
AUŠROS ALĖJA
LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ KRAŠTO Ž M O N ĖM S

Nr. 59 (78) 1993 M. SPALIO 28 D., K E T V IR T A D IE N IS A N TR IE JI L EID IM O  METAI KAINA 10 CENTŲ

M ieli sveteliai iš Olandijos
reportažas

Olandija - nuostabi maža šalis, 
prigludusi prie Šiaurės jūros. Ilgus 
metus ji mums buvo visai visai 
nepažistama. Ar prieš dešimtį 
metų galėjome tikėtis, kad olandai 
iš Etten-Leuro miesto taps mūsų 
gerais bičiuliais? Kad iš mielų 
svetelių rankų nesivaržydami 
imsime gardaus pyrago gabalą, 
dėkosime jiems angliškai?

Laikai šviesėja! Ačiū Šiaulių 
miesto vicemerui K. Šaviniui, kad 
antradienio popietę padėjo 
pakliūti į šiauliškius Mokytojų 
namus, kuriuose buvo žmonių 
gausybė Čia lietuviška, čia

naujienų šiupinys
Pakruojo rajono Linkuvos vidurinės 

mokyklos šokių maratono nugalėtojais 
tapo A. Pėžeiytė ir L. Mockūnas; 
Klaipėdoje diskotekoje “ Bomba" - L. 
Zinčiukaitė ir J. Liesis, šokę 50 val. 6

Pakruojyje didžiausius atlyginimus 
rugsėjo mėn. gavo V] "Šiluma", teismo 
ir prokuratūros darbuotojai. Mažiausiai 
uždirbo kultūros specialistai. Žemės 
ūkio bendrovėse dirbančių žmonių 
vidutinis uždarbis šj ketvirtį buvo 108 
Lt.

Spalio 24 dieną prie-vairo sulaikytas 
neblaivus SKAT Pakruojo kuopos 
viršila V Smičius

Spalio 24 dieną padegta ūkininkės
Nazorienės komercijos parduotuve, 

esanti Vytauto Didžiojo gatvėje, 
Pakruojyje.

Kelmėje šalia policijos komisariato 
Įsikūrusiai D. Povilaičio parduotuvei 
už 3000 Lt rajono valdyba išdavė 
aidimą prekiauti alkoholiu visą parą.

Šiaulių miesto valdyba leido perpus 
pigiau pirkti po 2 t anglies per 80 
metų turintiems šiauliškiams, I grupės 
invalidams ir šeimoms, kuriose yra 
daugiau nei 3 vaikai. Manoma, kad

angliška, čia vokiška kalba liejosi... 
Atrodo, kad viskas visiems aišku, 
suprantama, smagu, nes, sako, pati 
suprantamiausia - draugystės kalba: 
giedras žvilgsnis, šypsena.

O svetelių į Šiaulius atvažiavo apie 
200. Ir vidutinio amžiaus, ir vyresnių 
žmonių. Ir vyrų, ir moterų, ir aišku - 
daug daug jaunu. Pirmadienį Šiaulius 
papuošė Olandijos miesto Etten- 
Leuro herbai. Praeis kiek laiko, ir 
Pabaliuose bus nutiesta Etten-Leuro 
gatvė. Čia stovės privačių namų 
kvartalas. Manyčiau, kad gyvens 
darbštūs, turtingi ir laimingi žmonės. 
Tokie kaip kad gyvena Olandijoje...

Koncertai, susitikimai... Lietuvaičių 
pasirodymai ir svetelių muzikavimas. 
Šventė “ Žalgirio" stadione ir renginys 
miesto centre vaikams. Tačiau 
grįžkime į Mokytojų namus.

- Nuo šiandien mūsų namai bus 
jūsų namai, - įteikdami simbolinį raktą 
sako lietuvaičiai, o svečias iš Olandijos 
šypsosi.

- Esu pirmas užsienietis, kuris tapo 
nekilnojamojo turto savininku 
Lietuvoje, - pasakė svečias. - Kartais 
man atrodo, kad mūsų atvažiavo čia 
per daug, net 200, tačiau visi atvykome 
su kilniais tikslais. Mes nenorime

Šiauliuose

mokyti jūsų gyventi, tik parodyti, kaip 
mes gyvename.

- Jūsų nacionalinis patiekalas 
cepelinai, o mūsų - blynai. Norime 
jus išmokyti juos kepti, - pasiūlo.

Ir po minutėlės didelė balta kepėjo 
kepurė uždedama Šiaulių miesto 
tarybos pirm ininkui Alfredui 
Lankauskui. Ja pasipuošia ir Etten- 
Leuro miesto meras Martas van de

Venas. Abiejų miestų galvos kepa 
blynelius, kurie tarsi mažos saulytės... 
Stengiasi abu. Labai jaudinuosi dėl 
mūsų Alfredo Lankausko. Kaip 
pasiseks Pirmininkui - čia juk ne oro 
padangėse sklandytuvus valdyti! . 
Tačiau viskas - puikiai! Blynai - gardūs! 
O skonis jų - panašus į mūsų 
"čirviniais" įvardintus. O paskui svečių 
pučiamųjų orkestras užgrojo.. Kas 
ragavo pyragaitį, kas burnoje tirpstantį 
šokoladą, o kas gaivinančio gėrimo 
ar alaus ragavo... Visiems buvo smagu 
ir gera. Ne vienas naujų bičiulių čia 
susirado, ne tarp vieno draugiška 
šneka užsimezgė... Išėjau prie širdies 
glausdama diską su senovine olandų 
muzika ir mąsčiau: kad taip anksčiau 
tokius bičiulius būtume susiradę, gal 
laimingesnį ir geresni vienas kitam 
būtume.

B iru tė  KYBARTIENĖ 
A leksandro OSTAŠENKOVO 

n u o t ra u k o s e :  š v e n tė s
akim irkos.

šią lengvatą sau galės prisitaikyti apie 
50Ö šeimų. Norint ja pasinaudoti, reikia 
kreiptis į Socialinės rūpybos skyrių 
(Aušros alėja 29), į 7 kabinetą, 
pirmadieniais, antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 10 valandos.

Tik šiomis dienomis Generalinėje 
prokuratūroje baigta tirti Antano Varnelio 
byla Jis kaltinamas 6 žmonių nužudymu. 
Praėjusių metų lapkričio 10-ają Kelmės 
rajono Pakražančio apylinkėje jis nužudė 
G. Jurgelaitienę, kėsinosi nužudyti 
du pagyvenusio amžiaus žmones 
Šiaulių rajone Raudėnų apylinkėje. 
Oficialus kaltinimas pareikštas ir A. 
Varnelio broliui dėl asmeninio turto 
vagystės.

Šiauliškė LDDP iš “savo’ 
rūmo privalo išsikraustyti
Nejaugi?! Gal kokia klaida? 

Juk tiek kartų bandyta juos iš 
ten Išk ra p š ty ti!.. Kodėl? 
Pasirodo, kultūros darbuotojai 
(ar ne įžūlumas?!) tų patalpų 
laukia. Tačiau ar p likom is 
rankomis įmanoma sutrupinti 
storiausią ledo luitą, kuris pusę 
amžiaus dengė Lietuvos žemę? 
° , jei trumpiau ir aiškiau, 
iškraustyti iš patalpų tuos, kurie 
šiandien valdžioje? Iš labai 
patogių kabinetų? Iš labai 
patogios vietos (visai pašonėje 
- didžiausias Šiaulių krašte 
laikraštis!)? Na, ir norai tos 

j miesto savivaldybės vyrų ir 
I moterų! Lydekai paliepus, man 
IPanorėjus... Pasirodo, galima! 
|lr tiesiai šviesiai - Didžiojo 
I Monstro įstatymo nustatyta 
l'varka. Mieli skaitytojai, Jūs vis 
|dar netikite? Ir aš netikėčiau, 
|ie'9u mano rankose nebūtų 
Romaus p op ie rė lio , kurį

įvardinsiu štai taip: Lietuvos 
R espub likos V a ls tyb in io  
Arbitražo Sprendimu. Cituoju: 
“ Kadangi Lietuvos Respublikos 
1991.11.07 įstatymas Nr. 1 - 1976 
nepakeistas ir nepanaikintas 
(ačiū D ievui! - Aut. pastaba), 
atsakovas (LDDP Šiaulių miesto  
taryba - Aut. pastaba) nepervedė 
iš balanso į balansą priestato... 
ir iš jo  neišsikėlė, todėl ieškovo 
(Šiaulių m iesto valdybos - Aut. 
pastaba) reikalavimas pagrįstas 
ir tenkinamas.

Todėl Valstybinis arbitras 
nusprendė iške ld in ti LDDP 
Šiaulių miestotarybą iš pastato 
priestato, esančio Aušros alėjoje 
p e n k io lik tu o ju  num eriu
pažymėtame name. Išsikraustyti 
privalu iki šių metų lapkričio 
penkioliktos dienos. Dokumentą 
pasirašė Valstybinis arbitras P. 
Jaržemskis.

Jo na s  DARGIS

pažinimo asis
Š e š ta d ie n į V iln ia u s

sa v iv a ld y b ė s  s a lė je  įvyko  
Lietuvos Sąjūdžio Seimo sesija.
Pagrindinis klausimas • Sąjūdžio 
ateitis. Profesorius Vytautas 
Landsbergis kalbėjo apie tris galimus 
Sąjūdžio reformavimo kelius. Pirmasis
- Sąjūdis perduoda savo politinę veiklą 
jo įkurtai Tėvynės Sąjungai, o pats 
lieka visuomeninė Tėvynės Sąjungos 
rėmimo organizacija. Antrasis kelias
- konstatavęs, kad pagrindiniai 
uždaviniai yra įvykdyti, analogiškai 
kaip ir Estijos liaudies frontas, nutraukia 
savo veiklą jos estafetę perduodamas 
Tėvynės Sąjungai. Trečiasis kelias - 
Sąjūdis lieka savarankiška politinė 
organizacija. Patys tinkamiausi ir 
garbingiausi, anot Vyt. Landsbergio, 
pirmieji du keliai. V isa ta i sp ręs is  
g ruodž io  18 d. įvyks ianč iam e 
S ąjūdžio  IV suvažiavim e, o iki 
g ruodž io  10 d. tu r i įv y k ti ra jonu 
ir m iestų  S ą jūdž io  dalyvių  
kon fe renc ijos .

Vilniaus darb in inkų sąjungos 
ta ryba įteikė savo reikalavimus 
Prezidentui ir Seimui. Darbininkai

reikalauja užtikrinti valstybėje 
teisėtvarką, vykdyti rinkimų pažadus. 
“ Mes ne karinės padėties 
reikalaujame, ne prezidentinio 
valdymo, o normalaus gyvenimo. 
Jeigu to nebus, Vilniaus darbininkų 
sąjunga pasilieka sau teisę kviesti 
Lietuvos žmones referendumui dėl 
pirmalaikių Prezidento ir Seimo 
rinkimų. Manome, kad reikalavimas 
užtikrinti žmonėms saugų gyvenimą 
- nėra politika", - teigiama pareiškime.

Lapkrič io  21 - K a iš iadorių  
r in k im in ė je  a p y g a rd o je , 
Prezidento tėvonijoje, rinkimų j Seimą 
diena. Kandidatai į Seimą keturi. Tai 
pensininkas iš Laisvės lygos J. 
Gelažius, iš Nuosaikiųjų judėjimo - 
P. Šliužas, iš dešiniųjų - L. Sabutis ir 
LDDP veikėja verslininkė L. 
Kastelevičienė. Tik LDDP pakeitė savo 
kandidatą - gal pavyks?

Kaip ir tikėtasi, P rez iden to  
dekre ta is  pask irti du nauji 
m in is tra i: socialinės apsaugos 
ministru paskirtas buvęs darbo ir 
socialinio aprūpinimo ministro 
pavaduotojas, 58 metų finansininkas 
Laurynas Mindaugas Stankevičius ir 
krašto apsaugos ministru - buvęs 
komjaunimo CK darbuotojas, buvęs 
TSKP, dabar LDDP, narys, 32 metų 
inžinierius-elektrikas Linas Antanas 
Linkevičius.

V iln iu je  dv i d ienas vyko  18- 
a s is  L ie tu v o s  c h ir u r g ų  
suvažiavim as.

S e im e  V id a u s  re ik a lų  
m in is tras  guodėsi, kad kovoti su 
mafija sekasi sunkiai: smarkiai auga 
nusikaltėlių profesionalumas, o 
teisėsaugos darbuotojų - smunka. 
Generalinis prokuroras A. Paulauskas 
pasakė, kad liūdniausia padėtis 
Klaipėdoje ir Šiauliuose. Kaip jau tapo 
įprasta, ekonominių nusikaltimų tyrimo 
komisjos pirmininkas V. Juškus 
užsipuolė buvusias dešiniųjų 
vyriausybes. Prie d idžiausių 
nusikaltimų priskyrė profsąjungos 
turto perskirstymą, “ Lietuvos aido"

neteisingą privatizavimą, užsipuolė 
G. Vagnorių ir E. Kunevičienę. Eilinis 
pasikalbėjimas. Gal todėl K. 
Antanavičius ir pasiūlė Prezidentui 
paleisti Seimą, nesugebantį priimti 
nė vieno sprendimo mafijai pažaboti?

K a n a d o je  v is u o t in iu s  
r ink im u s  la im ė jo  opoz ic ija . 
Kanadiečiai nepatenkinti valdančiųjų 
konservatorių politika: bedarbiai 
sudaro 11,6 proc., 2 mln. gauna maisto 
pašalpas, valstybės skola pasiekė 
350 mlrd. dolerių. Rinkėjams rūpi jų 
problemos: ką valgys, kiek uždirbs, 
kur dirbs, ar turės karšto vandens. 
Kas daugiau žada, paskui tuos ir 
eina.

Izrae lis  paleido 600 kalinių 
palestiniečių, kurie nori sugrįžti į 
okupuotąsias teritorijas. Iki šiol buvo 
įkalinta 12 tūkst. palestiniečių.

V. K ris to fe ris , JAV valstybės 
sekretorius, lankėsi Kijeve. Svarstytos 
Ukrainos branduolinės ginkluotės 
problemos.

N aujasis G ra ik ijos m in is tras 
p irm in in ka s  socialistas Andreas 
Papandreu parlamente laimėjo 
balsavimą dėl pasitikėjimo. Taigi galės 
vykdyti savo socialistines reformas.

E u ropos b e n d rijo s  ša lys  
nutarė didžiausią dėmesį skirti Rytų 
Europai, Artimiesiems Rytams, Pietų 
Afrikai, buvusiai Jugoslavijai ir, žinoma, 
Rusijai.

O š ia u l ie t is  R im a n ta s  
Lazdynas “ Šiaulių naujienose”  
k r it ik u o ja , anot jo, laboranto
Vagnoriaus pasiūlytą santaupų 
indeksavimo projektą ir jo ekonominę 
politiką. Ką gi, Lietuva sulaukė naujos 
ekonomikos žvaigždės Rimanto 
Lazdyno asmenyje. Sveikiname ir 
linkime naujai žvaigždei neblėstančios 
šviesos ekonomikos padangėje! 
Turint tokių ekonomistų gyvenimas 
sparčiai gerės. O gal?!

Algimantas SĖJŪNAS



faksu iš Vilniaus

“POLITINIŲ DŪMŲ” 
KĖLIMAS

Žurnalistai supažindinti su dviem 
pareiškimais: pirmasis • Opozicijos 
lyderio V, Landsbergio pareiškimas 
"Dėl valdančiosios LDDP partijos 
siūlymo pakęsti Lietuvos Konstitucijos 
47 straispnį ir balsavimo Seime”, antiass 
• Opozicijos atstovės spaudai 
pareiškimas, susijęs su viena televizijos 
transliuotų laidų. Akcentuoti laidoje 
padaryti netikslumai - buvusiai 
Aukščiausiajai Tarybai ir jos buvusiam 
pirmininkui keliami kaltinimai dėl kareivių, 
tarnavusių buvusioje sovietinėje armijoje 
ir pabėgusių iš jos.

Opozicijos lyderis pasveikino visus 
esančius žurnalistus su Lietuvos 
Konstitucijos diena Apgailestaudamas, 
kad dėl nutarimo apie šios dienos 
paskelbimą reikėjo balsuoti žeminančioje 
Konstituciją aplinkoje, kurią sukėlė 
p. Č. Juršėnas, V. Landsbergis 
pasidžiaugė, jog vis dėlto tokia diena 
įteisinta. Konstitucija, kurią Lietuva 
priėmė prieš metus, yra didelis 
pasiekimas tame kelyje, kurį Lietuvos 
žmonės nuėjo nuo Atgimimo pradžios 
iki Konstitucijos patvirtinimo. Sąjūdis 
tai gali lakyti savo politikos pasiekimu. 
Tą dieną, kai vyko balsavimas, Iš 
tikrųjų buvo apginta Konstitucija, o 
joje - žmonių teisė j jų žemės nuosavybę. 
Ši teisė neturi būti ištirpdyta kolektyvinės 
nuosavybės nuostatose ar parduota 
užsienio interesantams. Reikia tikėtis, 
kad galbūt Konstitucija apgins ir tas 
žmonių bei parlamentarų teises, kurias 
pažeidžia' daugumiečių" pasidarytas 
Seimo Statutas. Konstitucija yra ne 
tas dokumentas, kur bau. galima pro 
pirštus žiūrėti j mažesnės reikšmės 
pažeidimus ir džiaugtis, kad nebuvo 
esminių pažeidimų. Visi dalykai yra 
esminiai šiuo atveju.

Opozicijos lyderis atkreipė žurnalistų 
dėmesį j kai kuriuos reiškinius, kurie 
matomi LDDP kontroliuojamose 
masinės informacijos priemonėse. 
Tai labai savotiškais būdais pradėta 
rinkiminė kampaniją o taip pa "politinių 
dūmų" kėlimas, norint kažką uždengti.

Kampanija yra varoma prieš opoziciją 
ir vieną jos asmenj. Vartojamas toks 
leksikonas, kap "dešinieji autokratai , 
"buvęs ritualinis valdymas", "ūkio 
sugriovimas:. Tačiau dabartinė statstika 
rodo, kad ūkis per vienerius LDDP 
valdymo metus nusmuko 3 kartus. 
V. Landsbergis nusistebėjo, kad 
pamištas teiginys: Lietuvoje dėl pradėtos 
žemės ūkto reformos bus badas. LDDP 
dažnai kartoja, kad buvusiu Lietuvos 
Nepriklausomybės laikotarpiu žmonės 
buvo dalijamij "savus" ir “ nesavus", 
ko dabar nėra. Tačiau priešingas 
reiškinys dabartiniu metu akivaizdžiai 
matomas.

V. Landsbergis atkreipė dėmesj j 
atkakliai kartojamą netikslią intormaciją 
apie jo susitikimą su Latvijos prezidentu 
Gunčiu Ulmaniu. Yra visai nepaisomas 
ir sutartinai ignoruojamas išplatintas 
ir per ELTA apskelbtas patikslinimas. 
Opozicijos lyderis priminė, jog minėto 
susitikimo metu buvo kalbama apie 
tai, kad ypatingas Rusijos spaudimas 
dėl karinės bazės išlaikymo Latvijoje 
gali būti susijęs su kuriais nors 
ankstesniais didžiųjų valstybių 
susitarimais dėl radiolokacinių stočių 
paritetu Pavyzdžiu galėtų būti konfliktas 
tarp TSRS ir JAV dėl didžiulės 
radiolokacinės stoties Krasnojarske.

Dažnai kartojamos užuominos, 
kurios nesitinka tikrovės, apie tariamai 
A. Skučo padovanotą V. Landsbergiui 
pistoletą. Du ministro pavaduotojai 
tikrai padovanojo vardinj ginklą. Tačiau 
tai "pririšama" prie tokios "didelės"

problemos, kaip policijos ir kariuomenės 
aprūpinimas ginklais. Policija buvo 
aprūpinta čekoslovakiškais pistoietais. 
"Ar tai tikrai taip jau negerai?" - klausė 
V. Landsbergis. Gal kam nors dabar 
negerai, kad policija ginkluota... Gal 
kam nors negerai, kad savanoriai 
buvo pradėję dalyvauti kovoje prieš 
reketininkus...

Iš praeities ištraukiami ir nuolat 
kartojami anuometinės opozicijos 
kaltinimai dabartiniam Opozicijos lyderiui 
dėl jaunuolių, pasitraukusių iš sovietinės 
armijos, likimų. 1990-aisiais metais 
tai buvo keistas opozicinių jėgų 
spaudimas, pasireiškęs drauge su 
sovietų karinės jėgos demonstravimu, 
kad Lietuvos jaunuoliai ir toliau būtų 
šaukiami bei tarnautu sovietinėje armijoje. 
V. Landsbergis ir K. Prunskienė tada 
turėjo būti Maskvos teisiami. Tas 
g rasinimas buvo gautas. Jj patvirtina 
generolo Jazovo archyvai.

Šie “ kampanijiniai dūmai", V. 
Landsbergio nuomone, turėtų uždengti 
LDDP krizę ir bandymus ją išspręsti 
šūkiu: “Visą valdžią - LDDP". Tą puikiai 
iliustruoja "ne visai savų" žmonių 
likimas: A. Butkevičiaus, Medaiskio, 
R. Visokavičiaus. Juk buvo labai aiškiai 
pasakyta: bus savas Krašto apsaugos 
ministras. Tai jau prieštaravimas 
programiniams rinkiminiams LDDP 
teiginiams, kad viską lems kompetencija

Kalbėdamas toliau apie rinkiminės 
kampanijos “dūmus”, Opozicį'os lyderis 
atkreipė žurnalistų dėmesj j tai, kaip 
sutelktai LDDP atmetė Opozicijos 
siūlymus ištirti ir pabaigti Generalinės 
prokuratūros "įšaldytus" tyrimus dėl 
įtartinų Lietuvos Banko vadovybės 
veiksmų 1991-1992 metais. Turima 
galvoje kai kurių komercinių bankų 
protegavimas irypač dosnus šelpimas. 
Beto, buvo siūloma paskelbti, kas iš 
buvusių ir esamų parlamento narių 
turi kokius indėlius tuose bankuose 
ar kokius gaudavo atlyginimus už 
paslaugas bankams. Seimas labai 
norėtų šj klausimą "padėti” kuo giliau, 
tačiau žurnalistams būtų ne pro šalj 
tuo susidomėti. Opozicijos lyderio 
nuomone, ir R. Visokavičiaus atleidime 
mažiausiai buvo akcentuojama 
pagrindinė priežastis - sukišti siūlų 
galus j vandenį, dabartinei banko 
vadovybei neatgavus ankstesnės 
vadovybės dokumentų.

Kalbėdamas apie neseniai įvykusią 
Lietuvos Sąjūdžio Seimo sesiją, V. 
Landsbergis pažymėjo, kad Ketvirtasis 
suvažiavimas jvyks š. m. gruodžio 
18 d. Paklustas, ką Opozicijos lyderis 
mano apie Sąjūdžio likimą, V. 
Landsbergis išsakė savo nuomonę 
apie tris galimus tolimesnius Sąjūdžio 
gyvavimo kelius. Pirmasis kelas: Sąjūdis 
toliau tęsia savo veiklą, likdamas 
nepolitine organizac ją kaip savo įkurtos 
partijos - Tėvynės Sąjungos - rėmėjas. 
Antrasis kelias: padarius išvadas, kad 
pagrindiniai Sąjūdžio uždaviniai yra 
įvykdyti, iškaitant Sąjūdžio politiką, 
kuri buvo vykdoma Aukščiausiojoje 
Taryboje, kuri buvo suformuota 
tarptautiniuose ir kituose Lietuvos 
dokumentuose, kurios paskutiniai taškai 
yra Rusios armijos Svedimas e Lietuvos 
bei Lietuvos Konstitucijos priėmimas, 
perduoti estafetę Tėvynės Sąjungai, 
kurią Sąjūdis pals įkūrė Trečias kelias 
tolesnis Sąūdžio, kaip savarankiškos 
politinės organizacijos, egzistavimas. 
Opozicijos lyderis pasisako už kurj 
nors vieną iš pirmųjų dviejų kelių.

Rasa RASTAUSKIENĖ

ŽMONĖS PASIJUTO APGAUTI
Valstybinė įmonė "Akmenės 

cementas”  net šiuo sunkiu 
ekonomikai laikotarpiu yra viena iš 
stabiliausiai dirbančių įmonių. 
Prasidėjus privatizacijos procesui, 
įmonės žmonėms leista keletą 
procentų turto įsigyti akcijomis. Tie, 
kas nepagailėjo pinigų akcijoms, buvo 
maloniai nustebinti, gavę už 1992 
metus po 15-20 tūkstančių talonų 
(30 proc. akcijų vertės) dividendų. 
Todėl ir viešojo akcijų pasir-ašymo 
paskelbimas Šiais metais sukėlė 
didžiulį gyventojų susidomėjimą, 
Daugelis su viltimi taupė savo 
valstybines išmokas, nes šioje 
įmonėje matė vienintelį šansą 
sėkmingai investuoti savo lėšas. Todėl 
ir akcijų buvo išpirkta gerokai daugiau, 
negu buvo valstybinio turto, įvertinto 
akcij ų emisijos kaina. Pagal jstaty mą 
turėtų būti skelbiamas antras akcijų 
pasirašymo etapas, padidinant akcijų 
kainas. Tačiau tarsi perkūnas iš giedro 
dangaus žinutė laikraštyje: 
privatizavimas šioje įmonėje 
sustabdomas. Skubotai sušauktas

akcininkų (dirbančių įmonėje) 
susirinkimas, {kuriama akcinė 
bendrovė ‘‘Akmenės cementas". 
Pirkusiems akcijas, bet nedirbantiems 
šioje jmonėje, grąžinami pinigai ir 
valstybinės išmokos. Žmonės pasijuto 
apgauti. Jie patyrė ne tik materialinius 
nuostolius, bet ir moralinę žalą. nes 
buvo pažeista jų teisė j laisvą 
disponavimą turtu. Juk savo išmokas 
jie galėjo investuoti anksčiau j kitas 
įmones ar akcines bendroves! Gal 
jau ir pelno būtų turėję... Žmonės 
nepatenkinti. Ir suprantamas jų 
pasipikt inimas. Kas turėtų juos ginti? 
Rajono tarybos deputatai? Gyventojai 
kreipėsi net j Seimo narj, LDDP atstovą 
J. Baranauską Tačiau, tačiau... Todėl 
spalio dvyliktąją Akmenės rajono 
dešiniųjų partijų ir visuomeninių 
judėjimų atstovų iniciatyva įvyko šių 
organizacijų narių susitikimas su 
rajono vadovais. Nors norėta 
pasikalbėti tik su rajono Tarybos bei 
valdybos vadovais, tačiau tarybos 
sekretoriato vedėjo kabinetas 
prigužėjo pilnas. Be Tarybos

pirmininko Kazimiero Pakelčio,atėjo 
ne tik valdytojas su abiem 
pavaduotojais, bet ir kai kurie skyrių 
vedėjai, policijos komisaras, rajono 
laikraščio “Vienybė" ir "Šiaulių krašto" 
žurnalistai, net LDDP pirmininkė 
Eugenija Meškienė... Tai štai koks 
"dėmesys" dešiniųjų organizacijų 
atstovams! Gal pasiruošė mūšiui su 
opozicija? Tik "mūšio” nebuvo, nes 
organizacijų atstovai (jų buvo tik trys) 
atėjo ne priekabių ieškoti, o išsiaiškinti 
žmonėms opius klausimus, perduoti 
rajono vadovams gyventojų mintis 
Rajono Taiybos deputatams dešiniųjų 
partijų atstovai siūlo reikalauti, kad 
šioje jmonėje būtų tęsiamas viešas 
akcijų pasirašymas, kaip numatc 
įstatymai. Tik ar išgirs rajono gyventoji, 
balsą deputatai V. Anužis (“Akmenės 
cemento’ ' generalinis direktorius), P 
Krištopaitis (Naujosios Akmenė 
valstybinės statybinių medžiag, 
jmonės generalinis direktorius 
glaudžiai susijęs su aprašoma jmone; 
ir kiti?

A lb inas ŽIČKUS

kolūkietiškos grimasos

KOKIU MASTU DARBUOJASI 
BENDROVĖS GALVOS?

Atsitiktinai autobusų stotyje susitikau 
nepažjstamą moterj. Pasikalbėjus išaiškėjo, jog 
jos artimi giminaičiai yra mano kaimynai. Po 
šitokio “suartėjimo" moteris pasisakė esanti vienos 
bendrovės karvių melžėja, už darbą gaunanti 
menką atlyginimą... Tačiau turinti plačias galimybes 
kiekvieną darbo dieną iš termos išsinešti, t. y. 
pavogti, po 40 litrų pieno. Atseit, jeigu re  šita 
galimybė, tai j fermą ji ir kojos nekeltų

Lietuvoje dar tebeklajoja lenininis, seniai 
subrandintas užkratas - vogti vogti Jr dar kartą 
vogti, Tadjdomu, kokiu mastu "darbuojasi”  šios 
bendrovės galvos?

Stasys RŪKAS 
Antano STUGIO pieš.

ŠIANDIEN 
G/VENAM GERIAU 
NEGU VAKAR 0

LAZDA TURI DU GALUS
Turime jau šeštą Vyriausybę. 
Buvo K, Prunskienės, J. Šimėno, 
G. Vagnoriaus, A. Abišalos, V. 
Lubio; dabar - A. Šleževičiaus. 
Visko buvo ir visko yra, tačiau 
masinės informacijos priemonėse 
daugiausia diskutuojama tik apie 
Gedimino Vagnoriaus Vyriausybę 
ir tuo metu vykusius procesus. 
Kodėl ta ip vadinam oji 
nepriklausoma spauda" vis 

grjžta ir grįžta prieto laikotarpio? 
Gal dabartinę valdžią ima siutas, 
kad negali iš liaudies lobyno 
išmesti posakio: "Auksas ir 
pelenuose žiba” ? Jei dabar 
paklaustume bet kurio pensininko 
arba sąžiningai dirbančio 
žmogaus, kada buvo lengviau: 
prie G, Vagnoriaus ar dabar, 
atsakymas būtų maždaug toks: 
G. Vagnorius 20-30 proc. 
pakeldavo pensijas bei 
atlyginimus ir tik po mėnesio 
padidindavo prekių bei paslaugų 
kainas. Aišku, gyvenimas nebuvo 
saldus, tačiau nors pakenčiamas! 
O dabar? Buvę komunistai, dabar 
užėmę visiškai visus valdžios 
postus, puikiai žino, kad G. 
Vagnorius dirbo kelis kartus 
sunkesnėmis sąlygomis. Kaip 
žinia, om onininkai ir 
jedinstvininkai išdarinėjo, ką

norėjo. Aukščiausiojoje Taryboje 
susiformavusi dauguma
boikotavo Banko valdybos ir 
Energetikos m inisterijos
reorganizavimą. Be to, beveik visi 
esminiai Vyriausybės projektai, 
pateikti tvirtinti Aukščiausiojoje 
Taryboje, buvo atmetami. Ir vis 
tik reformos buvo pradėtos! Ir 
vyko jos gana sparčiai. Todėl ir 
prasidėjo totalinis purvų pylimas 
straipsniuose apie sugriautą 
žemės ūjtj... Ir štai buvusieji 
socializmo statytojai atsiduria prie 
realiai jau atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybės vairo, [domiausia, kad 
sąlygos tęsti reformas - 
idealiausios: Lietuvos sienos - 
laisvos, - kur nori - važiuok, su 
kuo nori - prekiauk. Labdaros 
siuntos plaukia, kreditai, išrūpinti 
dar taip vadinamais V. 
Landsbergio ir G, Vagnoriaus 
laikais, taip pat ateina. Pinigai 
savi. Prezidentas, Seimo 
pirm ininkas ir Vyriausybės 
vadovas - vienos partijos atstovai. 
Laisvai galima priimti bet kokį 
įstatymą, reikalingą valstybės 
valdymui. Opozicinės jėgos 
balsavimo rezultatams pakenkti 
negali. Jų pasiūlymams 
nekreipiamas dėmesys, tik nuolat

tyčiojam asi: “ Jūs viską I
sugriovėte! Mes taisysimeI 
padarytas klaidas!”
O štai “ sugriautas" žemės úkis I 
pagamina tiek produkcijos, kad I 
Vyriausybė nepajėgi ją supirkti. Г 
Tik dabar žmonės pradėjo 
suprasti, kadtikrasisžemėsūkio 
griovimas prasidėjo, prie valdžios I 
vairo stojus LDDP piramidei. Jei I 
pedagogai ar pensin inkai I 
pareikalauja atkreipti dėmesj j i  
varganą jų dalią, valdžios J 
viršūnėlėse nuvilnija: “ Iždas Į 
tuščias!" Kyla klausimas: kodėl J 
dabar biudžetas - deficitinis? S. j  
Vagnoriaus laikais juk nebuvo Г 
Tai va. Todėl ir kyla pyktis, kadi 
Lietuvai grėsmingu laiku, prie G. Į  
Vagnoriaus, k reformos sparčiai 
žengė j prieki, ir biudžetas nebuvo i  
deficitinis. Todėl ir revizuojamas Į 
kiekvienas G, Vagnoriaus 
pasirašytas potvarkis ar įsakas I 
O gal buvusiems komunistams I
nusišypsos laimė ir atras k°kl? Į 
klaidelę, kurią bus galima šn* I 
kartų padidinti (to jietikrai im k-! I 
meistrai) ir susidoroti T a č ia u  ■ 
ponai arba draugai (kaip )иЛ,51 
patogiau), žinokite, kad lazda b |  
du galus.

Zigmas JASASl

AUSROS ALĖJA



Lapkričio pirmoji - mirusiųjų  
pagerbimo diena

SKAUSMAS

A lg im an to  PUODŽIŪNO nuotr.

MINDAUGAS STAKVILEVIČIUS 
IŠGALI NUSIPIRKTI TIK 

“ELNIO” BATUS?
Mokslininkai nustatė, kad Uetuvoįe 

'ieno žmogaus pragyvenimui pakanka 
I2 litų ir kelių centų” , - šeštadieninėje 
elevizijos "Naujienų, nuomonių” laidoje 
pasakė Socialinės apsaugos ministro 
^vaduotojas. Kodėl nustatytas toks 
xagyvenimo minimumas? Argi?! Be 
), pasakyta, kad, esant dabartinei 
ituadjai, turtingieji turi padėti vargšams.

dieną Vilniuje, Katedros aikštėje, ruošia 
dem onstraciją, kurioje bus 
protestuojama prieš paprastų, ilgai ir 
sąžiningai dirbusių pensininkų bei 
invalidų besaikj apiplėšinėjimą.

Tikimės, kad Šiaulių miesto jmonės, 
akcinės bendrovės, bankai ir šiaip 
turtingi žmonės padės Šiauliuose 
vargstantiems pensininkams nuvykti

vargšams nenori padėti 
zUentas, ministrai, Seimo nariai, 
;tatę sau didelius atlyginimus? 

Jegana to, mūsų Seimo nariai 
ndžiasi, kad tų ęjaunamų šimtukų 
s per mažai! Štai susitikime su 
•jais Mindaugas Stakvilevičius 
зкё, kad per visą tą laikotarpi 
darnas Seime, išgali nusipirkti tik 
"° ba1us-- Argi? Ar nereikės mums 
-mti savo aukomis Seimo narių? 
j ten bebūtų, kokiais batais 
a|kščiotų M. Stakvilevičius, 
k inkai ir invalidai lapkričio 16

j Vilnių ir pasakyti ministrams bei 
Seimo nariams: kenčiame ir vargstame 
visi vienodai! O jeigu nemokate valdyti, 
pasitraukite nuo valdžios.

A lfo n sas  DAUNYS 
A n tano  STUGIO pieš. 

R e d a k c i j o s  p r ie r a š a s .  
Jeigu ats irastų  norinčių 
padė ti vargšam s nuvykti į 
V iln ių, skam b ink ite  Inva
lidų  d raug ijos  tele fonu 
51108 .

DUOKLE ATIDUOTA 
ŠOKOLADUKAIS, SAUSAINIAIS...

P er devyn is  š ių  m etų m ėnesius, t. y. ik i s p a lio  1 d ienos, nep ilnam eč ia i Š iau lių  m ieste  padarė 
78 n u s ika ltim u s  (perna i per tą  patj la iką  - 74). P o lic ijo s  js k a lto je  š iuo  m etu y ra  207 va ika i bei 

paaug lia i (ik i 14 m etų • 38, 14-15 m etų - 65, ik i 18 m etų -1 0 4 ) . Š iem et js ka ito je  labai daug 
n ep ilnam eč ių , ku rie  n ie ku r ned irb a  ir  nes im o ko . A n ksč ia u  jų  būdavo  tik  trys , ke tu ri...

Jdomu, kokios yra pagrindinės 
priežastys, kurios pastumia 
nepilnamečius vaikus nusikaltimų 
link? Šia tema ir apskritai apie 
nepilnamečių problemas kalbėjomės 
su Šiaulių miesto savivaldybės 
policijos komisare-inspektore Janina 
Keserauskiene, inspektoriais Ričardu 
Ramonu (Prūdelio nuovada), Aldona 
Baziuliene (Dainų nuovada), Regina 
Biliene ir Ramune Bučiene (Lieporių 
nuovada) bei Artūru Šliavu 
(Gubernijos nuovada).

J. Keserauskiene. Šiuo metu yra 
nutrūkę ryšiai tarp tėvų ir vaikų. Kol 
neatsitinka kokia nors bėda, kol to 
vaiko “ neuždaro” , tai niekas ir 
nesirūpina. Patys tėvai žiūri tik, kaip 
uždirbti pinigų, ir nesivargina 
pasidomėti, iš kur jų atžala gavo naują 
striukę ar magnetofoną.

A. Baziuliene. Viena iš pagrindinių 
priežasčių - šeimos, kuriose 
sutuoktiniai negyvena kartu. Iš 207 
policijos jskaitoje esančių vaikų apie 
50 proc. neturi vieno iš tėvų. Be to, 
dabar, kai mokykla savo iniciatyva 
gali išbraukti moksleivius iš sąrašų, 
labai padaugėjo niekur nedirbančių 
ir nesimokančių nepilnamečių. Tokie 
vaikai, išmesti iš mokyklos, vėliau

patenka j "gatvę” , vyresnių “draugų” 
jtakon.

R. Bilienė. Pagrindinė priežastis, 
dėl ko padaromi nusikaltimai - visų 
noras gyventi geriau. Yra daug šeimų, 
kurios gyvena gana skurdžiai. Jų vaikai 
mato, kad kiti gyvena geriau. Todėl 
trylikamečiai, ketruolikmečiai jau 
nebenori eiti j mokyklą. Vienintelis jų 
rūpestis - turėti daug pinigų. Nemažai 
mergaičių draugauja su daug 
vyresniais vyriškiais, vėliau net ir 
mokslus meta. Svarbu tik, kad 
kavalierius būtų turtingas.

Pasak inspektorių, Šiaulių miesto 
nepilnamečiai daro tokius pat 
nusikaltimus kaip ir suaugusieji, tačiau 
būdingiausi yra turtinio pobūdžio 
nusikaltimai. Šiuo metu daug 
nepilnamečių yra policijos jskaitoje 
už girtavimą, tačiau narkomanų retai 
pasitaiko. Ar vaikai įtraukiami į 
organizuotą nusikalstamumą, padeda 
reketininkams? Vasaros pradžioje 
viena nepilnamečių grupė Bara
nausko vardu grasino susprogdinti 
prekybinj kioską prie autobusų stoties. 
Kadangi reikalaujamų pinigų sumos 
kioske tuo metu nebuvo, duoklė 
vaikams buvo atiduota šokoladukais, 
sausainiais, kramtoma guma.

Suvaidinta, matyt, buvo labai 
jtikinamai... Vaikai vagia ir varj. Net 
dvylika nepilnamečių buvo išaiškinta 
ardžius Salduvės paminklą. Pusė iš 
jų dar neturi nė keturiolikos metų.

Jau vien tai, kad vaikas, padaręs 
nusikaltimą, yra nepilnametis, - 
lengvinanti aplinkybė. Be to, jei 
nepilnametis nuteisiamas pirmą kartą 
ir ne daugiau kaip 3 metams laisvės 
atėmimo, jis paliekamas laisvėje.

Gailar nes daugelis tokių vaikų 
nesupranta, kad jiems trokštama 
padėti ir toliau visiškai negerbia nei 
teisėtvarkos organų, nei pačių 
įstatymų.

Pokalbį užbaigė komisarė 
inspektorė J. Keserauskiene:

- Jei vaikas ir padarė nusikaltimą, 
jokiu būdu jo negalima vadinti 
nusikaltėliu. Skaudžiausia, kad tuo 
vaiku tuomet nebetiki nei tėvai, nei 
mokytojai. O policininkai tiki. Visada 
stengiamės vaikams patarti, padėti. 
Galbūt net 99 kartus liekame apvilti, 
bet mes negalime jais nebetikėti. Be 
to, vaikai mūsų krašte yra nepaprastai 
apleisti. Užsiėmę savo rūpesčiais 
tėvai, tik litą savo atžaloms j dantis 
jkiša ir - viskas.

V idas AKSO M AITIS

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes

PAPOKŠLIS IR KITI (19)
PAPOKŠLIS. Seičas, seičas, 

Tamara Nikolajevna!
T a m s o je  k ra p što si a p ie  d u ris  ir, 

m atyt, atidaro, n e s
BALSAS. Papokšlis, što vy sebe 

pozvoliaete!
PAPOKŠLIS. Prostite, nenaročno 

vtemnote...
P o k a lb is  ir  to lia u  vyksta ru s ų  

kalba, b e t p a p ra s tu m o  d ė le i Jį 
iš ve rs im  į  lie tuvių .

TAMARA NIKOLAJEVNA. 
Geriau, Papokšli, iškart prisipažinkit, 
kur paslėpėt moterį?! Prisipažinimas 
mažina kaltę! Aš turiu žiebtuvėlį!

PAPOKSLIS. Ką jūs, Tamara 
Nikolajevna; moteris, teisybė, buvo, 
bet neseniai išėjo. Kartu su Broniumi. 
Tai jo žmona.

TAMARA NIKOLAJEVNA. Kaip- 
žmona”? Bronius man sakėsi 

nevedęs... Ne tai kad nevedęs - 
išsiskyręs!.. Reikėjo j pasą man 
pažiūrėt...

PAPOKŠLIS. Mūsų pasuose tokių 
atžymų nebėra.

TAMARA NIKOLAJEVNA. 
Teisybė... Gaila...Tai, sakot, jis išėjo 
su žmona? Ko tas žiebtuvėlis nedega.. 
Reikia pakratyt...

PAPOKŠLIS. Leiskit, Tamara 
Nikolajevna, aš geriau moku... 
pakratyt.

TAMARA NIKOLAJEVNA 
(spigiai). Papokšli! Ką jūs sau 
leidžiate?!

PAPOKŠLIS. Atleiskit, netyčia... 
Bet žiebtuvėlis iš tiesu neveikia...

TAMARA NIKOLAJEVNA. Spintoj 
turėtų būt žvakių. Elektros išjungimas 
- ne retenybė pas mus.

PAPOKŠLIS. Žvakes Bronius 
suvalgė!

TAMARA NIKOLAJEVNA. Kaip - 
suvalgė?

PAPOKŠLIS. Mūsų nacionalinis 
valgis - žvakės. Visų rūšių.

TAMARA NIKOLAJEVNA. Na, jūs 
litovcai, duodate! Bronius man sakė, 
kad ce... ce .. cepelinai (teisingai 
sakau?) - nacionalinis valgis.

PAPOKŠLIS. Cepelinai - irgi. Kaip 
ir žvakės Gal prisėstumėt, Tamara

Nikolajevna?
TAMARA NIKOLAJEVNA. Kad

net kėdės nematyt...
PAPOKŠLIS. Čia, čia... Prašau.
TAMARA NIKOLAJEVNA 

Papokšli!
PAPOKŠLIS. Atsiprašau dar kartą. 

Jau sėdit? Gal taurelę?
TAMARA NIKOLAJEVNA Aš 

atlieku tarnybines pareigas!
PAPOKŠLIS. Na, truputį; čia 

lietuviška vodka... Nacionalinj 
charakterį, sakė vienas mano bičiulis, 
gali pažint, tik paragavęs nacionalinių 
valgiu ir gėrimu.

TAMARA NIKOLAJEVNA. Žvakių 
tai jau nevalgysiu... Vodkos truputį 
paragaut - aaliu.

PAPOKSLIS (po kelių mirksnių). 
Na, kaip?

TAMARA NIKOLAJEVNA. Nieko 
ypatingo. Bjaurybė kaip ir mūsiška.

PAPOKSLIS. Neįsižeiskit, Tamara 
Nikolajevną ka turim, tuom ir vaišinam.

TAMARA NIKOLAJEVNA. Oi, 
nusiplūki per dieną. Bėgi, leki, vos 
ant kojų laikais... Gal cigaretę 
turėtumėt?

PAPOKŠLIS. Prašau... Štai, 
lietuviška cigaretė, uždegta lietuvišku 
degtuku.

TAMARA NIKOLAJEVNA. Žinot, 
kas rusų moteriai labiausiai 
imponuoja? Mandagus elgimasis su 
moterim. Pribaltai ir kaukaziečiai labai 
skiriasi nuo mūsiškių vyrų.

PAPOKŠLIS. Leiskit nesutikt, 
Tamara Nikolajevna. Kaukaziečiai, 
teisingai, labai mandagūs su moterim, 
bet mūsų, lietuvių, visų pribaltų, 
mandagumas yra nuoširdesnis. Man 
sunku niuansuotai kalbėt rusiškai, 
aš štai ką noriu paskyt: mes labiau 
suprantam moters vargus, labiau 
norim padėt moteriai buityje. 
Kaukaziečiai nori padėt moteriai 
šventėje, ne kasdieniniame gyvenime!

TAMARA NIKOLAJEVNA. 
Žinot...teisingai. Aš, jums galiu 
pasakyt, skaičiau vienam žurnale - 
moteris gyvenime neša trigubai 
sunkesnį krūvj negu vyras! Bet tą 
mažai kas supranta... Augink vaikus,

sukis namuose, o vyriškis - parėjo, 
laikraštj - j rankas, akis - j televizorių 
-viskas! Tai dar kad blaivus pareitų! 
Turėjau girtuoklį, žinau! Išvijau! Viena 
auginu sūnų.

PAPOKŠLIS. Sunku vienai, 
suprantu...

TAMARA NIKOLAJEVNA. Štai! 
Matot, kas čia?

PAPOKŠLIS. Nelabai jžiūriu... 
Leiskit pačiupinėsiu... Tabletės, ar 
ne?

TAMARA NIKOLAJEVNA. Taip,
tabletės. Bet ne paprastos.

PAPOKŠLIS. Nepaprastos?
TAMARA NIKOLAJEVNA. Ne 

paprastos! Jas prieš savaitę radau 
pas sūnų. Nuo ko, klausiu, jos? Jis 
mikt, mikt: nuo slogos. Aš jam sakau: 
tu man nemeluok. Nuo kokios slogos, 
jeigu visai kitaip užrašyta? Dvi 
valandas tardžiau, kol prisipažino: 
ne nuo slogos. Dar valandą 
kamantinėju - nesako, viską neigia. 
Tai kai pagrasinau, kad striukės 
nepirksiu, prisipažino. Atseit, visi 
klasės berniukai tokias turi. Ar žinot, 
nuo ko tos tabletės?

PAPOKŠLIS. Nuo ko?
TAMARA NIKOLAJEVNA. Nuo 

sekso!
PAPOKŠLIS. Kaip suprast? Kad 

jausmus apramintu?
TAMARA NIKOLAJEVNA. Kad

padidintų! Per vakarėlj j savo ir 
mergaičių stiklinaites planavo jmest, 
ištirpint... Ar, sakykit, 17-mečiams 
jaunuoliams tas reįkalinga?

PAPOKŠLIS. Žinoma, ne. 17- 
mečiai ir be to labai... kaip čia 
pasakius... temperamentingi.

TAMARA NIKOLAJEVNA. Na 
jau!.. Draugas Papokšli! Nesitikėjau 
to iš jūsų...

PAPOKŠUS. Aš juokauju, Tamara 
Nikolajevna...

TAMARA NIKOLAJEVNA. Žinot, 
tokie juokai man nelabai patinka...

PAPOKŠLIS. Juokauju, juokauju, 
atleiskit...

Žilvinas SKAČKAUSKAS

AUŠROS ALĖJA



ponioms ir 
panelėms

W r s
Šiemet gausu obuolių: šakos 

svyra , sodų žo lė  p ilna ... 
Rūpestingos šeim ininkės jau 
pasiruošė ir sulčių, ir kompotų. 
O kur likusi gerą dėti? 

MARMELADAS
Imama lygiomis dalimis obuolių, 

aronijų, svarainių ir cukinijų arba 
moliūgu.

Svarainius supjaustome 
skiltelėmis. Obuolius ir cukinijas (arba 
moliūgus) nulupame ir sutarkuojame. 
Viską sumaišome, (dedame 0,5 kg 
cukraus. Tokio kiekio pakanka 10 I 
masės, Paverdame 5-10 min. Karštą 
masę sukrečiame j stiklainius.

PICA SU OBUOLIAIS
Tešlai: 500 g miltų, 30 g mielių, 

4 .šaukšteliai aliejaus, 250 g šilto 
vandens, šiek tiek druskos.

įdarui: 200 g varškės, kiaušinis, 
2-3 šaukštai cukraus, 100-150 g 
skiltelėmis supjaustytų obuolių, 
cinamono.

Mielinę tešlą (maišyti moka visos. 
O įdaras paruošiamas taip: trynys 
išsukamas su cukrumi ir varške, 
baltymas išplakamas ir atsargiai 
įmaišomas į varškės masę. Ant 
mielines tešlos pagrindo sudedami 
obuoliai, o ant' jų - varškės masė. 
Pabarstoma cinamonu ir kepama.

OBUOLIŲ PYRAGAS
Tešlai: 600 g miltų, 50 g mielių, 

šaukštas cukraus, kiaušinis, stiklinė 
šilto pieno.

įdarui: 3-4 dideli obuoliai, 3 
šaukštai cukraus, šiek tiek 
cinamono, kiaušinis.

Paruoštą mielinę tešlą padaliname 
j tris dalis, iškočiojame papločius, j 
vieną' papločio kraštą priklojame 
skiltelėmis supjaustytų obuolių, 
apibarstome cukrumi ir cinamonu, 
gražiai susukame. Dedame j kepimo 
skardą, leidžiame kelias minutes pakilti 
šiltoje orkaitėje. Aptepame cukrumi 
išplaktu kiaušiniu ir kepame. 

SALDŽIOS MOLIUGŲ- 
OBUOLIŲ SALOTOS
200 g moliūgų, rūgštus obuolys, 

2 šaukštai juodųjų serbentų sulčių, 
desertinis šaukštas medaus arba 
cukraus, 5-6 graikiški arba 10-15 
lazdynų riešutų.

Moliūgus nulupti, stambiai 
sutarkuoti, sumaišyti su smulkiai 
supjaustytais obuoliais, apipilti uogų 
sultim is, apibarstyti smulkiai 
sukapotais riešutais, paskaninti 
medumi arba cukrumi ir gerai išmaišyti 

MOLIŪGŲ IR 
OBUOLIŲ SALOTOS
200 g moliūgų, rūgštus obuolys, 

nedidelis svogūnas, pagal skon) 
druskos, cukraus, maltų pipirų, 
smulkiai supjaustytų krapų, 2 
šaukštai aliejaus.

Nuluptą moliūgą ir obuolj stambiai 
sutarkuoti, svogūną sukapoti, 
Paruoštus produktus pasūdyti, 
paskaninti maltais pipirais ir cukrumi, 
apipilti aliejumi ir gerai išmaišyti 
Salotos apibarstomos sukapotais 
krapais.

Ponia JADVYGA

naujienų šiupinys
Pirmadienį, antrą valandą nakties, 

j UAB ‘Vaivorykštė” parduotuvę 
"Tauras-Servic” atėjęs nepažįstamas 
maždaug 25 metų vyriškis, 
gąsdindamas ginklu, reikalavo,pinigų. 
Po to greitai pasišalino.

jdomu, ką tuo metu veikė sargai?

Praėjusią savaitę privačioje par
duotuvėje "Pas mus”  nepažjstamas 
vyriškis atvirai pagrobė 1 litro talpos 
degtinės butelj. Keista, nejaugi niekas 
negalėjo sulaikyti chuligano?

Pirmadienio rytą, atėjusi j garažą, 
esantj Dubijos-Žemaitės gt. sankry
žoje, Edita rado išlaužtas duris. Iš 
garažo pavogta 30 turkų gamybos 
vyriškų striukių, 53 mocheriniai šalikai, 
vaikiški treningai, žieminiai batai, 8 
juodos spalvos vyriškos odinės striu
kės ir dar kai kurios kitos prekės. Ma
terialinė žala sudaro apie 15000 litų. 
Vagys, matyt, žinojo, kur eina Tačiau

Spalio 22 dieną Kelmės rajone 
Budraičių kaime po traktoriaus MTZ- 
ÖOpriekabos ratais žuvo penkiametė 
V. Petrauskaitė, iškritusi pro kabinos 
langą Traktorių vairavo J. Petrauskas.

Viešosios policijos policininkas A. 
Petrauskas Plungėje vienu šūviu 
pervėrė bandžiusi pabėgti jtariamąjj 
nusikaltimu telšiški ir savo 
bendradarbj.

PONIOS IR PONAI,
VERSLININKAI

IR BESIRUOSIANIYS JAIS TAPTI!

FIRMA
F IN E K A - }  priima

indėlius litais ir valiuta.

F I N E K A - >  teikia
kreditus litais ir valiuta 
mažiausiais procentais.

F I N E K A ->  vykdo
tarptautinius atsiskai
tymus. 

F I N E K A ^  perveda 
pinigus i Lietuvą ir Vakarų 
šalis.

F I N E K A - }  padeda 

Susidomėjote

atsiskaityti su NVS šalimis. 

F I N E K A - }  pade
da pakeisti NVS šalių 

pinigus j litus ir valiutą. 
F I N E K A - }  garan

tuoja operatyvumą ir 
konfidencialumą.

F IN E K A ” ?

Užeikite adresu: Tilžės 170-308, Šiauliai
arba skambinkite telefonu Šiauliuose (8-214) 2-36-19.

“Aušros alėjos” 
skelbimų kainos:

už skelbim us “ perka", “ nuomoja” , ‘ ‘parduoda” , 
“keičia”  - 3 Lt 54 et (su akcizu); 

je i toks skelbimas bus ir pakartotas - 4 Lt 72 et 
(su akcizu); 

už padėką - 5 Lt 90 et (su akcizu); 
už užuojautą - 5 Lt 90 et (su akcizu). 

Įmonių, organizacijų, firmų skelbimams vieno 
kvadratinio centimetro kaina - 50 et.

Skelbkitės pas mus!

IEŠKO DARBO T

28-erių metų BCDE kategorijos vairuotojas. 
Siūlyti telefonu 3-10-46.

- v
PARDUODA

naudotą buitinį šaldytuvą (350 Lt) ir vienų durų 
pramonin) šaldytuvą (500 Lt). Teirautis telet. 6-58-49 

po 19 val. Kviesti Robertą.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Ketvirtadienis, spalio 28 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.30; 9,00 Žinios. 9.25 

“Rojaus paplūdimys” . TV serialas. 17 
ser. 9.50-10.05 Viso geriausio. 18.00 Žinios. 
18.10 Programa vaikams, 18.30 Laida 
moksleiviams. 18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi 
Si žinios. 19.30 "Vėl tu?" TV serialas. 13 
ser. 20.00 Katalikų TV studija. 20.30 “22".
21.00 Panorama 21.30 Tiltai. 22.10 
' Pasiutęs biznis". Anglų satyrinis trileris. 
2 ser. 23.00 Bliuzas ir jam artima muzika.
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Koncerto 
tęsinys.

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Anglų k. 

pamokėlė. 7.33 Muzika. 8.00 Animac. 
filmai. 9.30 Aerobika. 10.00 Dok. filmas. 
10.50 Filmas "Santa Barbara". 11.40; 
14.57 Ahglų k. pamokėlės. 15.00 Animac. 
filmai. 17.00 Muzika. 18.00 Didžioji šeima. 
18.30 Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Anglų k. 
pamokėlė. 19 25 Filmas "Santa Barbara"
20.15 Muziko. 20.30 Europos sporto 
naujienos. 21.00 CNN naujienos. 21.30;
0.07 Anglų k. pamokėlės. 21.33 Forumas 
"Šiluma, ekologija, taupumas". 22.30 
Filmas “Lordas Džimas

OSTANKINO TV
8.35 Men. f. "Tiesiog Marija". 9.25 

Gyvūnijos pasaulyje. 11.20 TV men. f. 
"Ieškokite moters". 1-2 ser. 14.00 
Naujienos. 14.25 TV jvairenybės. 15.10 
Bloknotas, 15.15 Animac. f. 15.40Taijū$ 
galite. 16.10 Animac. f. 16.40“ ...Iki 16-os 
ir vyresniems". 17.50 Apie orus. 18.00 
Meri. f. "Tiesiog Marija". 18.50 Miniatiūra.
19.00 Rusų pasaulis. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 Naujienos.
20.35 Programa, 20.40 Loto "Milijonas” , 
21.10 Men. f. "Kurjeris ". 22.50 Maksima.
23.15 Naujienos. 23.35 Programa. 23.40 
Pasaulio šachmatų pirmenybėse. 23.55 
Rokenrolo TV. 0.40 Regbio Europos 
Čempionatas. Rusijos-Prancūzijos 
rinktinės. 1.10 Spaudos ekspresas.

Penktadienis, spalio 29 d.
LIETUVOS TELEVIZIJA v
8.00 Panorama. B.30; 9! 00 Žinios. 9.25 

Mokomoji anglų. k. programa vaikams, 
9.40-10.35 Dok. f. "Žmonija, kur eini?".
18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si žinios,. 19.30 
Madų videožumalas. 20.00 Šeimos 
albumas. 20.30 Juokingiausi Amerikos 
žmonės. 21.00 Panorama. 21.30 TV 
žaidimas "Taip. Ne." 22.15 Turkijos 
nacionalinei šventei. 22.30 Laisvės alėja.
22.45 Tai bent šou. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Videokau kas.

TELE-3
7.00 CNN naujienos 7.30 Anglų k. 

pamokėlė. 7.33 Muzika. 8.00 Animac. f.
9.30 Aerobika. 10.00 Jojimo varžybos, 
11.05 Filmas “Sanla Barbara” . 11.55; 
14.57 Anglų k. pamokėlės. 15.00 Animac. 
filmai. 16.55 V Disnėjaus filmas. 17.40 
Muzika. 18.30 Šiaulių TV programa. 19.00 
Naujausios žinios, 19.20 Anglų k. 
pamokėlė. 1925 Filmas 'Septynios dienos 
po žmogžudystės". 21.00 CNN naujienos. 
21.30; 23.31 Angių k. pamokėlės. 21.33
911.22.30 Filmas "Boni ir Klaidas: tikroji 
istorija. 23.34 Muzika.

OSTANKINO TV
8.20 Oesia ir kompanija. 9.30 Keliautojų 

klubas. 10.20 Amerika su M. Taratuta.
12.00 Filmas-spoktaklis Vedybos". 14.00 
Naujienos. 14.25 Bridžas. 14.40 Biznis.
15.10 Koncertas. 15.20 Olesia ir kompanija.
15.50 Laikas. 16.30 TV memuarai. 16.50 
Technodromas. 17.00 Naujienos. 17.20 
Rusijos pasirinkimoaidai. 17.40 Žmogus 
ir įstatymas. 18.10 Apie orus. 18,15 Amerika 
su M. Taratuta 18.45 Stebuklu laukas.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 fteklama.
20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 
Savaitės žmogus. 20.55 TV men. f. " Mario 
- privalus sek lys "' 5 scr. 21.55 Privatininko 
abėcėlė. 22.05 Sergejus Rachmaninovas.
Du gyvenimai". 23.00 Naujienos. 23.25 
Politbiuras. 24.00 Koncertas. 0.40 Autošou.
1.10 Muzikine programa. 2.15 Spaudos 
ekspresas.

Šeštadienis, spalio 30 d.
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Žinios 9 05 Programa vaikams 

"Vyturiams ir paledžiukams". 10.00 
"Didžiosios Britanijos kasdienybe". 10.30 
Krikščionio žodis. 10,40 Santarvė. 11.30 
Mūsų kalba. 12,00 Sveika, Prancūzija.
12.30 Animac. f. 13.35 Koncertuoja 

llvinas". .14.10 Anęjlų informacinė   • , ■
programa " Žemės byla' . 14 40 Pasaulio 
sportas. 15.35 Iš vakarų pakrantės 16.00 
Baltarusių programa. 16.10 "Auksas ir 
purvas", TV melodrama. 8 ser. 17,00 
Sveikinimai. TV albumas. 18,00 Naujienos. 
Nuomones. 18.30 "...teturiu tėvynes 
m e i l ę 19.15 Animac. f. 19.25 Grupės 
"Fojė" koncertas Koncertų ir sporto 
rūmuose. 21.00 Panorama. 21.30 Po savo 
stogu Provincija, 22.15 TV detektyvinis 
serialas "Senis"-"Tiesa". 23.t5 Vakaro 
žinios. 23.30 Nakties spalvos. 24.00 Roko 
žvaigždes.

TELE-3
9.00 Animac. filmai. 11.00 Muzika. 

12.25; 14 45 Angfųk. pamokėlės. 12.40 
Amerikietiškas futbolas, 13.00 Boksas

14.00 Kalnųslidinėjimas. 15.05 Futbolą 
be sienų. 16.00 Filmas "Going Under'
17.20 Muzika, 17.45 Amerikos žvaigždės 
18.15Anglųk. pamokėlė. 18.30Muzikim 
laida "Viskas!" 19.00 Naujausios žinios 
19.25 Filmas "Vinstonas Čerčilis". 5 sei
20.20 MTV. 22.00 Filmas "Opportune 
Knocks", 23.37 Muzika, 24.00 Suaugusiuji 
klubas.

OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15. 8.30 Eteryje "Mir'

9.55 Muzikinis kioskas. 10.25 TV šoi 
“50X50". 11.45 Valdžios veidai. 12.0( 
Men. f. "Tykusis Donas". 3 ser. 14.0( 
Naujienose! 4.30 TV men. f. "Pep.: 
Ilgakojinė” . 7 ser. 15.00 Pinigai ir politika
15.30 Sporto programa. 16.10 Raųdonasi. 
kvadratas. 16.50 Animac. f. 17.05 Saunusi 
septynetas. 18.00 Triptikas. 18.45 TV men 
f. 'Stingrėjus". 2 ser. 19,40 Labanakí 
vaikučiai. 19.55 Reklama 20.00 Naujienos
20.35 Programa. 20.40 TV men. f. ‘‘Džen 
karas". 3 ser. 21.40 Rodo studi 
"Rezonansas". 22.00 Meilė iš pirm 
žvilgsnio. 22.40 Apieorus. 22.45Anima
I. suaugusiems. 23.00 Naujienos. 23 2 i 
Pasaulio šachmatų pirmenybėse. 23.: , 
TV men. f. "Dekalogas-6".0.35Švęlnus 
metas-93.

Sekmadienis, spalio 31 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kris

9.35 Lietloto. 9.40 Programa vaikan
10.15 “ E gatvė". 71 ser. 10.40 Laisvos 
alėja: sekmadienis. 11.05 Visko po trup
II.15 Krepšinio pasaulyje. 12,00 Vie '5 
pasaulis. 12.30 Menora. 12.50 Ges: 5
13.20 Sveikinimų koncertas. 14.30 Lietu 
lygos futbolo čempionatas. "Panerv . 
’’Inkaras". 16.15 Animac. f. 16.25 Le 
lenkų kalba. 17.00 Pažengus 2000-uo;
17.55 Žinios. 18.00 Simono Dauk, v 
gimimo 200-ujų metinių iškilm go 
minėjimo transliacija iš Šv. Jono bažny |
20.00 Japonijos serialas “Japo 4  
Japonija...” 2 ser. 21.00 Panorama. 2 pi 
Susitikimas su aktoriumi Alekse; 
Petrenka. 22.15 "Sprogimas”. Amerfki 
komedija.

TELE-3
9.00 Animac. filmai 11.00 Krep n 

pamokėlės. 11.15 Langas j g e r t
11.45 Anglų k. pamokėlė. 12.00 M.
12.40 Elsa Klensch mados. - j.ot| 
Koncertas. 15.50 Gyvūnijos paso
16.50 Stebuklingas V. Disnėjaus pas
17.45 Ansamblio ‘ Nemunas" kone-'
18.10 Muzika. 16.35 Anglų k. pam
18.50 Horoskopas. 19.00 TELE-J 
naujienos. Kitos žinios. 19.25 ABC 
"Apgautasis” . 21.10 Filmas. 
Džentelmenu šou.

OSTANKINO TV
8.30 Iš ryto, ankstėliau. 9.00 K si v 

namuose. 9.30 Sportloto. 9.45 Gucrual 
ir gudruolės. 10.25 Piligonas. 1C ii 
šou ”50X50” . 11.55 Nekeli ie| 
pasfabos... 12.10 Solo. 12.30Prc, cM
13.00 Prancūziška virtuvė jums. 13iJ 
Dok. f. 14.00 Naujienos. 14,20 
"Mir ". 15.00 Keliautojų klubas. 15.50 3/ 
amatų medis. 15.55 Animac.filmą E5| 
Panorama. 17.30 TV locija 
Naujienos. 18.00 Gyvenkite ir dži; 
Susitikimas su I. a. J. Jevdokimc v 
Apieorus. 19,05 LIK-93. 20.55R o k
21.00 "Sekmadienis" 21.45 Зров 
savaitgalis. 22.00 Matadoras 23Ш 
Naujienos.23.20 Programa.23 vt j  
žvaigždė naktiniame eteryje.

■7 Я

PALYDOVINĖ IR ŠVT 
PROGRAMA

Ketvirtadienis, spalio 28 d.
18.30 MTV. 19.20 Pirk, vriicj 

informuok. 19 30 Studijoje 
programa. Laida vaikams. 19.50 Susi 
kimai. 20.50 Filmas "Prašvie- ’ j n;
22.40 Kartojamos žinios Ir 
parduok, informuok". 23.10 Baltijos 
programa. Jauni jauniems. 23 30-lj 
Rež. S, Leonėsfilmas “ Dėl keliųdolt

Penktadienis, spalio 29 d.
18.30 MTV. 19.00 Žinios 19) 

Olandų savaitė. 19.50 "Teat cnas| 
jusieji? 20.10 Pirk, parduok intorrtj
20.20 Nuotykių filmas "Konanas ■ Я 
vėjas' (akt. A, švarcenegens! 7 
Kartojamos Žinios ir “Pirk, parducM 
formuok". 21.55-2.00 Pa'yddj 
programa.

KABELINĖS TV PROGRAM] 
в kanalu

; b

Ketvirtadienis, spalio 28 n 
20 00 Animac. t 

melodijos” . 20 55 Msn f 
labirintas” 22 40 Mon t
krabas

numeniKitas laikraščio 
išeis ketvirtadieni, 
lapkričio 4 dieni

Į  ryt
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Birutė Kybartienė

Laikraštis platinamas Akme
nėje, Joniškyje, Kelmėje, 
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antradieniais ir ketvirtadieniais
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