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Vilius BRAŽĖNAS
Lietuvos ir išeivijos spaudoje staiga 

pratrūko nemažai žinių apie daugeliui 
žinomą JAV politologą Zbignevą 
Brzezinskj ir apie anksčiau negirdėtą 
Soroso arba Atviros Lietuvos fondo 
(ALF) veiklą Lietuvoje. Atrodo, lyg būtų 
pabiręs koks filantropinis gausybės 
ragas lietuviškiems reikalams paremti. 
Iš spaudos pranešimų išeitų, jog iš to 
gausybės rago gerokai nubyra ir 
globalinėms programoms Lietuvoje 
propaguoti. Kaipgi kitaip galima vertinti 
Atviros Lietuvos fondo finansavimą, 
kuriuo jis  parėm ė tarptautinę 

konferenciją gegužės 1 d. Vilniuje. Be 
lenkų (iš Lenkijos), joje dalyvavo ir 
lenkas iš Amerikos - globalistų atstovas 
Z. Brzezinskis. Amerikiečiai jj dažnai 
vadina "Zbigiu’’.

Žinantieji, jog Zbigio "kojos dygsta" 
iš globalistlnės tešlos, neturėtų stebėtis, 
kad jis atsirado Vilniuje nutildyti lietuvių 
burnojimui prieš "Vieno pasaulio" 
(globalistų svajonei) partnerj - Maskvą 
Iš pranešimo matyti Z. Brzezinskio 
misijos Lietuvoje esmė: "pranešėjas 
teigė, kad pretendentai į  NATO darys 
klaidą, je i argumentuos savo norą įstoti 
daugiausia Rusijos grėsme. Tai 
Vakaruose suke ls  nep rita rim o  
reakciją". Be rimto pagrindo bilionierius 
g loba lis tas  G eorge Sorosas 
nefinansuotų (per ALF) kito globalisto 
Z. Brzezinskio kelionės ir visos 
tarptautinės konferencijos. (Pasirodo, 
jog G. Sorosas, kaip ir Z. Brzezinskis, 
irgi yra globalistų klubo Council on 
Foreign Relations - CFR - narys). 
Netenka abejoti, jog prof. Vytauto 
Landsbergio pranešimas nuskambėjo 
konferencijoje disonansu. Profesorius 
teigė, jog  su komunizmu "dar nėra 
baigta"; jog randasi "neokomunistinės 
nedemokratinės sistemos, kuriose 
valdo mažuma"; jog tai "toliau platina 
blogį, o  šis dar toliau sąlygoja žmogaus 
ir visuomenės degradaciją". Visiems 
turėjo būti aišku, kad profesorius kalba 
ne apie Vatikaną, o apie Maskvą... 
Taigi V. Landsbergis nusikalto 
“ Vakarams".

Kas tie "Vakarai"? Brzezinskis neturi 
mintyje JAV žmonių daugumos, kurie 
nori būti laisvi ir nepakenčia tironijos 
rėmimo svetur. Z. Brzezinskio "Vakarai" 
yra pasaulinės valdžios ir žmonijos 
perdirbimo siekią Internacionalistai - 
oligarchai bei jų samdytos ar nupirktos 
smegenys, prakilniai vadinam os 
"politologais".

Pirmą kartą teko pastebėti Brzezinskį 
susidūrus su Lietuvos politika, kai j 
rankas pakliuvo "Respublika" (1993 
02 13), jo  pokalbis su to laikraščio 
atstovu. Perskaitęs pamaniau: kalba, 
nors prie žaizdos dėk... Kadangi 
maniau, kad skaitytojams Lietuvoje 
pravartu žinoti, su kuo redakcija kalbasi, 
idant suprastų, ką ' pokalbininkas iš 
tikrųjų sako, pasiunčiau straipsnj j 
"Respubliką", nurodydamas, iš kur 
Brzezinskio kojos dygsta. Matyt,

redakcija nemanė, Jog skaitytojams 
verta sužinoti, ką Amerikos lietuvis, 
"nacionalistas", sako apie Amerikos 
lenką, "globalistą".

Lietuviškoje Amerikos spaudoje 
apie Brzezinskj esu rašęs ne kartą. 
Pavyzdžiui, jau 1979 metų rugsėjo 
"J laisvę" žurnalas jdėjo mano rašinj, 
pavadintą "Keistina politinės veiklos 
kryptis". Jau tada nurodžiau, kad 
JAV užsienio politika iš esmės nėra 
palanki pavergtiesiems išsivaduoti 
ir kad m ūsų iše iv ija  turė tų 
persiorientuoti (turėdama galvoje ir 
kitas Am erikos tautybes) 
pastangoms pakeisti JAV užsienio 
politikai, jungdamasi prie visos eilės 
to  pat siekiančių JAV patriotinių 
organizacijų pastangų. (Iš esmės 
tai galioja mūsų išeivijai ir esant 
šiuometinei Lietuvos padėčiai). Jau 
1974 m. JAV atsargos generolas 
Thomas A. Lane, tapęs rašytoju ir 
žurnalistu, prez. Niksono kelionės j 
Maskvą proga paskelbė straipsnj, 
pavadintą "Antroji Jalta išduoda 
pavergtąsias tautas". Autorius priėjo 
prie išvados, jog "pavergtosioms 
tautoms vienintelė viltis yra JAV 
užsien io  p o lit iko s  krypties  
pakeitimas". Tais pačiais metais 
konservatyvus Kanados žurnalistas 
Lubor J. Zink stra ipsnyje 
"Sustabdykime tą veidmainystę" 
nurodė, jo g  Kanados baltų 
federac ijos  atstovai
"keliaklupsčiauja prieš vyriausybę, 
kuri, deklaruodamažmogaus teisių 
visuotinumą, ugdo draugystę su 
režimu, kuris naudoja pačias  
žiauriausias priespaudos priemones 
ilgoje žmogaus teisių pažeidimo 
istorijoje". Būta (ir dabar yra, bent 
jau Amerikoje) nemažai žmonių, kurie 
pasigenda nuo komunizmo ir tiesiog 
nuo Maskvos nukentėjusių tautų 
atstovų - išeivių, remiančių kovą už 
žmogaus laisvę ir prieš tironiją.

Nemažai yra ir abejotinų Lietuvos 
laisvės ar laisvės apskritai draugų. 
Prie jų priskirtinas ir Zbignevas 
Brzezinskis. Daug kas nurodo, kad 
jis vienu metu ragino M. Gorbačiovą 
atsikratyti rūpesčius keliančių 
Pabaltijo "respublikų" problema 
Žinant, kam Z. B rzezinskio 
politologija tarnauja, tenka manyti, 
jo g  jo  tiks las buvo padėti 
g lobalistam s išgelbėti Sovietų 
imperiją nuo sugriuvimo, be didelių 
nuosto lių  prapjaunant Baltijos 
valstybių votj. Galima teigti, jog, 
Lietuvos laimei, Gorbačiovas 
Amerikos kolegų globalistų patarimo 
nepriėmė ar negalėjo priimti. Antraip 
Lietuva, Latvija ir Estija būtų tada 
"pasiliuosavusios" iš Sovietų 
imperijos Kremliaus nustatytomis 
sąlygomis, nespėjusios pasiskelbti 
nepriklausomomis valstybėmis, ir 
todėl būtų glaudžiau surištos su 
M askva abipusiai nukaltom is 
grandinėmis...

Kokia id eo log ija  s lyp i už 
Brzezinskio geopolitinių pažiūrų? 
1970 m. išėjusioje jo knygoje 
"Between Two Ages" ("Tarp dviejų 
amžių") jis siūlo laipsniškai pereiti j 
"tautų bendruomenę... per visą eilę 
netiesioginių ryšių ir  su jau dabar 
išvystom u tautinės
nepriklausomybės apribojimu". 
Tokios m in tys neturėtų būti 
populiarios tautinę nepriklausomybę 
atgavusioje Lietuvoje. Kokios “tautų 
bendruomenės" būtų siekiama 
tautinės nepriklausomybės sąskaita, 
galima spėti iŠ tokio teiginio minėtoje 
knygoje: "Marksizmas, liaudyje 
paskleistas komunizmo forma, 
atstovauja d idžiu le i pažangai 
žmogaus sugebėjimo įprasminti 
sąryšį su šiuo pasauliu". Knygoje 
apstu ir daugiau panašių smilkalų 
marksizmui.

"Marksizmas yra drauge ir išorinio, 
veiklaus žmogaus pergalė prieš 
vidujinį, pasyvų žmogų, ir supratimo 
prieš tikėjimą pergalė", - rašė Z. 
Brzezinskis. Pagaliau pačioje knygos 
pabaigoje sužinome, jo g  visų 
autoriaus išvedžiojimų "siekis yra 
pasaulinė vyriausybė".

Laimei, g loba lis tam s ir jų  
samdytiems politologams ne visada 
sekasi jvykdyti jmantriai sudarytus 
planus. Taip atsitiko Ir su Sovietų 
Sąjunga. Nepaisant jvalrios Vakarų 
pagalbos Kremliui ramstant tautų 
kalėjimo mūrus, kad nesubyrėtų, 
SSRS pagaliau sužlugo. Politologai, 
kaip Brzezinskis ir jo kolega Samuels 
Huntingtonas, Vakaruose svarstė net 
JAV ir SSRS susijungimo galimybes. 
1963 m. jiedu parašė knygą "Pollical 
Power USA/USSR..." f  Politinė galia: 
JAV/SSRS. Panašum ai ir 
priešingybės - susiliejimas ar 
išsirutuliojimas"). Dabar, sugriuvus 
Sovietijai, nebėra su kuo "susilieti". 
Tad reikia atkurti Maskvos imperiją 
po nauja vėliava Tačiau jeigu lietuviai 
(Ir kiti) Europoje ir Amerikoje šūkaus 
apie Rusijos grėsmę, dešinėn 
pasukęs naujasis JAV Kongresas 
gali neskirti pinigų Maskvos imperijai 
stiprinti. Tokie Lietuvos "draugai", 
kaip Z. Brzezinskis, keliauja Uetuvon, 
kad užčiauptų burną "rėksniams" 
apie M askvos im peria lizmą, 
grasindami Vakarų (suprask - 
globalistų) "nepritarimo reakcija".

Lietuvos ir JAV laimei, Amerikoje 
jau seniai verda ir kunkuliuoja 
neprita rim o reakcija  JAV 
valdančiosios oligarchijos (biznio, 
bankų, po lit ikos  Ir spaudos 
kosmopolitų) vedamai vidaus ir 
užsienio politikai. Tai pagaliau 
viešumon pradėjo prasiveržti visai 
netikėtu būdu. Po teroristinio galingos 
bom bos susprogd in im o prie 
federalinio pastato Oklahomos 
mieste (Oklahomos valstijoje) 
paaiškėjo, jog daugelyje Amerikos 
valstijų organizuojasi net ginkluotos

PAMINĖTA - SEKMINIŲ 
DIENA

Leonija MALAKAUSKIENĖ
Prieš žengdamas j dangų, Jėzus 

Kristus, kaip liudija Luko Evangelijos 
pabaiga, paragino apaštalus: "Jūs 
pasilikite mieste, kol būsite apgaubti 
jėga iš aukštybių". Apaštalų darbuose, 
kurių autoriumi laikomas tas pats 
gydytojas Lukas, tapęs apaštalo 
Pauliaus bendražygiu, pasakojama, 
kad penkiasdešimtąją po Velykų dieną 
girdimu ir regimu būdu ant apaštalų 
nusileido šventoji Dvasia: "Staiga iš 
dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų 
smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, 
kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi 
ugnies liežuviai, kurie pasidaliję 
nusileido ant kiekvieno iš jų".

Kai apaštalai galilėjiečiai ėmė kalbėti 
jvairiausiomis Jeruzalės gyventojų 
kalbomis, kai kas šaipėsi: "Jie prisigėrė 
jauno vyno". Tadą Petras su vienuolika 
kitų apaštalų (j apaštalų išdaviko, 
nelaimingojo savižudžio Judo vietą 
jau buvo išrinktas Motiejus) jkvėptu 
žodžiu ėmė skelbti nukryžiuotąjj Jėzų 
esant Mesiją, jo  vardu gydė ligonius ir 
pairaukė daugybę žmonių. Tai Šventoji 
Dvasia padarė juos drąsiais ir ryžtingais 
Evangelijos skelbėjais. Pradėjo veikti 
Bažnyčia Pirmieji krikščionys "ištver
mingai laikėsi apaštalų mokslo ir ben
dravimo, duonos laužymo ir maldų". 
Visi {tikėjusieji buvo vienos širdies ir

vienos sielos, jų darbą lydėjo malonės 
gausa.

Krikštas atveria žmogaus sielą 
Dievui, Sutvirtinimas ir kiti Sakramentai 
sudaro palankias sąlygas Dievo 
Dvasiai veikti. Be Šventosios Dvasios 
Dievas yra toli; Kristus lieka praeityje; 
Evangelija - numirę ir sudžiūvę žodžiai; 
Bažnyčia - organizacija kaip ir kitos 
organizacijos; autoritetas - kas valdžios 
kėdėn atsisėda; misijos - paprasta 
propaganda; kultas - pastangos 
patraukti ir sužavėti; krikščionio dalia 
- nuolatinis nuolankus tarnavimas. 
Šventajai Dvasiai veikiant, pasaulis 
rodosi prabudęs ir trokštąs prarastojo 
rojaus; prisikėlęs Kristus gyvena 
drauge su mumis; Evangelija suteikia 
gyvenimui prasmę; Bažnyčia tampa 
gyva Dievo bendruomene Žemėje; 
autoritetas - kas laisvas ir eina pirmas; 
misijos - sklindanti Sekminių Ugnis; 
liturgija - konkretus šventinimas ir 
vartai j naują Būtj; krikščionio dalia - 
alsuoti dieviškumu ir skleisti dieviš
kumą. Šios belgų kardinolo L. J. Sue- 
nens nubrėžtos paralelės, man rodos, 
gana aktualios ir mums Lietuvoje 
šiandien, švenčiant Sekmines.

Sekmadienj po Sumos buvo 
užgesinta ir išnešta Velykų žvakė - 
paschaJas ir pasibaigė bažnytinių metų 
velykinis laikotarpis.

"milicijos" grupės, kad gintųsi nuo 
vis didėjančio federalinės valdžios 
kišimosi j piliečių reikalus. Žmonės 
sujudo priešintis laipsniškam piliečių 
asmeninių laisvių bei JAV suvereniteto 
naikinimui, pakeičiant "Naująja 
pasaulio santvarka", pasiduodant 
"V ieno p a sa u lio " vyriausybe i 
prokomunistiškai nusite ikusiose 
Jungtinėse Tautose. Nei didžioji 
spauda, nei politikai nebegalės nutylėti 
fakto, jog esama daugelio patriotinių 
JAV organizacijų, kurios jau seniai

kelia tuos klausimus, lig i šio l 
nerasdamos atgarsio d idžiojoje 
spaudoje.

Ilgai lauktas ir viešumon prasiveržęs 
amerikiečių patriotų politinis atbudimas 
praėjusių metų lapkričio 8 d. 
rinkimuose j Kongresą turi teikti vilties, 
jog Jungtinių Amerikos Vakstijų politiką 
lems amerikiečių patriotų dauguma, 
o  ne globalistų statytiniai, kaip 
prezidentas Bilas C lintonas ar 
Zbignevas Brzezinskis.

Iš “ Dienovidžio”

Penktadienj, 17 valandą, Šiaulių 
dailės galerijoje buvo atidalyta erotinių 
atvirukų iš V. Rimkaus archyvų paroda 
"Moterys iš seno albumo". Pasak V. 
K inčinaič io, š is  ned ide lis  
menotyrininko V. Rimkaus kolekcijos 
fragmentas yra unikalus. Pagal šią 
fotografijos kolekciją galima atkurti 
XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje

- neišsemiama temą kuri bent iš dalies 
leidžia jsijausti j gyvenimo įvairovę. 
Menininkai visais laikais grožėjosi 
moterimis, jas tapė patys ar rinko 
albumus. Demonstruojama kolekcija 
(24 atvirukai) yra V. Rimkaus tėvo 
palikimas, kaip teigė profesorius, 
turintis estetinę, istorinę vertę, 
leidžiantis pažinti to meto žmonių

“MOTERYS IS SENO 
ALBUMO”

egzistavusj moters jvaizdj. Tai tikras 
to meto gražio teatras - gestų, žvilgsnių, 
judesių, nuotaikų, aplinkos žaismas. 
V. Kinčinaitis teigė, kad pagal šiuos 
atvirukus galima atsekti bendruosius 
laikmečio ženklus.

š ios parodos "kaltininkas" prof. 
V. Rimkus, paklaustas, ką jo gyvenime 
reiškia moteris, atsakė, kad jam moteris 
- pirmiausia žmogus; tiesą profesorius 
pripažino, jog tai specifinis žmogaus 
pavidalas.

Moters atvaizdai fotografijoje, mene

tarpusavio santykius. "Tėvas rinko 
tai, kas gražu, ir mes šiandien be 
didelių filosofijų galime konstatuoti, 
kad moterys visais laikais buvo ir yra 
gražios", - sakė menotyrininkas.

Parodos atidarymas sulaukė 
žiūrovų susidomėjimo: vyrai grožėjosi, 
o  moterims buvo smalsu žvilgtelėti j 
save prieš šimtą metų. Atrodė, kad 
šios pozuojančios protėvės, vienos 
žurnalistės žodžiais, ne apšviestos, 
o šviečia pačios.

I.B.



Vitalija MONKIENĖ 
Sekmadienį visi, kas turime, 

sveikinome savo tėvus; kas jų nebeturime, 
susikaupėme kapų tyloje, dėkodami už 
suteiktą gyvybę, rūpestį ir meilę. Po 
daugelio oficialios užmaršties metų grįžo 
ši graži prasidedančios vasaros švente į 
mūsų šeimas. Šventė ją ir didžiausia 
Kuršėnuose šeima - 104 Vaikų globos 
namų auklėtiniai bei jų globotojai. Prieš 
mėnesį pavasarinių gėlių puokštelėmis 
apdaliję savo auklėtojas, šį kartą jas vaikai 
nešė savo didelės šeimos galvai - Vaikų

civilizuotesnės už mus • Danija, Švedija, 
JAV ir kitos. Būdamas Švedijoje, 
direktorius domėjosi, kaip panašias 
problemas sprendžia ten. Pasirodo, šioje 
šalyje nėra net savaitinių darželių, kad 
tėveliai jaustų kasdieninę atsakomybę už 
savo vaikus.

Aišku, yra ir beviltiškų atvejų, kai vaikų 
patalpinimas j globos namus yra vienintelė 
išeitis. Tačiau kam tada laukti, kol vaikai 
turės ėsti su kiaulėmis iš vieno lovio, kaip 
tai atsitiko Daivai ir Donatui? Arba kaip 
paaiškinti tokius atvejus, kai iš nuotykius

nemoka elgtis su pinigais, planuoti laiko, 
o dažnai neturi ir elementarių buitinių 
įgūdžių. Vargsta patys, vargsta ir jų 
pedagogai.

Kas džiugino direktoriaus širdį šventės 
išvakarėse? Pirmiausia tai, kad vadovauja 
darniam pedagogų ir kitų darbuotojų 
kolektyvui. Darbas Vaikų globos namuose 
reikalauja ne tik atlikt pareigas, bet ir turėti 
pašaukimą. Sunku būtų dirbt, skaičiuojant 
darbo laiko minutes ar kuklaus atlyginimo 
grašius. Kas taip daro, tas ir neužsibūna 
ilgai šiame darbe. Pedagogų kolektyvo

SJniTO V7I3KÍI TĖVO ВЗЕШ1
globos namų direktoriui Feliksui 
Rudzinskui.

Ką mąsto šiandien Vaikų globos namų 
direktorius? Kas jam labiausiai rūpi? Ar 
sunku augint šiais laikais šimtą vaikų? 
Paskutinysis klausimas daugiau retorinis, 
nes tik tautosaka teigia, kad 'davė Dievas 
dantis, duos ir duonos’ . Duonos tenka 
laukti iš valdžios, kuri dosni pažadais, bet 
neskuba jų vykdyti. Tenka skaičiuoti 
kiekvieną litą, kad užtektų ir duonai, ir 
drabužėliui, ir remontui, o norėtųsi ir 
saldumynų švenčių proga, ir ekskursijos 
po gimtąjį kraštą. .. Jau senokai labdaringų 
organizacijų parama Vaikų namams tapo 
ne prabanga, o būtinybė, be kurios būtų 
sunku išsiversti.

Tačiau šios kasdieninės materialinės 
problemos - ne pačios rimčiausios. 
Direktorius mano, kad daug skaudesnė 
problema - vis didėjantis valstybės 
globojamų vaikų skaičius. Seniai užaugo 
ta karta, kuri neramiais karo ir pokario 
metais neteko tėvų ir artimųjų. Dabartiniai 
Vaikų globos namų auklėtiniai visi turi 
motinas, dažniausiai - ir tėvus, o kur dar 
tetos, dėdės, seneliai? P. Rudzinsko 
nuomone, apie 50 proc. vaikų, dabar 
lengva ranka pasiunčiamų j globos 
įstaigas, galėtų augti šeimose, jeigu savo 
darbą geriau atliktų vietinės socialinės 
institucijos. Gal kai kam toks požiūris ir 
atrodys nehumaniškas, bus gaila 
nerūpestingos vaikystės, paskandintos 
tėvelių alkoholizmo liūne. Tačiau 
direktorius remiasi konkrečiais 
duomenimis • atvykstančių vaikų 
dokumentai byloja, kad daugelio jų, 
augančių šeimose, nelepino dėmesiu 
vietos socialiniai darbuotojai ar kiti 
pareigūnai. Dažnokai asmens byloje 
puikuojasi vienintelis buities sąlygų tyrimo 
aktas: ’ Aplankėme, radome tuščią 
šaldytuvą, vaikus siūlome patalpinti j 
globos namus’ . Vaiko likimo sprendimas 
iš šaldytuvo turinio tolygus būrimui iš 
kavos tirščių. Ar daugelis šeimų dabar 
galėtų pasigirti, kad neturi rimtų 
materialinių sunkumų? Direktorius mano, 
kad šeimas, kurios turi problemų su vaikų 
priežiūra, reikėtų griežtai ir nuolat 
kontroliuoti, o ne nueiti lengviausiu keliu 
• atimti vaikus, kartu ir atsakomybę už jų 
likimą. Tokio principo laikosi ir šalys,

mėgstanačios mamytės du vaikai 
paimami, o trečias paliekamas?

Tokios būtų direktoriaus godos apie 
vaiko teises ginančių organizacijų darbą. 
Reikia tikėtis, kad padėtis ims taisytis, kai 
bus priimtas Vaiko teisių apsaugos 
įstatymas, kurj ruošiasi svarstyti Seimas. 
Gal tada bus reguliuotas ir dar vienas 
svarbus klausimas - vaikų turto apsauga. 
Direktorius mena ne vieną atvejį, kai 
auklėtinių tėvai parduoda ir prageria savo 
butus, o vaikai lieka be nieko ir, baigę 
mokyklas, neturi kur dingti. Malonu, kad 
kai kada pavyksta apginti teisę j 
gyvenamąjį plotą, bet tai greičiau išimtis, 
negu taisyklė.

Nors vis daugiau vaikų j globos namus 
patenka ligotų, su fizinės ir psichinės 
sveikatos sutrikimais, tačiau maži vaikai - 
maži vargai... Dideli vargai prasideda, kai 
reikia išleisti auklėtinį mokytis profesijos. 
Praėjo tie laikai, kai nebuvo problemų su 
bendrabučiais, pašalpomis. Profesinės 
mokyklos dabar vengia vadinamųjų 
našlaičių, nes pačios neturi pinigų jiems 
išlaikyti. Antra vertus, ir patys našlaičiai 
dažnai nepritampa naujosiose mokymo 
jstaigose. Iki šiol nesusidūrę su 
savarankiško gyvenimo problemomis, jie

dauguma - patyrę darbuotojai, atiduo
dantys vaikams visas jėgas ir 
sugebėjimus.

Nedažnai, bet kartais pradžiugina ir 
auklėtinių tėveliai bei mamos. Jeigu jie 
nori susitvarkyti savo gyvenimą ir, tegu ir 
pavėluotai, atlikti tėvišką pareigą - 
pasirūpinti savo atžalomis, - jiems 
ištiesiama padrąsinanti pagalbos ranka.

Todėl Vaikų globos namų diretorius 
Feliksas Rudzinskas norėtų palinkėti 
visiems mums, kad nebūtume abejingi ir 
padėtume palūžusiems tėvams, kurie juk 
gyvena ne dykumoje - jie mūsų kaimynai, 
giminės. Gal nedaug kartais reikia, kad 
prabustų tėviški jausmai, kurie būdingi 
ne tik žmonėms, bet ir visai gyvajai 
gamtai. Net ir žvėrys aukoja gyvybę už 
savo vaikus. Negi mums, žmonėms, tam 
duota sąmonė, kad mąstytume, kaip jais 
atsikratyti?

NUOTRAUKOJE: Feliksas 
Rudzinskas su ta lk in in ka is  - 
verslininko Eugenija Jonai f i one ir 
Kuršėnų parapijos vikaru.

ĮT U O S E
Kr a š t u o s e

KARAS NESIBAIGIA
Iš M askvos pranešam a, jog  

sekm ad ien j R usijos gynyb os 
m inisterija patvirtino ankstesnius 
p raneš im us, kad jos pa jėgos  
užėmusios Vedeno vietovėje esantį 
svarbų Čečėnijos gynėjų įsitvirtinimą. 
Č e čėn ijos  karinės vadovybės 
a ts tovas pane igė to k į M askvos 
tvirtinimą. Jis sakė, kad respublikos 
g yn ė ja i kaunasi su R usijos 
pajėgomis daugelyje vietovių.

ĮKAITAI BUS ATSIIMTI
Didžiosios Britanijos gynybos 

ministras sekmadienj pareiškė, kad 
B o sn ijos  se rba i padarė k la idą, 
jka ita is  pa im dam i šim tus taikos 
pala ikym o ikarių. Pasak m inistro, 
Bosnijos serbai dabar patys atsidūrė 
ant apšaudym o lin ijos. Ministras 
pažymėjo, jog su Bosnijos serbais 
bus elgiamasi taip, kad būtų galima 
iš la isv in ti ta ikos pa jėgų karius. 
Serbai atsisakė paleisti įkaitus, kol 
negaus pažado^ kad ateityje NATO 
lėktuvai neborr\barduos Bosnijos 
serbų pozicijų.

PAGERBTAS 
SUŠAUDYTŲ LENKŲ

ATMINIMAS
S ekm ad ien j R usijo je , neto li 

Smolensko esančiame Chatynės 
m iške, buvo pagerbtas prieš 55- 
erius metus rusų čekistų sušaudytų 
lenkų ka rin inkų  a tm in im as. 
Išk ilm ėm s vadovavęs Lenkijos 
prezidentas L. Valensa pareiškė, kad 
Rusija ir Lenkija turėtų užmiršti savo 
istorines traumas ir susitaikymu bei 
draugyste parodyti pavyzdį Europos 
šalims. Lenkijos vyriausybė kvietė 
atvykti j minėjimą Rusijos prezidentą 
B. Je lc iną, bet jis  a ts isakė ir į 
m inė jim ą pasiuntė savo 
administracijos vadovą S. Filatovą.

BIJOMA EPIDEMIJOS
Rusijos kovos su katastrofomis 

ministerijos atstovas pareiškė, kad 
žemės drebėjimo Sachalino saloje 
sugriautam e Neftegorsko mieste 
gali kilti epidemija ir todėl gelbėtojai 
dabar dez in fekuo ja  pasta tų  
griuvėsius. Kelios gelbėtojų grupės 
jau pasitraukusios iš miesto, nes 
nebesitikim a po griuvėsiais rasti 
gyvų žm onių . O fic ia lia is  
duomenimis, žuvusiųjų skaičius jau 
peržengė tūkstančio ribą. Manoma, 
kad dar apie tūkstantis yra palaidota

po griuvėsiais.

VĖL RENKASI 
SENASIS 

BALTARUSIJOS 
PARLAMENTAS

Vakar buvo pranešta, kad, 
neįvykus rinkimams, posėdžiauti vėl 
rinksis senasis Baltarusijos sovietų 
respublikos parlamentas. Jie priims 
naują rinkimų įstatymą. Sovietų laikų 
parlam entarai kviečiam i rinktis j 
Aukščiausiąją Tarybą b irželio 14 
dieną.

APYLINKĖS TEISM O  
SPRENDIM AS GALI 
BŪTI APSKŲSTAS

Jau nebe pirmi metai Šiaulių šv. 
Ju rg io  bažnyčios bendruom enė 
bylinėjasi su Šiaulių miesto valdyba 
dėl keturių netoli šios bažnyčios 
esančių garažų priklausomybės, š i 
c iv ilinė  by la  spė jo  pabuvoti ir 
Konstituciniame teism e. Pastatai 
atsirado 1984 metais. Prieš karą čia 
s tovėjo šv. J u rg io  bažnyčia i 
priklausantys tvartas ir malkinė. Po 
karo šiuos statinius iš bažnyčios 
atėmė, nugriovė. Šiaulių miesto 
vykdomasis komitetas 1989 metais 
priėm ė sprend im ą perduo ti 
bažnyčios bendruomenei klebonijos 
pastatą, ja i paskyrė ir pastatytus 
garažus. Š is tuom etinės m iesto 
valdžios aktas buvo priimtas nesant 
a titinkam os įs ta tym inės bazės, 
tačiau remiantis šiuo sprendimu ir 
k ilo  g inčas  ta rp  re lig inės 
bendruomenės ir miesto valdžios.
1993 metais Šiaulių teismas priėmė 
sprendimą, kuris nepatenkino šv. 
Jurg io bažnyčios bendruomenės 
ieškinio. Bet tokį sprendimą netrukus 
panaikino Aukščiausiasis teismas, 
kuris nurodė apy linkės  te ism ui 
išsiaiškinti ir žemės nuosavybės 
klausimą. Šiaulių apylinkės teismas
1994 m etų liepos 20 dieną 
nusprendė kre iptis j Konstitucinj 
te ism ą, kad šis nuspręstų, ar 
minėtasis 1989 metų Šiaulių miesto 
vykdom ojo kom iteto sprendimas 
neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai. 
O LR Konstitucinis teismas šios bylos 
nenagrinė jo . Byla treč ią  kartą 
atsidūrė Šiaulių miesto apylinkės 
teisme, kuris neseniai atmetė Šv. 
Jurgio bažnyčios bendruomenės 
reikalavimą parduoti jiem s netoli 
bažnyčios esančius tris garažus. 
Vienu iš jų naudojasi bažnyčios 
klebonas. A pylinkės te ism o 
sprendim as gali būti apskųstas 
Apeliaciniam teismui.

PAVOGĖ ŠUNŲ  
MAISTĄ

Į bondro3 Lietuvos ir Lenkįos UAB 
“Euro-zoo' Šiaulių filialo parduotuvę 
atvežė naujų prekių. Sunešus jas j 
patalpas, pardavė jos sudė lio jo  j 
lentynas kačių ir šunų maistą, kabino 
pava dė lius  ir  kita. D ė liodam os 
prekes, pardavė jos buvo 
užs idangsč ius io s  langus ir 
įsitikinusios, kad niekas jų nužiūrėti 
negali. Tačiau kitą dieną, atėjusios 
j parduotuvę, pastebėjo išplėštą 
langą ir išlaužtą apsauginių grotų 
strypą. Pro šį langą pavogta šunų, 
kačių maisto, vitaminų, pavadėlių, 
antsnukių  ir kitų prekių , skirtų 
gyvūnam s p riž iū rė ti. Žalą ir 
nuostolius dar tikslina parduotuvės 
savininkai, o  policija tuo tarpu gali 
tik  spėlioti, kodėl pavogtas toks 
didelis kiekis gyvūnų maisto? Gal 
vagis nesupra to , kam sk irtos 
prekės?

VAGIAMA, KAS 
PAPUOLA PO RANKA
Kitas vagis, radęs spynoje raktą, 

a ts irak ino  kab inetą  O nko log ijos 
dispanseryje ir, stvėręs diplomatą, 
išbėgo j autobusų stotelę. Gydytojai 
vagj sulaikė ir atėmė diplom atą, 
kuriam e buvo  k rau jo spūdž io  
matavimo aparatas.

ŠUNYS

н & о и & е и о у я

APKANDŽIOJO VAIKUS
K e tv irtad ien į D ainų gatvėje 

g yve n a n č ią  13-m etę A. A. 
apkandžiojo šuo, kurj užsiundė girti 
nepažjs tam i vyrišk ia i. M eraaitei 
sužalotos kojos. 2-jų metukų Šilėnų 
gyventoją J. V. sužalojo kaimynų šuo. 
Berniukui jis sukandžiojo rankas.

VAGIMS TURGUS - 
PUIK I DARBO VIETA
Turgūs - puiki darbo vieta vagims. 

M at č ia  v is  dar užtenka 
ž io p lin ė ja n č ių jų . C entrinė je  
turgavietėje apvogti trys žmonės. R 
S., g rįžus i iš turgaus, rankinėje 
pasigedo piniginės su p inigais ir 
asmens dokumentais. I. S. turguje 
spūsties metu dingo iš rankų visa 
m oteriška rankinė su p in iga is  ir 
dokumentais. T. V. pinignė ištraukta 
iš užpakalinės kelnių kišenės. Kitą 
vyrišk į apvogė Dainų tu rge ly je . 
Piliečiui К. P. Pabalių turgavietėje iš 
kelnių kišenės ištraukta piniginė, 
kurioje buvo ne tik pinigų, bet ir 
dokumentai. Pensininkei, 12.30 val. 
einančiai takeliu kolektyvinių sodų 
bendrijos ’ Svajonė’  link, pribėgęs 
vyriškis išplėšė rankinę, kurioje buvo 
23 lita i, m ais to , pens in inko  
pažymėjimas.

M UŠEIKA NEIŠVENGS  
BAUSM ĖS

Vienos įmonės trys darbuotojai 
apie 20 val. grįžo namo; buvo truputį 
išgėrę. Prie kioskelio netoli ’ Ugnės’ 
stovėjo būrelis išgėrusių jaunuolių. 
Vienas priė jo prie vyrų ir pradėjo 
muštis, spardytis. Vyrai iš m ūšio 
lauko pasitraukė. Grįžę j namus pro 
virtuvės langą jie pamatė, kad tae 
pats ja u n u o lis  jau sp a rd o  k itą  
pagyvenusį vyriškį. Senukui buvo 
sudaužyti akiniai, perskeltas antakis. 
Policija sulaikė chuliganą Donatą 
G ylį. g im . 1976 m. J is  buvo  
nugabentas j blaivyklą. Neseniai D. 
Gylys buvo teistas už vagystę, ir 
bausmė atidėta vieneriems metams, 
š j kartą bausmės jis gali neišvengti.

NEATSIM INĖ, KAS 
PERDŪRĖ KRUTINĘ
Penktadienio naktį j Respublikinę 

ligoninę atvežta 17-metė, kuriai buvo 
perdurta  ka irio ji k rū tinės  pusė. 
Atiikue operaciją ir rytą apklausus, 
nukentėjusioji sakė, kad virto ant... 
peilio. Merginos veidas sudaužytas. 
J i n ieko neka ltina . I. K. n iekur 
ned irba , nesim oko, gyvena 
amoraliai. Pati nukentėjusioji taip 
smarkiai susižaloti negalėjo.

Parengė 
Vida MISIŪNAITĖ

NETRUKO PRABĖGTI SUSIKAUPIMO 
VALANDA

Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
ir Religinės muzikos centro iniciatyva 
vykstančios vargonų m uzikos ir 
sus ikaup im o va landos "M us ica  
sacra” neaplenkė ir Šiaulių. Praėjus] 
sekm adienį (gražiai sutapusj su 
Tėvo diena), 17 val., šv. Ignaco 
bažnyčioje koncertavo Leopoldas 
Digrys ir Irena Milkevičiūtė.

P rogram oje skam bė jo  J. 
Pachelbelio, J. S. Bacho, F. Šuberto, 
V. A. Mocarto, B. Dvariono, E. Aro, 
A. Koreli, Dž. Kačini, Dž. Verdžio, V. 
Belini kūriniai.

Vargonininkas L. Digrys, vienas 
iš žymiausių Lietuvos vargonininkų, 
yra Lietuvos muzikos akademijos 
profesorius. Jis įkūrė dabartinę  
Lietuvos vargonin inkų m okyklą, 
vadovauja religinės muzikos centrui,

surengė per 1500 koncertų, įrašė 
20 plokštelių, koncertavo Vakarų ir 
Rytų Europoje, Izraelyje, Ispanijoje, 
da lyvavo daugely je ta rp tau tin ių  
festivalių. Atlikėjo repertuare - visų 
epochų vargonų muzika.

Dainininkė Irena M ilkevičiūtė, 
baigusi Lietuvos konservatoriją , 
stažavosi Milano LA SCALA teatre. 
Lietuvos operos ir baleto teatre 
solistė dainuoja lyrinio-dramatinio 
soprano arijas,rengia rečitalius. Jos 
repertuare - Abigailos (Dž. Verdi 
"N abukas”), M ikaelos (Dž. Bizė 
"Karm en"), Norm os (V. Be lin i 
"N o rm a"), V ioletos (Dž. Verdi 
“Traviata") ir kiti vaidmenys.

Netruko prabėgti susikaupimo 
valanda, skirta vargonų muzikai. 
Koncertą Irena Milkevičiūtė užbaigė

"Avė Marija". Dar ilgai netilo plojimai. 
Dvasiškai pa ilsė ję , ats ikra tę  
kasdienybės m inč ių , k lausyto ja i 
skirstėsi namo.

V. S.

Š. m. birželio 26 d. 
iš viešųjų varžytinių 

Šiauliuose bus parduodamas 
Radviliškio gatvės 74 namo 10 
butas. Pradinė kaina -15331 Lt.

Norintys dalyvauti 
registruojasi antstolių kontoroje 
(Dvaro g. 83a). Telef. 424818.

I. JATAUTIENĖ 
Vyr. teismo antstolė

Al IŠROS Al FIA
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MAŽIAUSIAS 
MILŽINAS

- Kuo Jūs norite dirbti mūsų cirke?
- Aš pasirodysiu publikai kaip 

milžinas.
- Atleiskite, bet jūsų ūgis pusantro 

metro...
- Ir gerai, ponas direktoriau. Aš 

būsiu mažiausias milžinas pasaulyje.
TIGRAS UŽPUOLĖ 

ŽMONĄ
Žvėrių prižiūrėtojas uždusęs jbėga 

j cirko direktoriaus kabinetą.
- Pone direktoriau! Bengalų tigras 

užpuolė jūsų žmoną.
• Viešpatie! Kur aš dabar gausiu 

kitą tigrą?!
DAINUOJA

Cirke - naujas numeris. Ant dramblio 
stovi arklys ir dainuoja. Per pertrauką 
vienas žiūrovas prieina prie dresuotojo 
ir klausia:

- Atvirai pasakykite, čia tik gudrus 
triukas, tiesa? Juk arkliai nemoka 
dainuoti.

- Savaime aišku, nemoka Dainuoja 
dramblys.

ILIUZIONISTO 
ŽMONA

Cirko direktorius klausia iiuzionistą:
- Kur jū sų  partnerė, kurią  

perpjaudavote?
- Išsiskyrėme. Dabar ji gyvena 

Varšuvoje ir Krokuvoje.
ABSTRAKCIJA

Dailininkas sako kolegai:
- Turėjau didelių nuostolių, 

z- Nupiešiau vienos damos portretą, o

ji jsigeidė, kad pakeisčiau jos akių 
spalvą.

- Pakeitei?
- Ne.
- Kodėl?
-Nežinau, kurioje vietoje tas akis 

nupiešiau.
ĮDOM I KNYGA

j knygyną užsuko ponas.
- Ar turite knygelę "Kaip pragyventi 

iš algos” ?
- Ne! Bet galiu jums pasiūlyti 

"Brolių Grimų pasakas"...
PRAVERSTŲ 

KANARĖLĖ
Kalbasi du mokiniai:
-AŠ labai norėčiau tapti burtininku.
- O kodėl?
- P aversčiau m atem atikos 

mokytoją kanarėle ir atverčiau langą.
TALENTO SESUO

Mokiniai rašė rašomąjį darbą tema 
"Svečiuose pas senelę".

Trumpiausias rašinėlis buvo toks: 
"Senelės nebuvo namuose".

PADIDĖJO ŠEIMA
Mokytoja klausia mokinj:
- Kodėl vakar nebuvai mokykloje?
- Mūsų šeima padidėjo...
- Broliukas ar sesutė?
- Ką Jūs! Mama ištekėjo!

FIZKULTŪROS 
PAM OKOJE

- Dabar gulkitės ant nugaros ir 
ko jom is  sukite  ratus, tarsi 
važiuotumėte dviračiu, - liepia 
mokytojas. - Greičiau... Dar greičiaul 
Vaike, kodėl nedarai kaip kiti?

- Aš važiuoju j kalną...

^ М М . М . Ж ,

З Я Ы Т Щ З Ц  K t T R Y B f t
Pranas ŽUKAUSKAS (16 m.)
KTU Gimnazija, XII kl.
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JÖRnVÖJE
Vaikai žvakes susirinks.
Žmonės nustebs ir supyks.
Ar ant to kalno stataus 
Medis nors vienas paliks?

Rankomis žemę nešiau, 
Dūmais uždusęs kalne. 
Jei niekas tavęs neišraus, 
A rtu  prisiminsi mane?

Kiek metų pro šalį praeis,
Kol stalius kada padarys 
Iš tavo kamieno kėdes 
Arba į spintą duris?

Rimanto PETRIKO nuotr.

SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

IŠGĖRIM AI, 
MUŠTYNĖS, AISTROS
JONIŠKIS. A. B., gim. 1932 m., 

pranešė, kad ją kėsinosi išžaginti 
tame pačiame kaime gyvenantis trijų 
sūnelių tėvas A , gimęs 1958 metais. 
Laiku j nam us grjžusi žmona 
sutrukdė aistringam vyriškiui.

Gegužės 27-ąją j centrinės 
ligoninės priėmimo skyrių pristatytos 
dv i vyrų  suža lo tos  m oterys: 

i  Livonijos gatvėje gyvenantis V. M. 
galvą žmonai sužalojo kumščiu. Dėl 
sm egenų su trenk im o m oteris 
paguldyta j ligoninę. О V. R. iš 
Valančiaus g. šeimyninio konflikto 

• metu žm onai ga lvą  praskėlė 
-  plastmasiniu kibiru.

Gegužės 26-osios vakare j 
ligoninės priimamąjj pristatytas 
Egidijus S., glm. 1977 m., gyvenantis 
Joniškyje, M. Slančiausko gatvėje. 
Įtariama, kad vaikinukas apsinuodijo 
alkoholiu.

Stasj Norvilą Iš šlapaklų sumušė 
Vytautas Rocys. Vyrai išgėrė dar 
butelj Ir susitaikė: sužalotasis 
pretenzijų nebeturi.

Vieną gražų vidurdienj Žagarėje 
Kęstutis Skrlpkus susitiko čigonę 
Elvyrą. Sako, kad tai ji sugundė 
užsukti J negyvenam ąjį namą 
Pašvėčio gatvėje - ten yra grūdų, o 
juos parduoti visada galima. Kęstutis 
Čigonės gundymams (ypač prie 
buteliuko) atsispirti negalėjo, ir 
maišas miežių atsirado Audriaus 
Kačkio kieme. Kiek Ir kaip Audrius 
sum okėjo už miežius, niekaip 
prisiminti negali - gal davė pinigų, o 
gal ir degtinės. Bet užtat gerai 
pamena, kad pasiėmę Iš namų karutj 
"darė antrą reisą". Pakeliui sutiko 
giminaiti Petrą Kačkj, pasikvietė ir jj. 
Audrius nekvailas, jis pasiliko laukti 
Pašvėtyje, o j namelį nuėjo Kęstutis ir 
Petras. Prisipylė dar vieną maišą, po 
to nusuko dujinės viryklės degiklius 
ir vėl viskas nukeliavo pas Audrių.

Žygio organizatorė Elvyra Fricienė 
nubausta 150 litų, Petras Kačkis - 
200 litų, o aktyviausiai dalyva
vusiam Kęstučiui Skripkui teko tik 
100 litų bauda. Likimo ironija.

Migracijos tarnybai tenka su
sitikti su asmenimis, nelegaliai 
atvykusiais ir gyvenančiais Lietu
voje. Armėnijos pilietis Aram Cha- 
čaturian, gyvenantis Joniškyje, Že
maičių 59, praėjusių metų lapkričio 
mėnesį buvo baustaš 200 litų, o šj 
kartą jam paskirta 300 litų bauda. 
Ovanes Manukian, gyv. Upytės 11- 
4, nubaustas 250 litų, o Vladimir 
Guščln, prisiglaudęs Vingio g. 26, ir 
Maldeniuose gyvenantis Aleksandr 
Rusu Įpareigoti per 10 dienų išvykti 
iš Lietuvos.

KULTURA

“MOJAVOS” 
ALTORIUS KULTŪROS 

NAMUOSE
PAKRUOJIS. Prieš keletą metų 

atgaivinę “ mojavas", PlauČiškių 
tikintieji šiemet altorių jsirengė 
kultūros namų mažojoje salėje. 
Visą gegužės mėnesį sodiečiai 
vakarais rinkosi ten melstis ir 
giedoti. Kaimo senimas negalėjo 
atsigrožėti gražiai giedančiomis 
jaunosiom is kaimo g iesm inin
kėmis.

TEATRAS- 
JŪRM ALOJE

KELMĖ. Latvijos kurorte vyko 
mėgėjų teatrų festivalis "Jūrmalos 
scena". Jame dalyvavo teatrai iš 
Bulgarijos, Suomijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Mūsų šaliai atstovavo 
Kelmės mažasis teatras, Latvijos 
žiūrovams parodęs A. Armono 
režisuotą R. Kašausko pjesę 
"S idab rano s is  ir M ikasė” . 
Pasirodymus vertino žymiausi 
Latvijos teatro kritikai.

- Jie prisiminė ir Latvijoje jau 
anksčiau rodytas mūsų "Tris

mylimas", apibūdino mūsų teatro 
kūrybą, pasižyminčią gilia lietuviško 
fo lk lo ro  kryptimi, - pasakė A. 
Armonas.

KRAŠTIEČIO 
PARODOS APIE TIBETĄ

AKMENĖ. Šiuo metu net dvi 
parodas apie Tibetą eksponuoja 
m ūsų kraštietis, fo tog ra fas ir 
keliautojas Paulius Normantas. 
Viena jo paroda veikia Budapešte, 
Vengrijos, kurioje fotografas ir 
gyvena, sostinėje, kita atidaryta 
Vilniuje, "Arkos" galerijoje, taip 
solidarizuojantis su praeitą savaitgalį 
Lietuvos sostinėje Jvykusiu pasaulio 
parlamentarų suvažiavimu Tibeto 
klausimu.

ŽEMAITĖS TEATRAS - 
LEN KIJO JE

TELŠIAI. Pirmą kartą per 35-erius 
Žemaitės teatro gyvavimo metus jis 
bus atstovaujamas tarptautiniame 
festivalyje Seinuose (Lenkija), č ia  
{vyksiančiame tarptautiniame vaikų ir 
jaunimo festivalyje, be kitų ketu
riasdešimt keturių kolektyvų, vaidins 
ir telšiškiai. Festivalyje bus parodytas 
L  Adomaitienės režisuotas spek
taklis T. Viljamso "Pasmerkti namai".

J kaimyninę Lenkiją žadama vykti 
birželio 9-14 dienomis. Kelionę finan
suos Savivaldybės administracija, o 
transportu  pagelbėti žada
"Ž em a itijos  transportas",
vadovaujamas G. Mockaus.

IS ĮŽYMYBIŲ GYVENIMO
“ KEISTAS”

SUTAPIMAS
J Lenkiją buvo atvažiavęs garsus 

anglų aktorius Lorensas Olivjė. 
Aerodrome jj pasitiko vaikystės 
draugas žymus lenkų aktorius 
Tadeušas Olša.

- Ar jūs žinote, kad mano žmona 
- anglė? - paklausė jis.

- Keista, mano - irgi I - atsakė 
Olivjė.

PROFESORIUS IR  
POLICININKAS

Neapolietis Tinarelis, matematikos 
profesorius, laisvalaikiu mėgo ką nors 
išradinėti. Sukonstravo skraidantį 
dvirati su sparnais - net 4 m pločio. 
Originalioje konstrukcijoje buvo ir 
balionas su helio dujomis.

Nesėkmė profesorių ištiko jau

pirmojo skrydžio metu. Tiesa, iš 
pradžių viskas klojosi gerai, tik štai 
kažkoks padauža šovė j dujų balioną 
iš pneumatinio šautuvo.

Priverstinio nusileidimo vietoje 
profesoriaus jau laukė policininkas, 
kuriam išradėjas turėjo sumokėti 
baudas už viešosios tvarkos pažeid
imą, už naudojimąsi neužregistruota 
transporto priemone ir už pavojingos 
situacijos sudarymą virš miesto gatvių.

DĖL KO?
Kada Napoleonas (1769-1821) 

buvo dar tik artilerijos karininkas, 
pasipūtęs prūsų kariškis tvirtino, kad 
jo tautiečiai kariauja vien dėl garbės, 
o prancūzai - vien dėl pinigų.

-Jūsų tiesa, - atsakė Napoleonas. 
- Kiekvienas kariauja dėl to, ko jam 
trūksta.

po to svečiai dalyvavo Luokės 
vidurinėje mokykloje surengtoje 
rajono ūk in inkų vakaronėje, 
nuoširdžiai pabendravo. Kaip 
pasakė ten buvusi rajono merė 
Danutė M ile ikienė, vok ieč ia i 
pažadėjo padėti Įkurian t 
agroservisą, renkant labdarą vaikų 
centrui, Įsigyjant spausdinimo 
technikos Ir kt. Susitarta užmegzti 
bendradarbiavimo ryšius su Grose 
Krelsstadt miestu.

KITI ĮVYKIAI

ŽEMĖS ŪKIS

VOKIEČIŲ VIEŠNAGĖ 
TELŠIAI. Sekm adienį rajone 

svečiavosi grupė vokiečių, pas 
kuriuos yra išvykę dirbti mūsų 
ūkininkų vaikai. Gausi vokiečių 
delegacija, vadovaujama Bundes
tago deputato W olfgango fon 
Šteteno, pirmiausia apsilankė pas 
Benediktą Lukošių ir kitus ūkininkus, 
domėjosi, kaip jie gaspadoriauja, o

UŽDARBIAI
AKMENĖ. Rajono statistikos 

skyrius atrankinės apklausos būdu 
tiria atskirų sferų darbuotojų 
atlyg in im ų ka itos dinam iką. 
Statistikų žiniomis, balandžio 
mėnesio vidutinis priskaičiuotas 
darbo užmokestis rajone buvo 429 
litai. Didžiausius atlyginimus (tiesa, 
balandj - su premijomis ir kitomis 
išm okom is) gavo bankų 
darbuotojai (priskaičiuotas vidurkis 
1235 Lt), draudimo jstaigų -1172 Lt, 
policijos - 690 Lt, dujų4iekimo - 686 
Lt. Mažiausiai uždirbo žemdirbiai - 
176 Lt, ku ltū ros ir po ils io

organizavimo sferų darbuotojai - 209 
Lt, prekybos - 230 Lt.

NAUJA KUNIGŲ 
LAIDA

TELŠIAI. Gegužės 27 d. 15 kunigų 
seminarijos auklėtinių, jau baigusių 
studijas šioje mokslo Įstaigoje, buvo 
Įšventinti djakonais. Tačiau dėl jauno 
amžiaus dar ne visiems leista a te iti) 
kunigų luomą. Sekmadieni, gegužės 
28 dieną, 8 seminaristai buvo 
pašventin ti kunigais. Kaip ir 
priklauso, Telšių katedroje šią 
procedūrą atliko Jo Eminencija 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius. 
Joje dalyvavo dabar jau buvusių 
seminaristų dėstytojai, auklėtojai, 
tėvai, giminės, artimieji, didžiulis 
būrys vietinės bei aplinkinių parapijų 
tikinčiųjų. Juk Jvykis ne eilinis: \ 
gyvenimą išleidžiama antroji Telšių 
kunigų seminarijos auklėtinių laida.

Kol kas dėl jauno amžiaus (reikia 
turėti 25 metus) j kunigus dar 
nejšventin tl d jakona i tarnaus 
mažojoje bažnytėlėje bei Katedroje.

Parengė 
Vida SIMONAITIENĖ

AUŠROS ALEIA



ponioms ir 
panelėms

IŠ PIE N O  IR  VARŠKĖS  
Pieną gallmagertl nuo kūdikystės 

Iki gilios senatvės. Tai produktas, po 
dalelę surinktas IS lankų, miškų, ežerų 
ir saulės... Ne veltui geroji karvutė 
apdainuota liaudies dainose, dažnai 
minima pasakose. Tiesa, karvutė turi 
būti sveika

Iš pieno žmogus ruošia tūkstančius 
skirtingo skonio gaminių. Visiems 
gerai žinomas lietuviškas sūris. 
Mokame jj suspausti. Gal klek ročiau 
gaminame saldų varškės sūrj.

SA LD U S VARŠKĖS  
SŪRIS

Kibiras rOgfitaus, 2 litrai saldaus 
pieno, truputis druskos (Jei varškė

liesa, įmaišoma 0,5 stiklinės 
grietinės Ir truputis ištirpinto 
sviesto).

Iš rūgštaus pienu pagaminama 
varškė. I užvirintą s ildų  pieną 
sudedama varškė, Išma loma. Kai 
susidaro išrūgos, nusu.,.vama.

Susidaro tąsi masė. Sudedama | 
sūrmaiši Ir paslegiama. Toks sūris 
tinka vartoti dvi savaites,

PAKEPINTAS SŪRIS
Varškės sūris supjaustomas 

riekutėmis. Riekutės pamirkomos 
Išplaktame kiaušinyje ir apvoltojamos 
smulkiuose džiūvėsėliuose. Kepama 
keptuvėje Įkaitintame aliejuje, 
apverčiama atsargiai. Pateikiama prie 
arbatos su bruknių, vyšnių ar kitom s 
uogienėmis.

PIENIŠK A  
LEISTINUK Ų SRIUBA
Litras pieno, 0,5 Ikro vandens, 

k iauš in is , šaukštas sv iesto, 
nedidelė morka, truputis druskos.

Nuskusti ir smulkia trintuve 
sutarkuoti morką. Užvirinti pieno ir 
vandens m!šln|. Sudėti sutarkuotą 
morką Ir dar truputi pavirinti.

Padalyti lelstlnukus: sviestą ištrinti 
su kiaušinio tryniu, po truputi dėti 
miltų, išplaktą baltymą, įpilti pieno. 
Tešlą daryti truputi tirštesnę nei 
blynams.

Paimti stambiątrlntuvę ar retesni

RASP ISEIVI.TOS LIETUVIAI

PREZIDENTAS 
ANTANAS SMETONA 

“LAISVOSIOS EUROPOS” 
RADIJO POLITIKAVIMO 

RĖMUOSE
Vilius BRAŽĖNAS
Tikriausiai mažai kas begalvoja, 

jog Radio Free Europa (RFE) dar 
tebeperduoda Lietuvon laidas lietuvių 
kalba. Todėl dar mažiau kas mūsų 
tarpe p Teidami, ką mūsų tautiečiai 
Lietuvoje tose radijo laidose girdi. 
Praė|us| rudeni lankydamasis 
Lietuvoje, atsitiktinai nugirdau RFE 
politinės analizės dal|, kuri galėtų būti 
jdoml, ypač Išeivijos tautininkams.

Penkis dešimtmečius lietuvių tauta 
buvo vedžiojama Idėjų Raudonojoje 
Valnlabalėje. Senoje kaimo pasakoje 
kanopuotas "ponaitis" balosa naktj 
vedžiojamo žmogelio maišą prikrovė 
aukso gabalais. Rytą kemsynuose 
ant kupsto besėdjs, atsikvošėjęs 
žmogelis pamatė, jog vietoj aukso, 
jo maiše būta paprasčiausių "arklio 
obuolių". Kaip matome, panašiai 
atsitiko ir su Lietuvos okupanto per 
50 melų krašto maišan krautu poitlniu. 
ekonominiu, socialiniu socialistiniu 
"au ksu ", Tai buvo tarybinė 
propaganda.

Gal turėtume susidomėti, kas, 
kokiuose forumuose, kuriais kanalais 
bei kur kreips Iš Velniabalės išbristi ir 
atsitiesti bandančią tautą Žinomo Rytų 
įtaką Klausimas - ar kas Iš Vakarų 
nekrauna | tautos maišą apgaulingo 
"liberalinio" - kairaus "aukso"? Jau 
seniai man knietėjo kaip nors sužinoti, 
kiek išeivijos "liberalai" pavaikė LDDP 
kryptimi paskutinius Seimo ir 
prezidento rinkimus. Yra pagrindo 
įtarti, jog anų dienų 
"bendradarbauto ja l" vien tik 
bendradarbiavimu su Maskvos 
statytiniais padėjo KGB pritildyti 
rezistentų skundą savųjų komunistų 
išdavyste. Ta! jie atliko žymių Išeivių 
glėbesčiavlm usl su KP 
nomenklatūrininkais bei Maskvos 
prokonsulais. Ne vienas okupantas 
tautietis galėjo suabejoti: "Jeigu 
užsienio "antikom unlstam s" 
lietuviams partiečiai lietuviai yra broliai 
ir sesės, gal klystu juos vadindamas

oportunistais, prisitaikėliais, 
parsidavėliais bei Išdavikais?"

O kaip dabai? Pabuvo|ęs Lietuvoje, 
susidariau (spūdį jog Vakarų politinės 
pažiūras Lietuvoje yra neproporcingai 
atstovaujamos JAV išeivijos kairiojo 
elemento. Ten ypač prasiklšaTabor 
Farmos menadžerija. JAV "liberalų", 
savaime suprantamą gausu Lietuvos 
akademijoje, Lyg dar nebūta to 
pakankamai prigaminta tarybinio 
intelektualizmo kepyklose. Stebėtiną 
kad net "dešinioji" spauda be tokių 
neapsieina.

Pasirodo esant ir klų kanalų, kuriais 
subankrutavusio ir lapkričio 8 d. 
rinkimuose tautos atmesto JAV 
"libera lizm o" (tikrumoje 
kolektyvizmo) Idėjos gali prasismelkti 
tautos pasąmonėp, kai nesama JAV 
dešinės atsvaros laisvoje Idėjų rinkoje. 
Tarp tokių kanaių įtartinųjų sąrašan 
įrašyčiau Laisvosios Europos Radiją 
- Radio Free Europe. Turėdamas tai 
mintyje, neseniai parašiau savo 
atstovui JAV Kongrese laišką, 
prašydamas padėti man gauti pilną 
teksią 1994.10. 10 RFE Lietuvon 
(lietuvių kalba) perduotą politinę 
analizę. Tą dieną būdamas Joniškyje, 
nugirdau dalj Prez. Kazio Griniaus 
pelenų grąžinimo proga politinio 
komentaro, berods pavadinto "Ar 
Lietuva pribrendusi demokratijai?" 
Ypač suklusau, patyręs, jog 
komentatoriumi buvo anuomet 
išgarsėjusio "Apvaliojo Stalo" riteris 
Mykolas Drunga Nors nesu istorikas, 
ausj skaudžiai užgavo toks posakis: 
“ Antanas Smetona nuvertė 
konstitucinę Griniaus vyriausybę..." 
Buvau per jaunas sąmoningai aną 
perversmą stebėti, vienok, kiek žinau, 
A. Smetona asmeniškai perversme 
tiesiog nedalyvavo ir nenuvertė nei 
konstitucinės, nei kitokios 
vyriausybės. Kiek žinau, tik po 
perversmo j jj buvo kreiptasi užimti 
Lietuvos prezidento postą Kaip fetuvj, 
kuris 1940 m, Sovietų invazijos metu,

sietelj, laikyti virš verdančio puodo ir 
per jj šaukštu "skaninti”  lelstinukus, 
Po truputj maišyti. Kai leistinukai iškyla 
j paviršių, sriuba išvirusi.

VARŠKĖS PUDINGAS  
200 g kvietinės duonos, 400 g 

varškės, 100 g pieno, 3 kiaušiniai, 
100 g cukraus, 50 g avlesto, 20 g 
džiūvėsėlių.

' 'arškę patrinkite per sietelj. Duoną 
išmirkykite piene. Tiynlus Ištrinkite 
su cukrumi Ir sviestu, sudėkite varškę 
ir išmirkytą duoną Viską gerai 
išmaišykite Ir sudėkite išplaktus 
baltymus. Masę sukrėskke j paruoštą 
tormą ir įstatykite j karštą vandens 
vonelę. Pudingą baikite kepti orkaitėje.

Varškės pudingas valgomas su 
uogiene arba kisieliumi.

Ponia RŪTA

KAS?
Dailės galerijoje (Vdniaus g. 245). 

Nuo gegužės 31 d. "Archeologų 
kūtybos paroda "Sandrija". Reda ir 
Arūnas Uogintai. Estampo paroda iš 
Vilniaus.

I rūm ai (Aušros ai. 47). 
Tautodailininkų Anicetos Krajinienės 
(rankdarbiai) ir Romualdo Jasaičio 
(metalo plastika) kūrybos paroda.

KUR?
II rūmai - Venolauskių namai 

(Vytauto 89). Paroda iš muziejaus 
fondų "Lietuva Antrojo pasaulinio karo 
metais".

Fotografijos muziejus (Vilniaus 
g. 140). Romualdas Požerskis, 
Algimantas Armonas. "Pasaulis FUJI 
spalvomis".

"Laiptų” galerija (Žemaitės g. 
83). "Laiptams - treji".

KADA?

LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIO 

TARNYBA 
ŠIAULIŲ 
BIURAS

Vilniaus g-vė 263, 5400 
Šiauliai. Tel. 42 99 66. 

Faksas 43 56 54,43 27 29

PRIDĖTINES VERTES 
MOKESČIO KOMPENSACINIS 

TARIFAS
Lietuvos Respublikos vyriausybė 

1995 m. balandžio 26 d. priėmė 
nutarimą pridėtinės vertės mokesčio 
kompensacijos tarifui taikyti 
ūkininkams, kurių realizacijos pajamos 
per metus neviršija 50 tūksl. litų.

Nustatyta, kad pridėtinės vertės 
mokesčio kompensacijos tarifas ■ 6 
procentai. Šis kompensacinis tarifas 
gali būti taikomas ūkininkams, kurie 
turi iki 7 hektarų žemės, o jų gautos 
per metus realizacijos pajamos 
neviršija 50 tūkst, litų.

Ūkininkai, kurioms taikomas 
kompensacijos tarifas, gautojo 
kompensacijos priedo už parduotą 
žemės ūkio produkciją j biudžetą 
nemoka, o jų sumokėtas pridėtinės 
vertės mokestis už pirktas prekes Ir 
paslaugas Iš biudžeto negrąžinamas 

įsiregistravę valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje ūkininkai, kuriems 
taikomas pridėtinės vertės mokesčio 
kompensacijos tarifas, turi teisę gauti

iš pirkėjų už savo parduodamą 
produkciją kompensacijos priedą, t. 
y. 6% aukštesnę kainą

Šie ūkininkai privalės tvarkyti savo 
parduotos produkcijos su 
kompensaciniu priedu, pirktų prekių 
ar gautų paslaugų su pridėtinės vedės 
mokesčiu apskaitos žurnalą, t, y. 
registruoti visas savo pajamas ir 
išlaidas apskaitos žurnale; visas 
sąskaitas - faktūras saugoti 
Respublikos buhalterinės apskaitos 
pagrindų (statymo nustatytą laiką.

Šj žurnalą vesti privalo ūkininkai, 
kurie Valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje yra užsiregistravę kaip 
PVM mokėtojai.

Jj, o taip pat instrukciją kaip žurnalą 
pildyti bei tvarkyti, galima gauti 
konsultavimo tarnyboje, Šiaulių raj. 
biure. Telet. 432729.

Konsultantė ekonomikai 
R. VALIÚNIENÉ

“MITOLOGIJOS PAVASARIS” 
ŠIAULIUOSE

Vaclovaa BRAŽAS
Gegužės 21 d. pirmą karią 

Šiauliuose jvyko "M ito log in io  
pavasario" šventė, kurią organizavo 
"Taško" kolegija, |os vadovai ponai 
Jovaišos. Tai buvo jdomi šventė, 
turėjusi Ir savo rėmėjus. Tai Lietuvos 
valstybinio komercinio banko 
Šiaulių skyrius, Lietuvos taupomojo 
banko Šiaulių skyrius, Šiaulių 
valstybinė televizija, "Naujoji rūta".

Iš anksto buvo skelbtas "Trijų 
mitologinių eilėraščių" konkursas. 
Šventės metu paskelbtas šio 
konkurso nugalėtojas. Juo tapo 
šiaulietis dailininkas E. 
Juchnevičius, kuriam ir atiteko 
"Žalčio karūna" bei Lietuvos 
valstybinio komercinio banko 
Šiaulių skyriaus prizas 300 litų. 
"Laumės dovanos" atiteko R. 
Blržinytal Ir studentei Jolantai 
Meškauskaitel, kurioms buvo jtelkos 
premijos po 100 litų.

Lietuvos taupomojo banko 
Šiaulių skyriaus įsteigtą literatūrinę

premiją "Aitvaro žarija" - 200 Lt gavo 
Šiaulių poetai G. Genys ir J. Kulnius.

įdom iausio slapyvardžio 
konkursą laimėjo Šiaulių Gegužių 
vid. m-klos moksleivė Sonata 
Venclūtė, kurios slapyvardis - 
Austėja Obelytė • siejamas su 
lietuvių tautos mitologija. Vadovė - 
mama A. Vencienė, tos pačios 
mokyklos lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja.

Šiai šventei buvo getai pasiruošę 
Gegužių vid. m-klos mokytojai Ir 
moksleiviai. Sėkmingai piešinių 
konkurse pasirodė šios mokyklos 
sustiprinto piešimo klasių 
moksleivės G. Klimašauskaitė, E. 
Kulavlčiūtė, G. Zaleskytė, A. 
Linkevičiūtė (vadovė piešimo 
mokytoja Nijolė Bankevičienė). Jų 
piešimo darbai buvo paimti j "Žalčio 
lūšną". Šios mokyklos moksleivėms 
G. Jakaitytel ir I. Černiauskaitei 
atiteko Šiaulių valstybinis televizijos 
prizas už geriausią laumių 
pasirodymą.

Šventės metu liejosi eilės, 
skambėjo dainos, girdėjosi
pasakojimai iš lietuvių tautos 
mitologijos. Laumė būrė likimą. 
Gražiai kankliavo mokytoja O. 
Briedytė, dalyvavo “ Taško",
"Verdenės", "Vasaros slėnių" 
nariai; be anksčiau jau minėtųjų - St. 
Buizgis, V. Zaleskytė, Z, Karpienė, V. 
Bražas ir kt., atstovai iš "Šiaulių 
naujienų", "Aušros alėjos", "Šiaulių 
krašto" nemažai miesto
visuomenės. Šventės dalyviams
buvo palankus ir oras.

Susirinkusieji buvo vaišinami
"Naujosios rūtos" jvairių rūšių 
saldainiais.

Šios šventės viena iš 
organizatorių poetė J. Jovaišaitė 
aktyviausius šventės dalyvius kvietė 
kuo dažniau apsilankyti ’Taško" 
kolegijos poetų svetainėje "Žalčio 
lūšna", aktyviau prisidėti prie Šiaulių 
literatūrinio judėjimo, puoselėjant 
miesto lietuvių tautos papročius bei 
tradicijas.

skausmingai sekė Baltijos kraštų 
okupaciją, laba! neskaniai 
nuskambėjo komentatoriaus 
nepagarbus, beveik tarybinis, Lietuvos 
Prezidento pasitraukimo | Vakarus 
apibūdinimas. Juk, atsisukus j ano 
meto Baltijos kraštų tragediją, 
matome, jog tik Lietuvos prezidentas 
pilnai suvokė Maskvos ulitmatumo 
prasmę ir tikslus ir todėl nedavė 
Sovietams progos kalbėti Lietuvos 
Prezidento išprievartautu balsu, 
bandant Įteisinti krašto okupaciją Ką 
gi saviems kraštams laimėjo Latvijos 
Ir Esti|os prezidentai, sudarydami 
Kremliui progą išniekinti tautas, 
išniekinant Jų vyriausybių galvas?

Gal tautininkai turi tikresnj būdą 
išgauti M. Drangos komentaro tekstą? 
Būčiau dėkingas, jeigu juomi 
pasidalintų su šiuo Lietuvos politikos 
stebėtoju.

(kalba netaisyta)
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