jo k io  
p r iv a t iz a v im o  v e ltu i Iš s id a ly ti 
va lstybės turtą, 1991 metų santaupų 
rub l| bus (manoma pakeisti ne tik  | 
v ieną litą , bet ir daugiau.

1993  m etų  p ra d ž io je  LDDP 
dauguma Seime, taip pat Vyriausybė 
p r iv a t iz a v im o  įs ta tym u o se  Ir 
n u ta r im u o s e  padarė  n e le is tin ų  
pataisų, kurios "saviesiem s”  lyg 
(teisina valstybės Ir tikrų jų  akcininkų 
tu rto  savinlmąsi. Pavyzdžiui, kaime 
llk u s j n e ja sm e n ln tą  tu r tą  
Išrinktiesiem s leidžiama įsigyti už

rublių (iš esmės litų) pajus, išmokant 
100 Lt (karta is t ik  10 L t). Dar 
pap ra sč ia u  iš v a ls ty b in a m o s  
pramonės (monės. Nuo praėjusio 
pavasario “ draugų g rupe lė " jas 
dažniausiai "persirašinė ja ”  | akcines 
bendroves be jok io  privatizavimo, 
nemokėdama už jas nei litais, nei 
in v e s t ic in ia is  č e k ia is . Je i 
referendumu, kuriame siūloma priim ti 
konstitucini (statymą “ Dėl neteisėto 
privatizavimo, nuvertintų indėlių ir 
akcijų bei pažeistos teisėsaugos” , tai 
nebus sustabdyta, gyventojai praras 
santaupas, kurios yra padengtos 
privatizuotinu turtu, o  valstybė - dar 
keletą m ilijardų litų, to liau smuks ūkis 
ir blogės gyvenimas.

Dar v iena sąm oninga žmonių 
apgaulė yra  š. m. kovo 28 d. 
Vyriausybės nutarimas dėl Ilgalaikio 
turto  indeksavimo, (monių tū r io  kaina 
jau dvejus metus nebeindeksuojama 
ir dėl infliacijos d irb tina i dešim tis 
kartų yra nuvertinta. Pagal minėtą 
Vyriausybės nutarimą turto  vertė 
pagaliau yra atstatoma, tačiau ji 
atitenka ne turto  savininkams, t  y.

in d e ksa v im u , tu r ta s  iš  t ik rų jų  
savininkų atimamas ir  perduodamas 
kitiems. Taip bandoma lyg (teisinti ne 
tik  valstybin ių Įmonių perėm imą be 
p riva tizav im o, bet ir  ka rtą  Jau 
privatizuotų (monių perprlvatizavlmą, 
žmonių Ir k itokio  turto  atėmimą. Tokiu 
būdu  k o ru p c iją  ir  k lto k j 
n u s ika ls ta m u m ą  o rg a n iz u o ja  Ir 
palaiko net Vyriausybė ir  Seimo 
dauguma, (monių ir svetimų akcijų 
grobstym as dar lab iau  sm ukdo 
pramonę, nes gamybos stabdymas Ir 
d irb tin i bankrotai padeda neteisėtai 
perimti |monę. Dėl to  neseniai Seimo 
dauguma atmetė ir Tėvynės Sąjungos 
parengtą  (sta tym o p ro jek tą  dėl 
pirm inio privatizavim o atstatymo ir 
e k o n g jn ln lo  n u s ik a ls ta m u m o  
stabdymo. Neregėtas dalykas, kad 
va ls ty b ė s  p a r la m e n te  b ū tų  
balsuo jam a už le id im ą  g ro b s ty ti 
svetimą turtą  Ir p lėto ti ekonom ln| 
nusikalstamumą, t. y. balsuojama 
prieš valstybės santvarką ir p ilie tinę 
tvarką.

R e fs re n d u m u l te ik ia m o
konstitucinio (statymo priėmimas

įp are igo tų  Seimą ir  V yriausybę  
p riva tizuo tin u  tu rtu  kom pensuo ti 
anksč ia u  s u k a u p tu s  g y v e n to jų  
Indėlius Ir kitas jiems p rilygstančias 
lėšas, atstatytų d irb tina i dešim tis 
kartų nuvertintas (monių akcijas ir  
p a ju s , s u s ta b d y tų  n e te is ė tą  
p r iv a t iz a v im ą  ir  s u s t ip r in tų  
teisėtvarką. Pagal siūlomą (statymo 
projektą jok iu  būdu nenumatoma 
panaikinti akcijų pasirašym o sutarčių  
ar (vykusių aukcionų. Nesiūloma 
nieko atim inėti, o  t ik  a tstatyti žmonių 
ar valstybės turtą  ten, kur jis  d irb tina i 
sumažintas, (mones, be privatizavimo 
perregistruotas j akcines bendroves, 
s iū lo m a  p a te lk t i p irm in ia m  
p r iv a t iz a v im u i, j |  iš p le č ia n t.  
Numatoma atsakomybė už neteisėto 
p r iv a t iz a v im o  o rg a n iz a v im ą  a r 
svetimų akcijų pasisavinimą, ta ip  pat 
re ik a la u ja m a  te is ė tv a rk o s
in s titu c ijo s e  suda ry ti sp ec ia lia s  
privatizavimo p riežiūros grupes.

Pateiktas konstitucin io  (statymo 
p ro je k ta s  n ėra  g a lu t in is , ik i 
referendumo j| galima dar patobu lin ti 
a ts ižvelg iant | piliečių pastabas. Jau 
gavome daug pasiūlymų ( š| (statymo 
projektą įrašyti privalomą pareigūnų 
pajam ų deklaravim ą, dė l ku rio  
p ra ė ju s ių  m etų  p a b a ig o je  
Respublikos Prezidentas nepasirašė 
atitinkam o (statymo.

Tad laukiame ir  daugiau Jūsų 
pasiūlym ų. Siųskite juos šiuo adresu: 
Tėvynės Sąjungai, Gedim ino pr. 1, 
Vilnius.

P adėkim e  sau  ir  k it ie m s , 
pas irašyk im e  dėl š io  sva rbaus 
referendum o surengimo.

Gediminas VAGNORIUS 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) valdybos 
pirmininkas
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V a rp in in kas  ra šy to ja s  ir  
pedagogas, p a sky rę s ' v isą  
gyven im ą liaudies švietimui, 
Marcelinas š ikšnys gimė Šiaulių 
apskrityje, Šiaulėnų parapijoje, 
NotiniSkių kaime 1874 m. gegužės 
2 d.

M arceliną skaityti išm okė 
samdinė Teklė Jankauskaitė. Teklė 
verpdama mokė iš elementoriaus 
"slebizuoti": bea-ba, cea-ca, dea- 
da... Pastebėjusi, kad berniukas 
greitai perprato š io m okslo 
gudrybes, patarė tėvams leisti sūnų 
j mokslus 
P irm iausia  
t ė v a s  
n u v e ž ė  
Marceliną į 
g r e t im ą  
P a l t  y n u 
kaimą, kur 

ūkininko Janučio seklyčioje vaikus 
m okė daraktorius Liutkus, Prie 
bendro stalo, kur mokėsi vyresnieji, 
Marcelinui vietos neužteko. Jis 
skaitė ir rašė, atsiklaupęs prie suolo. 
Neilgai mokėsi Liutkaus mokykloje. 
Su vyrais besimaudydamas pirtyje 
žiemos metu persišaldė ir sunkiai 
susirgo. Kitais metais Marceliną 
mokė daraklorius Marcelinas 
šikšnys, tėvo brolis, baigęs dvi 
Šiaulių gimnazijos klases. 1883 
m. Marcelinas bandė stoti jš iau lių  
gimnaziją. Tačiau silpnai mokėjo 
rusu kabą ir j gimnaziją jo nepriėmė. 
Tėvas jau buvo nusprendęs, kad 
užteks m okslų, bet sūnaus 
prašomas nuvežė j Šiaulėnų 
mokyklą.

Gabų berniuką mokytojas V, 
Scepura priėmė j trečią klasę. 
Šikšniai norėjo, kad sūnus užaugęs 
būtų kunigėlis. Todėl Marcelinas 
lankė ne tik Šiaulėnų pradžios 
mokyklą bet ir ėjo pas Macijauskų 
vyriausiąjį klapčiuką "m inistran- 
tūros” (patarnavimo mišioms).

1884 m. pavasarį mokytojas V, 
Scepura atvežė Marceliną ir dar 
tris savo mokinius j Radviliškį 
egzaminų laikyti. Marcelinas gerai 
išlaikė visus egzaminus, gavo 
pažymėjimą ir puoselėjo viltį toliau 
mokytis. Vasarai baigiantis, tėvas 
atvežė arkliais sūnų  j Šiaulių 
g im naz iją , kur M arce linas  
sėkmingai įstojo j parengiamąją

klasę ir apsigyveno Liaugaudienės 
bendrabutyje.

Kai tėvas nupirko uniforminę 
aprangą ir veršenikę knygoms, 
M arcelinas buvo laim ingiausias 
žmogus pasause... Marcelinas buvo 
darbštus, stropus, pavyzdingas 
mokinys ir su pagyrimu buvo keliamas 
iš klasės j klasę. Ypač jam sekėsi 
matematika, todėl jj draugai vadino 
‘A rchim edu1. Kai baigė penkias 

gimnazijos klases, tėvai norėjo, kad 
jis stotų j kunigu, seminariją. Marcelinui 
pavyko dar išsiderėti vienerius metus.

Į ĮĮtĮjUflH Mokytojas  

MARCELINAS ŠIKŠNYS
Bet kai Daige šeštąją niasę, tėvas 
buvo neperkalbamas. Marcelinui 
nesutikus važiuoti j kunigų seminariją, 
tėvas atsisakė mokėti už bendrabutį 
ir duoti maisto. Marcelinas vertėsi 
p r iva č io m is  pam o ko m is  ir 
savarankiškai lankė gimnaziją. 1893 
m. birželio 8 d. Šiaulių gimnazijos 
pedagogų taryba nusprendė duoti 
jam ir trylikai bendraklasių brandos 
atestatus.

Tais pač ia is  m eta is  rudenį 
Marcelinas išvažiavo j Maskvą ir įstojo 
j Maskvos universiteto matematikos 
ir fiz ikos fakultetą. Tuo metu 
universitete dėstė garsūs profesoriai: 
A, Stoletovas, K. Timiriazevas, N. 
Žukovskis, P. Lebedevas, N, Umovas, 
P. Cingeris ir kt. Be to. Šikšnys lankė 
garsaus kalbininko prof. Filipo 
Fortunatovo paskaitas. Maskvoje 
veikė slaptas lietuvių studentų būrelis. 
Marceirtas taip pat įsijungė j šio būrelio 
veiklą: rašė eilėraščius ir vaizdelius, 
kuriuos skaitydavo susirinkimuose. 
Geresnius kūrinėlius pasiųsdavo j 
"Varpą": 1895 m. "Ūkininko”  Nr. 4 
buvo išspausdintas šiaulėniškio 
slapyvardžiu M. Šikšnio eilėraštis 
'Turėkime viltį", vėliau buvo publikuota 
daugiau jo  eilėraščių. Labiausiai 
Šiaulėniškį išgarsino jo eilėraštis 
"Giesmė", prasidedantis žodžiais 
"Pasakyk, mano mylimas krašte", 
kuris buvo išspausdintas 1895 m. 
"Varpo" Nr. 11, Paplito jis visur kaip 
dainą kurią dainavo ir vėliau per visas

okupacijas. Maskvoje M. Šikšnys 
parašė ir pirmąją dram ą" Kražiai" 
pasakojančią apie kazokų žiaurų 
susidorojimą su užsispyrusiais 
žemaičiais ir apie teismą, kuriame 
nė lašo teisybės nebuvo, nes 
nuken tė jo  nuskriaustie ji, 
žmogžudžiai liko išteisinti Ir dar 
o rd in a is  apd ovano ti. Daug 
dirbdamas ir menkai valgydamas, 
Maskvoje M. Šikšnys susirgo 
džiovą Draugų medikų patariamas 
jis vasaras praleisdavo miškuose. 
Plaukdavo sieliais Volga žemyn, 

apsistodavo 
o a s 
• o to r iu s ,  
< u r i e 
gamndavo 
lum isą, ir 
ru d e n io p  
grįždavo j 

Maskvą sustiprėjęs. 1897 m. jis 
baigė universketą Ir gavo diplomą 

Po un ive rs ite to  ba ig im o 
vienerius metus M , š i kšnys turėjo 
atitarnauti kariuomenėje. Tai jis 
a tliko  Kaune. D ip lo m uo tas  
matematikas norėjo gauti Lietuvoje 
mokytojo vietą. Tačiau Vilniaus 
apygardos mokyklų kuratorius 
pasakė, kad lietuviams katalikams 
Lietuvoje vietų nėra. Panašiai buvo 
nutikę ir Pranui Mašiotui, kuris tuo 
metu buvo jsidarbinęs Rygoje. Jis 
j Rygą pasikvietė ir Marceliną Skšnį 

Rygoje M. šikšnys dirbo Rygos 
realinėje mokykloje. Be to, jis 
drauge su P. Mašiotu dalyvavo 
savišalpos, “ Kanklių", "Žvaigždės" 
ir kt, lietuvių draugijose. Rašė 
pjeses, jas režisavo, o jei reikėjo,
Ir vaidino. 1902 m. vasarą M. 
Š ikšnys  vedė  genero lo  A 
Paškevičiaus dukterj Liuciją Gimė 
dvi dukrelės. 1905 m. buvo 
pastatyta Š iaulėniškio dram a 
"Pilėnų kunigaikštis” , turėjusi 
nepaprastą pasisekimą. 1907 m. 
buvo pastatyta filosofinė drama 
“ Sparnai". Atrodė, kad viskas 
laimingai klostosi. Tačiau 1909 m. 
Šikšnių šeimą ištiko skaudi nelaimė: 
mergaitės susirgo skarlatina ir vieną 
dieną abi mirė. Tai buvo tėvams 
nepaprastai skaudus smūgis. 
Vasarą jie gydėsi Šveicarijos 
kurorte.

Malonėkite atsiversti 3 p.

NEAPSIKIAULINOM...I
Kaip žinią praėjusią savaitę 

Šiauliuose, savo gimtajame krašte, 
lankėsi premjeras A. Šleževičius, 
lydimas nemažos grupės ministrų 
ir atsakingų pareigūnų.

Kažin kaip ten, užsienyje? Ar 
leidžia sau premjeras ir ministrai 
tokius vojažus? Galbūt 
paprasčiausiai efektyviai dirba ir 
tokiais vojažais nesistengia 
kompensuoti savo nepajėgumo 
ir kompetencijos stokos. Užsienyje 
laikas brangus, bergždžiai 
negaištamas.

Teko nugirsti kolegų pašnekesj: 
“Ar eisi j susitikimą su premjeru?” 
“Tai būtų laiko švaistymas. Tas 
pats, kaip kalbėti su negirdinčiu ir 
rodyti nematančiam. Jokios 
naudos".

Atsibodo tos aptakios frazės: 
“ Pagalvosim, pažiūrėsim, 
pasvarstysim...” Per radiją ir TV 
prisiklausau. Realių rezultatų - 
jokių.

Žinoma, kai kas ėjo, guodėsi, 
tikėjo, vylėsi ir viliasi. Duok Dieve, 
duok Dieve, kaip sakoma... Deja, 
ne visi norintys buvo priimti.

Dvi dienas aukščiausiajai 
valdžiai atstovaujantys pareigūnai 
triūsė. Aišku, ne su šakėmis ar 
kastuvais. Galvelėmis dirbo, protelį 
vargino. Ir, be abejo, nusiplūkė, 
pavargo, išalko... Kad ir sunkus 
laikmetis, o gražus lietuviškas 
paprotys tebegyvuoja:
‘ Pavargusiam suteik poilsį,

išalkusj pavalgydink..." Ir šj sykj 
mes, šiauliečiai partinukai, 
neapsikiaulinom. Po sunkaus 
darbo aukščiausieji pareigūnai 
pavargėliai buvo gražiai pailsinti, 
skaniai pavalgydinti. Spėkite kur"? 
Ogi teniso kortuose... Žinoma, 
čia ne vilnietiška "Ritos slėptuvė" 
bet visgi slėptuvėlė...

Pasistengta suteikti malonum; 
respublikinės reikšmės vyrams 
Pirtelę iškūreno, vandenėj 
baseine pašildė, vikrių ir 
simpatiškų padavėjų iš "Šiaulių" 
restorano pasikvietė. Sportinius 
užsiėm im us nutraukė, kad 
pašaliniai po kojomis
nesipainiotų.

Sakote, Lietuva pasikeitė, tapo 
laisva, tokie dalykai
nebeįmanomi? Taip, pasikeitė, 
tačiau sovietiniai nomenklatūrinių 
įpročiai liko... Ta pati 
nom enklatūra juos ir 

tebepuoselėja.
Norėtųsi tikėti, kad, prieš

mėgdaudamasis malonumais, ( 
ponas premjeras nepamiršo
apsilankyti ligoninėje ir pažvelgi 
į išsekusių nuo pastovaus
neprivalgym o, mėnesiais 
neturėjusių burnoj gabalėlio 
mėsos, vaikų akis...

Gal nepamiršo pakalbinti irtų 
suvargusių, po šiukšliadėžes 
besikapstančių senukų...

D aiva  TOMKUTĖ I

naujienų šiupinys
Nustatyti nauji vandens tiekimo 

ir nuotėkių valymo tarifai. Nuo 
gegužės 1 d. gyventojai užvander| 
ir kanalizaciją mokės po 0,40 Lt už 
kub. m. Kitiems vartotojams vanduo 
kainuos 0,57 Lt už kubln| metrą, 
kanalizacija - 0,42 Lt už kubini metrą 
Žodžiu, vanduo vėl pabrango! Tačiau 
dar ne viskas... š| mėnesi Vyriausybė 
ruošiasi peržiūrėti e lektros  
energijos, šllumostleklmo tarifus ir

• gali tekti mokėti brangiau

Šiomis dienomis pabrango Ir I 
dujos. Už litrą skystų dujų Jau ( 
mokėsime 45 et (kainavo 35 d). I 
Kubas gamtinių dujų kainavo 35 I 
et, dabar - 41 et. Išaugo ir benzino |  
bei dyze lin io  kuro kainos. | 
Pavyzdžiui, benzino A-76 litras jau i 
kainuoja visą litą, kai mokėjome j  
maždaug po 80 et. Ypač šoktelėjo Į 
A1-95 vieno litro kalnai nuo 1,151 
pakilo Iki 1,4 lito.

Atidžiai seku Jūsų laikraštyje 
teisminių publikacijų ciklą, 
kadangi ir pačiai, niekada 
neturėjusiai su teismu jokių 
reikalų, priverstinai teko patirti 
bylinėjimosi skonj.

Girdėdavau įvairių nuomonių 
(dažniausiai neigiamų) apie 
teisėtvarkos organų darbą. 
Tačiau kai patiri pats begėdišką, 
purviną melą, peraugantį j 
šmeižtą, sklindantj iš garbingais 
piliečiais save laikančių asmenų 
lūpų, suvoki, kad tai, ką girdėjai 
ar skaitei spaudoje, • tik 
pumpurėliai.

Visiškai aišku, kad ne dėl 
senatvinio marazmo teisme 
akiplėšiškai melavo LTSR 
nusipelnęs pensininkas ir faktus 
iškraipė nuolankus prisitaikėlis 
direktorius. Ne dėl jauntaviško 
nepatyrimo savo parodymuose 
painiojosi buvę moksleiviai, vis 
priekaištingai žvelgdami ir stipriai 
rausdami j juos papirkusj ir 
netiksliai instruktavusį vieno 
laikraščio ponulį.

Visuomenėje, kur viskas 
perkama ir parduodama, galima

parduoti sąžinę, galima nusipirkti teisingumo. Buvo ir tebėra
garsų advokatą, tendencingą sovietinio mentaliteto masteliu
liudininką, galim a pavogti matuojama garbė, orumas,
teismini dokumentą, galima žmoniškumas,

Ponuliai smunkančiomis kelnėmis, 
A R B A

n e į m a n o m a  i š s i n e r t i

IŠ-ŠLIUŽO KAILIO

apšmeižti nepatikusį asmenį... 
Bet nejmanoma išsinerti iš šliužo 
kailio. Jis prikepęs kaip tvarstis 
prie žaizdos, jis suaugęs su visa 
kūniškąja ir dvasiškąja žmogaus 
esybe. Ir joks išmintingiausias 
advokatas nesugebėtų
paskandinti šių baisių išnarų 
savo gražbylystės jūrbje...

Sunku paslėpti nuopolj, 
praryjantį viską. Viską, netgi 
paskutinius padorumo
trupinius...

Kiekvienas mąstantis žmogus 
gali pasakyti, kas liko iš

Ką kalbėti apie šiandien 
vykstantį siaubingą žaidimą, 
išteisinantį ir įteisinantį prasėjusiųjų 
nekaltą kraują niekšybę ir guldantį 
į Antakalnio atšlaitę šalia tų trylikos 
teisingumą, patriotizmą, 
pasiaukojimą. Užmokėjome  
brangiai, tačiau ar neprisieis 
mokėti dar brangiau...

Be didesnio vargo galėtume 
suvokti esamos santvarkos 
politinius, ekonominius sunkumus, 
jeigu jai vadovautų šventi žmonės. 
Tačiau vėl - siaubingas žaidimas, 
kai valdantiesiems, norintiems

išlikti valdžioje, 
besigriebiantys melo, šmeižto I 
arba sąmoningai nutylintys I 
reikšmingus dalykus spaudos! 
atstovai. Juokingi norai šiame! 
niūriame laikmetyje įamžinti I 
varganą socializmo lūšną su jos Į 
nemokšomis hegemonais.

Jums, buvusieji ir tebesantys I 
aukščiausiose ir žemiausiose I 
instancijose, atrodo, kad teismai j 
baigėsi?

Ne. TEISMAS nes iba igė  I 
Nesuprantat kodėl? Be jūsų taip I 
mylimo Aukščiausiojo teismo Į 
egzistuoja ir dar aukštesnis I 
SĄŽINĖS, LAIKO ir DIEVO | 
teism as. Neveltui sakoma. 
"Dievas neūmus, be t ir ne 
maršus..." Gyvenkite ir būkite I 
laimingi, jeigu galite, jeigu leidžia P 
sąžinė, jeigu naktimis | 
nesisapnuoja košmarai.

O laikas eina. Beprasmiška I 
ponuliai sm unkanč iom is  I 
kelnėmis, priešintis ir trukdyti, kai I 
aplinkui viskas kinta... Ne jum Į 
valdyti ir teisti ateityje.

D alia  ŠARKŪNAiTĖl

Algimanto PUODŽIŪNO nuotr,

AUSROS ALĖJA



1994.05.0S. 3

SPAUDOS ATGAVIMO DIENAI

Mes geriam iš versmės,
Kuri gaivino knygnešius 
Vidurnakčiais klaidžiais,
Kuri didžiuojas ąžuolais 
Jablonskiais. BOgdmis, kitais, 
Nuo negandų ją  gynusiais, 
Kurios tyram skambėjime 
Mes bendrą meilės ryšį nešam, 
Tautos mūs gyvastį ir dvasią.

(Z. čepu ly tė ) 
1864-1904 m. - spaudos draudimo 

metai. Maža atkarpėlė mūsų tautos 
istorijoje, o talpina tiek daug: lietuvių 
tautos stoiškumą, jos vitališkumą, 
drąsą Ir pasiaukojimą dėl savo 
gimtosios kalbos, dėl lietuviškojo rašto 
apsaugojimo ir išsaugojimo. Caro 
valdžia, uždrausdama kalbą ir raštą, 
buvo sumaniusi nutautinti Lietuvą, 
norėjo pasielgti kaip su laukiniais, 
kuriems galima ką nori - duoti, ką 
nori - atimti. Lietuvių kova dėl gimtojo 
žodžio suartino tautą. Imta knygas, 
knygeles ir periodinius leidinius 
spausdinti Mažojoje Lietuvoje, o 
platino jas knygnešiai. Knygnešys 
tapo kovos dėl lietuviškos spaudos 
simboliu. “ Knygų ir knygnešių

90-osios metinės
karalius" Jurgis Bielinis 40 metų vertėsi 
tuo darbu, puikiausiai pažindamas 
visus kelius, kurie vedė j Mažąją Lietuvą 
ir atgal. Veikė ir slaptosios lietuviškos 
mokyklos, kurias valstiečiai saugojo 
visomis išgalėmis nuo caro policijos 
bei žandaru.

Šiaulių apylinkėse taip pat netrūko 
knygai savo gyvenimą aukojusių 
knygnešių. Tai A. Baranauskas, 
Kurtuvėnų škap lie rin inke  O na 
Butkaitė, kunigas Tuskevičius, 
Gedgaudas ir kiti. 1905 m. gėgužės 
7 d., minint pirmąsias lietuviškos

spaudos atgavimo metines, vietos 
žmonių iniciatyva ant Girnikų kalno, 
Kurtuvėnuose, atidengtas paminklas 
- 44 pėdų ąžuolo kryžius. Iškilmėse 
įspūdingą kalbą pasakė Vaižgantas. 
1990 m. birželio 20 d. Girnikų kalne 
atstatytas ąžuolinis kryžius lietuviškos 
spau dos a tg a v im o  85-os iom s 
metinėms.

Vida S IM O N A IT IE N Ė  
Rim anto  P E TR IK O  nuotr.

Mokytojas
MARCELINAS ŠIKŠNYS

Atkelta iš 2 p.
Pirmojo pasaulinio karo metais 

Šikšniai pasitraukė j Voronežą. Ten 
M. Šikšnys dėstė M. Yčo berniukų 
gimnazijoje bei mokytojų kursuose. 
Su P. Mašiotu, Z. Žemaičiu eidavo 
pas kalbininką J. Jablonskį lietuviškų 
matematikos terminų kurti.

1918 m. vasarą grjžo j Vilnių ir 
pasiliko visam laikui. M. Šikšnį pakvietė 
I Vilniaus berniukų gimnaziją dėstyti 
matematikos. Be to, jis buvo mokyklos 
inspektorius, o  nuo 1922 m., kai buvo 
ištremti iš Vilniaus broliai Biržiškos, 
M. Šikšnį išrinko Vytauto Didžiojo 
gimnazijos direktoriumi.

Tuo laiku m okyklom s stigo 
vadovėlių. LMD kreipėsi j mokytoją 
šikšnj, kad jis imtųsi š io  darbo. Jis 
rašė algebros, geometrijos vadovėlius 
ir uždavinynus. Visus M. Šikšnio 
vadovėlius galima suskirstyti j tris 
grupes: pirmieji - elementarinės 
algebros vadovėliai dviejų dalių, 
vėlesnieji - elementarinės algebros 
vadovėliai keturių dalių ir geometrijos 
vadovėliai trijų dalių (dvi dalys 
planimetrijos, trečioji - stereometrija). 
Kai kuriuos vadovėlius autorius leido 
savo lėšomis. M. Šikšnys parašė 
baugiausiai vado vė lių , sk irtų  
aukštesniosioms mokykloms.

M. Šikšnys daug laiko skirdavo 
LMD ir LMS veiklai. Jis nuolat buvo 
enkamas j LMD ir LMS valdybas. Po 

Jono Basanavičiaus mirties 
Marcelinas Šikšnys buvo išrinktas 
LMD pirmininku.

Labai sunku buvo vadovauti 
Vytauto Didžiojo gimnazijai tokiu 
sudėtingu laiku, kai kiekvieną dieną 
9fėsė lenkų valdžios išpuoliai. M 

'kšnys pasižym ėjo veiklum u, 
b i tu m u ,  teisingumu ir tolerancija.

Jis stengėsi išsaugoti kiekvieną 
b’okinj, kad tas nenuklystų j šoną, 
^ Qkel° suburti darnų pedagogų 
^  aktyvą, dalyvavo visuomeniniame 

te , neskaičiuodamas laiko. Pasak 
^ ro  Urbono, jis pirmutinis į darbą 

paskutinis - i§ darbo.

1939 m., kai buvo grąžintas Vilniaus 
kraštas, M. Š ikšnj paskyrė ir 
kunigaikštienės Birutės mergaičių 
g im nazijos d irektorium i. Dviejų 
mokyklų darbų kalnai užgriuvo M. 
Šikšnio pečius. Paaiškėjus, kad vėl 
prasideda okupacija, M. Šikšnys 
nebeatlaikė - jis susirgo ir 1940 m. 
pradžioje išėjo j pensiją.

M. Šikšnys yra išvertęs po keletą 
knygelių iš lenkų ir iš rusų kalbų, 
parašęs misteriją "Ecce homo!" ("štai 
žm ogus"), išleidęs “ Galvosūkių" 
knygelę.

j jo  namus Kęstučio g. 27 kasmet 
rinkdavosi buvę jo  mokiniai, įvairūs 
specialistai pasikalbėti su savo 
gerbiam u ir m ylim u Mokytoju. 
Dažniausiai jie atvykdavo birželio 2- 
ąją - Marcelino dieną. Apietai Aldona 
Liobytė rašė:

"Yra tokie namai Vilniuje, Kęstučio 
gatvėje, alyvų užgožti, obelų apsupti, 
kur prie įėjimo budi sidabrinė eglė, 
ku r paukšč ia i pa tik lia i č irena 
šimtabalses savo giesmeles, ten 
gyvena mūsų Direktorius, atsispyręs 
naikinančiai laiko tėkmei... į tuos 
namus subėga mūsų, vilniečių, gerieji 
atsiminimai..."

Jeigu susirinktų visi visi M. Šikšnio 
buvusieji mokiniai ir, susitvėrę už rankų 
kaip Baltijos kelyje, sustotų j vieną 
liniją, tai susidarytų juosta Vilnius- 
Švenčionys.

1970 m. rugpjūčio 15 d. nustojo 
plakusi M. šikšn io širdis. Velionis 
buvo pašarvotas Rašytojų namuose, 
palaidotas Rasų kapinėse. Vincas 
Martinkėnas per laidotuves pasakė: 

".. visą gyvenimą nenuilstamai 
nešei šviesos žibintą ir tarsi P. Rimšos 
pavaizduotas artojas plėšei Lietuvos 
dirvonus, ypač Vilniaus krašte, kur 
jie buvo daugiausiai užžėlę... Tave 
gerbė ir mylėjo už tėvišką globą, už 
re ik lum ą Ir te is ingum ą. Savo 
pamokomis mokei Vytauto Didžiojo 
g im n a z ijo s  m ok in ius , o savo 
vadovėliais - visos Lietuvos jaunimą.."

Rasa PA U LA VIČ IEN Ė

Balandžio 16-ąją, grįždamas  

nam o po plenarinio posėdžio, 
C h im kuo se buvo nušautas  

R u sijos D ū m o s d e p u ta ta s  

Andrejus Aizderdzis.
Tuo metu rūsyje namo, 
ku riam e  gyveno  
dep uta tas , jo laukė  
žudikas. A p ie  pusę  

d ev yn ių  vak aro  
nau jas is  d e p u ta to  

"devintukas" sustojo 
prie laiptinės. Tik išlipęs A. 
A izd e rd z is  buvo  m irtinai 
sužeistas. Milicija atlėkė |x> 

dešimties minučių. Rūsyje buvo 
rastas medžioklinis šautuvas. 
Žudiko pėdos vedė iki mašinų 
sustojimo aikštelės.

D eputatas  A ndrejus A iz
derdzis (gimęs 1958 m.) buvo 
"M D K ” banko pirmininkas. Jis 

nesutarė su Chim kų meru. 
M ilic ija  turi vers iją , kad  
nužudytasis buvo susijęs su 

mafija. Jis buvo ir laikraščio 

“Kas yra kas" leidėjas...

Dūmos deputatai mano, kad 

būtina priimti nutarimus, kurie 

sustabdytų nusikaltimų augimą, 
kuris kenkia valstybingumui. Vėl

NUŽUDYTAS
RUSIJOS

DEPUTATAS

p re z id e n tu i, vyriau syb e i ir 
visuom enei m estas iššūkis, 
kuris ro d o  va ls tyb ės  

bejėgiškumą prieš "tamsiąsias"

V . Ž ir in o vsk is  neliko  

n u o ša ly je . J is  p a re ik a la v o  
“nuimti" vidaus reikalų ministrą 

ir j šj postą pasiūlė savo 

kandidatūrą. Be to, jis mano, 
kad deputatam s būtina turėti 
asmeninj ginklą.

V ida S IM O N A IT IE N Ė

Lietuvos Respublikos 
jstatymas 

1994 m. balandžio 12 d. 
Nr. I - 430  
V i l n i u s  

D Ė L L IETU VO S
R E S P U B L IK O S  FIZ IN IŲ  

A S M E N Ų  PA JA M Ų
M O K E S Č IO  LA IK IN O JO  

ĮS TA TY M O  P A K E IT IM O  IR  
PA PILD Y M O

5 straipsnis. Pagrindinėje 
darbovietėje gaunamų pajamų, 
susijusių su darbo santykiais, 
n e a p m o k e s t i n a m a s i s  
minimumas yra

1 .1 grupės invalidams - 200
litų;

2. II grupės invalidams - 175 
litai;

3. III grupės Invalidams -  
130 litų;

4. asmenims, turintiems tris 
ir daugiau vaikų iki 18 metų, - 
200 litų;

5. motinai arba tėvui, 
neturintiems sutuoktinio ir 
auginantiems vieną vaiką iki 
18 metų, -  155 litai, 
auginantiems du ir daugiau 
valkų iki 18 metų, už antrą ir 
kiekvieną paskesnį vaiką 
n e a p m o k e s t i n a m a s i s  
minimumas didinamas 45 litais;

6. žemės ūkio produkciją 
gam inanačių įmonių  
darbuotojams, kai jų mėnesinis 
uždarbis išverstų, nesusijusių 
su žemės ūkio produktų  
gamyba ir perdirbimu, neviršija 
20 proc. viso jų mėnesinio 
uždarbio, -  150 litų;

7. kitiems šio straipsnio 1-6 
punktuose nepaminėtiems 
asm enim s pagrindinis  
n e a p m o k e s t i n a m a s i s  
minimumas (PNM) - 115  litų.

Be to, I ir II grupės regėjimo 
invalidam s, tėvam s,
auginantiems bent vieną valką 
invalidą, taip pat tėvams, 
auginantiems keturis ir daugiau 
vaikų, už ketvirtą ir kiekvieną 
paskesni valką apskaičiuotas 
mokestis mažinamas 10 litų.

L ietuvos Respublikos  
Vyriausybė šiame straipsnyje 
nustatytus neapmokestinamųjų 
minimumų dydžius indeksuoja 
pagal vartojimo kainų indeksą.

Sis (statymas taikomas 
apm okestinant pajam as, 
gautas nuo 1994 m. gegužės 1
d-

A lg irdas B R AZAUSKA S, 
R espublikos  
P rezidentas

Juokas pro ašaras

Svečiams ir 
kaimynams

Prie įėjimo j laiptinę pasėta 
miglė, todėl nuorūkų ten 
sėti nebereikia.

DIENOS PASTABOS
Prezidentui

Paklausęs Jūsų per radiją 
galiu kartu su Jumis pasi
džiaugti, kad apmokestini
mas ir su juo susijęs kainų

pakilimas atitinka pasauli
nius standartus, tik negaliu 
pasidžiaugti, kad apmokant 
(kad ir už darbą) tų standartų 
- nė iš tolo...

A lb ertas  G R IG A N A V IČ IU S

AUŠROS ALĖJA
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ponioms ir 
panelėms

KARŠTI SUM UŠTINIAI

SU RAUGINTAIS 
AGURKAIS IR KIAUŠINIU  
4 didelės riekės baltos duonos, 

30 g sviesto. 2 klausiniai, 2 marinuoti 
arba rauginti agurkai, 1 svogūnas, 
pipirų, 1/2 Indelio majonezo, (2 
valg. Šaukštai tarkuoto sūrio).

Duona aptepama sviestu. Kietai 
virti kiaušiniai, agurkai ir svogūnas 
susmulkinami ir sum aišomi su 
majonezu, jdedama prieskonių. Ant 
kiekvieno sumuštinio kauburėliu 
dedama pagaminta masė, ant vešaus 
galima pabarstyti patarkuoto sūrio, 
o kad būtu aštriau - daliojo sūrio 
miltelių. Kepama karštoje orkaitėje.

SU SARDINĖMIS IR SŪRIU 
6-8 riekės baltos duonos (40 g 

sviesto arba margarino), 1 dėžutė 
sardinių arba šprotų, 1/2 citrinos, 
100 g sūrio.

Duona aptepama margarinu arba 
suvilgom a konservų aliejumi. Sūris 
sutarkuojamas, dalis uždedama ant 
duonos. Ant kiekvienas riekės 
uždedama sveika sardinė arba 2-3 
šprotai. Žuvis truputį apšlakstoma 
citrinos sultimis ir ant viršaus 
uždedamas storas tarkuoto sūrio 
sluoksnis. Kepama orkaitėje, kol sūris 
pradeda lydytis.

SU KUMPIU IR SVOGŪNU  
6-8 riekės juodos duonos, 150 

g rūkytos krūtinėlės arba lašinukų, 
2 svogūnai, pipirų.

Ant kiekvienos duonos riekės 
uždedamas plonas gabalėlis rūkytos 
arba kauburėlis supjaustytos mėsos, 
ant viršaus - svogūno griežinėlių, 
pabarstoma pipirais. Sumuštiniai 
kepami orkaitėje t6i, kol mėsa ir 
svogūnai sukeps.

SU SŪRIU  
4-6 riekės baltos duonos, 20 g 

margarino arba sviesto, 90 g 
varškės. 1/2 kiaušinio, druskos, 
20 g sūrio.

Margarinas tepamas ant duonos, 
uždedama varškės, sumaišytos su 
kiaušiniu, ant viršaus - griežinys sūrio. 
Kepama karštoje orka lė je  taip, kad 
sūris pradėtų lydytis, bet neparuduotų. 
Sumuštiniai gaminami prieš pat valgj.

S U  V A R Š K E
4-6 riekės baltos duonos, 20 g 

margarino arba sviesto, 100 g 
varškės, 1/2 kiaušinio, druskos, 
kmynų.

Duona aptepama margarinu, 
varškė sumaišoma su išplaktu 
kiaušiniu, pagardinama druska ir 
kmynais. Masė storai tepama ant 
duonos, viršus pabarstomas kmynais. 
Kepama karštoje orkaitėje, kol 
sum uštiniai paskrunda.

G ero apetito! 
P o n ia  JA DVYG A

Būna momentų, kai jų meilė atrodo 
suvaidinta. Štai minutę Deividas 
paleidžia jos ranką iš savosios, bet 
tuo j vėl laiko ją. Klaudija, iškilmingai 
demonstruodama madas, pastebi 
Deividą pirmojoje eilėje, ir jos veidas 
pasipuošia šypsena, o akj ji merkia 
labai išraiškingai. Deividas atsako, 
iškėlęs nykštj j viršų ir dairydamasis, 
ar mato jj fotografai.

K laudija  S iffe r ir D e iv idas 
Kopperfildas, manekenė ir magas, - 
abu garbės, populiarumo viršūnėje. 
Abu milijonieriai. 5 mėnesius jie vaidina 
meilę. Visa tai turi baigtis vedybomis, 
kurias filmuos, kaip tai daroma

fiksuojant karališkojo kraujo žymių 
žmonių gyvenimą.

Žymus modeliuotojas Karlas 
Lageifeldas prisipažino, kad Klaudija

■ 'j  — h b  i • b  'n- T-'T'i b— m  f t a -miiSsas i ; -

vedybos iš išskaičiavimo, kurios 
padės abiem s ilg iau  likti 
garsenybėmis.

Pikti liežuviai tvirtina, kad Klaudija

Manekenė ir magas
prašė jo sukulti jai vestuvinės suknelės per ilgai neišteka, princesė... laukia
modelj,

Tai ką gi, d e š im tm eč io  
sužadėtuvės, Klaudija • fokus, 
Deividas • pokus?

Berlyne kalbama, kad tai bus

princo, o pasku i bus niekam 
nereikalinga. Jaunikis kaip pagal 
užsakym ą: gražus, žym us
fokusininkas, jis pjausto moteris, bet, 
tiesa, paskui vėl atstato, kaip buvo...

Jei kalbėtume rimtai, tai "ažiotaže 
apie porą kuria pats Deividas. J 
žmonės paskelbė žinią kad vestuvė 
vyks slaptai, o jaunikis padovano 
jaunajai jachtą, kainuojančią 2 mlr 
dolerių. Manekenės, dirbančios s 
K. Š „ sako, kad ji nieko be Deivid 
nesprendžia, o jis visuomet paklausit 
ką ji ruošiasi daryti?

Eina gandas, kad gars io  
manekenė paliks savo karjerą ir dirb 
asistente pas Deividą Kopperfilde 
Negi js  atskleis visas savo profesijo 
paslaptis, kurių niekas nežino?

paren g ė  Vid  
S IM O N A IT IE N

Firma parduoda dyzelinį kurą,
A-76 benziną; gali pristatyti į  vietą. 

Atsiskaitymo formos - įvairios.
Telef. Radviliškyje (8292) 53269  

nuo 9 iki 11 val.

Mirus Albinui Rakuceviiiui, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius 
ir gimines.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Šiaulių skyrius

Dėmesio!
Jūs norėtumėte prenumeruoti ‘‘Aušros alėją”'/ 
Prašomai Laikraščio prenumeratų gegužės ir birželio mėnesinius 

priima įm onė “Tvarka” (informacija telefonu 56784).
Kaina 1 m ėnesiui -1 ,2 5  Lt.
Mūsą laikraščio prenumeratą priima ir Šiaulių, Akmenės, Kelmės, 

Radviliškio, Joniškio bei Pakruojo paštai. Prenumeruojantiems 
“Aušros alėją" pašte kaina 1 mėnesiui - 1,35 U .

Mirus seseriai, nuoširdžiai užjaučiame Alfonsą Jurgaitį ir jo 
šeimą.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Šiaulių skyrius

Nebūtin išėjus mylimai sesutei, nuoširdžiai užjaučiame Alfonsą 
lurgaitj ir jo  šeimą.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Šiaulių skyriaus Kairių grupė

TELEVIZIJOS
PROGRAMA

Penktadienis, gegužės 6 d.
LIETUVOS TV
8.05 LTV inf. laida. 8.35; 9.00 Žinios.

9.25 Videofilmas “ Giminės” . 4 serija. 
18.00; 10.10; 18.40 Žinios. 18.50 
Programa vaikams. 19.30 Laida lenkų 
kalba. 20.05 TV anonsas. 20.10 
Ekonomikos laida ‘‘Aktualijos" 20.40 S. 
Pabedinsko reportažas. 21.00 
Panorama. 21.35 Juokdariai. 22.05 
Laisvės alėja. 22.25 Vakarai. 22,55 
Konkursui .‘‘Mis Lietuva-94" artėjant 
Renkame "Tele-Mis”. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.35 Senjorų svetainė. 0.10 LKL 
rungtynės.

TELE-3
8.00 Multi pulti. 8.40 Važiuojam. 8.50 

M. f. “Santa Barbara". 314 s. 9.40 TV 
serialas “ Budinti vaistinė” . 34 s. 16.00; 
19.20; 21.45; 23.50 Anglų k. pamokėlės. 
16.03 Muzika. 16.50 F. “Vaikai, kurie per 
daug žinojo". 17.45 Saulės krašto 
programa. 16.00 Gegužinės pamaldos.
18.30 “ Budinti vaistinė” . 34 s. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 M. f. "Lobių sala". 
21.50; 21 55 Žinios. 22,10 Vitrina. 22.15 
M. f, "Barbarella". 23.55 Muzika. 24.00
M. f. "Įniršis ir garbė". 

  IN O “ 'OSTANKINO TV
17.40 Žmogus ir įstatymas. 18.15 

Japonija su S. Kološinu. 18.45 Stebuklų 
laukas. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00 
Naujienos. 20.45 M. f. “ DenasOgastas” . 
2 . 21.45 Savaitės žmogus. 22.05 
Koncertas. Pertraukoje • 23.00
Naujienos. 23.45 Koncertas. 0.25 
Autošou.

Šeštadienis, gegužės 7 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams 10.00 Ir šeimai, ir namams.
10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų kalba. 11.50 
TV anonsas. 11.55 Sveika, Prancūzija.
12.25 Vokiečių dok. serialas "Aplink 
pasaulj” . 1 dalia. 12.55 Kanadiečių 
serialas vaikams Degrasi gatvės 
vaikai". 12 s. 13.20 Pasaulio sportas.
14.20 Iš vakarų pakrantės. 14.50 
Videofilmas “Save stebėti sveika". 15.15 
Perpetuum Mobile. 15.40 Danų TV 
serialas "Monopolija 22 s. 16.30 
Amerikos Top 10. 17.00 Svetimo 
skausmo nebūna. 18.00 Naujienos. 
Nuomonės. 18.30 TV anonsas. 18.35 
Atmintis. 19.00 Mis Lietuva-94. 21.00 
Panorama. 21.35 Po savo stogu. 22.20 
Kanadiečių detektyvinis serialas “ Filipas 
Marlou" - “ Raudonas vejas". 23.15 Mis 
Lietuva - 94. 0.30 Koncertas. 1.35 LKL 
rungtynės,

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 11.00 M. f.

‘Muzikinė istorija". 12.25; 17.20; Anglų 
............................... tas išk. pamokėlės. 12.35 Reportažas 
Lietuvos galiūnų konkurso. 13.00 CNN 
naujienos. 14.00 Maistas ir vynas. 14.30 
Atostogos rojuje. 15.00 Muzika, 15.25

Futbolas be sienų. 16.20 Žavusis šou.
17.30 Muzika. 17.40 Linksmosios 
pamokėlės. 16.10 Muzikinė laida 

Viskas!" 18.30 Stilius. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Nojaus laivas.
19.35 Etiudas Neringai, 19.45 Kaip 
apsaugoti automobilj? 20.00 MTV 
European TOP 20, 22.00 Vitrina. 22.05 
M. f. "Svetimi". 24.00 Didieji miestai. 
1 00 Po vidurnakčio.

OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15. 8.30 Laida 

vaikams, 8.45 Dok. f. 9.15 Pergalės 50- 
mečiui. 9.35 Rytinis paštas. 10.05 
Medicina tau. 10.35 Iškilmingas tarp
tautinio baleto prizo {teikimas. 12.00 
Dok. f. 12.30 M. f. "Karas lieka karu".
14.00 Naujienos. 14.25 M. f. "Plėšikų 
vadas Rinaldo Rinaldini". 12 s. 14.50 
Labirintas. 15.20 Gyvūnijos pasaulyje.
16.00 Laimingas atvejis. 16.50 Iki ir po.
17.40 Meninis f. "Hanoverio gatvė".
19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00
Naujienos. 20.45 Monologas. 20.55
Ledo ritulys, Pertraukoje - 22.30 
Naujienos. 23.30 50x50.

Sekmadienis, gegužės 8 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime 

Kristų. 9.35 Lietloto, 9.45 Programa 
vaikams. 10.10 Septintasis kontinentas.
10.25 Lietuviai svetur. 11.00 Krepšinio 
pasaulyje. 11.45 Peržengus 2000-
uosius. 12.35 TV anonsas. 12.40 
Lietuvos muzikos patriarchui J. Naujaliul 
- 125. 13.25 Kanadiečių TV serialas 
"Degrasi gatvės vaikai". 13 serija 13.50 
Sveikinimų koncertas. 14 45 Dok. f.
15.10 Žemaičių krašto kaimiškų kapelų 
šventė "Jurginės". 15.55 Futbolas. 
"Žalgiris" - EBSW - "Kaunas". 17.45 TV 
anonsas. 17.50 Žinios. 17.55 NBA 
apžvalga. 18.30 Savęs link. 19.15
Tikrovės iliuzija. 19.30 Labirintas. 20.00 
TV žaidimas "Sėkmės keliai". 21.00 
Panorama. 21.35 Renomė 22.15 
Kanadiečių fantastinis serialas “Anapus 
tikrovės"» - "Blogio aidas", "Judėjimo 
riba". 23.05 Tarptautinei Raudonojo 
kryžiaus dienai. 23.20 Futbolas. 
"Panerys" - "Sirijus". 0.50 LKL 
rungtynes.

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 10.45 Langas j 

gamtą. 11.00; 16.50 Anglų k. 
pamokėlės. 11.15 M. f. "Ištikimybė"
12.40 Pergale. 13.00 Naujausios žinios. 
13 20 Auksinis pentinas. 13.50 Pergale.
17.00 Stebuklingas V Disnėjaus 
pasaulis. 17.50 POPTV. 18,20 Parodistų 
klubas. 18.50 Savaitės naujienos. 19 00 
Horoskopas. 19.10 Žvelkime atidžiau
19.25 Filmas "Vieversys". 21.05 
Gegužinės pamaldos. 21.30 M. f. 
"Fletch". 23.05 Tamsos citadele. 0.30 
Pramuštgalvių puota.

OSTANKINO TV
8.00 Be pauzės 8.30 Iš ryto.

ankstėliau. 9.00 Poligonas. 9.30 
Sportloto tiražas. 9.45 Kol visi namie.
10.15 Rytine žvaigždė. 11.05 Skonis,
11.20 Muzikinė kino programa. 11.50 
Maratonas-15. 12.30 Maži Rusijos 
miestai. 13.00 Animacinis f. 13.10 Dok. f.
14.00 Naujienos. 14.20 Eteryje 
tarpvalstybinė TVR kompanija “ Mir".
15.00 Keliautojų klubas. 15.50 

Špargalka ", 15.55 Animaciniai f. 16.55
Gyvas amatų medis. 17.00 Naujienos.
17.15 B. Okudžava. 18.15 TV locija.
18.35 M. f. "Pasikėsinimo j žmogžudystę 

įa". 20.00 Sekmadienis. 20.45melodrama"
Sporto savaitgalis. 20.55 Ledo ritulys. 
Pertraukoje - 22.3Q Naujienos. 23.30 
Pasaulinis videoklipų konkursas.

SAT1
Penktadienis, gegužės 6 d.
15.30 F. • Bonanza". 16.25 F. "Al

fas". 17.00 F. “ Kita faze” . 18.00 Vik
torina “5x5“. 18.30 Regioninė prog
rama. 19.00 “Lošk va bank!” 20.00 
Žinios. 20.19 Sporto naujienos. 20.30 
“Laimės ratas". 21.15 F. "Valdžios 
įstatymas". 23.25 F. “Makeibas ir misis 
M iler". Pabaigoje - svarbiausios žinios.
I.35 F. "Tėtė išėjo medžioti". 

Šeštadienis, gegužės 7 d.
7.20 Animaciniai f. 10.40 Žaidimų 

pasaulis. 11.10 F. "Valdžios įstatymas".
13.15 F. "Mėlynoji paukštė’ . 15.05 F. 
"Linksmoji led i". Pabaigoje 
svarbiausios žinios. 17.20 Viktorina 
"5x5", 17.50 "Lošk va bank!" 18.50 
Žinios, 19.00 Futbolas. 19.05 Futbolas.
20.45 šventinis "Laimės ratas", 22.30 
Žvėriškai juokinga. 23.00 K. Dalis ir jo 
svečiai. Pabaigoje • svarbiausios žinios.

Sekmadienis, gegužės 8 d.
7.20 | kelionę. Jemenas. 7.45 

Animaciniai f. 9.00 Kunigas J. Flygė 
atsako j vaikų klausimus. 10.10 Ani
macinis f. 10.35 F. "Širdis ir kauke".
II.00  Žaidimų pasaulis. 11.30 Super- 
magas. 12.00 Politikos žurnalas. 13.00 
Krepšinis. NBA rungtynės. 14.00 F.
Blokas - Juodasis Žaibas . 14.35 F. 

"Bravados". 16.35 F. "Peris Rodanaa - 
SOS signalai i i  kosmoso” . Pabaigoje - 
svarbiausios žinios. 18.15 F, "As
menybes". 19.15 "Laimės ratas". 20 00 
Žinios. 20.15 Futbolo šou. 21.15 "F. 
"Laiko smėlis". Pabaigoje - svar
biausios žinios. 23.05 Pokalbis bokšte. 
0.24 “24 valandos ' Reportažai 1,00 
Apmąstymai. 1 05 F. “ Barbarela".

serialas “ Karštas gyvenimas". (9, 
paskutinė d.)

Šeštadienis, gegužės 7 d.
9.00-15.00 TV "Polonia" programa

9.00 Pasisveikinimas. 9.10 Noras būti 
sveiku. 9.55 Rodo TV "Polonia". 10.10 
Grūdas. 10.35 Lenkiški filmai. 1120 
Pakvietimas j Lenkiją. 11.50 "Lenkijos 
ABC". Programa vaikams. 13.00 Žinios.
13.10 Dienos programa 1320 
Įvairenybių teatras. 15.00-22.00 Baltijos 
TV programa. 15.00 Ekorykšte. 15.30 
Animaciniai f. 16.00 LKL rungtynės. 
"Lavera" - "Statyba". Pertraukoje • 
"Kablys". LKL apžvalga. 17.30 Kelionėj 
gamtą. 18.00 LKL rungtynės. "Žalgiris - 
"A tle tas". Pertraukoje - Baltijos 
naujienos. 19.30 Mano kraštas 20.00 
Susitikimai. 20.30 NBA rungtynes 21.30 
Muzikinė laida "Juoda-balta". 22 00- 
0.05 TV “ Polonia" programa 2200 
Panorama. 22.25 TV "Polonia" svečias.
22.35 F. "Bermudų trikampis".

Sekmadienis, gegužės 8 d.
9.00-15.35 TV "Polonia" programa,

9.00 Pasisveikinimas, 9.10 Katalikų 
programa. 9.45 F. "Bermudų trikampis"
11.25 I i pirmų lūpų. 12.00 TVP serialas 

vaikams “Pilna nuotykių kuprine (3)
12.45 Kas naujo? 13.00 TV "Polonia" 
svečias. 13.15 Teatras vaikams. Lobiai 

ir vaiduokliai, arba grafas Apsėstasis
14.10 Komedinis TVP serialas 
"Keturiasdešimtmetis po 20 metų 
15.35-22.00 Baltijos TV programa. 15.35 
Vaikų savaitgalis. 16.00 LKL rungtynes. 
"Žalgiris" - "Atletas". 17.30 TV šou 
"2000". 17.55 NBA apžvalga 18.30 
Videofilmas "Augustinas Savickas 
Gyvenimas. ”  19.00 LKL čempionato 
uždarymo šventė. 20.00 Baltijos 
naujienos. 20.20 Jazz. 21.00 CNN 
valanda. 22.00-0.15 TV "Polonia 
programa. 22.35 F. "Dirigentas”.

ŠIAULIŲ VT Ir BALTIJOS TV 
Penktad lenlt. gegužės 6 d.
18.00 LKL čempionatas. 19.301 Pi«, 

parduok, informuok". 19-45 Zroo*
20.05 Spaudos apžvalga. 20.10 TV for _■ 
mes. 20.50 Komedija "Pasižiūrėk 
kalba" 22.10 Kartojama "Pirk, parduo>, 
informuok” . Žinios. Spaudos apžvatg

BALTIJOS TV 
Penkiadienis, gegužės 0 d.
18.00 LKL čempionatas. "Atletas" • 

“Žalgiris". Pertraukoje - Baltijos naujie
nos. 19.30F. "Ispanųsodininkas". 21,00 
Rodo "Worldnet". 22.00-24.00 TV 
"Polonia" programa. 22.00 Panorama.
22.25 TV “Polonia" svečias. 22.35 TVP

KABELINĖ TV
Ketvirtadienis, gegužės 5 d
19.00 F. "Kristinos išnykimas" .20.» 

F. 'Taip žudo Amerikoje". 22.00 
"Meilužiai meilužiai"

Penktad ien is gegužės 6 d.
19.00 F. "Šeši susve ime) ^  

la ipsn ia i". 20.50 F. Ju5 
paklauaykrts" 22.30 F. “ Mail®s 9a*̂  
23.50 F. "Panthouie - 23 .
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Birutė Kybartienė

Laikraštis platinamas Akme
nėje, Joniškyje, Kelmėje, 
Pakruojyje, RacViiškyje, Šiau
lių mieste ir rajone. Išeina 
antradieniais ir ketvirtadieniaisx
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