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□  MUSŲ ŠALYJE
Iškilmingame Lietuvos Seimo 

posėdyje paminėtos Steigiamojo 
Seimo susirinkimo 75-osios metinės. 

* * *
Prezidentas Algirdas Brazauskas 

susitiko su šalies politinių partijų ir 
judėjim ų atstovais, ministerijų 
vadovais teisėtvarkos būklei, 
nusikalstamumui ir kovai su juo 
aptarti.

Opozicijos lyderis Vytautas 
Landsbergis išplatintame pareiškime 
perspėjo, ka ' bendama oro erdve
viršum Lietuvos kariuomenę j 
Čečėniją, Rusija jgyvendina savo 
planus jtráökti Lietuvą j Rusijos-

Baltarusijos - Lietuvos karinj 
aljansą.

* * *
Pasirašyta Lietuvos Respub

likos valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministerijos ir Danijos 
Karalystės vidaus reikalų ministe
rijos sutartis, pagal kurią Danija 
padės Lietuvoje kurti demokratinę 
vietinės valdžios sistemą.

* * *
Kauno savivaldybėje atidarytas 

Čečėnijos informacijos centras.* * *

Seime priesaiką davė naujasis 
Lietuvos energetikos ministras 
Arvydas Leščinskas, Prezidento

Algirdo Brazausko dekretu j šias 
pareigas paskirtas pirmadienį.

* * *

Premjeras Adolfas Šleževičius 
priėmė Europos Tarybos 
Socialinės plėtros fondo prezidentą 
Romeo dalia Chiesą; aptarta, kaip 
šis fondas galėtų padėti Lietuvai.

*  *  *

Pranešta, kad Vilniuje, 
Bernardinų bažnyčios sienoje, 
aptiktas Antrojo pasaulinio karo 
metų Lenkijos Armijos krajovos 
veiklos Vilniaus krašte archyvas.

* * *

Nidoje baigiasi Fridricho Nau- 
mano fondo surengtas trijų dienų 
seminaras “ Lietuvos politinė 
kultūra".

*  *  *

Vyriausybės posėdyje pritarta 
1995 -metų Valstybės skolinimosi 
programai ir pranešta, kad bendroji 
skola užsieniui šių metų sausio 1 d. 
buvo 486 mln. JAV dolerių.

LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS
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AR RUSIJOS 
KARIUOMENĖ ĮEIS  

Į PABALTIJĮ (3)
A. Butkev'čiaus nuomone, tais 

pačiais metais, kaip ir j Latviją, j Estiją 
nuo Narvos iki Kohtla Jarvės miesto 
arba iki Talino gali būti jvesta Rusijos 
kariuomenė arba j šj regioną atvyks 
savanorių iš Rusijos dalyvauti 
numatomame pilietiniame kare 
rusakalbių gyventojų pusėje. Kadangi 
jėgos bus nelygios, manoma, kad iš 
šio rajono j vidinius Estijos rajonus 
pasitrauks ginkluotos estų formuotės 
ir civiliai estų tautybės pabėgėliai. Dalis 
ginkluotų estų gali pamėginti pulti 
Rusijos kariuomenę,ta'P pat vietinių 
rusų ir savanorių iš Rusijos formuotes, 
taigi atsakomosios priemonės 
neišvengiamos. Tada estų tautybės 
pabėgėlių srautas (iki 90 tūkst. žmonių) 
per Latvijos teritoriją patrauks j Uetuvą 
Tokiam atvejui Lietuvoje, siekiant 
išvengti estų pabėgėlių antplūdžio, p. 
Butkevičaus iniciatyva parengti 
Vyriausybės ir Gynybos ministerijos 
planai. Juose, pavyzdžiui, numatoma 
siųsti, suderinus su Rusija, j centrinę 
Estiją taikdarių kontingentą iš Lietuvos 
(pageidautina taip pat - iš Moldovos ir 
Azerbaidžano), jie neleis ginkluotiems 
estams puldinėti Rusijos dalinių, tada, 
p. Butkevičiaus nuomone, Rusijos 
armijai ir savanoriams už Estijos 
šiaurinės dalies sienų nereikės imtis 
atsakomųjų priemonių. Kareivių šiam 
tikslui Lietuvaturės. Tačiau ji, pasak p. 
Butkevičiaus, neturi pakankamai 
lengvųjų ginklų ir BTR. Juos, p. 
Butkevičiaus nuomone, šiems tikslams 
galėtų suteikti Rusija

Šie priemonių kompleksai, parengti 
Lietuvos vadovybės tuo metu, kai 
karinei žinybai vadovavo p. Butkevičius, 
anaiptol neliudija jo simpatijų Rusijai. 
Butkevičius atvirai pabrėžė, kad šiuos 
planus lėmė grynas pragmatizmas Ir

tiesiogiai prieš Lietuvą nukreiptų 
Rusijos veiksmų baimė. Jis taip pat 
įsitikinęs, kad Vakarai, šitaip 
klostantis jvykiams, nesuteiks 
Pabaltijui jokios praktinės pagalbos 
ir apsiribos vien simbolinėmis 
sankcijomis prieš RF bei dar viena 
antirusiška propagandos kampanija 
pasaulio visuomenės informavimo 
priemonėse.

Siūlau toliau palaikyti ryšius su 
p. Butkevičiumi. Jis taip pat gali 
suteikti svarbių žinių apie narkotikų, 
kontrabandos, Rusijos žaliavų 
išteklių, padirbtos valiutos operacijas 
bei apie Pabaltijo mafijų ryšius su 
Vakarų specialiosiomis tarnybomis. 
Taip pat pranešu, kad Londone 
susitikau su Rumunijos prezidento 
patarėju Kornelu Kodita. Pokalbyje 
paaiškėjo kai kurie įdomūs 
momentai.

I klausimą apie Rumunijos požiūrj 
j padėties Moldovoje sureguliavimo 
būdus p. Kodita atsakė, kad p. Iliescu 
žmonės susirūpinę įvykių Moldovos 
Respublikoje raida; kita vertus, jie 
labai sieja šios padėties raidą su 
padėtimi Ukrainoje, pavyzdžiui, su 
būsimu Odesos srities statusu. 
Iliescu nuomone (kaip pasakojo p. 
Kodita), Moldovos Respublika yra 
dirbtinis valstybinis darinys. Tačiau 
M oldovos ir Rumunijos 
susivienijimas dabar visiškai 
Rumunijos negeistinas, visų pirma 
dėl ekonominių priežasčių. Geriausia 
išeitis Rumunijai būtų, jeigu Moldova 
išliktų vientisa nepriklausoma 
valstybė - NVS narė. Iliescu sutinka, 
kad Padnestrei turi būti suteiktas 
ypatingas politinis ir ekonominis 
statusas Moldovos sudėtyje, taip 
pat suteikiant Padnestrei įtikinamas
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METAI

KAM AUKŠTELKĖJE NERAMU
GYVENTI?

Eugenijus NAVICKAS
1. A. Špoko bylos šešėlyje
Jau antri metai Aukštelkės 

pensiono direktorius nemažą savo 
darbo dienos dalį praleidžia Šiaulių 
rajono prokuratūroje bei teisme.

Nuo kūdikystės sergantis 
hidrocefaline oligofrenija imbecilumo 
laipsnyje pensiono globotinis Saulius 
Aliubavičius, palaikomas 
prokuratūros bei (kol kas 
neskubėkime įvardinti) Aukštelkės 
misterių Inkognito, kaltina globos 
įstaigos vadovą Albertą Špoką. 
Pastarajam 1994-ųjų pavasarį buvo 
pateikti net keli kaltinimai, kurie ištirpo 
tarsi pernykštis sniegas. Kol kas 
tebeeskaluojamas vienas - esą 
direktorius (prieš 30 metų lankęs 
bokso treniruotes) tyčia sumušė jį 
agresyviai užsipuolusį jauną 
globotinį, sako, šiuo metu 
užsiiminėjantį karatė.

Žmonėms, kurie yra bendravę 
su sutrikusios psichikos asmenimis, 
aišku, kad kurstomas ligotas žmogus 
gali bet kada ir bet ką užmušti. Ne 
veltui liaudis išmintingai porina: “ Kai 
yra jėgos, proto nereikia". Lemtingą 
1994 m. sausio 11-ąją pastarąjį teiginį 
praktikoje pajuto A. Špokas, tačiau 
tą kartą globotiniui nepavyko 
tiesiogiai realizuoti grasinimų... 
Direktorius apsigynė nuo fizinio

garantijas, kad šis ypatingas statusas 
bus išsaugotas. Tuo pat metu p. 
Iliescu ir jo aplinka sunerimę stebi 
padėtj Ukrainoje. Jų nuomone, per 
artimiausius dvejus trejus metus labai 
tikėtinas Ukrainos ekonomikos 
kolapsas, centrinės valstybinės 
valdžios Kijeve degradavimas ir, kaip 
to padarinys, pilietinis konfliktas 
Ukrainoje, j kurj gali jsikišti Rusija.

smurto, bet jau antri metai yra 
draskomas moralinio teroro.

Gerai pažįstantiems Albertą Špoką 
nekyla abejonių jo teisumu. Jis yra 
ramus, santūrus, doras katalikas, 
niekada ir nieko neužpuoląs nei 
kumščiais, nei grasinimais. Priešingai, 
šis žmogus padėjo nemažam būriui 
tautiečių, be to, yra labai pagelbėjęs 
dabar jį kaltinančiam Sauliui. Jaunuolj, 
atvykusį iš psichoneurologinio 
pensiono, A. Špokas priglaudė 
Aukštelkėje ir manė sugebėsiąs padėti 
jam įsidarbinti, susitvarkyti gyvenimą. 
Tuomet S. Aliubavičius neturėjo 
artimesnio žmogaus už A. Špoką, 
pasielgusi 9ana tėviškai jaunuolio 
atžvilgiu. Taigi pakasto šuns reikėtų 
ieškoti ne vien tiesmukiškame 
direktoriaus ir globotinio konflikte, kuris, 
metams bėgant, veši. Tiek kaltintojai, 
tiek kaltinamasis turi šalininkų. Šių 
interesai gana skirtingi: A. Špoką gina 
jį pažįstą rekomendavę į šias pareigas 
bei patikėję jam Aukštelkės pensiono 
globotinių likimus. S. Aliubavičiui, regis, 
prijaučia tie, kuriems vaikinas tėra tik 
priemonė "pasidaryti" laisvą postelį 
Aukštelkėje, kad direktoriaus krėslą 
užimtų savas žmogus, pralobęs 
kolūkių ardymo metu...

Vaizdžiai tariant, situacija 
prašviesėtų, jeigu galėtume "susukti” 
filmuką apie Aukštelkės kaimo

gyventojus, kurių tarpe išvystume 
broliškai kaimynystėje gyvenančius 
tuos, kurie šiuo metu "kaitina" 
atmosferą A  Špoko byloje, betarpiškai 
dalyvauja kaltinime bei "taiko" j kuklią 
dabartinio direktoriaus darbo vietą. 
Tarkime, kuo ne unikalia vadintina ta 
situacija, kad aukštelkiškė Šiaulių 
rajono prokuratūros tardytoja Zita 
Stasiulaitienė tyrė Alberto Špoko bylą 
parengtinio tardymo metu? O vienas 
jos buvusių kaimynų, iširusio "Naujojo 
gyvenimo" kolūkio vadovų, šiuo metu 
ieško posto ir realiai pretenduoja j 
labai konkretų...

Matyt, tai, kas Kaukaze vadinama 
"kūmyste", Aukštelkėje traktuotina 
kaimynyste. O kaip vienas nomenk
latūrinis kaimynas gali nepadėti kitam, 
kai reikia bet kuria kaina išguiti Sąjūdžio 
žmogų? Idiotiška mokyti komunisitnės 
nomenklatūros žiedus padorumo, 
tačiau daug garbingiau jie būtų 
pasielgę kaltindami Albertą Špoką 
netradiciniu vadovavimu, kai vadovas 
ne vagia, ne plėšikauja, o rūpinasi 
globojamaisiais. Tokie yra nesavi? 
Juos reikia šalinti? Štai kokios įžūlios 
mintys užplūdo šių eilučių autorių, 
išklausius Šiaulių apygardos teisme 
padarytą apeliacinio posėdžio 
diktofoninj įrašą. Tačiau apie patj 
posėdį (ir dar kai ką..) skaitykite kitame 
"Aušros alėjos" numeryje.



SESTINES
Leonlja MALAKAUSKIENĖ

Ketvirtadienj bus katalikams 
privaloma šventė - Šeštinės.

Atsipūskime po pavasario sėjos 
darbų ir prisiminkime, kad prisikėlęs 
Jėzus Kristus dar kuri laiką buvo tarp 
mūsų: pasirodydavo mokiniams, 
kalbėdavo, buvo jų matomas, 
girdimas, valgydavo drauge su jais. 
Evangelistas Jonas rašo, kad 
apaštalui Tomui leido paliesti savo

žaizdas; evangelistas Lukas liudija, 
kad ir kitiems, išsigandusiems bei 
abejojantiems, rodė savo žaizdotas 
rankas ir kojas, sakydamas: "Palieskite 
mane ir jsitikinsite: dvasia neturi kūno, 
nei kaulų, kaip matote mane turint".

Visi evangelistai vienodai aprašo 
tuščią prisikėlusio Jėzaus kapą ir 
pirmąjį pasirodymą moterims. Vėlesni 
jo pasirodymai aprašomi nevienodai. 
Galimas daiktas, kad vieni šventųjų

knygų autoriai aprašė vienus 
susitikimus, kiti - kitus.

Keturiasdešimtąją dieną po 
prisikėlimo iš mirusiųjų Jėzus 
nusivedė mokinius palei Betaniją, 
Iškėlęs rankas palaimino juos ir pakilo 
j dangų, palikdamas prisikėlimo ir 
amžinojo gyvenimo viltj - ir jiems, ir 
mums visiems.

Pamaldos bažnyčiose vyks 
sekmadienio tvarka, tad kiekvienas 
panorėjęs ras galimybę sau patogiu 
laiku jose dalyvauti.

Aviacijos šventė
Zoknių aerouoste

Praėjusi penktadieni Šiaulių 
Zoknių aerouoste jvyko aviacijos 
sporto šventė, kurioje dalyvavo 
Italijos lakūnų akrobatinė grupė 
"Freccie Tricolori’' (liet. "Trispalvės 
strolės” ). šventėje svečiavosi 
Lietuvos ministras pirmininkas A. 
Šleževičius, opozicijos lyderis V. 
Landsbergis, Italijos ambasadorius

įTUOSE
Kr a š t u o s e

p o p ie ž i u s  ATVYKO  
Į ČEKIJĄ

Šeštadienj su dviejų dienų vizitu 
atvykęs j Čekiją popiežius Jonas 
Paulius II gyrė čekų ir slovakų tautas, 
sugebėjusias taikiai perskirti 
Čekoslovakiją j dvi suverenias 
valstybes. Prahos aerouoste popiežių 
pasitiko Čekijos prezidentas V. 
Havelas ir kiti aukšti valstybės bei 
bažnyčios atstovai. Šeštadienj 76- 
tuosius metus pradėjęs popiežius 
sveikino kelis šimtus prie aerouosto 
atvykusių žmonių. Jonas Paulius II, 
kalbėdamas čekiškai, pažymėjo 
didelius pokyčius šalyje po jo 
paskutinio apsilankymo 1990-taisiais. 
Jis sakė, kad Čekoslovakijos 
pasidalijimas rodo, jog suverenumo 
ir laisvo apsisprendimo galima pasiekti 
tarpusavio pagarba, brolybe ir taika.

Sekmadienj Čekijos mieste 
Olamance popiežius paskelbė 
šventuoju 17 a. gyvenusi katalikų 
kunigą Joną Sarkanderą ir 13 a. 
gyvenusią labdara pasižymėjusią 
Zdislavą Delemberg. Mišiose 
popiežius atsiprašė už Romos katalikų 
bažnyčios padarytas skriaudas 
nekatalikams. Mišiose dalyvavo apie
250 tūkst. žmonių.

ČECĖf'-------

Kočeras Maskvoje susitiko su Rusijos 
pareigūnais, o vėliau vyko j Čečėniją, 
norėdamas susipažinti su padėtimi 
Įvairiose respublikos srityse. Manomą 
kad jo kelionė truks mažiausiai savaitę.

RUSIJOJE
ĮSITVIRTINO

KAPITALIZMAS
Vienas žymiausių Rusijos reformų 

šalininkų J. Gaidaras šeštadienj sakė, 
jog kapitalizmas jau jsitvirtino 
federacijoje ir šalies negalima pasukti 
kita kryptimi. Kalbėdamas Maskvoje 
vykusiame jo vadovaujamosios 
partijos "Rusijos demokratinis 
pasirinkimas" posėdyje J. Gaidaras 
sakė, jog kapitalistinis ūkis Rusijoje 
yra realybė. J. Gaidaro partija ketina 
varžytis šių metų pabaigoje 
vyksiančiuose parlamento rinkimuose 
tiek su B. Jelcino remiama V. 
Černomyrdino partija, tiek ir su 
komunistais.

NAUJOJI 
VYRIAUSYBĖ BUS 

TAUPUMO PAVYZDYS
Naujasis Prancūzijos prezidentas 

Ž. Širakas sakė, kad naujoji vyriausybė

3NAI TRAUKIASI 
Į KALNUS

Rusijos aviacija Ir sausumos 
kariuomenė šeštadieni vėl smarkiai 
apšaudė čečėnų kovotojų pozicijas 
pietų Čečėnijoje. Žinių agentūra 
"Itartass" skelbia, kad apšaudytos 
čečėnų pozicijos prie Bamuto. Rusijos 
kariuomenė uždarė visus j miestą 
vedančius kelius, kad kalnuose 
esantys partizanai negalėtų pulti rusų 
karių. Skelbiama, jog penktadienio 
naktj čečėnų kovotojai iš lengvų 
patrankų apšaudė rusų dalinius 
Grozno priemiesčiuose. Rusijos 
kariuomenės generolas Jegorovas 
pranešė "Interfakso" korespondentui, 
jog rusų kariams pavyko užimti 
strategiškai svarbų kaimą pietų 
Čečėnijoje. Generolas pranešė, jog 
čečėnai iš šio kaimo pasitraukė j 
kalnus. Sraigtasparnių remiami 
Rusijos daliniai sekmadienj puolė 
čečėnų kovotojus prie Serženjurto 
kaimo, norėdami atkirsti partizanus 
nuo j kalnus vedančių kelių. 
Subombarduotas vienas netoli 
Serženjurto esantis kaimas, kuriame 
rinkdavot pasiryžę eiti j kalnus čečėnų 
partizanai. Rusijos kariuomenės 
vadovybė pranešė, kad Serženjurtas 
yra rusų kontrolėje, tačiau čečėnai 
tai neigia. Pagal žinių agentūrą 
"Interfaks", šeštadienj žuvo 29 čečėnų 
kovotojai, apie 50 buvo sužeista Apie 
rusų aukas neskelbiama.

JTO TIRS PADĖTĮ 
ČEČĖNIJOJE

JTO Žmogaus teisių komisijos 
atstovas Kočeras šeštadieni atvyko 1 
Rusiją, norėdamas vietoje susipažinti 
su padėtimi karo apimtoje Čečėnijoje. 
Milano universiteto dekanas atvyko 
Rusijos kvietimu. Apžvalgininkai 
pažymi, jog pirmą kartą po Čečėnijoje 
prasidėjusio karo Maskva leido JTO 
atstovui - ekspertui atvykti j konflikto 
zoną ir informuoti apie padėtj 
Žmogaus teisių komisiją. Pirmiausia

turėtų tapti taupumo pavyzdžiu 
visiems prancūzams. Šeštadienj
vykusiame pirmajame naujosios 
vyriausybės posėdyje Ž. Širakas 
paskelbė, kad bus labai sumažintos 
valdžios išlaidos. Didžiausias 
dėmesys vyriausybės posėdyje buvo 
skiriamas nedarbui respublikoje 
mažinti.

TRUMPALAIKĖ 
RAMYBĖ 

JTO atstovai pranešė, kad 
sekmadieni Bosnijoje ir Hercegovinoje 
vyravo ramybė. Taikos dalinių atstovai 
teigė, kad tik prie Bhačo vyko nedideli 
susišaudymai. Jis sakė, kad 
respublikos vyriausybės kariuomenė 
stiprina savo pozicijas praeitą savaitę 
iš serbų atkovotose srityse. Sarajeve 
sekmadienj jvyko keli sprogimai, 
apsišaudyta iš automatų.

SUSITARTA DĖL 
PALIAUBŲ

Sekmadienj Alma Atoje paskelbtą 
jog Tadžikijos vyriausybė ir opozicijos 
atstovai susitarė pradėti derybas. Tai 
bus pirmasis JTO pastangomis 
pasiektų darbų raundas. Penktadienj 
Tadžikijos vyriausybė ir opozicija po 
tris dienas trukusių derybų Kabule 
sutarė dar trims mėnesiams pratęsti 
paliaubas.

IZRAELIS KOVOS SU 
RUSIJOS MAFIJA

Izraelio policijos ministras Šahales 
pranešė, kad jsteigtas ypatingasis 
skyrius, kuris kovos su Izraelyje 
aktyviai veikiančia rusų mafija 
Ministras sakė, kad Rusija Ir 
Viduržemio jūros baseino šalys sutiko 
padėti Jeruzalei kovoti su ja, 
investavusia, kaip teigiama, (Izraelio 
ūkj šimtus milijonų dolerių. Sahalas 
sakė, kad rusų mafija dabar 
kontroliuoja netgi kelias didžiausias 
Izraelio bendroves. Artimiausiu metu 
Izraelyje bus priimtas jstatymas, 
jpareigqantis šalies bankus informuoti 
vyriausybę apie didesnius indėlius.
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Lietuvoje F. Tempesta.
Šventę skrydžiu pradėjo trys 

Šiaulių aeroklubo "Ilga" lėktuvai. 
Vieną iš šių lėktuvų pilotavo pats 
Šiaulių miesto meras A. 
Lankauskas.

Šventės žiūrovai stebėjo parašiu- . • 
tininkų desanto iš Lietuvos karinių 
oro pajėgų transportinio lėktuvo pa
sirodymą, grožėjosi manevringu vo
kiečio pilotuojamo sraigtasparnio 
"McDoneil-Douglas" skrydžiu. 
Ypač meistriškai skrido pasaulio vi
cečempionas J. Kairys. Jo naujas 
lėktuvas "SU-31" ore piešė netikė
tas figūras. Vėliau savo meistriš
kumą susirinkusiesiems demonst
ravo italų "Freccie Tricolori" lakūnai. 
Jspūdingi buvo dešimties reaktyvi
nių naikintuvų, pakilusių I dangų 
dviem grupėmis po penkis, 
skrydžiai.

Italijos karo aviacijos bandymų 
centro vadas M. Lodovizis j 
papasakojo, kad reaktyvinių 
naikintuvų programą sudaro apie 15 
figūrų. Lakūnai yra paruošę tris 
programos variantus; kuri variantą 
išvys žiūrovai, priklauso nuo oro 
sąlygų. Visų susirinkusiųjų laimei, 
oras virš Šiaulių buvo puikus, ir 
žiūrovai Išvydo visą pasirodymą. .

Miesto meras A. Lankauskas k i  
džiaugėsi šia pavykusia dviejų šalių 
karinių oro pajėgų švente. O tai, kad 
renginys iš tiesų pavyko, rodo 
gausiai j Šiaulių aerouostą susirinkę 
žiūrovai.

PADĖKA
Kai aplink mus tiek daug smurto, 

nusikaltimų, doros nuopolio ir visų 
tų blogybių maitintojos - girtuoklystės, 
tiesiog nuostabu, kad vyskupo 
Motiejaus Valančiaus skaitymo 
konkurse dalyvavo labai daug 
moksleivių, iš kurių geriausieji ir juos 
parengusieji mokytojai apdovanoti 
miesto organizacijų Įsteigtomis 
premijomis, laureatų diplomais. 
Mokyklose ir baigiamajame koncerte 
konkurso laureatai prabilo jaudinančia 
gėrio ir grožio kalbą ne tik pagerbdami 
Didžiojo Ganytojo mirties 120 metų 
sukakti, bet ir išraiškingai atgaivindami 
jo mintis apie dorą gyvenimą,

praturtindami jomis savo ir klausytojų 
vidaus pasaulj.

Skambus buvo ir baigiamasis 
konkurso akordas Nasrėnuose - M. 
Valančiaus gimtinėje, kur suvažiavo 
tokių pat konkursų laureatai Iš kitų 
miestų. Kaip pernai, taip ir šiemet 
šauniausiu vyskupo Motiejaus 
Valančiaus garbės vaikaičiu 
sąskrydžio dalyviai išrinko šiaulietj - 
šjkart mūsų miesto konkurso 
jaunesniųjų grupės I vietos laimėtoją 
20 mokyklos aštuntoką Donatą 
Daugirdą. Maloniai sveikiname jj ir jo 
mokytoją Dalią Bunokaitę.

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems 
konkurso dalyviams, juos 
parengusiems mokytojams ir visiems 
konkurso rėmėjams: AB "Asta ir

Liūtas" (gen. direktorius A. Jakutis), 
IAB "Blaiva" (valdybos pirmininkas 
K. Alminas), AB "Po saule" (gen. 
direktorius S. Anciukevičius), 
smulkaus verslo asociacijai 
(prezidentas A. Slllus), technikos 
mokslų daktarui, miesto tarybos nariui 
J. Rimkui, verslininkui J. Šimkui, AB 
"Žemės ūkio technika" (gen. 
direktorius V. Japertas), mokytojui J. 
Krivickui, aktorei D. Cinauskaitei, 
moksleivių namų direktorei V. 
Daugėlienei ir metodistei Daliai 
Sveikackienei.

Albertas GRIGANAVIČIUS 
Vyskupo M. Valančiaus 

blaivystės sąjūdžio Šiaulių m.
tarybos pirmininkas

Gegužės 18 dieną j policiją kreipėsi 
Č. B, pranešdamas, kad nuomos 
punkte vaikinas, pateikęs ne savo 
pasą, išsinuomojo kompiuterj ir 
nebegrąžina. Svetimi pasai naudojami 
ir parduodant nekilnoįamąji turtą.

DAUGĖJA 
VARTOJANČIŲJŲ 

NARKOTIKUS

ir du batonai Nukentėjusysis sutrenkta 
galva paguldytas j Respublikinės 
Šiaulių ligoninės neurochirurgijos 
skyrių.

Gegužės 17 dieną j policiją kreipėsi 
trys Šiaulių turgavietėse nuo 
kišenvagių nukentėję žmonės.
Ukrainos gyventoja V.’ G. pranešė, 

raland 1 "

Gegužės 18 dieną j Respublikinės 
Šiaulių ligoninės terapinės reanima-

INFORMUOJA
IŠKILMĖS

PIRMAJAME
POLICIJOS

KOMISARIATE
Praėjusj penktadienj Mickevičiaus

g-vėje 11 atidarytas pirmasis policijos 
komisariatas, kuriam priklausys
šiaurinė miesto dalis nuo geležinkelio. 
Ši jstaiga dirbti pradėjo prieš mėnesj, 
bet oficialiai buvo atidaryta 
penktadienj, 13 valandą. Atidaryme 
dalyvavo vidaus reikalų ministras R. 
Vaitekūnas, Šiaulių miesto vyriausiojo 
policijos komisariato vyr. komisaras 
A. Songaila. Ministras palinkėjo 
policininkams gerai dirbti, kad 
miestiečiams gyventi būtų ramiau. 
Pastatą pašventino monsinjoras K. 
Jakaitis.

VAGIAMI PASAI
Toliau vagiami pasai. Vagys dėl 

jų net j butus braunasi. Paskui 
reikalauja išpirkos; kiti jais 
pasinaudoją darydami jvairias aferas.

cijos skyrių buvo atvežtas 24 metų P. 
Š. Jis namuose buvo rastas be 
sąmonės. Medikai spėjo neaiškios 
kilmės intoksikaciją Giminės sakė, 
kad nukentėjęs dažnai naudodavo 
stipriai veikiančias tabletes, o gal net 
narkotikus. Ligonis jau buvo atgavęs 
sąmonę, bet galimos komplikacijos. 
Policija teigia, kad daugėja piliečių, 
vartojančių narkotikus. Tai stipriai 
veikiančios raminančios tabletės, 
aguonos; iš rūkomųjų narkotikų - 
marichuana anašą

ŚUSIZEIDE 
TARDOMIEJI

kad 12 valandą Šiaulių centrinėje 
turgavietėje neaiškiomis aplinkybėmis 
iš plastmasinio maišelio dingo 
piniginė, kurioje buvo 200 dolerių, 
400Titų ir pusantro milijono Ukrainos 
karbovancų. Milijonas karbovancų 
lygus maždaug 25 litams. O prieš 
valandą toje pačioje turgavieteje iš 
A. S. rankinės buvo dingusi piniginė 
su 20 litų ir leidimas gyventi Lietuvoje. 
KAM karinių oro pajėgų pirmosios 
aviabazės darbuotojas A. M. tuo pačiu 
laiku, tik Pabalių turgavietėje, 
pastebėjo, kad iš kišenes dingo 
piniginė su pasu, darbo pažymėjimu 
ir 170 doleriųDienų.

KRIMINAUNE 
POLICIJA IEŠKO

. imuuiui I!W i lOfUĮ [ MÖUI-
cinos pagalbos mašina skubėjo j Šiau
lių tardymo Izoliatorių. Rastas sužeis
tas 29 metų tardomasis R. K  Jis bu- 
vo apsvaigęs, sudaužyta galvą veidu.

Šiaulių miesto kriminalinė policija 
ieško Šiaulių m. "Žalgirio”  klubo
prezidento Vytauto Karalevičiaus, 
gimusio 1952 m. Prienų rajone,

O kitas 22 me*ų V. S. geleže persidūrė 
sau pilvą, pažeistos kepenys. Abu
vyriškiai nuvežti j ligonine. '

v a g ia  Tu r g u j e
Gegužės 16 dieną, 22.30 val., 

Vilmaus-Varpo gatvių sankryžoje du 
nepažįstami vyrai sumušė Šiaulių 
rajono Kužių apylinkės llaviečių kaimo
O V V O n tn ia  7  M ir  a l š m a  n n lin < !U n u igyventoją 2. M. ir atėmė polii ___
naišelj, kuriame buvo vyno "Šilelis
butelis, 600 gramų "Panerių" dešros

gyvenančio Šiauliuose, Žemaitės g. 
24-19. V. Karalevičius, kaltinamas 
įvykdęs stambią vagystę ir klastojęs 
oficialius dokumentus, nuo 1994 m. 
lapkričio 21 dienos slapstosi.

Taip pat ieškomas privačios 
terapinės klinikos savininkas 
gydytojas Egidijus Jackevičius, gimęs 
T956 m. Raseinių r., gyvenantis 
Šiauliuose, Žemaitės a  26-13. Klinika 
yra Klevų g. 11 -27. E. Jackevičius 
kaltinamas stambiu sukčiavimu, 
slapstosi nuo 1995 vasario 27 dienos.

Al ĮSROS Al  I IA



ŽEMES
DIRVONUOTI

JUK
NEPALIKSI

Rimantas PETRIKAS
Jei nuo Vėriškių pasuktum Puipių 

kaimo link, tuoj už buvusia Margavonių 
dvaro atrastum senovišką sodybą. 
Čia po senais klevais gyvena Stasys 
švagždys, buvęs mechanizatorius, 
o dabar - ūkininkas, paveldėjęs dešimt 
hektarų tėvų žemės, tėvo charakteri 
ir darbščias rankas. Stasj pažįsta 
bemaž kiekvienas šeduvis. Tik kartais 
pasitikslina: ar tas, kuris traktorių 
pasidarė? Ūkininkas turi pasidaręs 
ne tik traktoriuką, bet ir bulvių 
kasamąją, kultivatorių, javų kertamąją 
"su sparnais" bei kuliamąją. Ne iš 
gero gyvenimo su "smetonine" 
technika rugius kulia. Kombainui 
nusipirkti pinigų neturi, o žemės 
dirvonuoti juk nepaliksi. Teko pačiam 
kurti traktorių. Iš kur tokie gabumai?

- Čia kažkada tėvas ūkininkavo. 
Kai man sukako šešiolika, nupirko 
vokišką kuliamąją ir motoriuką. Tai 
buvo trisdešim t šeštaisiais. 
Septyniolika sezonų su ta kuliamąja 
ūkininkams rugius kūliau, - pasakoja 
S. Švagždys. - Užėjus rusui, su ta 
pačia mašina kolchozo vasarojų 
dorojau. Kuliamoji jau man 
nebepriklausė, bet dirbti leido, mat 
neatsirado sugebančiųjų. Dvidešimt 
devynerius metus dirbau įvairiuose 
kolektyviniuose ūkiuose. Kuo tik aš 
nebuvau ir kur tik nebuvau. Keitėsi 
ūkių pavadinimai bei vadovai, o aš 
vis kaip tas ubagas, terba nešinas, 
laksčiau traktoriams iš paskos. 
Sugenda koks variklis, žiūrėk, ir atlekia 
pas mane: Stasy, renkis, važiuojam. 
Aš, kvailys, ir lekiu.

Prieš trejetą metų atgavau tėviškę, 
pradėjau ūkininkauti. Maniau, laisviau 
pagyvensiu. Kur tau? Gerai, kad 
sutikau tokj pat geležiukų mėgėją, 
kaip ir aš, - iš jo nusipirkau seną javų 
kuliamąją Susiremontavau. Pravertė 
prieš karą išmoktas amatas. Su 
kertamąja rugius nukertu, su kuliamąja 
iškuliu. Pjaunu prie kelio, suku ratas 
po rato. Kertamoji mano senoviška, 
su "sparnais" pėdus brauko. Tik ją 
ne arkliai traukia, o traktoriuką

RASO 
“AUŠROS 
ALĖJAI”

pritaisiau. Traktoriuko su arkliuku 
nesulyginsi: nei jis bimbalų bijo, nei 
avižų reikia. Tik ta kertamoji visus 
stebina. Žmonės sustoją sfebisi, kas 
čia per pabaisa javų lauke plevėsuoja?

Aš jau prie visko pripratau, tik 
prie vagių nepriprantu. Pamenu, - 
dar seniau tai buvo, - nuvežėme vaikus 
j Kauną. Motociklą prie šaligatvio 
pastatėme ir nuėjome j bažnyčią. 
Parduotuves aplankėme, valgykloje 
ilgokai užtrukome. Šimtai žmonių pro 
mano motociklą praėjo, niekas net 
pirštu jo nepalietė. Dabar tu pabandyk 
ką nors ant šaligatvio palikti. Aš pats 
per Užgavėnes "žydukus" pabūgau 
įsileisti.

Nesuprantu, kaip čia išeina: visais 
laikais žmonių trūko, ir staiga - 
perteklius. Bedarbiai šlaistosi po 
kaimus, žiūri, ką nugvelbti, o paskui 
- pragerti. Mes taip negerdavome. 
Būdavo, javus iškuli, šeimininkai 
patalkj pakeldavo. Mašinistą 
garbingiausioje vietoje - galustalėje 
pasodindavo, prie šono dar paną 
pasukdavo. Ir degtinės būdavo. 
Girtam namo pareiti ar j šokius nueiti 
būdavo didžiausia gėda. Su girtu 
panos nešokdavo. Patalky pavalgai, 
alaus išgeri, pašoki - ir namo. Iš ryto 
vėl tekdavo su šake javų pėdus nešti. 
Kas čia pasidarė: žemė, rodos, ta 
pati, o žmonės...

Autoriaus nuotraukoje: ūkininko 
S. švagždžio traktorius.

REPLIKA APIE NIEKĄ
Danutė DAPŠIENĖ
Kieno kaktą nori pramušti Bronius 

Kakta savo feljetone "Medaus mėnuo 
valdžioje, arba musę - per pusę, merą 
- pusiau"? (“Šiaulių kraštas". 1995 
m. balandžio 29 d.) Ar "žmonių iš 
gatvės", ar tik Vėjūno, o gal norėtų 
sudaužti kaktómis merą su vicemeru? 
Panašios mintys kyla, perskaičius šj 
gana įžeidžiantį feljetoną, kuriame 
figūruoja Vėjūnas, Bankauskas, 
Vytautas Didysis, Gediminas Gai-

SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

TAKSI - SU GEDULO
JUOSTOMIS

JONIŠKIS. Gegužės 15 d. visi 
taksi automobiliai (o jų yra dvylika) 
važinėjo užsirišę gedulo juosteles. 
Tai buvo taksistų atminimo ir 
pagarbos ženklas lygiai prieš metus 
keleivio bandito nužudytam kolegai 
Arvydui Sližauskui. Tądien taksistai 
padėjo gėlių ant žuvusio kolegos 
kapo ir Vilkiaušio miške - tragiškos 
mirties vietoje.

Šiaulių apygardos teismas 
taksisto žudiką Vaidotą Pašakinską 
(gimusj 1964 m., penkiskart teistą, 
daugiau kaip 10 metų praleidusį 
laisvės atėmimo vietose) šių metų 
balandžio 3 dieną nuteisė 15 metų 
laisvės atėmimu (prokuroras siūlė 
mirties bausmę).

VIRVE Į GALVĄ
RADVILIŠKIS. Gegužės 12 dieną 

centrinėje ligoninėje, tik pusdieniui 
atgavęs sąmonę, mirė Arūnas 
Stukonis, kuriam nuo smūgio virve 
buvo lūžęs smilkinkaulis.

A. Stukonis (gimęs 1973 m., 
gyveno Miško g. 36) ir Saulius 
Macaitis (gimęs 1970 m., gyvena 
Vytauto g. 16a) tądien susitiko prie 
alaus baro. Išgėrę alaus, prasimanė 
vyno. Po to nutarė paieškoti dar - 
nuėjo j "Smaližių". Kai jau buvo 
beveik gana, abu, eidami Stadiono 
gatve, ėmė stabdyti mikroautobusą 
- išskėtę rankas neleido važiuoti, ir 
vairuotojas Virginijus Šiaulytis, 
individualios prekybos įmonės 
savininkas, buvo priverstas sustoti.

Kas Iš tikrųjų vyko toliau, dabar 
aiškinasi pareigūnai. Anot V. 
Šiaulyčio ir jo žmonos Liusios, 
važiavusios drauge, vyriškiai, 
“ užtverę" gatvę, ėmė kabinėtis, 
vėliau vienas tvojęs vairuotojui 
kumščiu. Tada V. Šiaulytis paėmęs 
iš automašinos virvę ir ja sudavęs 
vienam, o po to kitam priekabiautojui. 
Po smūgio antrasis krito ir 
nebeatsikėlė. V. Šiaulytis sužeistąjį 
nuvežė į ligoninę.

ŽEMĖS ŪKIS

I  Šv e d ij ą  - 
PATIRTIES

RADVIUŠKIS. Gegužės 15 dieną 
10 žmonių grupė, vadovaujama 
žemės ūkio skyriaus vedėjo J. 
Povilaičio, išvyko j Švediją.

Radviliškiečių grupę sudarė 
žemės ūkio bendrovių vadovai ir

specialistai, tarp kurių daugiausia - 
veterinarijos gydytojų. Žemdirbiai 
Švedijoje, Skaros mieste, svečiuosis 
tenykščio Rotary klubo kvietimu, 
gyvens ūkininkų šeimose, lankysis 
jų sodybose, susipažins su švedų 
ūkininkų darbu.

EKOLOGIJA

KULTURA

lankysis Polekėlės bažnyčioje.
Radviliškio bažnyčios klebono 

Edvardo Zeidoto žodžiais, Jo 
Ekscelencijos vyskupo Sigito 
Tamkevičiaus apsilankymas - graži 
įžanga j netrukus būsiančius 
šventojo Antano atlaidus - šventę, 
kuri šiais metais tokia ypatinga.

ĮSIGIJO d u j ų  
TYRIMO PRIETAISĄ
AKMENĖ. “Akmenės cementas" 

įsigijo išmetamų į aplinką dujų tyrimo 
prietaisą "Testo 350", kainavusį apie 
17 tūkst. JAV dolerių. Tiesa, pusę 
šios sumos padengė Pasaulio 
aplinkos centras, veikiantis Amerikoje.

KITI ĮVYKIAI

NAUJAS 
“ ŽIEM GALOS”  

NUMERIS
JONIŠKIS. Žiemgalos draugija 

parengė ir išleido naują krašto kultūros 
laikraščio "Žiemgala" numerį. Jame 
spausdinamos publikacijos apie 
Joniškio praeitį ir dabartį.

Leidinys pradedamas publikacija 
"Magdeburgo teisių suteikimas 
Joniškiui". Spausdinama nemažai 
nuotraukų iš Joniškio istorijos ir 
kultūros muziejaus fondų. Laikraštyje 
rasime Joniškio istorijos kroniką, kurią 
parengė Vytautas Adomaitis, mokyklų 
istorijos fragmentus, Marijos 
Macijauskienės novelę "Nerimas" apie 
tautosakos rinkėją ir "Atgajos" 
draugijos steigėją Matą Slančiauską 
bei platėfesnj pasakojimą apie 
"Atgajos" draugiją. Spausdinamas ir 
pluoštelis joniškiečių tautosakos, kurią 
parengė Povilas Krikščiūnas, bei 1995 
metų sukakčių kalendorius, parengtas 
Genės Juodytės.

"Žiemgalos" laikraštis išleistas 350 
egzempliorių tiražu.

LANKYSIS VYSKUPAS
RADVILIŠKIS. Sekmadienį, gegu

žės 21-ąją, į rajoną atvyks Kauno 
Arkivyskupo metropolito augiziliaras 
vyskupas Sigitas Tamkevičius.

šis vizitas siejamas su iškilmėmis, 
skirtomis šventajam Antanui. Mat 
šiemet sukanka 800 metų, kai Italijoje, 
Paduvos mieste, gimė šventasis 
Antanas - vienas iš visame krikščioniš
kajame pasaulyje populiariausių 
šventųjų. Vyskupas lankysis Šniuraičių 
šventojo Antano Paduviečio 
bažnyčioje. Numatoma, kad garbus 
svečias ten atvažiuos 12 valandą. Tą 
pačią dieną 15.30 val. vyskupas

NAUJI M ERIJOS IR 
APYLINKĖS 

KOLEKTYVAI
RADVILIŠKIS. Gegužės 15 d. 

rajono savivaldybės administrato
riaus A. Stavginsko įsakymu sufor
muoti nauji buvusių merijos ir apy
linkės kolektyvai. (Miesto seniūnu, 
kaip žinia, jau dirba A. Čepononis, 
apylinkės - H. Vaškas.) Vakar 
administratorius A. Stavginskas 
susitiko ir su Šeduvos bei Baiso
galos apylinkių seniūnais ir tarėsi 
dėl kolektyvų formavimo.

Kiekvienoje vadinamojq'e kaimo 
seniūnijoje dirbs seniūnas, jo 
pavaduotojas, bus globos ir rūpybos 
darbuotojo etatas bei 0,5 valytojos 
etato. Radviliškyje dirbs seniūnas, 
jo  pavaduotojas, inžinierius 
komunaliniam ūkiui, sekretorė- 
mašininkė ir valytoja.

TURGAUS KAINOS
JONIŠKIS. Veršelis (vnt) - 150 

Lt, paršelis (vnt.) - 70-80 Lt, vištos 
skerdiena (vnt.) -15 Lt, rūkyti lašiniai 
(kg) - 8 U, varškė (kg) - 3 Lt, sviestas 
(0,5 kg) - 6 Lt, grietinė (1 I) - 6-6,50 j 
Lt, kiauliniai taukai (kg) - 4 Lt, naminis 
sūris (vnt.) - 2 Lt, medus (kg) - 8 Lt, 
cukrus (kg) - 2,50-2,60 Lt, vištos 
kiaušiniai (10 vnt.) -1,40-2 Lt, švieži 
kopūstai (kg) - 2 Lt, rauginti kopūstai 
(1 1) - 2,50 Lt, morkos (kg) -1-1,50 
Lt, svogūnai (kg) - 2,90-3,20 Lt.

NUGALĖJO VENTOS 
VIDURINĖS
M OKYKLOS
DEVINTOKE

AKMENĖ. Moksleivė G. Kundro
taitė tapo Rokiškyje įvykusios šalies 
jaunųjų biologų olimpiados nugalė
toja. Sėkmingai užduotis atliko ir 
tos pačios mokyklos abiturientas 
G. Mituzas, pelnęs penktąją vietą. 
Abu olimpiados dalyvius parengė 
vyresnioji mokytoja Z. Vaitkevičienė.

Beje, Ventos vidurinės mokyklos 
moksleiviai beveik penkiolika metų 
iš eilės atstovauja rajonui šalies 
jaunųjų biologų olimpiadose, ir šie 
iškovoti laurai - nebe pirmieji.

Paruošė 
Vida SIMONAITIENĖ

pavydūs, pikti, kerštingi. Jei nori ramiai 
gyventi - apšmeižk gerbiamą žmogų, 
apskųsk darbdaviui savo kolegą, 
apjuodink sąžiningąjį - tokia dabarties 
realija. Todėl visokie bekakčiai puola 
it įnirtę bulterjerai: o gal purvas prilips? 
Klystate, prie švaraus mėšlas nelimpa, 
kad ir kaip stengtumėtės. Juk 
nepavyko apjuodinti gerb. Vytauto 
Landsbergio, nors buvo mestos visos 
galimos pajėgos. Taigi kuo užkliuvo 
"Šiaulių kraštui" vos tik pradėjęs dirbti 
žmogus, vadinamas Vėjunu? Gal tai 
avansas už dar nespėtas padaryti 
klaidas? O gal tai tas pats minėtasis 
juodas pavydas arba tie, nejpusėję

vintojas, Tartaitė. Kai kas turbūt labai 
džiaugėsi šiuo rašinėliu apie nieką; 
kai kam tai sukėlė pasipiktinimą.

Ką gi, demokratija, nuomonių 
pasiskirstymas. Visi mes esame 
skirtingi, skirtingai matome ir girdime 
tuos pačius reiškinius Lietuvoje. Tokie 
jau mes - lietuviai. Ne, nebegalėsime 
užsieniuose didžiuotis lietuvio 
darbštumu,nuoširdumu, vaišingumu. 
Jau, matyt, reikės prie tautos bruožų 
priskirti ir tai, kad esame nesveikai

tolerancijos metai, - kam jie mums? 
Feljetonas' lyg ir būtų užsakytas
pasityčioti iš naujosios valdžios. 
Skaitant kyla mintis, kodėl tik vienas 
buvusios vicemerės tikras vardas, 
be pavardės. Ar ji - tik viena toks 
kietas riešutėlis, jog iš nepaklusnių 
vyrų palikdavo "šlapią vietą" arba 
"obuolių graužtuką"? Pasirodo, štai 
kodėl šiauliečiai vyrai tokie ramūs ir 
paklusnūs, - kas gi nori tokios lemties. 
Dėkui Dievui, ne visi... Pavadinę 
laikraštį A. A., rodos, finansine ir

žurnalistine prasme neklystų. Bet 
sintaksė? O, dangau!.. Ną sintakses 
gudrybės toli gražu ne kiekvienam 
įkandamos...

Dirba žmonės, galima sakyti, iš 
idėjos. Taip, jei A. A. būtų turėjęs 
tokią pirminę materialinę bazę kaip 
"Šiaulių kraštas" (iš kur ji - visi puikiai 
žino), tai A. A. galėtume rašyti ne 
apie kai kurių 'draugų' taip 
nekenčiamą laikraštį, o apie Šį 
oficiozą... O gal jų pačių stiliumi 
pavadinkime laikraštį "Š. K." - buvo 
tokia studentišką bentskiška sutartinė 
"Š. K." Gal kartais ir Bronius Kakta ją 
dainavo. Kažkada. Taigi pabaigą 
tu rbū t žino, tegu padainuoja 
šeštadieniais redakcijoje. Tik 
saugokite nuo moterų kaktą...

Ir pabaigai - iš "Šiaulių krašto" 
feljetono: "Tėvelis iš Vilniaus 
neskambino: iš "centro" nurodymų 
kol kas nebuvo". O kadangi mes 
viską suprantame, kaip žinią skirtingai, 
tai manau, jog Jūs jų ir laukiate... O! 
Jau ir sulaukėte: štai vėl 1995 m. 
gegužės 10 d. "Šiaulių krašte" - A. 
Limanto straipsnis "Aš rately mūsų 
valdininku būsiu” .

KAS?
Dailės galerija (Vilniaus g. 245) 

Audrius Puipa. Akvarelės ir grafike 
Paroda iš Aloyzo Tuleikio kolekcijo 
"Moterys, peizažai ir kilimai". Broniu 
Rudys. Skulptūrinė instaliacija.

“Aušros” muziejus. I rūme 
(Aušros ai. 47). Tautodailininkė 
Anicetos Krajinienės (rankdarbiai) 
Romualdo Jasaičio (metalo plastike 
darbų paroda.

KUR?
II rūmai (Vytauto g. 89). S. ir h 

Venclauskių paroda "Lietuva Antroj 
pasaulinio karo metais".

Fotografijos muziejus (Vilniau 
g. 140). Romualdas Požerski; 
Algimantas Armonas. "Pasaulis FU, 
spalvomis” .

“Laiptų" galerija (Žemaitės g.83 
Irena Ambrazienė. Piešiniai.

KADA?
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ponioms ir
panelėms

VIŠTA SU CINAMONU
Vl&ta, arbatinis šaukštelis 

cinamono, arbatinis šaukštelis 
druskos, arbatinis šaukštelis pipirų, 
arbatinis šaukštelis citrinos 
rūgšties, 200 g sviesto.

Vištą išdarinėjame ir supjaustome 
nedideliais gabalėliais. Juos jtriname 
cinamono, pipirų, druskos ir citrinos 
rūgšties mišiniu.

Keptuvėje Ištirpiname sviestą ir 
jame šiek tiek apkepiname paruoštą 
mėsą Pabaigiame kepti orkaitėje (apie 
30 min.) Kepant vištienos gabalėlius 
reikia dažnai vartyti svieste, kad jie 
nebūtų sausi.

Šj patiekalą valgome ir karštą, ir 
šaltą.

JAUTIENA SU

DŽIOVINTAIS
GRYBAIS

0,5 kg jautienos (gali būti Ir 
kiauliena), 200 g džiovintų grybų, 
0,5 Indelio grietinės, 6 svogūnai, 
pipirų, druskos.

Mėsa supjaustoma skersai 
raumenų 100 g dydžio gabalėliais, 
gerai išmušama. Peiliu, šiek tiek 
pašlakstydarni vandeniu, padailiname 
išmuštų gabalėlių formą Pabarstome 
druska, pipirais. Ant kiekvieno gaba
lėlio dedame jdaro iš smulkiai supjaus
tytų ropinių svogūnų ir šiaudeliais 
supjaustytų Išmirkytų džiovintų grybų. 
Mėsą susukame voleliu, susmaigs- 
tome gvazdikėliais. Pavoliojame mil
tuose ir truputi apkepiname gerai įkai
tintuose riebaluose. Po to kartu su 
supjaustytomis morkomis, svogūnais 
ir grybais (jei liko) sudedame j 
troškintuvą.

Užpilame sultiniu arba pasūdytu 
vandeniu ir troškiname orkaitėje apie 
30 min. Baigdami troškinti, užpilame 
grietine. Valgome su karštomis 
bulvėmis.

MARINUOTŲ 
SILKIŲ SUKTINUKAI

4 ailkės, 3 svogūnai, 2 morkos, 
0,5 stiklinės, 9 proc. acto, 1,5 
stiklinės vandens, šaukštas 
aliejaus, pipirų, gvazdikėlių, lauro 
lapelių, cukraus.

Išmirkytos silkės perpjaunamos 
išilgai, išimami kaulai. Užvirinamas 
vanduo su prieskoniais, j jj sudedamos 
griežinėliais pjaustytos daržovės. 
Pavirinus supilamas actas, paskui

atšaldoma. Silkė patepama aliejumi, 
dedama marinate virtų morkų ir 
svogūnų, susukama ir persmeigiama 
gvazdikėliu (silkės oda turi būti 
viršutinėje pusėje). Sudėjus j gilų 
dubenj, apipilama marinatu.

PYRAGAIČIAI SU 
RAZINOMIS

3/4 stiklinės medaus, 3/4 
stiklinės lydyto sviesto ar 
margarino, stiklinė razinų, 3/4 
8tlkllnė8cukrau8,28tlkllnė8mlltų, 
2 stiklinės avižinių dribsnių, 
kiaušinis, 0,5 šaukštelio kepimo 
miltelių, prieskonių (cinamono, 
Imbiero Ir kt.)

Iš visų recepte nurodytų produktų 
užminkoma tešla, padaromi apvalūs 
kukuiiukai, per vidurį pirštu jspaudžiant 
duobutę. Kepami orkaitėje, kol gražiai 
pagelsta.

MIELINĖS OBUOLIŲ 
SPURGOS

300 g obuolių, 0,5 I pieno, 25 g 
mielių, 3 šaukštai cukraus, 30 g 
sviesto, 0,5 kg miltų, 2 kiaušiniai, 
druskos, 250 g aliejaus, truputis 
cukraus pudros, vanlllnls cukrus.

Mielės išmaišomos su trupučiu 
šilto pieno ir pakildinamos. Po to 
sumaišomos su fikusiu pienu, supiami 
išplakti kiaušiniai, cukrus, druska, 
miltai ir stambiai sutarkuoti obuoliai. 
Tešla pastatoma šiltai, kad pakiltų, j 
įkaitintus riebalus dedama šaukštu. 
Iškepusios spurgos pabarstomos 
pudrą sumaišyta su vaniliniu cukrumi.

JAUNŲJŲ KŪRYBA

MANO GYVENIMO MIESTAS

Ponia RŪTA 
жжжжжжя.

Monika
ŠLANČIAUSKAITĖ

O mano mieste! Gal atleisi man, 
jei nemeluodama prisipažinsiu - aš 
nemyliu tavęs. Tavo pilko 
kasdieniško apvalkalo, piktų 
veidų. Visuomet man norisi 
pabėgti nuo tavęs. Bet ne iš tavęs. 
Nors aš nemyliu tavo išorės, užtat 
myliu dvasią. Mažučius rojaus 
kampelius, kuriuos atradau visai 
neseniai. Jie nėra egzotiški ar labai 
gražūs, jie paprasti ir tuo pačiu 
tokie artimi.

Kartais didžiulėje minioje, 
skubančioje bulvaru, pasijuntu 
tokia vieniša ir nereikalingą Bet kai 
ištrūkstu j miškelj už namų, 
pasijuntu geriau. Kojos neša 
žmonių išmintu takeliu. Greičiau, 
greičiau tenai! Bėgu per rugių 
lauką ir jaučiuosi jo dalimi, 
suklumpu ant žemės ir esu 
laiminga - aš jos dalis. Nors žemė 
persotinta pesticidais, o upelis - 
benzinu, oras - dujomis, aš 
laiminga...

Man malonu namo eiti per tiltą. 
Nosj gniaužia dusinantis kvapas ir 
nieko gražaus nepastebėsi, - bet 
pamatysi medžius. Jų 
susipynusios šakos ir lapų 
aureolės privers susimąstyti. Juk 
jie irgi kenčia, bet nepasiduoda. 
Stengiasi nudžiuginti kiekvieną 
kartą Pavasarj - svaiginančiu 
besiskleidžiančių lapų kvapu, 
vasarą - gaiviu pavėsiu, rudenj - 
gražiausiomis spalvomis. Žiemą 
jie tarsi maldauja: nepalik manęs.

Čia tik keletas pamėgtų mano 
vietelių. Aš jas myliu už grožj. Aš 
jas myliu už tai, kad jos artimos 
man. Ar jums neatrodo, kad 
Šiauliai pasidarytų jaukesni, jei 
būtų daugiau medžių, gėlių? Mes 
taptume geresni, mus jungtų 
miestas, jo grožis. O ne atskiros jo 
dalelės.

Vieniems - tai parduotuvės Ir 
kavinės, kitam Šiaulių įžymiausios 
vietos; man - nuošalūs kampeliai.

Jums jdomu, kodėl rašiau taip? 
Aš tik norėjau, kad jūs 
susimąstytumėte, ar tikrai mylite 
Šiaulius? Gal tik jų dalelę? O gal 
visai nemylite? Kodėl?
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Viktoras SIDARAVIČIUS

KO MAN TRŪKSTA?
Mintys rūksta,
Smegenys svyla,
Gerkle kažkas kyla, - 
Ko man trūksta?!

Mintys dūksta, 
Pulsuoja krūtinė,
Virpa lūpa apatinė,
Ko man trūksta?!

Palaima plūsta 
Iš akių brangiosios,
Iš glėbio mylimosios ■ 
Nieko nebetrūksta!

TAI ĮDOMU
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PATENTŲ PASLAPTYS (2)
Receptas paruoštas prieš 45 metus 

ir žinomas tik trims asmenims, jų 
tarpe - išradėjo proanūkiui. Mikstūros 
formulė saugoma plieniniame vieno 
banko seife. Milžiniškas "Kokakolos" 
imperijos pagrindas yra taip pat viena 
formulė. Ją žino du žmonės, kurie 
kartkartėmis užsirakina laboratorijoje 
ir pagamina partiją jslaptintos 
esencijos, kuri vadinama “ esencija 
7-x". Sudėtinių jos dalių nepavyksta 
išskirti net tokiais metodais, kaip 
chromotografija ir infraraudonoji 
spektrinė analizė. Vienas žymiausių 
kvepalų fabrikantų taip pat laiko visas 
formules griežtoje paslaptyje. Naujai 
sukurtoji išspausdinama kortelėje, kuri 
užrakinama nedegančiame plieno ir 
betono seife, esančiame pagrindinėje 
firmos kontoroje. Numatyta ir tokia 
nelaimė, kaip branduolinis karas: 
kortelių dublikatai yra seife, jmūrytame 
kalno, esančio už šimto mylių nuo 
firmos, papėdėje.

Firma "Diupon de Nemur" gamina 
nailoną. Jo gamybos technologija 
seniai visiems žinoma, bet pati 
racionaliausia - ne. Tobuliausi dirbtinio 
pluošto gamybos būdai, surasti šios 
firmos laboratorijose, yra griežtai 
slepiami, jrengimus svarbiausiems 
jmonės barams konstruoja patys 
nailono gamintojai. Firma įslaptino ir 
kito sintetinio pluošto technologiją. 
Tai kiana (pirmasis pavadinimas - 
pluoštas V). Jis labai panašus j šilką, 
išskalbtas greitai džiūsta. Kianos 
kūrimas truko 20 metų ir kaštavo 75 
mln. dolerių (nailonas kaštavo '’tik’’ 
20 mln. dolerių). Mokslininkams, 
dalyvavusiems šiame darbe, buvo 
griežtai uždrausta aptarinėti gamybos 
reikalus ne tik su pašaliniais, bet fr su 
kitais firmos darbuotojais.

Viena kompanija JAV Vakaruose 
gamina lydinius aviacijos pramonei. 
Lydymo technologija jslaptintą todėl 
draudžiama minėti net kompanijos 
pavadinimą.

Farmacijos firma “ Lepetit" (Italija) 
pranešė, jog iš jos gamyklos netoli 
Neapolio pavogtas naujojo antibiotiko 
aprašymas. Receptui paruošti firmai 
prireikė vienuolikos metų, mokslo 
tiriamiesiems darbams išleista keletas 
milijonų dolerių... Tipiškas pramoninio 
špionažo Vakaruose atvejis.

Paslapčių saugojimas brangiai 
kaštuoja. Kodėl vis dėlto užraktas 
yra patikimesnis už patentą? Jei 
gamybos technologija išties vertingą 
ar ne geriau pasinaudoti valstybinių 
patentinių žinybų apsauga? Pasirodo, 
ne visada. Jungtinėse Valstijose, 
pavyzdžiui, patentui patvirtinti reikia 
ne vienerių metų. 1952 m. "Diupon" 
firma įteikė paraišką plastmasinei 
plėvelei gaminti. Per trejus metus 
analogiškas paraiškas patentinei 
žinybai įteikė net 11 firmų. Tik po ilgai 
trukusių tyrimų, teismo procedūrų 
patentų biuras 1966 m, užpatentavo 
išradimą kaip "Diupon” nuosavybę. 
Konkurentai nesnaudė ir visus tuos 
metus naudojosi pateikta patentų

biurui technologija be atsiskaitymų 
už kolegų išradimą Net užpatentavus 
išradimą, firmos vargai nesibaigia 
Nors patentas saugo išradėjo teisę 
17 metų, bet dokumentas prieinamas 
visiems, ir kiekvienas gali apeiti 
įstatymą - kiek pakeisti, "patobulinti" 
originalą. Teismo ieškinio už autorinių 
teisių pažeidimą bus išvengta. Tokia 
praktika laikoma netgi teisėta Teisme 
dažniausiai laimi atsakovas. Vienas 
ekspertas apskaičiavo, kad ieškinio 
pateikėjas laimi tik kaitą iš keturių. 
Pergalė prieš patentų brakonierius 
dažnai apkarsta Firmą laimėjusi bylą 
dėl neteisėto patentuotos elektroninės 
aparatūros panaudojimo, per trejus 
bylinėjimosi metus sumokėjo 
advokatams per 100 tūkst. dolerių.

Vieno stambiausių vaikų žaislų 
konstravimo biurų savininkas Marvi- 
nas Glasas moka kasmet advokatų 
kontorai - autorinių teisių gynėjai po 
75 tūkst. dolerių vien už teismo ieš
kinių pateikimą O kompaniją nutarusi 
įslaptinti naujieną, sėkmės atveju 
išlaiko monopoli ilgą laiką Jeigu tokia 
kompanija ir kreipiasi su ieškiniu j 
teismą, galimybė laimėti kur kas di
desnė. Vienas žymesnių Niujorko teisi
ninkų laiko, kad stoti j teismą atstovu 
už komercinių paslapčių šnipinėjimą 
daug sunkiau, negu pasiaiškinti už 
brakonieriavimą. Neužpatentuoti išra- i  
dimal skatina pramoninį špionažą *  
Vyriausybinių ir privačių JAV ekspertų 
apskaičiavimais autorių teisių pažei
dimai šalies pramonei kasmet atsieina 
2 milijardusdolerių. Didelę šios sumos 
dalj sudaro pasisavintų neužpa
tentuotų idėjų ir jrengimų vertė.

Štai tokio plėšikavimo pavyzdys, 
j gamyklą ateina žmogus, vilkintis 
policininko uniforma , Ir pareiškia, 
kad jj domina įtartinas šviesos šaltinis 
ant jmonės stogo. Išeidamas ''polici
ninkas" išsineša kišenėje naują siuvi
mo mašinos detalę, šnipo klientai 
greit nukopijuoja naująją konstrukciją 
- ji daug geresnė už savąją. Firmai 
"Taimk-o-metik kompani” pasisekė 
labiau. Vertingiausias komerciniu po
žiūriu firmos gaminys - automatinė 
relė indikatoriniams prietaisams - ne
buvo pakankamai originalios kons
trukcijos ir netiko užpatentuoti. Bet 
kai kurios relės detalės buvo naujos, 
ir firma saugojo jų brėžinius. Kadangi 
mechanizmas įstatymo nesaugomas, 
kiekvienas turėjo teisę kurti savo 
modifikacijas. Du firmos darbuotojai, 
galėję matyti slaptą dokumentaciją, v 
sugaišo metus, kad jsimintų smul
kiausias relės detales ir brėžinius. Po 
to jie išėjo iš firmos ir pradėjo sava
rankišką biznį. 'Taimk-o-metik kom
pani" pateikė teismo ieškinį. Teismas 
uždraudė naujai firmai gaminti relę.

Šiuo atveju užraktas pasirodė esąs 
mažiau patikimas nei patentas. Bet 
panašūs teismo sprendimai, supran
tamą .tik skatina gamybinių paslapčių 
mėgėjus ir toliau vengti patentinės 
apsaugos.
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