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PETRAITIS UZ 
LANDSBERGĮ 

UŽDIRBA BEVEIK 
PENKIS KARTUS 

DAUGIAU
Tai •• ne žurnalisto išmonė. Tai - faktas! R espublikos Aukščiausiosios 

arybos pirm ininkas Vytautas Landsbergis per m ėnesį uždirba 
štuonio lika tūkstančių rublių, o Valstybinio Televizijos institu to generalin is

Lektorius Visvaldas Petraitis per aštuonis šių metų m ėnesius į nuosavą 
enę susižėrė net 717050 rublių. Jo pavaduotojas ponas Klimas gavo tik 
putj mažiau. Tai bent algelės! Ga' ir kitų instituto darbuoto jų algos 
panašios j viršininkų? Kiek solidesnį atlyginim ą gauna tik truputį žemesnio 

rango viršininkėliai. O eiliniai inžinieriai, Kiti žm onės? Jų alga išaugo tik 35 
artus, o pavyzdžiui, m inėto jo Petraičio - net 261 kartą.

Kaip tai atsitiko? Parašysime kitą kartą.
G in ta rė  BRUŽAITĖ

ANONSAS
KAIP G R EITA I ĮKU R TI A K C IN Ę  B EN D RO VĘ?

A p ie  ta i  - k ita m e  "A u š ro s  a lė jo s ”  n u m e ry je , ■

PROKURORAI ZADA PRADĖTI

Tokia m intis praėjusį ketvirtadienį 
pagaliau švystelėjo Lietuvos 
Respublikos kontrolės
departamento Šiaulių apygardoje. | 
Čia, vyriausiosios kontrolierės 
kabinete, susirinko Šiaulių miesto, 
Joniškio, Radviliškio ir Kelmės
rajonų vyriausieji prokurorai, 
po lic ijos komisarai arba jų
pavaduotojai. Gaila, kad čia nebuvo 
Šiaulių rajono vyriausiojo prokuroro 
Jono  Krutkevičius nei jo
pavaduotojo pono Builio, kuris, 
sako, apie šį susitikim ą žinojo, nes 
buvo kviestas. Todėl ir liko nežinoma 
jų nuom onė aukštėliau parašyta 
m intim i. Ką gi...

Kokios dabar sąlygos 
nešvariam bizniui - tai geresnių ir 
negali būti! - pastebėjo apygaidos 
vyriausioji kontrolierė V. 
Pluščiauskienė. - Akcin ių bendrovių 
ir valdiškas turtas daug kur taoo 
bendru. Kodėl?

Vyresnysis kontrolierius Jonas 
M ickus kalbėjo apie sąm oningą 
nuosavybės atstatym o vilkinimą.

- Manau, turėtų būti griežta 
prokurorinė priežiūra,- pasakė jis. - 
Žem ės savininkai pyksta, kreipiasi j

DIRBTI
valstybės kontrolierius, kaip į 
paskutinę instanciją Prokurorai
galėtų pasižiūrėti...

Susitikim e dalyvavę prokurorai 
linkčio jo galvomis, pritardam i šiam ir 
kitam klausimui. Susitikim as vyko 
draugiškai, abipusiai naudingas. Ten 
besėdėdam a šio rašinio autorė 
tiesiog gėrėjosi jai puikiai savo 
darbais pažįstamų prokurorų
joniškiečio A lb ino Bam balo ir 
š iauliečio Anatolijaus Mirnyj 
žodžiais. Kažkodėl p ra m in ė
kėdainiškį prokurorą, kuriam  u ^ e k o  
drąsos ir noro suserhti nemažą 
grupę reketininkų. Ką apie tai m ąsto 
pas V. P luščiauskienę s u s ir ik ę  
prokurorai? Žodžiu, mąstyti yra 
viena. Lauksime konkrečių darbų. Ir 
apie reketininkų susėm imą, ir apie 
valstybės turto vag ių  atinavim a į 
teismą, ir kitą prokurorišką darbą. O 
su valstybės kontrolieria is nutarta 
bendrauti. Sutana laiku daryti 
bendrus netikėtus reidus 
patikrin im us • grobstym o,
kyšininkavimo, ta rnyb in io  apla idum o 
faktams, ekonom iniam s
nusikaltim am s išaiškinti. Be to, 
num atyta bendruose pasitarimuose

pateikti konkrečius pasiūlym us dėl 
įstatymų tobulin im o, tikrin im o 
m edžiagų kokybės ir kita.

FAKTAI IR SKAIČ IAI 
PAMĄSTYMUI. Per š ių  m etų 
p irm ą jį pusm etį apyg a rd os 
k o n tro lie ria i t ik r in o  52 o b je k tu s  ir  
p ro ku ra tū io m s  perdavė  25 
m edžiagas. T ikė tas i, kad bus 
iške lto s  bau dž iam os ios  Dyios, 
s tam b ūs  va ls tyb ė s  tu rto  vagys 
pak lius  į n u s ika ltė lių  suolą.

L iepos, ru g p jū č io  ir rugsė jo  
m ėnesia is  p roku ra tū ro m s
pe rduo tos  da r 8 m edžiagos.

Ka ip reagavo  p ro ku ro ra i?  Per 
p irm ą jį pusm etį paga l va ls tybės 
ko n tro lie rių  m edžiagą iške ltos  
p en k ios  bau dž iam os ios  bylos. 
Viena jau nutraukta . Tačiau 
va ls tyb ė s  ko n tro lie rių  in ic ia tyva  
vė l a tnau jin ta . Per aukš tė liau  
m inėtus m ėnesius p roku ra tū ro se  
iš ke lto s  3 bau dž iam os ios  bylos. 
A p ie  pa tekus ias  Į te ism ą 
baudžiam ąsias by las duom enų

B iru tė ABROMAITYTE

naujienų 
šiupinys

Lietuvoje sovietin ia i rubliai 
lyvartoje bus tik iki šių metų 
gsėjo 30 dienos. Nuo spalio 1 
enos juos pakeis laikinieji p in igai - 
indrieji talonai.

Turimus rublius galim a pasidėti j 
jpom u jų  bankų sąskaitas arba 
siog pasikeisti. Keitimas santykiu 

Per savaitę tą galim a padaryti, 
rugsėjo 30 d ienos nespėję 

asikeisti rublių, nusim inti neturėtų: 
nkai juos keis ateityje, tik rinkos 
auojam u santykiu.

Praėjusį šeštadienį Vilniuje įvyko 
antaros už dem okratinę Lietuvą” 
nferencija, kurioje dalyvavo ir 
uliečiai, Iškilm ingoje aplinkoje 

Sporto rūmų scenos stovėjo 
e tris šim tus samariečių. Su jais 

šiauliečiai A. Sėjūnas, V. 
lietienė, J. Genys, A. Kliunka J 
ubas, V. Šniuolis... Busimieji 
ididatai j Seimą prisiekė dirbti 
uvai ir, m onsin joro A. Svarinsko 

bedami, raštu tai patvirtino. Po 
■ im ingos giesm ės "Lietuva 
In g r  salės kam pe netikėtai 
Įka m b o  daina, kuri v is 
Irėdam a apėmė visus dalyvius, 
le s a , kad ji liko nebaigta. Nors 
pnės ir nežinojo gerai žodžių, 
dainavo visi: ge ltona spalva - tai 

žalia - tai laukų spalva, 
|o n a  - tai m ūsų kraujas, kartu 
I t a l  Lietuva.
B"reČiadienj Lietuvoje paminėta 
K  genocido diena.

SU RAUDONĄ SPALVA MĖGSTANČIAIS 
PAVOJINGA ŽENGTI I PRIEKI.

NE VIENOJE PASAULIO  
VALSTYBĖJE PRIEŠ RINKIM US 
NEKYLA KAINOS. PAS MUS, 
G ALIM A SAKYTI. PER SAVAITĘ 
JO S IŠAUGO BEPROTIŠKAI 
DAUG ! KODĖL? KA S TAIP 
DARO?

- Tai - sabotažas, m onopo listų 
savivalė, - neseniai tarstelėjo Š iau
lių apygardos vyriausio ji kontrolie
rė V irg inija Pluš-čiauskienė. Tą 
išg irdau ir p irm adienį Šiauliuose 
vykusiam e susitikim e su Respubli
kos A ukščiausiosios Tarybos 
deputatu G edim inu Vagnorium i. 
Malonu, kad žm onių č ia atėjo labai 
daug Vadinasi, norinčių iš raudo
nosios m afijos nasrų ištraukti trokš
tančios atgimti, pakilti ir tvirtai a tsis
toti Neprik lausom os Lietuvos ūkj 
dar yra. Š iauliečius jaudino ir sudė
tingesni. ir paprastesni dalykai. 
Klausimų pateikta labai daug. 
Jiem s nesuprantam a, kodė l ponas 
Ašm ontas už kilovatvalandę elek
tros energijos nutarė lupti net 3,5 
rublio. Negi savikaina išaugo net 
penkis kartus? Anot pono Vagno
riaus, jo skaičiavimais, būtų užtekę 
dviejų rublių arba net mažiau.

Kodėl paleistos šnekos apie at
lyg inim ų įša ldym ą? Kas tuo s u in te -. 
resuotas? Matyt, tok ių  yra! Šie 
trokšta supykinti žm ones, kad neitų 
jie j rinkimus.

- Neis žm onės į Se im o rinki
mus, vėl liks viskas kaip buvę, - 
taikliai pastebėjo eksprem jeras. - 
Kai kas net trins rankas iš dž iaugs
mo.

Anot pono Vagnoriaus, d idžiau
sia m ūsų problem a - bevaldystė. 
Reikėtų sutvarkyti valdžią. Jos ne
turim e I Ar dirba kaip turėtų dirbti

prokurorai? Ar normalia; funkcionuo
ja teisėsaugos sistema? Ne. Reikėtų 
visa tai sutvarkyti. Tik tuom et eitume 
link ekonom inio pakilimo. Mums 
nepavyko su ku ri valdžios, kokia 
Šiuo d ei u yra civilizuotose valstybė
se. Kur užsienyje yra šneka, kad val
dininkas nevykdė kokio nors įstaty
mo?! O pas mus - šim tai pavyzdžių, 
kad taip yra.

Antanas Terleckas priekaištavo 
G. Vagnoriui, kad šis aplink save pa
liko "raudonuosius". Tai buvo 
didžiausia jo  klaida.

- Ką aš galėjau padaryti? Pasau
lio valstybėse premjeras pats renkasi 
kom andą, pats atleidžia praradusius 
pasitikėjimą. Ar aš galėjau atleisti 
Baldišių ar Ašm ontą? - retorinį 
klausim ą iškėlė G. Vagnorius

Taigi. Ponas V agnorius neturėjo 
teisės atleisti ne tik minė- j  personų, 
bet ir Dobravolskio, Čilinsko, kitų 
draugų.. Kodėl? J is  - priklausomas. 
Nuo apie pusantro š im to deputatų, 
kurie kiekvienas savo suvokim u ir 
protu valdo Lietuvą. Kiek žmonių, 
tiek - nuomonių. Vienos nuomonės, 
v ieno žm ogaus - Prezidento, daugu
ma Lietuvos žm onių nenorėjo, nes 
paprasčiausiai nesuvokė, kad to  i -  
bai labai reikia! Jų pačių labui ir ge 
rovei.

O ką dabar gali ponas Abišala? 
Jis beprotiškai sukėlė kainas? 
Vyriausybė - kolegialus o rgana i. 
Viskas sprendžiam a rankų pakėlimu. 
Dauguma šių rankų - su raudonom s 
pirštinėmis. Raudona spalva - pavo
jaus spalva. Su šią spalvą m ėgstan
čiais pavojinga žengti j priekį.

jdom u, kad ponas G edim inas 
Vagnorius rinkim uose j Lietuvos 
Seimą nutarė susigrum ti su

buvusios bolševikų partijos lyderiu 
A lgirdu Brazausku. Dievas tegul 
padeda Gedim inui Vagnoriui, nes jis 
m ąsto logiškai, d irba logiškai,

nuosekliai ir v isų  L ietuvos žm onių  
labui.

B iru tė  KYBAR TIENĖ

R o m ua ldo  STRUO G OS nuo tra u ka



KAI PINIGAI KALBA, TIESA 
TYLI

Piniginė
Skaitant pamokym us, įstrigo 

poe to mintis: šaltom  rankom ir 
Šalta š irdim i negalima statyti 
namų, glausti moterį, rašyti 
eilėraštį. Namas bus kreivas, 
kūdikis g im s luošas, eilėraštis - 
to lim as ir besielis. Šaltom is 
rankom is ir šalta š irdim i reikia 
skaičiuoti p inigus G aunam us ir 
išleidžiamus. O kas tuom et, jei 
valstybę, jos žm ones krės ir 
d re b u s  atvirkštine banga? 
Šaltomis rankom is ir širdim is 
gam inti ir g im dyti luo te lia i statys 
bedvasius, negyvus namus, 
kuriuose slankios ar tūnos supuvę 
žodžiai, spengs ir cyps vidinių 
santykių įtampa, artimieji skriaus 
vienas kitą išdavyste ir 
nepatikim um u. Čia nebus gražių 
m inčių ir darbų. Tik degančios 
rankos ir karštlig iškos širdys 
skaič iuos ir kaups, glostys ir dėlios 
pinigus. D idelius pinigus. 
G aunam us ir išleidžiamus. Kokia 
beviltiškai skurdi ir nyki tokia 
valstybė! Viešpatie, nustum k Įkyrią 
mintį, jog šitaip aš mąstau apie 
savo tėvynę Tėvynę, Lietuvą!

Mūsų atstatytoje valstybėje 
labai keistai surėdyta valdžia. Ji 
ta ip  paskirstyta ir sumazgyta, kad 
m iesto deputatam s neleidžiama 
skirti m okesčių rinkėjų ir sergėtojų, 
pinigų skaič iuoto jų ir laikytojų
vadų, Skyrim o ir lik im o žodelis 
atskardena iš ten, iš sostinės, kur 
v ieni kitus, ta ip seniai savus ir 
išbandytus, puikiai pažįsta ir žino. 
M um s palikta didelė teisė raustis 
atmintyje ar blaškytis tarp 

- la ikraščių puslapių, ieškant ar
prisimenant, ką rašė, manė ar 
ka lbėjo šių įstaigų galvom is tapę 
žm onės. Sakykim, dabartin is
šiaulietis m okesčių inspekcijos
vadovas Radavi.čius jau priėš
nemažai metų, būdam as -finansų-’ 
skyriaus vedėju, skelbė
stulb inančius tarybinės finansų 
sistem os rodiklius, šiais skaičiais 
užtarnaudam as partiniam ir 
taryb iniam  aktyvui ne vien
raudonų vėliavų svaigų šlamėjimą, 
vien i-k itus,-~ ia ip. seniai s a v u s - it—

bet ir delną raminančias solidžias 
premijas. Ištisus du dešimtmečius 
valstybinio banko valdyto ja dirbanti K. 
G erasimenko jsim inė jos asmenybei 
skirta galinga spaudos reklama prieš 
rinkimus j LTSR Aukščiausiąją ar 
m iesto savivaldybės tarybas. Ir visai 
nesvarbu, kad nepavyko atsisėsti j 
deputato kėdę, tačiau karališki mostai 
ir pažadai, noras dirbti ir aukotis 
niekados neišdils iš atminties ir 
amžiams liks mūsų širdyse. Liks kartu 
su kita valdyto jos aistra - didele meile 
sportui. Taip jaukiai šeimyniškai 
skam ba tinklin io federacijos vadovų 
pavardės - V. Volkovas, K. 
Gerasimenko, Kumko. Įsivaizdubju, 
kokius galingus šuolius, grakščias 
žuveles" dem onstruoja federacijos 

vadai žaidim o ir veiklos aikštelėse. 
Aišku, iš kišenių išėmus savas 
pinigines. Kad jstengtų pašokti. 
Žinoma, jei reikia ir yra kam, užtvoja 

kabliu ', tačiau visada 
nepriekaištingai ir patikimai stato 
užtvaras. Sau, savo partiečiams ir 
artimiesiems.

Mokesčių inspekcijos viršininkas 
m iesto deputatam s retsykiais 
pasirodo Jis nepaprastai ramiu, 
v ienodu balsu užm igdo savivaldybės 
tarybą žiniomis, jog, parduodami 
prekes už valiutą, m iesto biznieriai 
nejmeta ne vieno cento j bendrą 
kišenę, jog  inspekcijos tarnautojai yra 
tokie stropūs, reiklūs ir sąžiningi, kad 
nėra kam ne tik pagrūmoti, bet ir ištarti 
griežtesnį žodį. Priežasčių bent vieną 
nubausti ar atleisti nebuvo, nėra ir be 
abejonės nebus. Puikaus jų  darbo 
skonį galėčiau paskaninti skaičiais, 
tačiau nenoriu sugėdinti personalin ių 
įm onių atstovų, kurie beveik tris kartus 
mažiau moka m okesčių j biudžetą už 
m ane pačią. Apie uždarų akcinių 
bendrovių įnašus j m iesto piniginę 
Šiaulių istorijai garbingiau nutylėti.

M iesto piniginės šeimininkę, 
ilgametę banko vaidyto ją K. 
Gerasimenko, savo rankomis 
g losčiusią ne vien pasaulio 
proletariato vado išd idžią galvą ir 
neabejoju glostysiančią tautos dainių 
veidus, pirm ą ir vienintelj kartą išvydau 
m iesto savivaldybės salėje tribūnos
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sunkiai apglėbtą. Tai buvo 
įsim intinas vakaras. Kelios dienos 
po  to, kai buvo pakeista 50 ir 100 
rublių banknotai. Tuometiniai 
m iesto vadai tą naktį, kai visą 
Lietuvą virkdė ų šiurpino niekieno 
nelaukta žinia, kietai ir 
nerūpestingai miegojo. Niekas jų 
nepris-minė ir neoajuto pareigos bei 
būtinyoes pranešti apie banknotin| 
M askvos triuką. Apie tai jie sužinojo 
paskutiniai, gerokai po to, kai 
"d idys is " darbas buvo beveik 
baigtas. Och, ir triūsė tą  naktį 
pardavėjos, piniguočiai ir pačios 
bankininkės! Kad taip triūsių visi! 
Kasdien ir iki šiol! Vienas pilietis 
gyrėsi, . kad pirmasis mieste 
sugebėjo išsikeisti tris šim tus 
tūkstančių rublių j pustrečio šimto, 
o po to savaitę mito validoliu ir 
raminančiais dėl prarastos sumos. 
Pati valdyto ja miesto deputatams 
prisipažino, jog, išgirdusi netikėtą 
žinią, pirmiausiai nemažą pinigų 
sum ą liepė pasikeisti pačiom s 
banko tarnautojoms. Kiek ir kaip jos 
keitėsi, težino ponas Dievas. Nors 
ilgai deputatai skaičiavo, m intinai ir 
pirštais atlikinėjo įvairius da lybos ir 
sudėties veiksmus, jų skaičiavimai 
nelabai sutapo su valdyto jos 
pateiktom is sumomis. Tapo aišku, 
kad su kiauru maišu vėjo 
nepagausi. Po to įvykio daugiau 
bankų darbu niekas nesidomėjo. 
Matyt, vieni suprato, kad zuikio 
dantys vilkui nebas ūs, o kiti - savo 
turėdam as - kada norėdamas.. 
Turėti savo ir būti savu lemta ne 
kiekvienam. Su vienais ir kalba 
maloni, ir širdis jautri, ir paslaptis 
netyli. O su kitais? Tų galimybių 
ribos - plačios Sakykime, dideio 
pačios valdyto jos prerogatyva teikti 
verslin inkams paslaugas be 
garantų, skirti kreditus savo 
nuožiūra. O jei nereikalaujame ir 
nėra firm ų registravimo dokumentų 
ir indėlių slaptum o9 Reketo ausys • 
stačios, akys plačios. Nespėjai 
apsidairyti, žiūrėk, jau "Labas, čia - 
aš !"

Taigi, kas mūsų mieste valdo 
šaukštą, lovą ir piniginę? Viena 
tvirtai ir aiškiai galime pasakyti: 
m ūsų mieste rinkimų Sąjūdis 
nelaimėjo, m iesto taryboje Sąjūdžio 
žm onės daugum os neturi, 
pagrindin ių miesto gyvenim o šakų 
Sąjūdis nevaldo.

V irg in ija  LADIETIENĖ

JIEMS ŠIRDIES 
NESKAUDA

Po vasaros atoslūgio vėl pradėjo virti darbas Šiaulių miesto taryboje. 
Paskutinėje pavasario sesijoje jvertinę "kuk lią " valdybos pareigūnų veiklą 
aprūpinant ir apsirūpinant butais, deputatai pareiškė nepasitikėjimą dviems: 
tarybos pirm ininko pavaduotojui M. Končiui ir butų skyriaus vedėjui S. 
Bendikui, Tačiau vienos frakcijos pagrindu sudarytas prezidiumas 
pasitikėjimą praradusį deputatą гэ  tik laiko sekretoriato vedėju, bet ir 
pavedė laikinai eiti aukščiausio miesto valdžios tėvo • tarybos pirm ininko 
pareigas Todėl kai kuriem s deputatams ir, manau, daugeliui jų rinkėjų oar 
mažiau lieka vilčių, kad kada nors turėsime valdžią, kuriai piliečių reikmės 
rūpės labiau už savą gerovę. Gal dėl nusivylimo, o gal ir del svarbesnių 
reikalų ar pareigos jausm o stokos daugelio kom isijų posėdžiuose nebuvo 
kvorumo. Pavyzdžiui, savivaldos ir teisės kom isija (pirm ininkas A. 
Puklevičius) nesugebejo įvykdyti tarybos pavedim o parengti 
rekomendacijas dar kovo mėnesį nuosekliųjų Sąjūdžio deputatų frakcijos 
iškeltu klausimu dėl Šiauiių m iesto policijos ir prokuratūros prasto darbo. 
Pagaliau iš Vidaus reikalų ministerijos pavyko sulaukti vienos policijos ; 
akcijos (vertinimo. Už o o lir  jos veiksmus, kuomet vasaryje okupacinė į 
kariuomenė kratė nepriKidUSomos Lietuvos piliečių sodybas ir sodus, vyr. 
komisarui R. Vaitiekūnui pareikštas papeikimas tik po  pusės metu. Kodėl? 
Greičiau reaguoti atsisakė deputatų dauguma. Ir dabar vis delsiama... 
Policijos ir prokuratūros vadai - ramūs. Turi užtarėjų ir rėmėjų. Piliečiai vis 
kreipiasi, kad policija jų negina, nusikaltėlių neieško arba jų nebaudžia, o 
kartais ir visai atvirai stoja jų pusėn. Kodėl taip?

Ne taip seniai kultūros ir švietimo komisija svarstė vieną ginčytiną 
klausimą. Miesto valdyba per teismą iškeldina ‘ ‘T itnago" redaKciją iš 
patalpų (Aušros aleja 15), jų užimtą kambarj a tiduodam a "Š iaulių kraštui". 
Posėdyje dalyvavę vicemerai priekaištavo redaktoriui A. Narbutui už jų 
išvadinimą spaudoje "raudonais". Atrodo, valdininkai neturėtų tokių dalykų ; 
painioti, įsižeisti. Ar ne jų teikimu m iesto tarybos prezidium as Šiuose 
rūmuose patalpas išnuom avo tik kom partijos šulų sudarytom s UAB 
"Šiaulių kraštas" ir "Vara” ? Pati kompartija (dabartinė LDDP) iki šiol 
tebesinaudoja Filharmonijai skirtom is patalpomis. Netvirtinu, kad A. 
Narbutas teisus. Gal tai aplaidumas, gal pasiduota spaudim ui, gal kuo nors 
susigundyta, o gal ir simpatijos buvusiems?.. Galima tik spėlioti. Tegul \ 
vadus teisia jų pačių sąžinė. Aukštėliau minėta kom isija re k o m e n d a vo ^
‘ T itnagui" suteikti kitas patalpas.

Iš visų paskutinėje sesijoje svarstytų klausimų norėčiau aptarti tik vieną: 
važiavim o miesto autobusais kainas. Būtų labai reikalingos ekonomikos 
kom isijos (pirm ininkas K. Žvirblis) išvados Bet ši kom isija savo darbo 
neatliko. Autobusu parkas savo lėšų netaupo (ape tai buvo rašyta "Aušros 
alėjoje"). Vairuotojai, žinoma, dirba sunkų ir reikalingą darbą, bet jų vidutinis 
atlyginimas • 12 tūkstančių rublių! Ne ką daugiau (apie 13 tūkstančių rublu) 
uždirba aukštosios m okyklos profesorius, mokslų daktaras' Taigi 
pagausėjusios pajamos (autobusų parkui skiriamos ir do tacijos iš m iesto 
biudžeto!) šioje įm onėje paprasčiausiai pasidalijamos, o technikos jsigijimui 
ir remontui jų skiriama vis tiek nepakankamai. Matyt, bus džiaugiamasi 
gerais atlyginimais ir poilsio bazėmis, kol sulūš paskutinis autobusas. G 
paskui? Darbo birža? Gal reikėtų dotacijas skirti tik apm okėjim ui už naują 
techniką ar atsargines dalis, o neatiduoti jų nekontroliuojam am  švaistymui. 
Keista, bet daugum a deputatų jok ių  argum entų nesiklauso ir pritaria 
m onopolistų reikalavimams. Todėl nuo spa lio  1 d. vienkartinis talonėlis 
kainuos 5 rub., o m ėnesinis bilietas - 200 rub., toks bilietas tik darbo 
d ienom is - 160 rub., bilietas pensininkam s - 150 rub. Mokėsim e ir dar 
daugiau, je igu nepareikalausime, kad deputatai susimąstytų del kai kurių 
piliečių vis besipučiančios kišenės. Gaila, kad išsirinkom e per daug turtingų 
deputatų, kad jie nesupranta varganos daugelio mūsų padėties. H

Jonas GENYS * 
Š iau lių  m ies to  ta ryb o s  depu ta tas 1

Rugsėjo dvidešimt pirmoji - Šiaulių diena. Šventė - miesto i 
gatvėse ir  Saulės mūšio lauke.

i*Romualdo Struogos nuotraukos. 4



AUSTRALIJOJE VADOVĖLIU DAUG

apie Australiją Lietuviukai buvo 
sužavėti m okyto jos betarpiškum u ir 

[paprastumu.
- Daugelis m okym o problem ų 

lyra panašios, - pasakė ponia Rūta.
I- Lietuvos mokiniai yra žingeidūs. 
| l  ie - santūresni ir ramesni. 
ivJeklykauja kaip M elburno 
[gimnazijos auklėimiai 
! Mūsų viešniai patiko švarios ir 

[jaukios klasės, tačiau -nusivylė 
(mokymo priem onėm is ir technika, 

i nustebusi, kad mūsų m okyklose 
ienam dalykui skiriamas tik vienas 
adovėlis. Australijoje tam pačiam 
lalykui ir tai pačiai kiasei skinu 
adovėlių yra daug. O m okyto jas 
enkasi tą vadovėlį, kuris, jo  
lanymu, ' yra tinkam iausias, 
okytojas turi -teisę koreguoti 

fogran.ą , nes jam  svarbu galutinis 
darbo rezultatas - m okinių žinios, 

iustralijoje darom a viskas,' kad ir

ne toks gabus m okinys išmoktų 
kiekvieną dalyką Todėl nuolat 
m okyto jo dėmesio centre yra silpniau 
besimokantis vaikas. Klasėje 
m okym as yra diferncijuojam as: 
nevienodų gabum ų m okiniai atlieka 
skirtingas" užduotis. M okiniai su 
vystym osi sutrikim ais gali m okytis ir 
kartu, tačiau dažnokai su vienu tokiu 
m okiniu d irba net keli specialistai.

Australijos m okyklų vyresnėse 
klasėse, naudojam a labai daug testų 
m okinių gabum am s ir in teresams 
nustatyti. V ienuoliktų klasių m okiniai 
dvi savaites d irba ' pagal būsimą 
profesiją, žodžiu, tikrina save, ar 
sugebės tą darbą dirbti. Dvyliktų 
klasių m okiniai atlieka daug užduočių 
raštu,' kurias peržiūri Švietim o 
m inisterijos kom isijos, o  jos šių 
užduočių atlikimą lyg ina su kitom is 
m okyklom is ir nustato vertin im o 
kriterijus baigiam iesiem s egzami-

ŠIAULIUOSE LANKĖSI 
VIEŠNIA iŠ AUSTRALIJOS PONIA 
RŪTA KENNY, DIRBANTI MOKY
TOJA MELBURNO KATALIKIŠ
KOJE MERGAIČIŲ GIMNAZIJOJE. 
JI PABUVOJO 11-oje, 12-oje, 18- 
o je VIDURINĖSE MOKYKLOSE, 
DALYVAVO MOKYKLOS VADOVŲ 
PASITARIME.

Rūta Švambarytė-Kenny, gimė 
Ukmergės apskrityje, Želvos 
miestelyje. Tėvas čia dirbo 
pradinės m okyklos vedėju mama 
mokytojavo. Baigiantis karui, 
b ijodam a deportacijos j Sibirą, 
Švambarių šeima pasitraukė "j 
Vakarus. Vėliau išvyko j Australiją. 
Ten Rūta baigė mokslus. Tapo 
storijos ir geografijos m okyto ja 
S u kū re . šeimą, užaugino dvi 
dukras.

Mūsų mieste viešnia stebėjo 
pamokas! Pati jas vede, pasakojo 
mokiniam s angliškai ir lietuviškai

nams. kurių metu mokiniam s
pateikiama daug vienodų
klausimų. Todėl stojamųjų 
egzaminų j aukštąsias m okyklas 
laikyti nereikia Tačiau mieliau 
priimami j tokias m okyklas ir vėliau 
įdarbinam i privačių m okyklų
auklėtiniai.

Viešnia iš Australijos teigiamai 
vertino mūsų m okyto jų dalykinį 
pasirengimą, tačiau pasigedo žinių 
perteikimo m etodikos įvairovės.'
įdom u, kad ponia Rūta Kenny 
pajuto, jog mūsų m okyto jai yra 
pasyvoki, vertindami dabartinę 
politinę situaciją ir ugdydam i 
m okinių pilietiškumą.

Nuoširdus ačiū poniai Rūtai už 
malonias susitikimų valandas ir 
tikime, kad ji atvyks į'Š iaulius dirbti 
bent vieneriems metams.

Petras IVOŠKUS
11-os vid. m okyk los  d ire k to r iu s

Birutė KYBARTIENE

PADĖKA UŽ GYVYBĘ
- Kaip Chaviva išsigelbėjo? - paklausiau Stasio Žaibo, vokiečių 

okupacijos metais d irbus io  prižiūrėtoju Šiaulių kalėjime ir nemažai padėjusio 
ten kenčiantiems žydams.

- Nežinau, - prisipažino žm ogus, - nors apie tai dažnai mąsčiau. - Man 
pavyko išplėšti Chavivą iš beprotės, ketinusios ją pasmaugti, nagų. Tačiau 
kalėjime ji pasiliko. Todėl v isą  laiką graužė sąžinė, kad nespėjau padėti jai 
pabėgti. Koks to lesn is  žydaitės likimas? Ilgai nežinojau.. Viešnios 
apsilankymas buvo netikėtas ir m ane labai sujaudino. Todėl ir pamiršau 
paklausti, kaip buvo toliau. Gal tą žino žmonės pas kuriuos Chaviva gyveno 
viešnagės Š iauliuose metu?

Tačiau Roza Kamrazer ir jos vyras Borisas Chavivos pabėgim o iš 
kalėjimo istorijos nežinojo. Pasirodo, Chaviva jiems ne giminė ir ne 
pažįstama. Atvažiavo su dukrom is iš Izraelio j Šiaulius, buvusią gimtinę, ir 
pasiprašė viešnagės. Rozos ir Boriso šeima ją priėmė, kaip seniai lauktą 
viešnią. Supažindino su Šiauliais ir jų  apylinkėmis. Bet, pasak ponios Rozos, 
ne tas labiausiai rūpė jo  Chavivai.

- Iš viešnios akių mačiau, kaip nori ji rasti tą  "Ža ibus” , nepaprastai geros 
širdies žmogų, išgelbėjusį jos gyvybę. Chaviva norėjo jį pamatyti, padėkoti ir 
parodyti savo jau užaugusiom s dukrom s šį kilnų žmogų. Nelabai tikėjosi jį 
rasti, tačiau vylėsi... Kai pagaliau surado savo išgelbėtoją, buvo nepaprastai 
laiminga.

- Dabar galiu ramiai m iegoti, - tuom et pasakė poniai Rozai ir išvažiavo.
Ar atvažiuos dar kartą į Šiaulius? Neaišku Tačiau Šiauduose liko jos

adresas. Jj turi pon ia Roza ir ponas Stasys Žaibas. Kai ruošiau šį 
pasakojimą, ir S. Žaibas, ir Roza Kamrazer laukė laiško iš Izraelio. Gal 
parašys ir apie m um s rūpim ą ir nežinom ą jos gyven im o tarpsnį?

- Chaviva puikiai m oka lietuvių kalbą. Negi atsimena? Praėjo daug metų...
- Sake, kad lietuviškai kalbėti jau buvo  užmiršusi, - paaiškino ponia Roza. 

- Lietuvių kalbos m okėsi dabar, ruošdam asi važiuoti į šalį, kurioje gimė ir kur 
prabėgo jos jaunystė. Chaviva - mokytoja. Dukros lietuviškai nem oka 
Kalbėjo angliškai. Jo s  labai dom ėjos i miestu, kuriame gimė mama, jo 
žmonėmis. Kartu su m otina džiaugėsi jos laime, iš širdies dėkojo ponui 
Žaibui...

S. Žaibas taip pat patenkintas. Š io nepaprastai kilnaus ir gero žm ogaus 
širdyje neliko graužaties, kad tuom et nepavyko Chavivai išvis pabėgti. 
Padėka už gyvybę žm ogui yra labai daug. Ji taip retai tariama. Kodėl?

Pradžia Nr. 2. Pabaiga.

J u o d ž io  k u m e ly s  s u  to g a  b ė g io ja  T y tu v ė n u o s e  a rb a  k a ip  d u  v y ra i r u o š ia s i tv a rk y t i  v ie n ą  m e rg u ž ė lę

DETEKTYVINĖ ISTORIJA
Deputatų sesijos karštymetis, labui. Jokios žalos valstybei jie mergužėlę. Baigiasi jos dienos,

/ienas už kitą oresni va ldžios vyrai . nepadarė tik v isokie ir v isok ios Privirė mums košės,
eržte veržiasi prie m ikrofonų kabinėjasi be reikalo. O sesijos slepiasi nuo teismo. Jau

Įiš.kintis, - kad .. jię^. g ink Dieve, pertraukos metu deputatas Sigitas susim okėjo jam baudą! Cha, cha,
išvogę, o tik v isa  Širdimi.ir labai jau net išdidžiai pareiškė savo sėbrams: cha... Atsakyti teks! įžūli mergiotė,
ns'devusiai -cWbO'’8evo*ižrwowiti -  ' ”^ 5 .'. ’ rgfcftf1 tfeiSifijai^śuh/arkySiA ’ą ' ' B#T fig š id f v isas tók’íá'é

patvarkėme. Ir dabar ta ip bus. Kol 
dabar kas m es • karaliai!

Ištaškė šiuos žodžius sėbrams 
Sigitas. jr j iu lė k ė  tvarkyti sum anytojo 
b įzn io.rę įlfrą l^,

A p o lin a ra s  KLAUSUTIS

PRABĖGUS SKAUTIŠKAI VASARAI
Vasarą Žem aitijos krašte 

luorganizuota pirm oji skautų 
Itovykla Čia pabuvojo įvairių 
nūsų m iesto m okyklų moksleiviai, 
pip pat jaunieji skautai iš Kuršėnų, 
įlažeikių, Klaipėdos ir Palangos 
Itovyklos program a buvo labai 
/airi. Skautai lankėsi Palangoje. 
<ia pabuvojo prie atm intino 
pm ens m iesto parke Ši vieta 
kirta 1933 m skautų organizacijos 
lūrėjo lo rdo Boden-Posvellio 
psilankym o Lietuvoje atminimui.

Puikus oras, gaivinantis Baltijos 
pnduo, noras daugiau sužinoti 
pie skautybę dar didesnj būrį 
alyvių suKvietė į antrąją stovyklą,

kurią organizavo Lietuvos skautų 
sąjungos. Šios s tovyklos tikslas - 
parengti m okytojus, kitus skautų 
rėmėjus dirbti su skautiškais 
vienetais. Malonu, kad šioje 
stovyklo je dalyvavo ir kai kurie 
Šiaulių v idurinių m okyklų mokytojai. 
Žinias skautijo je g ilino  per 30 
Lietuvos m okytojų. Tačiau didžiausią 
stovyklautojų dalį sudarė vyresnieji 
skautai - vaikai, kuriem s per 
šešiolika. Nemaža dalis m okytojų 
baigiantis šiai stovyklai, panoro tapti 
skautais, davė žodį, todė l jiem s 
buvo užrišti geltoni kaklaraiščiai 
S tovyklos metu nem ažas dėmesys 
buvo suirtas dvas ingum o ugdymui

p a m in to s  Žalgirio ' mūšio 
metinės, dalyvauta ekskursijoje į 
S. Dariaus tėviškę, atlikti labdaros 
darbai, tvarkvta pajūrio aplinka.

S tovykloje sulaukėm e ir 
garbingų svečių iš Am erikos 
Lietuvių Skautų Sąjungos. Atvyko 
jos pirm ininkas S. Miknaitis, 
seserijos vadė, B. Banaitienė, 
brolijos vadas G. Deveikis ir 
akademinių skautų vadas K. 
Jocius, taip pat atstovas iš 
Australijos N. Rasimavičius.
(Nuotraukoje - mūsų svečiai). Tris 
dienas jie viešėjo stovykloje, vedė 
apm okym us, atsakė j klausimus, 
dainavo ir šoko prie laužo. Tačiau 
pagrindin is garbingų svečių 
apsilankym o tikslas - 1993 metais 
įvyksianti 75-oji Jubiliejinė stovykla

posėdyje buvo aptarta šios 
jubiliejinės s iuvyklos vieta, programa 
ir K.b skautijos klausimai.

Geriausieji L ietuvos skautai šią 
vasarą viešėjo Švedijoje, Danijoje ir 
Šveicarijoje. Taip pat Estijoje, kuri 
pažymėjo skautijos 80-ąsias
metines. Šioje stovyklo je ilsėjosi ir 
šiaulietis 8-os v idurinės m okyklos 
moksleivis M indaugas Pelonis, kuris 
neseniai išrinktas brolijos
draugininku.

Trum pos nuostab ios skautiškos 
vasaros akim irkos jau praeityje. Su 
nekantrumu ruošiamės ir lauksime 
Jubiliejinės stovyklos, kurią 
numatoma surengti kitais metais 
liepos 3-13 dienom is Palangoje.

R om ua ldas PROSCEVIČIUS 
S kau tas-V ytis  

A u to ria u s  nuo traukos.

nuom one

"PANGONIZMAS”
Kas nežino Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos deputato 
J. Pangonio? Pačiame jėgų 
žydėjime, energingas, aktyviai 
reiškia nuom onę kiekvienu 
svarstomu klausimu. Ypač skuba 
pasidalinti su auditorija ką tik 
sužinotas gyven im o tiesas...

Svarstant akcizo dydį, J. 
Pangonis energingai įrodinėjo, kad 
visam e pasaulyje žinoma, jog kuo 
mažesnis akcizas, tuo  sudarom os 
geresnės sąlygos pram onin inkam s 
ir gam yba auga tarsi ant mielių. 
Buvo priim tas mažas akcizo dydis. 
Praėjo nemažai laiko, bet mūsų 
pram onės aug im o nesimato! 
Kažkodėl nesipildo pono Pangonio 
teiginiai. Šis ekonom inis dėsnis nėra 
universalus ir, kad jis veiktų, turi būti 
sudarytos tam  tikros sąlygos. J. 
Pangonis, matyt, to  nežinojo. Gaila, 
šaukštai po  pietų...

Jeigu nėra infliacijos, 
subalansuota pasiūla ir paklausa, 
pastovios banko palūkanos, nėra 
techninių ir technologin ių 
sprendimų, kurie galėtų padidinti 
gam ybos efektyvum ą ir atpiginti 
produkciją, tai, sumažinus
m okesčius, galim a atpiginti
produktą, o tuo  pačiu padidinti 
paklausą ir išp lėsti gam ybą. Tačiau 
Lietuvoje v isų šių sąlygų nėra! 
Kodėl? Didelė rubliu infliacija, 
nesubalansuota pasiūla ir paklausa, 
neritm ingas žaliavų tiekimas ir kiti 
veiksniai turi gam ybai didesnj 
pove ik į negu keli procentai akcizo.

Lietuvoje daugum a bando 
žinom us dėsn ius įsprausti į tokias 
sąlygas, kuriose jie negali veikti. 
Todėl tokį reiškinį siū lau pavadinti 
"pangon izm u” . Perfrazuojant 
žinom ą posakį, galim a pasakyti, 
kad, je igu oratoria i nesugeba visko 
išsiaiškinti, tas neturėtų būti 
priežastim i juos išteisinti arba atleisti 
nuo atsakom ybės. Gaila, kad tokie 
oratoriai dargi dažnai vaizduoja 
autoritetus.

Z ig m a n ta s  TURAU SKAS 
K a u n o  te c h n o lo g ijo s  

u n ive rs ite to  Š ia u lių  fa k u lte to  
doce n tasLietuvoje ir JAV Č ikagoje Todėl
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X X ERBIAMA ZIGMO VAIŠVILOS
MAMA,

Auátos aieją SKaitau и aš, ir ne 
tik ją. Ač»ū Jums, kad atsiliepėte, 
parašėte laikraščiui, su kuriuo 
g a ’ėjom e susipažin ti ir mes, eiliniai 
L ietuvos žmonės. Tačiau po viso šito 
man iškilo kai kurių neaiškumų.

Miela ponia, Zigmas, 
pasirinkdam as po litiko kelią, žinojo, 
kad gyvenim as nebus lengvas. 
Šiandien, kai politikų veiksm us turi 
galim ybę sekti ir paprasti mirtingieji, 
pastarieji privalo būti ypač apdairūs 
Lietuvos žm onės tikė josi ir nori, kad 
jų  išrinktieji būtų dori, sąžiningi 
žm onės. Tačiau taip yra ne su visais. 
Todėl artėja nauji rinkimai ir anksčiau 
la iko! Dalis dabar išrinktų deputatų 
turi prisiim ti atsakom ybę sau dėl 
pap ildom ų valstybes išlaidų, 
susijusių su rinkimais, nes jie išdavė 
rinkėjus.

Kalbate apie karštus taškus ir 
pavojus. O kas jų nepatyrė? Mano 
sūnus siaubo nakty buvo prie 
bokšto, o man, motinai, tą  naktj 
nebuvo lengviau, negu Jums, ponia. 
Ir atm in im o m edalio niekas nedavė, 
nors žinojo, kad m ano sūnus ten 
buvo. Ar tie, kas stovėjo prie bokšto 
ir paaukojo gyvybę, mažiau gerbtini?

Zigm as furė jo dviejų kambarių 
butą  ir iš Jūsų la iško žinoma, kad 
pardavęs nusip irko vasarnamj. Apie

ką galvojo tai darydam as? Ar jis 
• nežinojo, kad vasarnam is netinka 

gyvenimui? Čia jžvelgiu tam tikrą 
prasilenkimą su sveika logika. 
Vadinasi, tikėjosi gauti kitą butą O 
ar jis turė jo tam teisę? A n ksč ia j 
skaičiau spaudoje, kad ankstesnis 
butas paliktas valstybės žinion, o 
Jūs rašote, kad pardavė. Skaičiau, 
kad dabartinis 5-ių kambarių butas 
- tarnybinis. Kas yra tarnybinis 
butas, man yra žinoma, nes pati 
dešimt metų gyvenau tokiame. 
Jstatymas kalba, kad tarnybinis 
butas turi būti atlaisvintas, jei 
nedirbam a tose pareigose, pagal 
kurias jis  priklauso. Taigi štai, 
gerbiama ponia, Z igm as pardavė 
butą, nusip irko vasarnamj.
Dabartinį būstą tikisi pasilikti sau 
visam laikui. O kiek dabar kainuoja 
toks butas, visi žinome. Todėl 
galvoju, kad jam  pasisekė. Butų 
Lietuvoje labai daug kas dar neturi. 
Žm onės priversti glaustis pas 
gimines, už d idelius pinigus 
nuomoti ir su mažais vaikais 
vargti, neturint nuosavo postogės. 
Todėl Z igm o sąžiningumu
galima suabejoti.

Jūs Motina, ir aš Jus puikiai 
suprantu, tačiau deretų būti labiau 
savikritiškiems. Gerą vardą 
užsitarnauti nelengva, o  prarasti 
labai greit galima.

Miela ponia, aš esu kilusi iš

Vilniaus, bet neturėjome nuosavo 
gyvenam o būsto. Todėl aš vietos po 
saule ieškau viso j Lietuvoj. Esu 
Š iauliuose ne todėl, kad Vilniuj man 
nepatiko. M ano devyniasdešim t
metis tėvukas invalidas (mama irgi 
buvo invalidė) Vilniuje gyvena 
keturiasdešim t metų, o  nuosavo 
būsto taip ir neturi. Vaikai, kurie neturi 
kelio j tėvų namus, yra nelaimingi, Ši 
nelaimė nėra suprantama tiems, kas 
to  nepatyrė Gyvenim as ypač žiaurus 
tiems, kas neturi jėgų, ar įtakingų 
dėdžių, tetų ar draugų. Grumtis su 
sąžinės šiukšlynais nelengva, todėl 
kai kas priversti gyventi tarnybiniuose 
butuose... Aš noriu, kad 
Nepriklausom oj Lietuvoj tarnybinių 
butų nebūtų visiškai! Tai tarybų 
valdžios išmistas! Valdininkijai labai 
patogu pavaldinį, gyvenantį 
tarnybiniam e bute, laikyti už 
apynasrio. Tačiau ir naujajame 
įstatyme tarnybiniai vėl figūruoja. 
Kodėl?!

Z igm o keltis j tarnybinį niekas 
nevedė.

Kovokite, kad būtų panarin tas 
butų tarnybiškum as NesupyKite, bet 
man skauda, todėl matau pareigą 
atsiliepti.

Su pagarba

Česlovą ZUKULIENĖ 
P. S. Honorarą  sk ir iu  Š iaulių  

Sąjūdžiui.

NUOŠIRDUS AČIŪ AKMENĖS RAJONO GYVENTOJAI 
MARIJAI SKETRIENEI, PAAUKOJUSIAI LIETUVOS 
SĄJŪDŽIO RINKIMU FONDUI 1000 RUB. TAIP PAT 

DĖKOJAME ŠIAULIEČIAMS EUGENIJAI 
GRIGALIŪNIENEI, PAAUKOJUSIAI 500 RUB. IR 

ANICETUI VAITIEKŪNUI, PAAUKOJUSIAM 1000 RUB. 
BEI VISIEMS KITIEMS, NEPANORUSIEMS 

SAVĖS {VARDINTI.

MIELOJI,
"AUŠROS ALĖJOS” LAIKRAŠČIUI JŪS PASKYRĖTE TŪKSTANTI RUBLIŲ. TAI 

PADARĖTE IŠ VISOS ŠIRDIES, NES TROKŠTATE, KAD LAIKRAŠTIS GYVUOTŲ. 
NUOŠIRDUS AČIŪ JUMS IR VISIEMS KITIEMS, KURIE REMIATE MŪSŲ

LAIKRAŠTĮ.

s

ŠIAULIEČIŲ DĖMESIUI!
Š ia n d ie n , ru g s ė jo  2 5  d ie n ą , 18 va l. T e c h n ik o s  

u n iv e rs ite to  Š ia u lių  fa k u lte te  (V iln ia u s  151) 
o rg a n iz u o ja m a s  s u s itik im a s  s u  d e š in ių jų  p a rt ijų  
a ts to v a is  ir k a n d id a ta is  j L ie tu v o s  S e im ą.

M a lo n ia i k v ie č ia m e  a p s ila n k y ti.
Rengėja i

4 _

G S W E I  
RINKĖJAI,

J

Г MIELI ŽMONES,
Š ių  m e tų  ru g s ė jo  2 8  d ie n ą  (p irm a d ie n j)  19 val. S ą jū d ž io  

d is k u s ijų  k lu b e  (Š ia u lia i, V iln ia u s  141) jv y k s  s u s itik im a s  su  
L ie tu v o s  re s p u b lik o s  V a ls ty b ė s  
K o n tro lie r iu m i K A Z IM IE R U  UO KA.

L a u k ia m e  Jū sų .
R e n g ė ja i

Šiandien, rugsėjo 25 
dieną, 17 val. Leng
vosios pramonės mo
kykloje (Gardino 4) Jus j 
susitikimą kviečia Aukš
čiausiosios Tarybos de
putatas ALGIMANTAS 
SĖJŪNAS.

Po susitikimo 
deputatas Jus priims 
asmeniniais klausimais.

Deputato padėjėjos

Ponioms ir panelėms
MAISTO PRODUKTAI TAPO BRANGŪS. TAČIAU JŪSŲ VAIKAI ARBA 

JAUNESNI BROLIUKAI IR SESYTĖS VISUOMET NORI KO NORS 
GARDAUS. TODĖL SIŪLAU PATIEKALŲ RECEPTUS, PAGAL KURIUOS 
GAL Šj T A VIS TIK GALĖSITE PASIGAMINTI.

DUONOS SRIUBA
Paviriname keletą apdžiūvusios išverda razinos, jdedam e citrinos ar

duonos riekelių. Persunkiame. | apelsino žievelę. Pasaldiname ir
išsunktą S K ystj jdedam e razinų jdedam e krakmolo. Padedant ant 
(stiklinę ar pusę, priklausomai nuo stalo, galim a dar įp ilti išplaktos
skysčio kiekio). Viriname, kol grietinėlės.

BULVIŲ PYRAGAIČIAI
Bulves išvirti, sumalti, jberti miltų, 

įm ušti Kiaušinių, įp ilti kefyro, įdėti
druskos ir viską suminkyti. 

Padarius pyragėlius, iškepti aliejuje.

MIŠRAINE
Bulves iškepti riebaluose. Kai majonezo, grietinės, pasūdyti ir 

atšals, sudėti į dubenėlį, pridėti papuošti krapais arba svogūmais.
sukapotų virtų kiaušinių, užpilti *

SENELĖS SAUSAINIAI
Stiklinė miltų, stiklinė cukraus. 3 

kiaušiniai, truputj vanilės esencijos 
arba vanilinio cukraus. Kiaušinius 
iš jo t i  su cukrumi, pamažu beni 
miltus, vanilinj cukrų Tešlą dėti

šaukšteliu ant gerai riebalais 
išteptos skardos keturių cm 
atstumu vieną nuo kito. Kepti 
vidutin io  karštumo orkaitėje.

SPANGUOLIŲ 
SALDAINIAI

Gražesnes bei didesnes uogas pam irkyti spanguoles ir išdžiovinti
nuplauti ir išdžiovinti.V ieną stiklinę orkaitėje, pabėrus ant skardos, ,
cukraus išsukti su vieno kiaušinio išklotos popierium i. Paskui valgyti. į
baltymu iki purumo. Į paruoštas Skanausi
putas įpilti vieną šaukštą citrinos
sulčių ir išmaišyti. Toje masėje P on ia  JADVYGA

ŠIAULIŲ TELEVIZIJOS 
PROGRAMA

PENKTADIENIS, rugsė jo  25 d.
21 00 - Žinios.
21.15 - Paradų rūmų parengta 

programa.
21.45 ■ Sveikinimų koncertas.
22.15 - Meninis film as "Laukinė 

orchidėja"
24.00 ■ 2.00 - RTL.
ŠEŠTADIENIS, ru g sė jo  26 d. 
9.00-12.00 Children s Channel.
12 00 ■ 15 00 E urosport 
1 7 0 0 -2 0  00 SAT 1.
20.00 - 23.00 MTV.
23.00 - 2.00 RTL.
SEKMADIENIS, ru gsė jo  27 d.
9.00 - 11.00 C h ildren 's Channel.
15.00 - 17.00 Eurosport.
17.00 - 20.00 PRO 7,
20.00 - 22.00 MTV
22.00 - 24 00 Sky One. 
ANTRADIENIS, rugsė |o  29 d.
19.00 - Žinios,

19.20 - Policijos pranešimas.
19.25 - Spaudos konferencija.
20.25 - R inkimam s artėjant.
20.45 - M eninis filmas.
22 00 - 2.00 RTL 
TREČIADIENIS, rugsėjo 30 d. 
19.00-Ž in ios.
19.15 - Anim acinis filmas.

19.25 - Pram oginė laida
"Tangom anija” .
20.00 ■ Koncertas.

21.00 - 2.00 Sky One. 
KETVIRTADIENIS, spalio 1 d.
19.00 - Žinios.
19.15 - Laida vaikam s "Jums. 

m ažyliai".
19.30 - Laida Šiaulių kraštu 

"Sodžius".
. 19.45 - R inkim am s artėjant.

20. 05 -
(Veninis filmas. 22.00 - 2.00 
‘ SAT 1.

“Aušros alėjos”
skaitytojai, 

Pasikeitė laikraščio 
redakcijos telefonas. 

Prašytume mums skambinti 
telefonu 

22590.
i *

R e d a k to rė

Birutė
Kybartienė
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Laikraštis platinamas
Akmenėje, Joniškyje, Kelmėje, 
Mažeikiuose, Pakruojyje,
Radviliškyje, Šiaulių mieste ir 
rajone.
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