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O KARAVANAS EINA...
Per praėjusias savaites 

suorganizuota nemaža simpoziumų, 
suvažiavimų, konferencijų. Juose 
dalyvaudamas jsitikini, kokie skirtingi 
rengėjų tikslai, ir pagaliau supranti, 
kodėl visų trokštamų permainų tenka 
taip ilgai laukti. Vieni, pavyzdžiui, 
Vilniaus universiteto ir Santariškių 
ligoninės Kardiologijos klinika, 
kviečiasi j simpoziumą pasaulinio 
garso žvaigždes, jame aptaria 
bendradarbiavimo, galinčio atnešti 
mūsų klinikoms daug naudos, detales 
(tam, žinoma, reikia sugebėti skaityti 
ir suprasti pranešimus anglų kalba), 
sutelkia dalyvius priemiestyje ir dar 
savaitgalj konkrečiam darbui. Kiti 
susirinkę sako revoliucingas arba 
sveikinimo kalbas (nelygu ko susirinko 
ar j chirurgų suvažiavimą, ar j Vilniaus 

universiteto akušerijos * ginekologijos 
atedros surengtą konferenciją, skirtą 

"90 metų jubiliejui) Irtai vyksta darbo

dienomis, kai jų labiausiai laukia 
pacientai, mokantys gana didelius 
mokesčius j kiaurą valstybės 
kišenę. Retas užsienio profesorius 
leistų sau tokią prabangą. O pas 
mus niekas tuo nesistebi.

Vis dėlto sveikatos reforma kaip 
tas karavanas eina. SARB - sveikatos 
apsaugos reformų biuras - renkasi j 
posėdžius. Jis užsikrovė nelengvą 
naštą - bandys priimti konkrečius 
sprendimus ir patars Sveikatos 
apsaugos ministrui bei valdžios 
žmonėms konkrečiais reformos 
plėtojimo klausimais. Kol kas naudos 
iš šio gražaus sumanymo nedaug. 
Nors nedaug ir nuveikta. Biuras buvo 
susirinkęs Elektrėnuose, Palangoje... 
SARB informatorius profesorius E. 
Varanauskas sako, kad rengiantys 
konkrečias programas “sarbiečiai” 
bus atleisti nuo tiesioginio darbo, ir 
jiems bus mokamas specialus atlygis.

Nereikia abejoti, kad naujoji alga 
neapvils.

Tauta turi žinoti savo didvyrius, o 
medikų visuomenė - SARB. Tai 
Sveikatos apsaugos reformų biuro 
nariai: K. Valuckas (Onkologijos 
centras), E. B artusevičius  
(Sveikatos apsaugos ministerija), 
A. Baublys (Gydytojų sąjunga), V. 
Grabauskas (Kauno medicinos 
akademija), E. Jonsson (Sveikatos 
apsaugos konsultantas, Švedija), 
A. Laucevičius (Vilniaus  
universiteto ir Santariškių ligoninės 
Kardiologijos klinika), A. Poškus 
(Sveikatos apsaugos ministerija), 
K. Ščeponavlčius (Šiaulių centrinės 
ligoninės vyr. gydytojas), O. 
Šniukaitė (Sveikatos apsaugos 
ministerija), A. Vidugiris (Vilniaus 
universiteto medicinos fakultetas).

Parengė 
Birutė PAPLAUSKIENĖ

TĖVYNĖS SĄJUNGA 
(LIETUVOS KONSERVATORIAI) 

STIPRĖJA
Lapkričio 6 d. Vilniaus savivaldybės 

salėje Įvyko Tėvynės Sąjungos miestų  
ir rajonų skyrių atstovų pasitarimas. 

Iš/uo metu Tėvynės Sąjungai priklauso  
\daugiau kaip 7 tdkst. narių. Suformuota 

iauguma profesinių kom itetų: finansų 
tr biudžeto, energetikos, švietimo, 
iveikatos apsaugos ir kt. Jų veikloje 
lalyvauja žym ū s m o ks lin inka i ir  
specialistai, taip pat ir lietuviai iš JAV ir

Kanados. Aptartas pasirengimas gruodžio 
11-12 d. Vilniuje rengiam am pirm ajam  
Tėvynės Sąjungos suvažiavimui. Visą 
sava itę  p r ie š  suvažiav im ą vyks  
konsertavizmo savaitė, Įvairūs seminarai. 
Gruodžio 10 d. - jaunųjų konservatorių  
steigiamoji konferencija. Tėvynės Sąjunga 
stiprėja ir ruošiasi rimtam darbui.

“Aušros alėjos" inf.

ROKIRUOTE AR
ATSISTATYDINIMAS?

Lietuvos kariuomenės istorijoje 
turbūt dar niekam neteko girdėti ir 
matyti, kad po atsistatydinimo kas 
nors iš karininkų žengtų vėl žingsnj 
atgal tam, kad vėliau galėtų 
klibikščiuoti pirmyn... Po 
atsistatydinimo Lietuvos krašto 
apsaugos ministras A. Butkevičius 
nusprendė vykti užsienin stažuotis 
karinės vadybos (...). iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, koks Čia jvykls? Geras ar 
blogas buvo Krašto apsaugos 
ministras, kompetentingi spręsti ne 
tik Lietuvos savanoriai ir Lietuvos 
kareiviai, kurie Šiandien, atlikę tarnybą, 
priversti grįžti namo, nurengti ir nuauti, 
bet ir mes, civiliai, kurie Šiaip ar taip tą 
Lietuvos armiją išlaikome, mokėdami 
j Valstybės biudžetą mokesčius... 
Pagal naujojo krašto apsaugos 
ministro įsakymą buvo sustabdytas 
kareivių "demobilizavimas" su kariška 
uniforma (!) Tikriausiai “ekonomijos” 
sumetimais.., nors lėšų kareiviams 
aprengti, manau, niekaip negalėjo 
neužtekti (!) Kariniai "strategai" 
negalėjo pamiršti, kad pirmoje eilėje 
yra kareivis (žmogus), bet karo 
ministrai ir Vyriausybė mano, kad 
šiandien kareivis gali pabūti ir mazgote, 
kurią metus panaudojus, galima 
išmesti lauk... Labai jau"sklandžiai" 
sekasi šiandieninei Vyriausybei tautos 
išrinktuosius keisti pasikviestaisiais, 
kuriems pasitikėjimą rodo tik kairieji...

Visi gerai prisimena, kad iš p. A. 
Butkevičiaus, krašto 'apsaugos

ministro, omonininkai be jokio 
pasipriešinimo atėmė jo kovinį ginklą.. 
Kokia ten "taktika ar strategija” tuomet 
vadovavosi kariūnas, aš nežinau, 
bet žinau vieną kad karininkas kovos 
ginklo niekam neturi atiduoti. Tai įrodyti 
A. Butkevičiui buvo puiki proga.

Sako, kad karininkas, kuris 
nesivadovauja pirmo smūgio dėsniu, 
yra mazgotė...

...Lietuvai reikia ir sraigtasparnių, 
ir naikintuvų, ir automobilių 
"aukštiems" vadams, bet nereikia 
bailių, kurie bijo ir mirti, ir "nenori 
susiveržti diržų"... A. Butkevičius, 
“tautos pažangos” auklėtinis, neturėjo 
moralinės teisės, prieš 
atsistatydindamas iš krašto apsaugos 
ministro pareigų, apdovanoti save 
Vyčio Kryžiaus ordinu Jau vien dėl 
incidento, kai reikėjo mirti, bet apginti 
karininko garbę. Ne sau, Tėvynės 
labui... O kur dar konfrontacija su 
Lietuvos krašto savanoriais?! Aš 
jžvelgiu, kad p. A. Butkevičiaus 
atsistatydinimas tėra tik rokiruotė. 
Grįžęs iŠ vedybų stažuotės jis vėl 
užims kokį nors svarbų postą Lietuvos 
kariuomenėje. Tik aš nenorėčiau, kad 
mano du jaunesnieji sūnūs kada nors 
imtų pavyzdį iš tokių "kariūnų"... 
Tačiau būčiau neteisus, jei piliečiui
A. Butkevičiui linkėčiau ką nors blogo. 
Norėčiau, kad jam sektųsi, tarkime, 
veterinarijoje.

Henrikas ANUŽIS

pažinimo ašis
Lietuva jdomi Ir paslaptinga 
ls Keliaujantis Prezidentas dekretą 
j teikimo skirti K  Ratkevičių Lietuvos 

I n k o  vadovu pasirašė toli nuo 
I tuvos, būdamas su didele palyda 
ю 'ioje. 0  sakė: grjšiulš Kinijos ir per 
I 'd>tę sutvarkysiu banko reikalus. 
■ 1 taip ir geriau - svarbiausius 
B stybės pareigūnus skirti būnant 

orinėje, tai užsienyje. Mažiau 
■  'Simų, mažiau problemų. Ir ramiau 

>tiek pritars.
I Ratkevičius - buvęs V. Baldišio 

Щ  Paujamos Lietuvos banko 
3 pirmininko pavaduotojas, 

balinė prokuratūra yra iškėlusi

bylą dėl nekokybiškų litų. Kaltininkai 
dar nenustatyti. Todėl gana abejotinas • 
naujojo banko vadovo skyrimas iš 
tos pačios V. Baldišio komandos.

Stasys Lozoraitis su žmona Daniela 
lapkričio 11 d. išvyko iš JAV j Romą, 
kur eis Lietuvos ambasadoriaus 
Italijoje pareigas. Lapkričio 9 d. jis 
buvo pagerbtas JAV Valstybės 
departamente. Dalyvavo aukšti JAV 
Valstybės departamento pareigūnai, 
Estijos ir Latvijos ambasadoriai. Buvo 
jteiktas Valstybės sekretoriaus V. 
Kristoferió Padėkos raštas, kuriame 
dėkojama už pasiaukojamą darbą 
puoselėjant demokratiją bei 
tarptautinę pagarbą laisvei. "Mes 
didžiai vertiname Jūsų profesionalumą 
garbingoje, turinčioje gyvas šeimos 
tradicijas visuomeninėje tarnyboje. 
Mes taip pat gerbiame Jūsų 
nenugalimą pasiaukojimą žmogaus 
teisių sampratai, kai rizikavote savo 
asmeniniu gyvenimu ir laisve. Jūsų 
drąsa ir puikus darbas yra tikro patrioto 
ir pasaulio piliečio pavyzdys", - rašo 
V. Kristoferis. Taip St. Lozoraičio veiklą 
ir asmenį vertina žymus pasaulio 
politikas. O mūsų Prezidentas atleidžia 
St. Lozoraitj. pakaltinęs nekompe
tentingumu, nenoru bendradarbiauti 
ir klausyti valdžios reikalavimų. Ir štai 
į viešumą iškilo dar vienas skandalas 
- net 8 ambasados darbuotojai 
paskelbė atsisaką dirbti su naujuoju

ambasadoriumi A. Eidintu. Jų
pasirašytame kreipimesi
atskleidžiamas dabartinės Lietuvos 
vadovybės dviveidiškumas - iš tikrųjų 
susidorojama su St. Lozoraičiu, nors 
sudaromas jspūdis, jog vyksta eilinės 
administracinės permainos.

Dalyvaujant premjerui A. 
Šleževičiui, Seimas vėl tarėsi, kaip 
kompensuoti nuvertėjusias
santaupas. G. Vagnoriaus paruoštas 
projektas nepriimtas. Nutarta leisti jj 
patobulinti. Jeigu Seimas nesugeba 
išspręsti šio klausimo, lieka aiškus 
kelias - kreiptis į tautą Ir skelbti 
referendumą...

1993 m. spalio 30 d. Čikagoje 
jvyko Amerikos lietuvių tarybos 
suvažiavimas. Pažymėta, kad aktyvi 
JAV lietuvių visuomenės veikla taip 
pat būtina, kaip ir prieš 53 metus. 
Išeivija supranta, kad Lietuva, deja, 
kol kas dar nėra saugi. Norint užtikrinti 
Baltijos valstybių saugumą, būtina 
išvesti Rusijos kariuomenę iš 
Karaliaučiaus srities...

O Lietuva derasi su 
Rusija dėl laisves prekybos reSmo, 
kurį Rusija suteikė visoms NVS šalims. 
Toks sprendimas bus siejamas su 
daugeliu Rusijos reikalavimų, ypač 
su kariniu tranzitu per Lietuvą j 
Karaliaučių. Lietuva pasirengusi 
didelėm s Ir pavojingom s

nuolaidoms. Situacija darosi panaši 
j 1940 metus. Atrodo, daroma taip, 
kad Lietuvos teritorija taptų skaidri 
Rusijos armijai. Tam, aišku, padeda 
ir pasienio kariuomenės pertvarkymai, 
ir KAM vadovybės pakeitimai, ir atakos 
prieš SKAT struktūras. Nepajusime, 
kaip vieną gražią dieną toks karinis 
tranzitas net be vieno šūvio atsidurs 
amžinojoje Lietuvos sostinėje...

Kinijos Komunistų partija nutarė 
kurti socialistinės rinkos sistemą ir 
priėmė ekonomikos vystymosi gaires 
iki 2000 m. Į Pekiną atvyko H. Kolis. 
Kartu su juo atvyko apie 30 žymių 
pramonininkų ir verslininkų.

Rusija pradeda vis labiau 
aktyvinti savo politiką Balkanuose.
B. Jei cino pasiųstas URM ministro 
pavaduotojas V. Čiurkinas Sarajeve 
tariasi su Bosnijos prezidentu.

Popiežius Jonas Pau
lius II ragina pasaulio bendriją tei
singiau paskirstyti materialines gė
rybes ir gamtos išteklius. Šios vertybės 
pirmiausia turi būti prieinamos tiems, 
kuriems jų labiausiai reikia. Jungtinių 
tautų struktūros turėtų lanksčiau dirbti 
ir spręsti šias problemas.

Kaip tik tokius reikalavimus Ir kelia 
mūsų šalies pensininkai ir invalidai, 
lapkričio 16 d. susirinkę j protesto 
akciją prie valdžios rūmų... .

A lgim antas SĖ JŪ N A S

KOMPENSA
CIJOS UŽ 

APSKAITOS 
PRIETAISUS

Vyriausybė nutarimu Nr. 826 nuo 
lapkričio 10 d. iš dalies pakeitė 
kompensacijų už apskaitos prietaisus 
tvarką. Gyventojai, iki 1993 m. 
lapkričio 10 d. įsirengę gamtinių 
dujų vartojimo apskaitos prietaisus 
ir gavę už juos 80 ar 70 proc. Jų 
kainos dydžio kompensaciją, iki 
1994 m. liepos 31 d. gaus visą 
papildomą 20 ar 30 proc. kom
pensaciją. Tie, kurie šiuos prietaisus 
įsirengs po lapkričio 10 d., iš karto 
per atitinkamas dujų tiekimo įmones 
gaus visą kompensaciją ir už 
suvartotas dujas atsiskaitys tik pagal 
prietaisų duomenis.

Gyventojai, kurie 1993 m. lapkričio 
10 d. iki šių metų pabaigos savo 
lėšomis įsirengs Ir įregistruos 
šiluminės energijos bei šalto vandens 
vartojimo apskaitos prietaisus, per 
tris mėnesius nuo jų įregistravimo 
dienos iš atitinkamų šiluminės 
energijos Ir šalto vandens tiekimo 
Įmonių gaus visą kompensaciją iš 
kario. Asmenims, kurie iki lapkričio 
10 d. spėjo šluos prietaisus {sirenai 
(kaip ir už dujų prietaisus), kita 
kompensacijos dalis bus sumokėta 
iki 1994 m. liepos 31 d. Po Naujųjų 
metų Įrengti šilumos ir šalto vandens 
prietaisai bus tiekimo įmonių 
nuosavybė.
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AR BUS TEISIAMAS
G. VAGNORIUS?

AR NAUJASIS PARLAMENTAS AUKŠTESNIS 
UŽ ANKSTESNEI?

Jei kairieji turėjo priešingus dešiniųjų 
Vyriausybei interesus, tai, žinoma, 
jie negali pritarti jos lėšų skirstymo 
politikai. Apkattintl nusikaltimu G. 
Vagnorių būtų galima, jei būtų 
nustatyta, kad jis pats ar Jo Šeimos 
nariai iš to skirstymo praturtėjo. 
Negalima kalbėti Ir apie nusikalstamą 
žalą valstybei, nes tai, kas buvo 
žalinga kairiųjų požiūriu, atrodė 
naudinga tuo metu demokratiškai 
Išrinktos valdžios ir Lietuvos 
Valstybės atkūrimo požiūriu. Jeigu 
tokių požiūrių pasikeitimas, per rinkimus 
keičiantis valdžioje politinėms jėgoms, 
būtų pagrindas ankstesnius vadovus 
teisti, tai Lietuvoje ir kitose 
postkomunistinėse Šalyse, matyt, 
artimiausiais metais nieko rimto 
nebejvyktų, o tik ekspremjeru teismai: 
kairieji • dešiniuosius, dešinieji • 
kairiuosius. O civilizuotos valstybės 
jau seniai turi būdą tokioms problemoms 
išspręsti: jeigu vyriausybė ir jos vadovas 
valstybės požiūriu neekonomiškai 
naudoja lėšas, tai parlamentas, būdamas 
atsakingas už kontrolę, imasi priemonių 
ir, jei reikia, keičia vyriausybę bei jos 
vadovą. Tai ir yra jiems griežčiausia, 
bausmė (apie teismą negali būti nė 
kalbos). O koj parlamentas leidžia 
Vyriausybei ir premjerui savaip spręsti 
ekonomines problemas, ši ve#da laikoma 
teisėta ir pagrįsta - juk parlamentas

veikla tautos vardu.
Naujai Išrinktas parlamentas 

nelaikomas aukštesniu už ankstesnjjj 
ir, nors jj sudarančių partijų politinės 
nuostatos būtų visai kitokios, jam  
nesuteikta teisė revizuoti buvusio 
parlamento Ir jo paskirtų vyriausybių 
ekonominių sprendimų. Jeigu 
naujasis parlamentas į tai kėsintųsi, 
jis pažeistų tautos, rinkusios 
ankstesnjjj parlamentą, “valios 
viršenybės principą”. Kiekvienas 
parlamentas ir jo paskirtos vyriausybės 
garantuotos: ne teismo salėje, o prie 
balsavimo urnų bus sprendžiama apie 
jų politinių ir ekonominiu, sprendimų 
pagrjstumą Taip yra teisnėse valstybėse 
ir taip, beje, turėtų būti pagal Lietuvoje 
po Kovo 11-osios veikusj Laikinąjį 
pagrindinj jstatymą ir dabartinę 
Konstituciją

Tačiau istorinė patirtis mums pateikia 
daug pavyzdžių apie tai, kad 
prokomunistinės jėgos, atėjusios 
j valdžią, numoja ranka j visuotinai 
pripažinlusteisės principus ir visų 
pirma rūpinasi institucijomis bei 
teisės normomis, padėsiančiomis 
susidoroti su savo "klasiniais 
priešais". /V taip šiuo metu yra Lietuvoje, 
galima bus spręsti iš konkrečių 
valdančiosios partijos ir ją palaikančiu 
kitų kairiųjų politikų veiksmų.

LIPDOM A KOMUNISTINIO KERŠTO 
BYLA

j vieną tokj veiksmą jau reikėtų 
atkreipti dėm esj. Teisinėje  
valstybėje, taip pat ir pagal Lietuvos 
Konstituciją, tik teism as gali 
pripažinti padarius nusikaltimą. O 
Seimas kairiųjų iniciatyva (kūrė 
Ekonominių nusikaltimų tyrimo 
komisiją, kurios paskirtis, kaip 
rodo pats pavadinimas, - jau Iš 
anksto , be te is m o , v isom s  
veikom s, kurios tiriam os G. 
Vagnoriaus ir kitų atžvilgiu, 
suteikti ekonominio nusikaltimo 
statusą. Panašu {tai, kad (statymų 
leidžiamoji valdžia, pažeisdama 
konstitucinj valdžių atskyrimo 
principą, ėmėsi teismo funkcijos: 
pripažinti veiklą nusikalstama. 
Pasaulio šalių parlamentai sudaro 
jvairias komisijas apie komitetus, 
kurie domisi, ar tautos išrinkti 
atstovai, eidami savo dabartines 
aukštas pareigas bei privačiame 
gyvenime, nepažeidinėja teisės ar 
moralės normų, tuo pačiu  
kom prom ituodam i ir save, ir 
parlamentą. O  mūsų paminėtai 
Seimo komisijai, kaip matyti iš jos 
pirmininko interviu "Tiesoje", visai 
nerūpi dabartinė Seimo narių 
ekonomine veikla. Komisijos, tuo 
pačiu ją sudariusio Seimo dėmesio 
centre -tai, ko neleistų sau nevienos 
civlHzuotos valstybės parlamentas: 
paniekinant ankstesnio,
demokratiškai išrinkto parlamento 
kontrolės veiklą, revizuojami jo 
paskirtos Vyriausybės ekonominiai 
sprendimai, iš anksto suteikiant 
jiems nusikaltimo statusą.

Šiaip jau už ekonominius ar 
politinius dešiniųjų Vyriausybės 
sprendimus nė vienas atsakingas 
te is in in k a s  n ed rjs  kelti 
baudžiam osios bylos, puikiai 
s u v o k d a m a s , kad “ lip d o ” 
komunistinj kerštą, t. y. politinę 
bylą. Dabar galimas toks scenarijus: 
LDDP per savo daugumą Seime 
patvirtina, kad yra nusikaltimas, o 
teisinėms Institucijoms belieka tai

"{forminti”. Jeigu taip būtų, tai 
prisimintume partinės direktyvos 
•praktiką socialistinio teisėtumo 
laikais.

Ar prokuratūra šoktų vykdyti tokią 
direktyvą? Matyt, nemažai ten 
dirbančių sąžiningų teisininkų 
kategoriškai atsisakytų tai daryti. 
Tačiau negalime užmiršti jtemptų 
santykių tarp prokuratūros  
vadovybės ir G. Vagnoriaus bei 
konkretaus pavyzdžio,
demonstruojančio, kaip tą  {tampa 
veikia objektyvumą. Čia kalbama 
apie tą atvejj, kai vienas 
vicepremjerų, gavęs ministro 
pirmininko G. Vagnoriaus tarnybinj 
nurodymą raštu, įsižeidė dėl jame 
išdėstytų teiginių Ir dėl 
baudžiamosios bylos iškėlimo. 
Prokuratūra nedelsdama pradėjo 
tyrimą, o kairioji spauda triukšmingai 
jj aprašė, smerkdama G. Vagnoriaus 
"nusikaltimą". Tačiau nešališkam  
teisininkui nuo pat pradžių buvo 
aišku, kad gražia literatūrine 
kalba surašyti vadovo tarnybiniai 
nurodymai negali būti nusikaltimu 
vien dėl to, kad pavaldiniui tie 
nurodymai ir pastabos nepatinka. 
Šiuo atveju pavaldinys prieš vadovą 
buvo pradėjęs politinę kovą ir 
sumaniai pabandė j ją jtraukti 
prokuratūrą, tikėdamasis, kad jos 
vadovų politinės simpatijos ne 
reformatorių pusėje. Kairioji spauda 
tai vaizdavo kaip kovą už tiesą.

Jeigu prokuratūra šitaip pasielgtų 
dabartinio kairiųjų premjero  
atžvilgiu, tai toji pati spauda 
tikriausiai pakeltų triukšmą dėl 
prokuratūros subjektyvumo ir 
garantijų prieš nepagrjstą teisinį 
persekiojim ą nebuvimo, o 
generaliniam prokurorui Iškiltų 
atsistatydinimo ar bent jau rimto 
pasiaiškinimo Seime klausimas.

Tęsinys. 
Pradžia Nr. 62

telefonu “Aušros alėjai”
MES  -  ANT BADO SLENKSČIO

J redakciją paskambino Šiaulietė 
Regina Paskočinienė.

- Gal galėtumėte pasakyti Edmundo 
Kazarino (Lietuvos pensininkų ir 
invaNdų socialinės apsaugos ir teisių 
gynimo koordinacinės tarybos 
pirmininko pavaduotojo - aut. 
pastaba) telefoną?

r Mielai. Tačiau jis gyvena ir dirba 
Kaune. Galiu duoti telefoną šiame 
mieste, - versdama laikraščio puslapius 
ir ieškodama reikiamo telefono aiškinau 
moteriškei.

- Oi, j Kauną paskambinti negaliu, 
nes - brangu, - sudejavo anapus 
ragelio. - Žmogus taip teisingai parašė 
(skambinusioji turėjo galvoje 62- 
ame "Aušros alėjos" numeryje 
publikuotą rašinj “Kam turi skolinti 
vargšas žmogus - jj apvogusiems?” 
-  aut. pastaba). Gal galėtumėte jam

naujienų šiupinys
Joniškyje iš kovos su teisėtvarkos 

pažeidimais komisijos narių atleista 
Valerija Mikulskienė. Minėtosios 
komėjos nare patvirtinta rajono poicijos 
komisariato savivaldybių policijos 
jaunesnioji inspektorė nepilnamečių 
reikalams Dangira BENAITYTĖ.

Joniškio rajono tarybos deputatai 
nutarė prašyti Lietuvos Respublikos 
kultūros ir švietimo ministeriją leisti 
likviduoti Juodeikių pradinę mokyklą.

Patikslintas ir padidintas darbo 
užmokesčio fondas Joniškio rajono 
tarybai (770-čia litų) ir rajono valdybai 
(292000-Čia litų). Dabar valdininkai 
gaus didesnes algas.

1994-iesiems metams Joniškyje 
žemės sklypų nuoma ar pardavimas 
siūloma šiems objektams: degalinei 
su autosalonu Vlniaus gatvėje (buvusios 
konteinerinės degalinės vietoje), 
apmokamai mašinų stovėjimo aikštelei 
Kudirkos gatvėje Nr. 91, parduotuvei 
su kavine Kudirkos gatvėje Nr. 89, 
parduotuvei Šiaulių senosios ir Malūno 
gaáviij kampe, maisto prekių parduotuvei 
(200' kvadratinių metrų ploto) 
Statybininkų gatvėje, autobusų 
sustojimo aikštelei su prekybiniu kiosku 
Pašvitinio gatvėje prie ligoninės, motelo 
statybai prie apvažiavimo kelio (nuo 
Žagarės pusės važiuojant iš dešinės), 
mašinų stovėjimo aikštelei su kempingu 
Gataučių apylinkėje, prie Mūšos upės, 
motelio statybai Gataučių apylinkėje 
prie Dargių kaime esančios parduotuves, 
mašinų stovėjimo aikštelei su 
prekybiniais objektais ir degaline Satkūnu 
apylinkėje prie Fa/kių prūdo. Šių objektų 
statybai žemė bus parduodama ar 
nuomojama aukcione.

Žagarėje įkurti senelių namai. Šiuo 
metu ten gyvena septyniolika- 
aštuoniolika senelių. Anot Joniškio 
rajono tarybos deputato Socialinių 
reikalų komisijos pirmininko A.’ 
Paukštelio, vietų dar yra apie penkiolika

pasakyti, kad mes, kurie negalime 
nuvykti j Katedros aikštę Vilniuje, 
pritariame važiuojantiems ir mielai 
pasirašytume už vargšų žmonių 
reikalavimus Dabartinė valdžia iš mūsų 
tyčiojasi! Man - penkiasdešimt trys. 
Esu pirmos grupės invalidė. Motinai
- 82 metai. Ji - taip pat pirmos grupės 
invalide. Mano dukra dirba stiklo taros 
supirkimo punkte ir gauna tik 55 litus... 
Iš mūsų plėšia milžiniškus mokesčius 
už komunalines paslaugas. Kaip 
gyventi?! Mes - ant bado slenksčio, 
o jie turistauja, šampano taures kilnoją
- pasakė ir pravirko.

Dažnai j redakciją paskambina 
šiaulietis S. Žaibas, karo metais iš 
vokiškųjų okupantų nagų "išplėšęs" 
žydaitę. Kiekvieną kartą jo balsas vis 
liūdnesnis.

- Ar sveiki esate? Ar žmona sveika?

- pasiteiravau.
- Labai prastai gyvename. Žmons 

serga. Aš irgi nelabai sveikas, nes 
per aštuoniasdešimt... Galima sakyti 
jau badaujame. Perspėjau pažjstamus 
kad nebalsuotų už komunistus, ne; 
bus blogai. Neklausė žmones. Vokiečio 
kalėjime kalinius geriau maitino ne 
mes dabar valgome.

- Gal vaikai gali padėti?
- Jie juk taip pat skursta! Vargsti 

visi, sąžiningai dirbę, dorai gyvenantys 
Keli milijonai skurdžių! O klesi 
komunistinė nomenklatūra ir mafija 
Nori visus elgetomis padaryti, kac 
nuolankūs ir paklusnūs būtume.

Per dieną skambina dešimty; 
žmonių: pensininkai, invalidai 
daugiavaikės motinos...

Daiva BAJERČIENI

skaitytojų pageidavimu
Ką vežti per sieną?

Teiravotės, kokių prekių ir už kokią sumą galim;
išvežti iš Lietuvos per Latvijos sieną ir įsivežti ii 
kaimynų latvių.

Per sieną galima vežti, tarkime, 
net televizorių ur kitą kokį nors 
vertingą daiktą. Žodžiu, iš Lietuvos 
į Latviją galima gabenti viską, bet 
daiktų turčių būti ne daugiau kaip 
už 250 JA V dolerių . Tačiau  
produktų, kurių kiekis ir svoris 
ribojamas, yra. Išvežti iš Lietuvos 
galima tik  du kilogramus mčsos ir 
jos gaminių, tik  250 g kavos, 1 1 
alkoholio, I  I alaus, 0/75 1, vyno ar

šampano, 0,5 1 dcgtinčs-likerū 
gaminių, 250 vienetų cigarečių.

įsivežti iŠ Latvijos galima įvairi1 
daiktų taip pat už 250 JA V doleriu 
Vežti galima viską, tačiau alkohol 
- taip pat ribojamas.

Informaciją laikraščiui pateiki 
Jon išk io  m uitinės budintysii 
iniiitininkas-inspektoriiis Viktor i 
Ivanovas.

“Aušros alėjos" in f

KAZIUI BINKIUI
100 METŲ

Šiandien, lapkričio 16 d., sukanka 100 metų, kai gimė lymus 
lietuvių poetas ir  dramaturgas Kazys Binkis (1893-1942), iškiliausias 
"Keturių vėjų" sąjūdiio atstovas. Neužmirškime šio rašytojo net it 
tokiu sunkiu mums visiems metu. Trumpai prisiminkime, ką naujo jis 
davė lietuvių literatūrai. Skaitytojai turbūt be didelių svarstymų sutiks 
su literatūros tyrinėtojais, kad Kazys Binkis įteisino lietuvių poezijoje 
keletą naujų principų: trankų, vėjavaikiškai stačiokišką ir vis dėlto 
lyrišką toną, panaikino ribą tarp poetiškų ir  nepoetiškų objektų, įvedė 
j  lietuvių poeziją šnekamosios kalbos intonacijas, patraukiančias nei 
savo familiarumu, modernaus miesto gyvenimą atspindinčią leksiką 
irkt.

Poetas Kazys Binkis prieš Antrąjį pasaulinį karą yra gyvenęs 
Pakruojo rajono Balsių kaime.

Vilija DAUNYTĖ

AUŠROS ALĖJA



DĖMESIO! SVARBI
INFORMACIJA!

Gerb. ligoniai, sergantys raumenų 
ligomis,

šiuo metu Danijos, Anglijos ir Vokietijos sergančiųjų 
raumenų ligomis draugijos nori padėti Lietuvoje sergantiems 
raumenų ligomis (tai m iopatijom is, miastenijomis, 
am iotrofijom is ir kitom is raumenų ligom is). Jos kreipėsi į 
Lietuvos gydytojus, norėdamos sužinoti, kiek tokių ligonių 
yra Lietuvoje ir ar yra įkurta tokia draugija.

1993 m. gruodžio mėnesį Kaune numatoma tokią draugiją 
įkurti, kad būtų galima padėti sergantiems raumenų ligomis, 
norint juos geriau ištirti ir gydyti.

Šiaulių krašto ligoniai dėl informacijos 
gali kreiptis telefonu Šiauliuose 39703 iš 
ryto ir 34672 nuo 12 valandos pas gydytoją 
Antaną Lukošaitį.

naujienų šiupinys
Labai nuoširdžiai, kruopščia i bei 

atsakingai savo 30-m ečiui ruošiasi 
Šiaulių m iesto kultūros centro šokių  
kolektyvas "Kaiatinis", vadovaujamas 
Vandos Vetkulienės. Tai vienas geriausių 
šio tjpo kolektyvų Lietuvoje, daugkartinis 
Įvairiausių konkursų, festivaliu, apžiūrų 
laureatas arba prizininkas, šventin is 
jubiliejinis "Kalantinio" koncertas, skirtas 
miesto visuomenei, įvyks lapkrič io  
27 dieną m iesto kultūros centre.

Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto skyriaus le idykla ja u  parengė  
ir leidžia trečioj Šiaulių krašto kalendorių 
ateinantiems, 1994 metams. Be 
reikšmingiausių valstybinių ir religinių 
švenčių, įva irių  sukakčių ir  jub ilie jų , 
kiekvieno m ėnesio gamtos ypatybių, 
jam e publikuojam as ir  pilnas vardų 
sąrašas, mėnesių skaitymai, pasaulio 
išminties kris le lia i ir  daugelis k itokių  
įdomybių. Netrukus šiuos kalendorius 
pirkėjai galės įs igy ti visuose Šiaulių 
krašto knygynuose b e i spaudos 
platinimo kioskuose.

Spalio 18 dieną 18 valandą 
Šiauliuose, “Deltos”  knyayne (Vilniaus- 
Rūdės gatvių kampas), visuomenei 
bus pristatyta naujai išle ista knyga - 
Mariaus G linsko poezijos rinkinys 
"Atminties nendrė". Renginyje dalyvaus 
pats autorius, jo  eiles skaitys Šiaulių 
dramos teatro aktorius, skambės muzika.

nežinomybės

labirintuose

ŽM O NIJA RUOŠIASI 
KARUI SU ATEIVIAIS

1977 metų birželio mėnesį, kai Žiūrovai 
sėdėjo prie savo televizorių. dingo vaizdas. 
Program ot nem atė dvylikos kanalų 
žiūrovai daugelyje pasaulio Šalių. Tuo  
pačiu metu garsinė transliacija pradėjo  

orogramą" anglų kalba, kurios "balsą1 
anglų specialistai jvertino kaip  kalbos 
i, i ntezės m echanizm ą. T  ai buvo tru m pas, 
pusę minutės trukęs nežemiškų civilizacijų 
K re ip im a s is :

A i ,  Galaktikos vadovybės “ A star"  
Žemės rajone pirmininkas, įspėju: m ano  
žmonės p ap ra s č ia u s ia i su n a ik in a  jus, 
jeigu jūs nen u sto s ite  k a r ia u ti” .

Po to vaizdas vėl atsistatė, š ią  pusę  
minutės trukęs kre ip im asis  buvo  
sensacingas.

Antras kreipimasis buvo paskelbtas 
1977 metų lapkričio 26  d. Jis tęsėsi keturias 
minutes ir buvo šiek tiek taikesnis.

.. .S u  ju m is  k a ib a  G ilo n a s ,  
Galaktikos vadovybės “Aštar" atstovas. 
Daug metų jūs m atote m us kaip ugneles  
danguje. M es k a lb a m e  su ju m is  šiuo  
m eiu ap ie ta iką ir išm in tin g ą  su ta rim ą . 
Mes įspėjam e d ė l jū sų  rasės ir jūsų  
pasaulio likimo, kad gaiėtum ėle pranešti 
tavo broliam s a p ie  tą  ke lią , kurį tu rite  
pasirinkti, s iekdam i išvengti nelaim ės, 
greciančios jū sų  p a s a u liu i ir  v is iem s  
tvariniams kituose p a s a u liu o s e  ap link  
mus. Tai d aro m a tu o  t ik s iu , kad  jūs  
galėtum ėte d a ly v a u t i d id ž ia ja m e  
atgimime ryšium  su  p lan e to s  p erė jim u  
į naują Vandenio am žių. Naujasis am žius  
taps didžiausio jū s ų  rasės išsivystym o  
laikotarpiu su s ą ly g a , kad  jū sų  v a d o va i 
|bus informuoti apie piktas jėgas, kurios 
gali apjuodinti jų  s ąm o n ę . D abar  
nusiraminkite Ir k la u s y k ite , n es  jūsų  
šansas gali n e b e p a s ik a rto ti daugel) 
metų. Jūsų m okslininkai Ir vyriausybės, 
jūsų generolai n e js ik la u s ė  j m ūsų  
(spėjimus. Jie toliau tęs ia  eksperimentus 
su tomis piktom is jė g o m is , k u ria s  jūs  
vadinate bran d u o lin e  en erg ija . Kaip  
lūs žinote, b ran d u o lin ės  b o m b o s  gali 
sunaikinu Žem ę Ir jūsų broliškų pasauiių  
atvėrim u s  vionu a k im irksn iu . Jūsų  
er,ergetlnių s is tem ų atlieko s  tikrai 
apnuodys jūsų p la n e tą  tū ks ta n č ia m s  

metų. M es, praėję kur kas llgesnj 
evoliucijos kelią neg u  jūs, s en ia i 
įp ra to m e, jog atom inė energija  visada  
nukro.p'a p r te i g y v e n im ą , ji n e tin ka  
«Wems tikslams. Jos naudojimas, dargi 
yrimas, privalo būti v isu r n ed e ls ian t 

įrauktas, k ita ip  vis i Jūs p a sm erk ti 
'̂h i 15 łr vlsl Pertie ji g in k la i p riva lo  

1 sunaikinti! Jūsų  ko n fiik lų  p erio d as  
'p ra ė jo , ir rasės , kurių  d a lis  jūs  

voi F31' pcreHi i aukštesni išsivystymo  
lurn uJŪe v c rti to l p a d a ry ti,

ms H ko gana m aža i la iko  m okytis  
kartu taikoje ir san tarvė je . M es

steb im e jūsų vystym ąsi jau  dau g  m etų, 
kaip  Ir  jūs  s te b ite  m ūsų u g n e les  s avo  
d a n g u je . Jūs d a b a r ja u  ž in o te , jo g  m es  
e s a m e  čia , o jū sų  Žem ėje  ir  a p lin k  ją  
y ra  žym iai daug iau  tvarinių, negu m ano  
jū sų  m okslininkai. M es giliai susirūpinę  
ju m is  ir jūsų  ke lia is  j šv iesą  ir s ie k d a m i 
padėti jums, padarysim e visa, ką galima. 
N eb ijo k ite , tik  s te n k itė s  p až in ti p atys  
s a v e  ir  gyven ti harm o n ijo je  s u  (p ras ta  
jū s ų  p lan eto s  tv a rk a ” .

Nežiūrint j jvykių sensacingum ą. 
nežiūrint j tai. jo g  oficialusis mokslas taip  
ir nepaaiškino lenomeno, šis įvykis praėjo 
beveik nepastebėtas. Kam gi buvo  
n aud inga nutylėti šiuos (vykius, ka ip  ir 
kitus atsitikimus, turinčius sąryšj su NSO? 
N ejau g i vyriausybių vadovai neatkreipė  
dėmesio j grasinimus iš Kosmoso? Nejaugi 
n e s iim ta  k o k ių  nors a p s ig y n im o  
priem onių?

Vladivostoko ufologu asociacija 1992  
m. birželio 22  d . iš IN K U FO N  vadovo  
K olm anofon  Kevickio gavo raštą. Jam e  
sakom a: “ ...D au g e li d e š im tm eč ių  JAV  
Ir S S R S  vyriau syb ės  s lėpė n uo  S N O  
in fo rm a c iją  a p ie  ta i, jog  žm o n iją  a k y la i 
s e k a  g a la k tin ė s  jė g o s ” .

1952 metais buvo pabandyta masiškai 
atakuoti NSO, tačiau nesėkm ingai. 
Prezidentas Hari Trum enas 1952 m etų  
rugsėjo 11 dienos m em orandum e  
pažym ėjo: “ M a s in ė s  In fo rm acijo s
p rie m o n ių , ta ip  p a t karin tų  o ro  p ajėgų  
ry š ių  kanalus k lau so  ir kontro liuo ja  
N S O " . Tam e pačiam e m em orandum e  
ta ip  pat buvo sakoma: "M a s in ė s  
in fo rm ac ijo s  p riem o n ės  priva lo  atlik ti 
aiškinam ąjį darbą siekiant iki m inim um o  
s u m a ž in ti g a lim ą  p an iką  g y ven to jų  
ta rp e , kai paaiškės tikrieji N S O  tiks la i” .

1968 motais Nacionalinė saugum o  
agentūra prezidentui Llndonui Džonsonui 
nusiuntė pranešim ą, kuriam e buvo  
nušviesta tuom etinė N SG  problem os  
p adėtis ir užsim enam a apie būtinybę 
vystyti karinę kosm inę industriją.

1981 melais prezidentas Ronaldas  
R eiganas patvirtino INKUFO N vadovui, 
jog  egzistuoja reali grėsm ė iš kosmoso. 
Prezidentas aiškiai supranta realią grėsmę, 
p ažym ėtą dokum entuose, ir daro viską, 
kas nuo jo  priklauso, kad šalies gynyba  
būtų tvarkoje.

1 98 5  m etų lapkričio mėnesj Ženevoje  
buvo paskelbta "K arinė  deklaracija prieš 
N S O  p a jė g a s " .

198 4  m. gruodžio 4 prezidentas R. 
Reiganas pasakė: "M a n a u , kad m es  
n e g a lim e  t ik ė t i * ,  k a d  la im ė s im e  
le n k ty n e s  su a te iv ia is . M ūsų padėtis  
g rė s m in g a . M u m s b ū tin a  sukurti naują  
m ąs ty m ą  š iam  k lau s im u i išsp ręs ti” .

1987 m. vasario 16 prezidentas M. 
Gorbačiovas pareiškė: “ M ūsų susitikimo

Ž e n e v o je  m e tu  JA V  p re z id e n ta s  
pažym ėjo , jo g  tu o  a tve ju , je i m ūsų  
p la n e ta  s u s ila u k tų  a g re s ijo s  iš 
nežem iškų būtyb ių  ir c iv ilizac ijų , tai 
JAV ir SS R S  p ad arys  viską , kas galim a  
ta i ag res ija i a tre m ti" .

1991-1992 metais, kai šaltojo karo 
baim ė išsisklaidė, JAV ir Rusija kuria  
naują gynybos projektą, kuris numato 
atominio skydo, ginančio m ūsų planetą  
nuo kosminių jėgų, statybą. Šitaip nutarė 
prezidentai Bušas ir Jelcinas susitikimo 
metu Kemp Devide 1992 m. sausio 
pabaigoje. Tų  pačių metų sausio 31 B. 
Jelcinas pažymėjo: “ Aš m anau, jog atėjo  
la ikas sukurti "G lo b a lin ę  gyn yb in ę  
pasaulinę sistem ą". J i gali būti pastatyta  
am erik ieč ių  program os S O I bazė je , 
n a u d o ja n t  Ir  R u s ijo je  s u k u r ta s  
te c h n o lo g ijas".

Kas jie ir kur tie žm onijos priešai iš 
Kosmoso, kurie verčia mus statyti kažkokj 
atominj skydą aplink Žem ę? Prieš ką 
m es visa tai darom e ir kam viso to reikia?

Pabaigoje Koimanas ton Kcvickis 
klausia: “A r n e  g eriau  žm o n ijo s  labu i 
sukurti "Ž va ig žd ž ių  ta ik o s "  pro jek tą?

Tikriausiai mes sukūrėm e globalinės  
apsaugos sistomas. bot ar apsaugos jos  
mus nuo ateivių agresijos? Ar turi žmonija 
šansą žvaigždžių kare?

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

Mums atėjo metas juokauti... Kodėl? 
Todėl, kad tapome skurdžiai...

Žymus čekų rašytojas Karelas Čapekas samprotavo ta tema 
jau prieš penkisadešimt melų...

K. ČAPEKAS APIE JUMORĄ
"Visuomet tvirtinau, kartą net 

bandžiau įrodyti, kad jumoras iš dalies 
- vyrų reikalas. Vyrai kur kas mieliau 
negu moterys nusileidžia iki komiko 
vaidmens, iki užsiėmimo, kuris 
vadinamas juokdaryste, traukimu per 
dantj, pajuokimu, pokštavimu, 
išdaigomis ar kvailiojimu. Jei norite 
tuo įsitikinti, paskaičiuokite patys: kiek 
literatūroje moterų - jumorisčių? Kai 
kuriuose žanruose, tokiuose kaip 
herojinis epas, detektyvas, komedija 
ir tragedija, pirmenybės palmė, ko 
gero, priklauso tik vyrams.

Antra, aš ne be malonumo 
jsitikinau, kad jumoras iš esmės yra 
liaudiškos kilmės. Nei Laertas, nei 
Fortinbrasas, nei karalius Klaudijus 
neturi tokio jumoro jausmo, kokiam 
pajėgos žinomi “ H am leto"  
duobkasiai, ir ne todėl, aišku, kad 
Šekspyras manė esant duobkasių 
amatą linksmą Jis paprasčiausiai 
suprato vieną Itin realų dalyką: 
duobkasiai greičiau linkę juokauti 
negu karaliai ir riteriai; jei išsireikšt 
bendriau, - neturtingi žmonės labiau 
linkę juokauti negu turtuoliai. Tuo  
aš noriu pasakyti, kad būti 
neturtingu yra komiška ir sėkella 
varguoliui neįveikiamą juoką. Betgi 
negalima pasakyt, kad skurdas, 
nedarbas, badavimas ir priespauda 
skatina kvailiojimams Ir neribotai 
linksmybei. Aš turiu galvoje santykinį 
neturtingumą turinčių stiprias rankas 
Ir, kraštutiniu atveju, duonos riekę Ir 
dešros gabalą pietums. Garantuoju, 
jog trys mūrininkai gali priskaldyti 
daugiau juokų negu keturiolika 
ministrų. Du vairuotojai susitikę 
apsikeičia kur kas šmaikštesnėmis

replikomis, negu du banko valdytojai. 
Laiškanešys - kur kas didesnis 
juokdarys negu pašto ar telegrafo 
viršininkas. Prahos miesto primatorius 
kur kas mažiau linkęs j žaismingumą 
negu eilinio municipaliteto tarnautojas.

Vos tik žmogus tampa viršininku, 
jis kažkaip jgyja rūstaus solidumo. 
Viršininkas kartais leidžiasi 
palinksminamas. Liaudis linksminasi 
pati. Viršininkas kariais pasakoja 
anekdotus, liaudis suvaidina juos 
gyvenime.

Jumoras - reiškinys pirmiausia 
liaudinis, panašiai kaip ir žargonas - 
liaudies kalba.

Yra toks pakaruokliškas jumoras 
- kartais juokauja ir žmogus, kylantis 
į ešafotą. Bet, kiek man žinoma, 
niekuomet nebuvo karūnavimo 
jumoro. Matyt, žmonės, kylantys sosto 
laipteliais, darė tai labai rimtai, ir ta 
tema juokauti nedera.

Išeina, kad labiau juokaujama 
sunkioje padėtyje, pakliuvus bėdon 
negu laimės ir sėkmės viršūnėje.

Tai - gudrybė, kurios dėka įvykiai 
sumažinami, tartum j juos žiūrėtume 
iš antrojo binoklio galo. Kai žmogus 
juokiasi iš savo Ilgos, jis sumažina 
jos rimtumą, o jei imperatorius soste 
šmaikštautų iš savo valdymo, tai 
pastebėtų, kad jo valdymas ne toks 
jau didingas ir šlovingas.

Jumoras - tai visuomet truputj 
savigyna nuo lemties, jos užpuolimas. 
Pokštą greičiau sukelia  
nepasitenkinimo jausmas negu 
pasitenkinimas..."

Vertė
Žilvinas SKAČKAUSKAS

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes
PAPOKŠLIS IR KITI (20)

K am barin  Įs ive rž ia  “ g i r ta "  
lietuviška daina. Ją parmuša šūksnis: 
“ Perlamutre, tu  m irę s !"

TAMARA NIKOLAJEVNA. Kas
čia?

PAPOKŠLIS. Tai mūsų choras ir 
dramos būrelis repetuoja.

TAMARA NIKOLAJEVNA. Taip 
garsiai?! Einu, jspėsiu juos. Bendrabutis 
vis tik visuomeninė vieta...

PAPOKŠLIS. Leiskit, palydėsiu 
iki durų...

Plykste li da ina "A riau , a r ia u ..."  
I r  p e r v idu rį nurim sta.

(Pusla ls iu  sau). Puiki Tamara 
Nikolajevna! Ir išvaizdi, ir pakalbėt 
(domi. Kažin, kokia ji kaip moteris? 
Bet - neprasidės su manim... Ji - 
komendante, o aš kas? Paprastas 
molis, plūgas! Nors - išgėrė su manim... 
Ir nemažai... O jei su tom tabletėm 
pabandyt?

TAMAROS NIKOLAJEVNOS  
BALSAS. Papokšli, jūs dar čia?

PA PO K Š LIS . Čia, Tamara 
Nikolajevna; laukiu jūsų. jdomu 
kompanijoje su jumis.

TAMARA NIKOLAJEVNA. Jdomu 
tai jdomu, bet aš turiu eiti. Visas 
bendrabučio ūkis ant mano galvos.

PAPOKŠLIS. Tamara Nikolajevna, 
na, dar po stiklinaitę, kaip rusai sako, 
ant kelelio!

TAMARA NIKOLAJEVNA Nežinau, 
ar nebus per daug... Tiek reikalų ... 
Reikia apgalvot, kaip Seriožą toliau 
auklėti, reikia j ūkio dalj užeiti...

PA PO K Š LIS  (tam soj
apglėbdamas). Nepaleisiu. Tamara

Nikolajevna, kol neišgersit šios 
paskutinės taurelės.

TAMARA NIKOLAJEVNA Ką jūs 
darot! Aš rėksiu... Aš jus iš bendrabučio 
iškelsiu... Labai daug sau leidžiat!

PAPOKŠLIS. Nesupykit, Tamara 
Nikolajevna, nenorėjau jūsų jžeisti - 
pas mus Lietuvoj yra toks paprotys - 
prieš išeinant reikia būtinai išgert..

TAMARA NIKOLAJEVNA. Gerai, 
šią taurelę - ir viskas.

PAPOKŠLIS. Prašau...
TAMARA NIKOLAJEVNA Lyg 

skonis kažkoks... Čia ta pati vodka?
PAPOKŠLIS. Ta pati, Tamara 

- Nikolajevna. Papasakokit dar ką nors, 
taip jdomu jūsų klausytis. Prisėskit 
trupučiuką!

TAMARA NIKOLAJEVNA. Ką čia 
pasakot?.. Tėvas - pulkininkas. Aš - 
pulko gražuolė. Galėjau išsirinkt, ką 
norėjau, o išsirinkau pijoką. Tiek 
prisigerdavo, kad stiklinės nuo stalo 
nepakeldavo. Ir neištikimas man buvo... 
Pagyvenau penkerius metus; vargau 
vargau, kol pagalvojau: "O kodėl aš 
ti/iu vargt?" Išsiskyriau - žymiai ramiau 
tapo gyvent...

PAPOKŠLIS. Jūs ir dabar pati 
gražiausia moteris aplinkinėj teritorijoj...

TAMARA NIKOLAJEVNA. Jūs, 
lietuviai, pasakysit.. Nebe tas, - trečdalis 
grožio beliko...

PAPOKŠLIS. Trečdalis! Galima 
įsivaizduoti, kokia puiki jūs anuomet 
buvot!

TAMARA NIKOLAJEVNA Buvau... 
Malonu prisimint.. Bet, žinot, aš ir 
dabar nesijaučiu sena Aš pastebiu:

vyrai žvilgčioja j mane...
PAPOKŠLIS. Visi bendrabučio vyrai 

jus jsimylėję!
TAMARA NIKOLAJEVNA. Ir jūs?
PAPOKŠLIS. Aš - labiausiai!
TAMARA NIKOLAJEVNA. Žinau, 

kad meluojat, bet vis tik malonu. Aš 
turiu eit... Aš turiu eit...

PAPOKŠLIS. Aš jus palydėsiu, 
Tamara Nikolajevna: tamsoje mūsų 
niekas nepažins...

TAMARA NIKOLAJEVNA Aš turiu 
eit... Jūs kambario spyną pasitaisėt, 
ar ji vis dar sugedus?

PAPOKŠLIS. Dar vis sugedus...
TAMARA NIKO LAJEVNA Tai

einam pas mane, aš duosiu naują.. 
PAPOKŠLIS. Ir rakčiukus!
TAMARA NIKO LAJEVNA Ir

rakčiukus... Tik greičiau, nes daug 
darbu šiandien dar reikia atlikti!

Žilvinas SKAČKAUSKAS

PELES 
IŠDAIGA

M ažutė pelytė sustabdė britų 
lėktuvą. Bevelk 150 keleivių teko  
laukti apie dvi valandas, kol 
sanitarijos atstovai ieškojo pelės. 
Apie ją aerouosto tarnyboms 
pranešė lėktuvo vadas, o pirmoji 
uodeguotą keleivę pastebėjo  
stiuardesė. G alop pareigūnai 
nutarė, kad peliukė paspruko, Ir 
“Bolngers" gavo leidimą skrydžiui.

Pagal užsienio spaudą paruošė 
Dalia RAJECKIENĖ

AUŠROS ALĖJA



naudingi patarimai
K a d  s k u ta n t  b u lv e s  ra n k o s  

n ep a ju o s lų , re ik ia  ja s  su v ilg y ti actu  ir 
skusti nerū d ijan čio  p lien o  peiliu . Jei 
užm iršo m e ta i p ad aryti, ra n k a s  tuo j 
nu sip lau kim e su  m uilu .

K ad  bu lvės n ep a ju o stų , ja s  reikia  
dėti į  v e rd an tj van d en j, p rieš  ta i jbėrus  
truput| citrinos rūgšties ar įlašinus kelis 
lašus a d o ; jos bus baltesnės, je i virsime 
p iene.

Su lu penom is v e rd a m a s  bulves  
subadykime sakute, kad  jos netrūkinėtų.

B ulvės bus sk a n e s n ė s , je igu  | 
vanden į, ku ria m e  jo s  v erd a . įdės im e  
1 -2  č e s n a k o  s k ilte le s , sv o g ū n o  
g a b a liu ką , lau ro  lap ą , č io b re lio  šakelę  
a rb a  tru p u tį krapų.

Iš v ir to s  b u lv ė s  su  lu p e n o m is  
lengviau n u s ilu p s , (e i ja s  p erlies im e  
šaltu  vanden iu .

Bulvin ius s k lin d ž iu s , kol v isus  
iškepsite, laikykite dubenėlyje orkaitėje  
a r ant p uodo  su  k arš tu  v a n d en iu . Jei 
u ž d e n g s ite , Jie b u s  m in k š te s n į, 
n etraškūs, b e t len g v iau  v iršk inam i.

B ulvių košė bus b a lta , je ig u  į ją 
įpilsite karšto  pieno. |pylus šalto  pieno, 
košė bus p ilk š v a . K ad  košė bū tų  lygi ir 
puri, b u lves re ik ia  g rū s ti karštas .

Arbatinuko viduje, ypač je i geriam as 
vanduo kalkingas, vis atsiranda apnašų. 
Jos n esu n k ia i n u va lo m o s , j arb a tin u ką  
jdėjus bulvių lupenų, užpylus vandeniu  
ir gerokai pavirinus.

K o n s e r v u o t i  a g u r k a i  b ū n a  
tu šč iav id u ria i, je i nuskin ti p a rą  dvi 
p alaikom i n eko n servu o ti.

M u ilas, la iko m as  s a u so je  vie to je , 
yra  tr is  k artu s  ska lsesn is .

P r ie s k o n in ė s  d a r ž o v ė s  d a u g  
vertingesnės už pipirus Ir lauro lapelius, 
ku rie  y ra  ken ksm in g i, yp ač  va ikam s.

Je i m ė s a  a r  žu v is  la b a i sūri, ji 
p am erk iam a n akčia i | v a n d e n j, Į kurį 
įp ilam a 2 -3  š au kšta i 9  p roc. ac to . Iš 
ry to  v a n d u o  p a k e ič ia m a s . P rieš  
g a m in a n l p a tie k a lą  n u p la u n a m e  ša ltu  
vanden iu .

M ė s a  bus s kan esn ė , Jei 2  va landas  
prie š  kep an t p a te p s im e  g arstyč io m is  
a r  k e p a n t ap ib a rs ty s im e  m iltin iu  
c u kru m i.

M altiniai bus skanesni ir suttingesni, 
je ig u  fo rm u o ja n t | k iekv ien o  vidur) 
įd e d a m a  po g a b a lė li sv iesto . K ep am a  
t ik  g e ra i įka itin tu o se rieb a lu o se .

K ad b u ro kė lia i bū tų  su ltin g esn i ir 
skanūs, jie verdam i a r kepam i orkaitėje  
n e lu p ti ir s u  šakn e le .

K ad  m o rko s  m išra in ėm s būtų  
ryškesn ės  sp alvo s, jos  verd am o s  
p a s a ld in ta m e  van d en y je .

S vogūnai bus skan ū s, je ig u  p rieš  
k e p im ą  ju o s  ap vo lio s im e  m iltuose.

Jeigu vaisių ir daržovių  sultys įgavo  
spirito ar acto kvapą, jos  yra sugedusios 
Ir  to k ių  s u lč ių  g e rti be i nau d o ti 
p a tie k a la m s  n eb eg a lim a .

K ad  tro šk in am ų  buro kė lių  sp a lva  
ne p a s ik e is tų , {b e ria m a  tru p u tį c itrinos  
rū g š tie s , įp ila m a  rū g šč ių  raudonų jų  
s e rb e n tų  su lč ių  a r  tru p u tį acto.

K ilim ą  a tn a u jin t i  g a lim e  ta ip .  
Sutarkuojam e 3-4 bulves, užpilam e šaltu 
v a n d en iu , p a la ik o m e  p o rą  va lan d ų , 
n u k o š ia m e  Ir to k iu  skyp čiu  įtrin am e  

kilim ą.

parinko 
Ugnius KYBARTAS

M irus
M e č is lo v u i G A IL IU I  * 

n u o š ir d ž ia i  u ž ja u č ia m e  
v e lio n io  š e im ą  ir  a rtim uosius .

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) 

Šiaulių skyrius

MALONŪS SKAITYTOJAI,
jau  galim a prasitęsti "Aušros alėją”  arba ją  užsisakyti 

naujiem s 1994-iesiem s m etam s. 
Prenumeratą priima Šiaulių miesto Ir rajono paštas, 

laiškanešiai, Joniškio, Akmenės, Kelmės, Radviliškio 
ir Pakruojo pašto darbuotojai bei laiškanešiai. 

Laikraščio prenum eratos kaina pirmajam  1994-ųjų  
ketvirčiui - 4  (keturi) litai. Ir tokia kaina - su laikraščio  

pristatymu! Užsisakykite "Aušros a lėją”.

RADVILIŠKIEČIAI!
Jūsų mieste "Aušros alėją" jau prenumeruoja ir įmonė

“ GIRMA” !
M ūsų laikraščio p renu m era tą  pirm ajam  šių m etų  

pusm ečiui priim a centrinės bibliotekos skaitykloje, 
Dariaus ir Girėno 9, Eibariškėse, Povyliaus 2 

"Aušros alėjos" kaina prenum eruojantiem s laikraštj 
pirmajam šių metų ketvirčiui - 

tik 3,70 Lt, 6 mėnesiams - 7,40 Lt. Ir tokia kaina - su 
laikraščio pristatymu! Prenumeruokite 

"Aušros alėją" Įmonėje “GIRMA"!

Šiauliečiai,
je igu norite 3 0  centų p ig iau užsisakyti m ūsų laikraštj, 

kreipkitės į įmonę 
“TVARKA”.

"Aušros alėjos" p renu m era ta  1994-ų jų pirmajam  
pusm ečiui p e r "TVARKĄ” - tik 3,70 Lt (su pristatymu). 

Inform acija teik iam a telefonais: 5-67-84; 2-92-37. 
Užsisakykite "Aušros alėją" per jm onę "Tvarka"! 

■Tvarkos" laiškanešiai Jūsų neapvils!

r

c

Gerbiami Joniškiečiai,
JŪS TURITE PROBLEMŲ?

NORITE PASIKALBĖTI JUS JAUDINANČIAIS 
KLAUSIMAIS?

Lapkričio septynioliktą dieną, trečiadienį, 
18 val. 15 min., ateikite j savivaldybės salę. 

Su Jumis kalbėsis, Jus Išklausys rajono 
tarybos deputatė Birutė KYBARTIENĖ. J

DĖMESIO!
".Aušros a lė jo s” redakcija i reikalinga reklamos  

agentė. Pageidautina taktiška m oteris ar panelė, 
sugebanti m aloniai bendrauti su žm onėm is. 

Pas m us gali d irbti antraeilėse pareigose.
Atlyginim as p ag a l susitarimą.

PONIOS IR PONAI,
PRAMONINKAI IR VERSLININKAI !

FIRMA
pardavimo

kad

gali

FINEKA — >  Padeda palan
kiausiomis sąlygomis parduoti ir pirkti: 

BUTĄ, NAMĄ, SODYBĄ. SODĄ. 
GARAŽĄ.

FINEKA — >  Greitai ir patikimai

tvarko pirkimo 
dokumentus.

FINEKA — ^  Primena, 
visos kainos yra sąlyginės.

FINEKA  ^  Agentą
iškviesti j namus.

FINEKA— ^Nemokamai 
informaciją.

FINEKA—̂ Pigiai parduoda  
Ginkūnuose grafo Platono Zubovo 
dvaro rūmus (po restauracijos) su 
parku.

teikia

P a t ik ė ję  s a v o  r e ik a lu s  f i r m a i  " F IN E K A ” s u ta u p y s ite  la ik o . 

U žeikite: Šiauliai, Tilžės 170-308 kab. 
Skam binkite: Šiauliai (8-214) 3-28-75.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Antradienis, lapkričio 16 d. 
LIETUVA
8.00 Panorama. 8.25 Deutsche 

Welle Žinios. 8.55 TF 1 žinios. 9.20 
"Rojaus paplūdimys". TV serialas. 
19 ser|įa 9.45-10.15 Bonjour la France.
18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.30 "Pusvalandis po pamokų”. 18.50 
Žinios. 19.00 Bi Bl Si žinios. 19.30 
"Vėl tu?” Amerikiečių TV serialas- 
komedija. 17 serija. 20.00 AllesGute.
20.15 Lengviau apkallinti ar išteisinti?
21.00 Panorama 21.30 Kauno dramos 
teatro spektaklis. S. Beketo “Tą kartą".
22.20 “Miesto angelas”. Kanados 
TV serialas. 12 serija. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.30 Jazz session.

TELE-3

kompanija "Mir”. 17.50 Apie orus
17.55 Privatininko abėcėlė. 18.05 Meninė 
f. "Tiesiog Marija". 18.55 Visuomenė; 
nuomone. 19.40 Labanakt, vaikučiai
19.55 Reklama. 20.00 Naujienos. 20.4( 
Programa 20.45 Visuomenės nuomone 
(tęsinys). 21.00 Futbolas. Graikija 
Rusija 23.00 Naujienos. 2320 Programa
23.25 Šachmatų paralelės. 23.55 MT\- 
0.55 Spaudos ekspresas.

7.33 Spaudos apžvalga 7.40 Muzika
8.00 Animaciniai f. 9.30 Aerobika.
10.00 Golfas. 11.00 Filmas "Pagrindine 
gatve su orkestru". 12.30 Anglų k. 
pamokėlė. 12.35 Pertrauka 14.57 Anglų 
k. pamokėlė. 15.00 Animaciniai f. 16.30 
Muzika. 18.00 Didžioji šeima. 18.30 
Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Analų k. 
pamokėlė. 19.25 Filmas "Santa 
Barbara". 20.15 Muzika 20.30 įdomūs 
žmonės. 20.55 TELE-3 žinios. 21.00 
CNN naujienos. 21.30 Anglų k. 
pamokėlė. 21.33 Dokumentiniai filmai.
22.00 Filmas "Foreign Affairs". 23.33 
Anglu k. pamokėlė. 23.36 Muzika.

8.00 Naujienos. 8.20 Krdi vidi. 8.40 
Meninis f. "Tiesiog Marija". 9.30 
Animacinis f. 9.50 Meninis f. "Gyvenimo 
smulkmenos’. 23 serija. 10.20 Žmogus 
ir jstatymas. 10.50 Spaudos ekspresas.
11.00 Naujienos. 11.20 Meninis f. 
"Sugrjžimas j Edemą". 1-2 serijos.
14.00 Naujienos. 14.20 Programa. 
1425 Dalykines žinios. 14.40 Konversija 
ir rinka. 15.10 Bloknotas. 15.15 Veikla.
15.25 Animacinis f. 15.50 TV 
dokumentinis f. 16.10 Nauji vardai.
16.50 Technodromas. 17.00 Naujienos.
17.20 Programa. 17.25 Automobilių 
gamykla garantuoja. 17.45 Dokumentai 
ir likimai. 17.50 Privatininko abėcėlė.
18.00 Apie orus. 18.05 Meninis f. 
"Tiesiog Marija". 18.55 Tema. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama.
20.00 Naujienos. 20.40 Programa. 
20.45 E. Riazanovo autorinė programa
21.55 G. Sviridovo muzika. 22.30 
Pasaulio miestų naktinis gyvenimas.
23.00 Naujienos. 23.20 Programa.
23.25 NSO. 23.55 Spaudos ekspresas

Ketvirtadienis, lapkričio 18 d. 
LIETUVA
8.00 Panorama. 8.30 Deutsche 

Welle žinios. 8.55 TF 1 jfinios. 9.20 
9.35 Alles Gute. 18.00 Žinios. 18.1C 
Programa vaikams. 18.50 Žinios 19.0C 
Bi Bl Si žinios. 19.30 Latvijos 
Nepriklausomybės dienai. 20.00 Kataliki 
TV studija 20.30 ‘22". 21.00 Panorama
21.30 Grįžulo Ratai. 22.20 “Pašėlę: 
biznis Rytuose”. Anglų satyrinis trileris 
1 serija. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 Ir 
Vogue Vilniuš-93. 23.45 Bliuzas ii 
jam artima muzika.

TELE-3
7.33 Spaudos apžvalga 7.40 Muzika

8.00 Animaciniai f. 9.30 Aerobika,
10.00 Muzika. 10.25 Filmas "Santa 
Barbara". 11.45 Anglų k. pamokėlė
11.50 Pertrauka. 14.57 Anglų k 
pamokėlė. 15.00 Animaciniaif. 17.00 
Muzika. 18.00 Didžioji šeima. 18.30 
Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Analų k 
pamokėlė. 19.25 Filmas "Santa 
Barbara”. 20.15 Muzika 20.30 Europos 
sporto naujienos. 20.55 TELE-3 žinios
21.00 CNN naujienos. 21.30 Anglų k’ 
pamokėlė. 21.33 911. 22.00 Filmas
Ambition". 23.35 Anglų k. pamokėlė

23.40 Muzika.
OSTANKINAS
8.00 Naujienos. 8.20 Meninis f. 

'Tiesiog Marija". 9.10 Futbolas. Graikija. 
Rusija 10.05 "...Iki 16-os ir vyresniems
10.50 Spaudos ekspresas. 11.00 
Naujienos. 1120 Meninis f. “Sugrįžimas 
j Edemą". 4 serija. 14 00 Naujienos
14.20 Programa 14.25 TV jvairenvbe
15.10 Bloknotas. 15.15 Animacinis f.
15.40 Ponia sėkmė. 16.10 Džemas
16.40 "...Iki 16-os ir vyresniems 
Pertraukoje - 17.00 Naujienos. Programa
17.50 Dokumentai ir likimai. 17.55 
Apie orus. 18.00 Meninis f. 'Tiesiog 
Marija”. 18.50 Miniatiūra 19.00 Meiles 
istorija 19.40 Labanakt, vaikučiai. 1955
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.45 Loto 
"Milijonas”. 21.15 TV meninis f. "Tvin

Trečiadienis, lapkričio 17 d. 
LIETUVA
8.00 Panorama. 8.30 Deutsche 

Welle žinios. 8.55 TF 1 žinios. 9.20 
Family Album. 9.50 Laida apie vadybos 
biznį. 10.15-11.15 Vokiečiu TV 
detektyvinis serialas “Sęnis” - "Kiasės 
susitikimas". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18,50 Žinios. 19.00 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Lietuva-Latvija 20.35 Rinkimai j Lietuvos 
Respublikos Seimą Kaišiadorių 59- 
ojoje rinkimų apygardoje. 21.00 
Panorama. 21.30 Krantas. 22.30 
Koncertas. 23.00 In Vouge Vilnius-
93.23.15 Vakaro žinios. 23.30 Pasaulio 
roko žvaigždžių koncertas.

TELE-3
7.40 Muzika. 8.00 Animaciniai f.

9.30 Aerobika. 10.00 Muzika. 10.25 
Filmas "Santa Barbara". 11.15 Anglų 
k. pamokėlė. 11.20 Pertrauka. 14.57 
Anglų k. pamokėlė. 15.00 Animaciniai 
f. 1S30 Muzika. 18.00 Krepšinio 
pamokėlė. 18.15 Langas į gamtą.
18.30 Jurbarko TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Anglų k. 
pamokėlė. 19.25 Filmas "Santa 
Barbara". 20.15TELE-3 informacija.
20.30 Marketingo principai. 20.55TELE- 
3 žinios. 21.00 CNN naujienos. 21.30 
Anglu k. pamokėlė. 21.33 "Laisvas 
ž o d is 22.00 Filmas "Terror On Track 
Nine". 23.30 Anglų k. pamokėlė. 23.35 
Muzika.

O S T A N K IN A S
8.00 Naujienos. 8.20 Valkų 

informacinė programa. 8.40 Meninis 
f. “Tiesiog Marija". 9.30 Prekybos 
tiltas. 10.00 A. Glazunovo poema- 
fantazija "Jūra". 10.20 Džemas. 10.50 
Spaudos ekspresas. 11.00 Naujienos.
11.20 Meninis f. "Sugrjžimas j Edemą". 
3 serija. 12.10 Septintasis dangus.
14.00 Naujienos. 14.20 Programa.
14.25 TV jvairenybės. 15.10 Bloknotas.
15.15 Animacinis f. 15.40 Kompozitorius 
E. Doga. 16.00 Tarp mūsų šnekant....
16.20 Kbbas-700.16.50 Technodromas.
17.00 Naujienos. 17.20 Programa.
17.25 Eteryje tarpvalstybine TVR

Pyksas". 5 serija. 22.10 Ostankino 
hitparadas. 23.20 Naujienos. 23.40 
Programa. 23.45 PEN klubas. 0.45 
Spaudos ekspresas.

ŠVT IR PALYDOVINĖ 
PROGRAMA

Antradienis, lapkričio 16 d.
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 19.20 

Sodžius 19.35 Laida "Žingsniai". Gotos 
namai. 19.55 Pirk, parduok, informuok. 
20.05 Melodrama "Atviras pokalbis".
21.40 Kartojamos žinios ir "Pik. parduok, 
informuok". 22.10-2.00 Palydovinė 
programa.

Trečiadienis, lapkričio 17 d.
18.30 MTV. 19.00 Pirk, parduok, 

informuok. 19.10-22.30 Tango TV 
programa jdomumo dėlei. 19.20 l&iykę 
ledai. 19 .50 Niuansai. 20.10 
Tangomanija. 20.50 Teleparduotuvė 
"Litpoliinter". 21.10 Filmas "Erškėčių 
paukščiai". III d. 22.30 Kartojama Pirk, 
parduok, informuok". 22 .40-200 
Palydovinė programa.

Ketvirtadienis, lapkričio 18 d.
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 19.20 

"Pirk, parduok, informuok". 19.30*
22.30 “Argos" programa. Drama 
"Nepadorus siūlymas . 21.30 Animac. 
f. "Tomas ir Džeris". 21.50 TV žurnalas 
2230 Kartojamos žinios ir "Pirk, parduok 
informuok". 23.00-0.30 Baltijos TV 
programa Amerikiečių f. “ P a ukš tis  
su krištoliniais sparnais". 0.30-2.W 
Palydovinė programa.

KABELINĖS TV PROGRAMA 
8  KANALU
Antradienis, lapkričio 16 d.
19.00 Men. f. "Aukso ieškotojas

20.40 Men. f. "Gangsteris per pneva
22.00 Men. f. "Tolimoje šalyje . 

Trečiadienis, lapkričio 17 “■■ 
19.00en.f. “Moonreikeris' 20-JJ

Men. f. "Moteris su 100000 $" 22w 
Men. f. "Užduotis vasarai". 

Ketvirtadienis, lapkričio 18 J;
19.00 Men. f. "Amžini brilijan®

20.40 Men. f. "Nuostabi dovana
22.00 Men. f. "Mes su jumis m™  
matėmės".
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