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PAUKŠTIS 
SKRENDA IR TIK 

PLUNKSNOS 
KRENTA?

(arba kaip greitai įkurti akcinę 
bendrovę)

Kaip greitai įkurti akcinę bendrovę? Gatavo recepto neturiu. Ir jo 
•pateiksiu. Tačiau tariu viena:, "vyručiai, reikia turėti galvą!" Žinoma, 
iriau gudrią. Ir sąžinę. Kad ir nelabai švarią Dar geriau, jeigu esate 
'imos dinastijos pratęsėjas. Tuomet paukštis skrenda, o tik plunksnos 
enta. Tačiau vienas lauke - ne karys. Reikalingi parankiniai. Bet už jus tik 

ienų procentu gudresni. Kodėl? Kad kelnių norinčiam įkurti akcinę 
endrovę nenumautų, bet sumanytą užburtą ratą suktų. Kodėl užburtą? 
:ad kiti prie to rato nagų nekištų...

Bet ko tik nebūna šiame margame "sviete ! Paukštis toptelėjo, 
lunksneles pašiaušė, nusipurtė ir vėl norėjo skristi. Tačiau netikėtai 
parnelius nuleido, akeles išplėtė ir piktai jomis sužaibavo. Kodėl'’  Mat, 
oniškyje gandai pasklido Girdi, Valstybinės grūdų perdirbimo įmonės 
eneralinis direktorius Olegas Abakas ir techninis direktorius Eugenijus 
aparauskas kažką prisidirbo. Tie žmonių liežuviai. Pliauškia ir gana. Jau 
ešimt metų ir šį, ir tą O anie dirba sau ir šypsosi. Gerai vyrai dirba. Kiek 
ludonų šilko vėliavų tuometinis grūdų produktų kombinatas gavo. Aukso 
ūlais rusiškomis raidėmis išrašytų. Eiliniai darbininkai šypsojosi iki ausų 
džiaugėsi vėliavų Šilku, nes koks dešimt ar dvidešimt, o gal ir visas 

mtas rublių premijos nukris. Džiaugėsi, o mintyse keikė - kiek tų vėliavų 
ar galėjo jų kombinato salėje šlamėti, jei ne šimtai tonų pajuodusių ir 
vokiančių grūdų elevatoriuje! O kiek tų grūdų arba produkcijos iš jų nešta 

šnešta pro amžinąsias skyles kombinato tvoroje. Kiek mašinomis ne 
agal paskirtį išvežta. Todėl nenuostabu, kad net anais laikais kai kurie 
miškiečiai net po žeme, rūsiuose kiaules augino.

Dabar sudie, raudonasis vėliavų šilke! Dabar - kili laikai. Markės ir 
joleriai. Doleriai ir markės Dabar rėikia ir galvelę pasukti, kaip tą akcinę 
endrovę įkurti. Geros galvos gerai galvoja. Ir sugalvoja...

Valstybinę grūdų perdirbimo įmonę ir joniškietiškąsias uždarąsias

Ícines bendroves "Joko" ir "Utma" sieja glaudūs ryšiai. Įdomūs 
lykėliai šiame Lietuvos šiaurės mieste dedasi, bet apie tai - kitą kartą.

Jonas DAGYS

įaujienų šiupinys
I • • • • • •
I Spalio pirmąją Lietuvoje pradėjo 
inkcionuoti nauji laikini piniginiai 
mklai - talonai.
I • • • • • • • •

i Lietuvoje vėl įvedami talonai 
pisto prouktams. Šį ketvirtį pagal 
bs pirksime makaronus, miltus, 

ką, kruopas ir cukrų.

nustatyti
Šiaulių

tiekimo
mieste

Atsižvelgdama j elektros 
lergijos ir kitų energetinių resursų 
brangimą, miesto Valdyba 
^sprendžia:
i Nuo spalio 1 d. 
mingus visiems
llstybinės vandens
'nės vartotojams

vandens ir kanalizacijos tarifus:
- Gyventojams - 6 rub. už 1 kub. 

m geriamo vandens ir tiek pat už 
kanalizuotą vandenį.

• • • • • • • •
Nuo šių metų rugsėjo 28 dienos 

Šiaulių miesto valdybos butų 
skyriaus vedėja tapo ALMA 
JANKAUSKIENĖ.

• • • • • • • •
Respublikos Vyriausybės 

nutarimu nuo spalio 1 d. įsigalioja 
delspinigių atskaičiavimas už 
šiluminę energiją. Nepriklausomai 
nuo priežasčių per tris dienas 
neapmokėjus pateiktos sąskaitos 
už šiluminę energiją, imami 0,4 
proc. delspinigių už kiekvieną 
dieną.

P O N A I P O L IC IN IN K A I,
Nuoširdžiai sveikiname Jus su Jūsų švente!
Viliamės, kad mūsų miesto ir krašto žmonės bus saugūs, 

padeda Jums Dievas.

Sąjūdžio Šiaulių miesto taryba

NEPAVYDEKIME PONUI 
PETRAIČIUI, KAD BEVEIK PENKIS 
KARTUS DAUGIAU UŽDIRBA UŽ 

PONĄ LANDSBERGĮ
“Aušros alėjoje” rašyta, kad 

Valstybinio Televizijos instituto 
generalinis direktorius Visvaldas 
Petraitis per aštuonis šių metų 
mėnesius | nuosavą kišenę
susižėrė net 717050 rublių. Jo 
pavaduotojas ponas Klimas gavo 
tik truputį mažiau. Tai bent 
algelės? Kodėl jos tokios didelės?

O kas čia nuostabaus? Žmonės 
dirba ir uždirba. Anot minėto instituto 
generalinio direktoriaus Visvaldo
Petraičio, dirbame labai daug, labai 
sunkiai, Todėl suklestėjo instituto 
reikalai. Ponas generalinis
direktorius ilgai dirba po darbo 
valandų. Jo sekretorė - taip pat, nes 
skaičiuoja viršvalandžius.

Šiauliškio Televizijos instituto 
darbuotojų atlyginimų vidurkis - kur 
kas aukštesnis nei kitose panašaus 
profilio įmonėse. Anos bankrutuoja ir

jau bankrutavo. O šiauliškis 
institutas klesti! Nuostabu. Infliacijos 
laikais klesti valstybinė įmonė?! Iš to 
reikia mokytis, o ne aikčioti, kad 
generalinis direktorius beveik penkis 
kartus daugiau uždirba už poną 
Landsbergį. Nepavydėkime ponui 
Petraičiui. Jis sunkiai dirba. Ir daug! 
Net po darbo valandų... Kiek dirba, 
tiek ir gauna. Ponas Petraitis pats 
nepasiėmė tokių didelių pinigų. Jam 
skyrė! Stebėtojų taryba, kiti... Jis 
pasiėmė juos tik iš kasos.

Su instituto darbo sistema 
pravartu susipažinti daugumai, nes 
čia taikomi japoniški darbo metodai. 
Jų tikslas - sužadinti žmogų, kad 
siektų karjeros. Tr kvalifikacijos. Na, 
žinoma, ir didelės algos. Instituto 
vadovybė ne tik pati apsirūpina 
darbu, bet duoda jo ir kitiems. Ne 
vienas Šiaulių bedarbis rado sau čia

prieglobstį. Kur būtų pasidėjusios 
tos mergaičiukės, neseniai 
palikusios technikumo suolus? 
Tegul dėkoja instituto vadams, kad 
neliko už borto. Ir ne tik jos.... Tačiau 
nenorėkime, kad ką tik pradėjęs 
dirbti institute žmogus uždirbtų tiek, 
kiek gauna valdybos nariai arba 
generalinis direktorius. Kvalifikaciją, 
žmogaus protą reikia vertinti! 
Pakanka jau to, kad sovietiniais 
laikais buvo atsilyginama tik 
geležiniais medaliais ir ordinais. 
Darbininką reikia skatinti. Materialiai! 
Todėl nepavydėkime ponui* 
Petraičiui, kad tūkstančius gauna, 
nors dalį pinigų generalinis 
direktorius ir dar keturi valdybos 
nariai vis tik privalės grąžinti t  
įmonės kasą. bet apie riai 
parašysime kitą kartą.

Gintarė BRUŽAITĖ

A N O N S A S  
ŽUVIS GENDA NUO GALVOS.

Apie tai kitame “Aušros alėjos” numeryje.

-----

M Ū S Ų  K ELIA S - P A R O D Y T I, KAS A P V O G Ė
L IE T U V Ą

Taip pasakė Lietuvos Čia jis buvo sutiktas labai Svečias su nerimu kalbėjo apie
Respublikos Valstybės kontrolierius nuoširdžiai, nes žmonės jaučia, kad teismus ir prokurorus, kurių
Kazimieras Uoka pirmadienį kontrolieriai, bene vieninteliai dauguma tiesiai šviesiai sako, kad
vykusiame susitikime su šiauliečiais. Lietuvoje dirba! dabartinei valdžiai netarnaus, nes

dar neaišku, kas ką valdys... Konirolieriai nustatė 
nemažai valstybės turto grobstymų, tačiau iškeltos tik 
78 baudžiamosios bylos. Iš jų į teismus pateko 
vienuolika. Ašaros! Dar įdomiau, kad teismai 
"pervarė" penkias Tačiau valstybės turto vagys buvo 
nubausti tik lygtinai, žodžiu, nė vienas dar neatsisėdo 
už grotų, nors išvogti milijonai! Anot K. Uokos, 
prokuratūrų darbuotojai, švelniai tariant, sąbotuoja.
Todėl kontrolieriai kol kas - tarytum metraštininkai: 
fiksuoja faktus, "registruoja”  valstybinio turto vagis.
Tačiau dedamos pastangos, kad būtų panaikinti 
senaties terminai ekonominiams ir pareigybiniams 
nusikaltimams. Gal ir ateis diena, kuomet apvogę 
Lietuvą privalės atsiskaityti?

Jdomu, pasak pono Uokos, kad net užsieniečiai 
nesupranta, kas čia pas mus darosi. Taigi, mūsų 
valdininkų suktumas įkopė į aukščiausią kalną...
Gaila, kad net kai kurių valdžios vyrų liberalumas 
padeda valstybės turto vagims. Anot K. Uokos, ilgai 
jis aiškino ponui Abišalai apie Sveikatos apsaugos 
ministrą Juozą Oleką... Nunešė šūsnį dokumentų. Kol 
tą suvokė premjeras, dar daugiau machinacijų 
padaryta.

- Jeigu valstybėje nebus griežto teisėsaugos 
aparato, nieko nebus, - pasakė Valstybės 
kontrolierius. - Bėdų yra ir su žurnalistais, gydytojais, 
tačiau blogiausia su juristais. Į teisės fakultetą 
nomenklatūra mokytis siuntė savo#vaikus. Ko norėti!

Nukelta | 4 psl. Romualdo STHUOGOS nuotr.



Sabotažo šešėlyje
- Matot, prie Ko mes priėjome! Žemės ūkis ant kracho 

ribos, parduotuvių lentynos tuščios, ligoninėse miršta 
žmonės, nes nėra vaistų, - riaumojo Kelmėje tūlas 
deputatas j mikrofoną.

Mat jis gerai žinojo, kad toji sesija transliuojama per 
vietos radiją. Tad tegul girdi žmoneliai, tegul mąsto, j kurtoji 
Nepriklausomybė atvedė. Va, ir dabar nėra dujų. Tuoj sirgti 
pradėsit, o po to ir mirti netruksi!, nes, kaip sakyta, vaistų tai 
nėral Žodžiu, davė pylos kaip reikiant laisvos Lietuvos 
geidusiems, o pirmiausia j ją vedusiems. Ir tokios kalbos 
dabar pilasi diena iš dienos. O ką? Juk tai gana patikimas

būdas išmušti žmoneliams iš vėžių: kad blogai, visi 
mato, o  kodėl iš tikrųjų taip yra, juk ne kiekvienas 
susimąstė... Tad ir pilasi lyg iš gausybės rago 
praeitos dienos šauklių dejonės. O skaudžiausia, 
kad pasakyti tikrą tiesą ne taip jau paprasta: jos 
vengia daugelis laikraščių, ji nepageidaujama 
daugeliui radijo ir televizijos laidų. Mat tuomet 
žmonės sužinotų, kad yra dar Ir dujų, ir mėsos 

, sandėliai lūžta, ir vaistų... perteklius. O sužinoję gal 
Ir žod| sabotažas prisimintų... Neįtikėtina? Bet tai 
juodu ant balto užfiksuota valstybės kontrolierių 
aktuose.

Tad pirmasis pasakojimas tegul ir bus apie 
vaistus, kuriam bene geriausiai tiktų pavadinimas

SUŽIEDĖJUSI SVEIKATA
Taip jau atsitiko, kad Šilalės 

rajono vaistinėse užsigulėjo 
gausybė vaistų (toli gražu ne vien 
Šilalės, bet šįkart kontrolieriai 
lankėsi būtent ten). Paprasčiausiai 
ėmė ir užsigulėjo Būna gi šitaip. 
Mėnuo kitas, ir kažkaip niekas nė 
nepastebėjo, kad jų realizacijos 
terminai pasibaigę. Nors, antra 
vertus, kas čia nuostabaus: juk 
prie vaistų spintų bei stelažų nėra 
jokios informacijos, neužpildytos 
kortelės, kuriose paprastai 
nurodoma ir vaisto pavadinimas, ir 
serija, ir kiekis, ir tinkamumo 
laikas, - tad negi viską sužiūrėsi. 
Juo labiau, kad ir patys vaistai po 
visus vaistinės pakampius
sukaišioti. Kai kuriuos net patys 
vaistinės vadovai "atrado" tik 
tuomet, kai revizoriai, baigę 
inventorizaciją, j aktą ėmė 
tūkstantinius trūkumus prirašyti. Ir 
visai nesvarbu, kaip šiandieną tą 
visą reikalą . pavadinsimi

aplaidumu, apsukrumu, ar dar kaip 
nors, bet esmė lieka ta pati • vaistinėje 
suseno daug vaistų. Už dešimtj 
tūkstančių. Ką daryti? Postringauti, 
kad buvo galima neleisti susenti, kad 
reikėjo keistis su kitomis vaistinėmis, 
kad nereikėjo tiek parsigabenti ir 1.1. ir 
pan. Šiandien tas pats, kas mokyti 
mirusjjj taisyklingai kvėpuoti. Suseno 
vaistai, ir reikia irtis iš padėties. Ir čia 
vaistinės vedėjas J. Lielionas bei jo 
pavaduotoja Baublienė rado radikalią 
išeitj. Nebūtų medikai, jei nežinotų, 
kad seną, net sužiedėjusią duoną 
valgyti gerokai sveikiau negu šviežią. 
O ką jeigu tokj dalyką farmakologijóje 
prkaikius? Pabandė. Masiškai 
nemiršta. Net diabetikai, gavę seną 
insuliną, atlaiko. Taip netikėtai 
išsprendę vien? problemą, vaistinės 
vadovai negaišdami ėmėsi ir kitos. 
Mat daug bereikalingos gaišaties yra 
su vaistų perkainojimais. Tos kainos 
kyla ir kyla... O ką? Jeigu pabandžius 
savas pritaikyti? Pabandė. Visai

neblogai išėjo. Nė šunelis nesulojo, 
kad sumažintas medikamentų 
kiekis, kad kainos kitos, net atėjusi 
tuo tikslu inspektorė
' nepastebėjo '. Gal ir ją sugundė 
slėpiningas seifas su užrašu 
"Ekstra pagalba'9 Nežinau. Ir 
niekas to be jų pačių nežino. Tik 
žinau, kad toks seifas vaistinėje 
buvo, ir jame kontrolieriai rado po 
užraktais paslėptų deficitinių vaistų.

Daug ko atrado tie kontrolieriai. 
Ir aktus graudžius surašė. Tik tiek to 
džiaugsmo! Vaistai tai susenę, juos 
sunaikinti reikės (na naikintojus, o 
vaistus!). Po kontrolierių 
atsilankymo liks tuščios lentynos. 0  
tuomet jau be jokio sąžinės 
graužimo (jei tokj daiktą dar jie turi) 
bus galima bliauti, kad 
Nepriklausomybė vaistus surija, 
kad žmonės miršta.

N ijo lė  P E T R O Š IŪ T Ė  
V K D  a ts to vė  s p au d a i

>? f

SUGRIS GYVYBE Į KULPĘ
Pro mūsų miestą teka pirmoji 

(tikėkimės ir paskutine) Lietuvoje 
m irusi upe Kulpė. M irusi mūsų pačių 
akyse, širdyse. Ir patys jai akis 
užspaudeme: pylėme, kiek galėjome, 
kokių tik teršalų turėjome. Galingas 
pramonės centras - Šiauliai, dar 
galingesnės personos jį valdė. Jei 
išrikiuotume visus, pradedant kokiu 
nors Jono Gurecko ainiu ir baigiant 
dar v ienu Jonu - Lukausku, visai 
gražus paradas ekologiškai dvasnų" 
sielų susiburtų. Kukliai šiose gretose 
slėptųsi paskutinieji Šviesaus 
kom unizm o epochos Šiaulių tėvai ■ 
Povilas Morkūnas Ir Vaclovas 
Volkovas. Pastarieji už visus vadus, 
nesirūpinusius ekologinėm is miesto 
problem om is, nuo žalių jų pylos gavo...

Tačiau kiekvienam šiauliečiui šian
dien aišku, kad neišgelbėjo Kulpės nė 
pats gražiausias Lietuvoje brodvėjus 
(ir j jį sukimšti p in igė lia i!) - Vilniaus 
gatve, nei pati "m onumentaliausia” 
dabartin io  pasipelnymo vieta "metalis
tam s" - Salduvės "užkariauto ja i" (irgi 
gražaus p in igė lio  sukimšta!). Net jei 
m inėti vadai Šiauliams būtų išrūpiną 
kokius tris maišus ord inų ir medalių, 
gyvybės j  Kulpę šiandien jais 
nepriviliosi.

Visai neseniai su Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos deputatu 
A lg im antu Sejūnu vaikščio jom e pakul- 
p iais. Jaučiu, kad nevienas skaitytojas 
šią akim irką mus užjautė. Dieve mano. 
kaip pasikeitė Kulpė nuo griausm ingų

1988-ųjų, kai jos pakrantėmis nutįsdavo 
triukšmingos žalių jų eisenos! Gyvybes nė 
ženklelio. Ne upe, o dvokiantis kanalizaci
jos griovys. Gal mes Šiandien jau kitaip 
vertinam, kitomis šeim ininko akimis po 
savo kiemą žvalgomos?..

Aplankėme "S tum bro", Mėsos 
kombinato v ietinių valymo įrenginių 
statybas. Ačiū Dievui ir šių jm onių 
žmonėms, vadovams, kad jie  pagaliau 
suprato, kaip svarbu apsikuopti vietoje, 
kad nuodėmė j miesto kanalizacijos tinklą 
leisti baisius pramoninius teršalus, kai 
miestas dar neturi valym o įrangos... O  gal 
pramonės magnatai valandėlę susimąstė, 
kad gali nebelikti, kam produkciją gaminti 
bei vartoti.

Na, žinoma, sutirštinau spalvas. 
Minėtų įm onių vadovai eina sunkiu, bet 
teisingu keliu. Šiandien, ko gero. jau 
lengviau negu 1988-aisiais, atgimimo 
pradžios metais, įrodyti, kad sielos 
ekologija lygi gamtos ekologijai.

Kiek jstrigusi "E ln io " valymo įrengimų 
statyba. Bet taip jau keletą metų... Ir ne tik 
ši statyba, bet ir avalynes gam yba Gal į 
antrą šim tmetį jkopęs "E ln ias" "laukia 
geresnių la ikų” ? O  gal pasiūlyti "E ln iu i" su 
"S tum bru" bei mėsos kombinatu statybine 
patirtim i dalintis, kad netektų 
modeliuotojus mokyti kurti naują iki šiol 
neregėtos avalynės fasoną kokia nors 
neaiškios būtybės kojai, kurios savininkė 
pagal formą vadinsis "hom o", bet jau be 
"sap iens” turinio..,

Vėl negailestingai perdedu, bet su 
gamta juokauti neverta. Per ilgai

pokštavome,
Duok Dieve, kad visi taip šiandien 

dirbtų, pamaniau pamačiusi Šiaulių 
miesto vandens valymo jrengimų 
statybas. Per pastaruosius porą metų 
miesto plaučiais vadinamos statybos 
neatpažjstamai pasikeitė Jei ir toliau 
tokiais tempais dirbs statybininkai, už 
metų, kitų Šiauliai respublikoje turės 
pačius geriausius nutekamojo vandens 
valym o jrengimus. Tai būtų tarsi 
simbolis, atsparos taškas, kuriuo 
baigiasi gamtos niokojimas ir prasideda 
jos reanimacija...

- Sugrjš gyvybė j Kulpę, - dažnai 
kartoja žaliasis Algimantas Sėjūnas, ir jo 
veidą nušviečia jj pažjstantiems 
žmonėms įprasta šypsena - tikėjimo, 
pasiryžimo, nuoseklaus darbo
spindulėlis.

- Sugrįš, - pritaria jam vyriausiasis 
miesto ekologas Romas šemeta, kartu 
su parlamentaru nuėjęs sunkias pinigų 
kaulijimo stacijas ir kryžiaus kelius, kol 
Vyriausybė iš respublikos biudžeto
atseikėjo 90 mln. rublių Šiaulių miesto 
valymo jrengimų statyboms. Po to 
papildomai dar 108 mln. skyrė.

Taigi, negalima teigti, kad valdžia 
netobulėja, Ji jau n.egarbe, šlove,
medaliais ir pam inklais rūpinasi.
Pagaliau priartėta prie suvokimo, kad 
sugebėsime išlikti "hom o sapiens", tik 
išsaugoję savo būties terpę - JOS 
DIDENYBĘ GAMTĄ!

Bron is lava  CIBULSKAITĖ 
Romualdo STRUOGOS nuotr.

Apie cukrų ir...
Jauno ūkininko iš Ginkūnų

samprotavimai
Šią metų rugsėjo 23 dieną įvyko 

cukrinių runkelių augintojų ir 
Pavenčių cukraus fabriko 
administracijos susitikimas.
Direktorius nušvietė gražias fabriko 
perspektyvas, bendradarbiavimo su 
užsienio partneriais perspektyvas, 
pasiguodė dėl pasenusios 
technologijos, kalbėjo apie dideles 
cukraus gamybos sąnaudas. Iš jo
pasakojimo susidariau nuomonę, 
kad visas tas problemas ruošiamasi 
spręsti per ūkininkų, cukrinių 
runkelių augintojų kišenę. Kad tai 
nebūtų tuščias samprotavimas, 
pateiksiu faktus. Pirmiausia apie 
išspaudas. Mums žadama jas 
atiduoti arba už toną jų mokėti po j 

1200 rub. O išdžiovintas iŠ mūsų supirktas pusvelčiui fabrikas parduos 
tarkime, Danijai, Švedijai, Suomijai... po 120 dolerių arba25000 rub. užtoną 
Ponai monopolistai, bet išspaudos tai - mūsų! Mums žadama nupirkti 
užsienietiškų sėklų, herbicidų, trąšų, sėjamųjų. 0  kodėl mums paliems
nenusipirkti viso to už atgautus ar taip sunkiai uždirbtus tuos dolerius! Kas 
jums davė teisę elgtis su mūsų turiu taip, kaip jums patinka9 Mes esame 
labai smarkiai tarpusawie surišti. Mes auginame, jūs perdirbate cuktų, mes 
be jūsų, jūs be mūsų jnors savo cukrinius runkelius galime parduoti 
kitiems gamintojams) esame niekas. Kaip matote, mes esame 
"kompanjonai , tad ir sėskime prie derybų stalo kaip lygūs partneriai. Ganė 
mus išnaudoti! Mes esame laisvi žmonės, laisvi ūkininkai, ir sugebėsime 
savo teises, savo darbo rezultatus apginti. Mes netikima jūsų paslaugę 
geranoriškumu, nes visur matome monopolistinį gobšumą 
savanaudiškumą. Mes nieko prieš su jumis pasidalinti savo darbe 
rezultatais, bet tik kaip lygūs partneriai, pagal įdėto darbo sąnaudas, visk:. , 
ekonomiškai paskaičiavus, teisiškai jforminus. Tas pats ir su melasa bey 
cukrumi

Dabar apie cukrų Ponas direktorius pasakė, kad Vakarų Europoje 
tona cukraus kainuoja apie 900 dolerių. Už cukrinius runkelius augintojams; 
mokama apie 600 dolerių. Vadinasi, 1 kg cukraus, perskaičiavus rubliai: 
kainuoja 200 rub., o augintojas nuo tos sumos gauna 120-130 rub T 
sudaro 60-65 proc. cukraus kainos O kaip pas mus? Cukraus 1 kg kainuo 
apie 100 rub Augintojui šiomis dienomis žadama mokėti 4000 rub už toną 
nejskaitant infliacijos, kuro, tepalų, darbo užmokesčio augimo. Vadinas 
nuo to šimto rublių mums .nubyra lik apie 30-35 rub , iškaitant visai 
pasėjimo, užauginimo, nuėmimo darbo irtrąšų sąnaudas, Tėgul perdirbim: 
kaštai sudaro 20-25 rub. O kur likusieji kainos rubliai? Juos pasiima n 
piršto prie sunkaus darbo nepridejęs monopdlis ir dar kažkas. Mei 
reikalaujame, kad supirkimo kaina būtų 6000 rub. kaip Vakarų Europojí 
nors mes dirbame ne taip kaip ten, su kur kas prastesne technika. Ka 
matote, kainas išpučia ne augintojai, o prekybos monopolija. Jei nė: 
galimybės pakelti supirkimo kainos, prašome suteikti galimybę u 
pristatytus cukrinius runkelius atsiimti cukrų, apmokant gamybos kaštu: 
mes tiktai sugebėsime parduoti savo cukrų, niekur neišveždam 
aprūpindami savo Ż nones ir ne tokiomis išpūstomis kainomis. Duoki 
mums atsistoti ant kojų!

Visus labai nustebino Pavenčių cukraus fabriko pareikštas reikalavim 
grąžinti pinigų skirtumą už cukrų, pirktą liepos mėnesj po 16,20 rub. 
tikrųjų ne oo 1b,20... Plius banko palūkanos, maišų Kainos, transport! 
išlaidos), kuris dabar kainuos po 100 rub. už kg. Sveiko proto žmogui toki 
leikalavimai nesuprantami. Ir taip šneka fabriko direktorius! Sovietmetyi 
dauguma direktorių buvo tokie, bet kad šiais laikais dar taip yra - keista! T 
tas pats, jeigu gegužės mėnesj aš būčiau pirkęs televizorių už 10000 rub, 
dabar pardavėjas reikalautų grąžinti dar 10000 rub., nes televizoni 
kainuoja jau 20000 rub. Absurdas! Ir kaip normaliam žmogui gali ate# 
galvą tokia mintis? Tai pasityčiojimas iš padorumo. O juk mums pardavė 
cukrų ne už gražias akis, o kad būtų kuo daugiau saldžiųjų šaknų augintoj 
Tai buvo puiki reklama fabrikui per radiją, televiziją, laikraščius. O 
reklamą visame pasaulyje (normaliame) mokama Ir brangiai! Nuosto 
kaip matot, draugas Direktoriau, tikrai neturėjote, nes ir cukrų pardavėte 
pigiau už tuokartinę savikainą. Tada parduotuvėje cukrus kainavo 30 n 
Daug žmonių jūs tuo cukrumi prisiviliojote, tad ir pelną turėsi 
nepalyginamai didesnj negu mus "apiplėšęs". Tad man atrodo, kad 
jums tikrai neskolingi, o jei mes neteisūs, kreipkitės j teismą.

Neužmirškit, kad už parduotus cukrinius runkelius sutartyje esate žadi 
duoti nuo vienos tonos nusipirkti savikaina po 20 kg cukraus.

M e s , d a b a rtin ia i ū k in in k a i, t ik ra i ja u  n e  tie  k o lū k ie č ia i 
b a u d žiau n in k a i, o  la isv i žm o n ės. T o d ė l je i n o rit su mui 
b e n d ra d a rb iau ti, d a u g  k ą  re ik s  keisti. P lrm ia u s is  -  p o ž iū r į j ž m o g ų , (! 
da rb ą . V ertin ti ir g e rb ti tą  žm o g ų , d irb a n ti m ū sų  b ra n g io s  L ietuvei 
že m ę , m atyti |am e  ly g iav e rtį p a r tn e r į T ik  g e rb d a m a s  k itą  žm oi 
s u la u k s i p ag a rb o s  sau .

A š no rėč iau , k ad  v is a  ta i, ką  č ia  iš d ė s č iau , būtų  te is in g a i supra:
Ta i ž in g sn is  ne į rie te n a s , k e rš ta v im u s , o  a b ip u s į suprstii 
g e ra n o rišk u m ą. K ad  m es, s u s ėd ę  prie  d e ry b ų  s ta lo , ra s tu m e  ab iem : 
g a l būt ir v iso m s) p u sėm s p riim tin u s  s p re n d im u s , o  b a ig ę  d ery  
šypsodamiesi vyriš k a i p a s p au stu m e  v ie n i k itie m s  ra n k a s . Gyvenki] 
ry td ie n e , a ts ik ra ty k im e  to  ba isau s  s o v ie tin io  m ą s ty m o , pradėki] 
g e rb ti k ie k v ien ą  žm o g ų . T ik  g in ču o se , g e ra n o riš k u m e , v ie n a s  
s u p ra tim e  g im sta  tie s a , o  ku r v ie š p a ta u ja  T e is in g u m a s  -  te n  -  Lati 
R a m y b ė , g yven im o  d ž iu g esys .

Z ig m a s  IN 
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V IS Ą  K O SĘ SR Ė B SIM  M ES?

Esu paprasta Kaimo moterėlė. 
Gėdyjuosi rašyti pati, nes darau 
daug klaidų, todėl paprašiau, 
kad mano mintis j ‘‘Aušros 
alėjos” laikraštj surašytų
mokytesnė kaimynė.

Dabar visi kalba apie rinkimus į 
Seimą. Per radiją ir televiziją visokie 
kandidatai, pažjstami ir “ iš kažkur 
išlindę" jau pradėjo girtis. Nė 
vienas iš tų pažadus žarstančių 
nepasisako, ką jis per tuos du 
Nepriklausomybės metus padarė, 
kad mums, lietuviams, šiandien 
lengviau būtų.

Labai jau seniai baigiau tris 
gimnazijos klases, tačiau net ir man 
aišku, kad visuose

pereinamuosiuose pasikeitimuose 
būna sunku. Nėra iš ko pagalbos nei 
medžiaginės, nei moralinės laukti. Tik 
savimi pačiu ir darbu dar gali tikėti... 
t  odėl pažadų visokių rinkėjai 
neturėtų šiandien giliai j širdj dėtis. Jei 
nesusiimsim - pagerėjimo iš kitų 
nelaukim. Buvo tokie laukiantys visą 
laiką, sovietais vadinosi ir subyrėjo. 
Dirbkim ir galvokim.

Taigi, sakau, netikėkim tais, kurie 
mums mokesčius po rinkimų tuoj tuoj 
sumažins. IŠ ko? Net man senutei 
aišku - nėra iš ko. Tai kam žmones 
mulkinti?

Neseniai “Šiaulių krašte" 
perskaičiau, kad iš darbininkų algelių 
pramonininkai "nuplėš” dar po 20 
rubliukų kažkokių “ pažadukų 
socialdemokratų" rinkiminei
kampanijai. O už kokj gerą tuos 
“ socialdemokratus" pramonininkai 
šelpti ruošiasi, kam "papirkinėja"? 
Gal, kad mokesčiais visokių

verslininkų, pramonininkų,
komersantų ir šiaip spekuliantų 
nevargintų, kad būsimajame 
Seime jiems palankius jstatymus 
priiminėtų? O mokesčius 
pažadukai vėl mums patikės?

Taigi, kreipiuosi j tokius kaip aš 
"beraščius politikierius” (aišku, dėl 
darbų gausybės ne visur 
susigaudome): Jsiklausykime j
“ pažadukų" kalbas, prisiminkime, 
kokius darbus jie jau padarė, 
pasidomėkime, kokios turtingos 
organizacijos šj kandidatą remia, 
kokius turtus jis pats valdo. Ir tik 
tada rinkimės savąjį deputatą d? 
partiją... Žinokim, kad jei turčiai 
turčių j deputatus kelia, tai jis juos ir 
gins, nuo bėdų globos. O visą 
košę srėbsim mes, laiku susivokti 
nespėję, lengvai pažadais patikėję.

Bronė POVILAITIENÉ

NEBŪKIME
STUMTRAUKIAIS

Vienu metu stumiame - tuo pačiu ir traukiame. Pilkas akmenėlis net nė iš 
vietos nejuda.

Tvarkdario mes norime - tuo pačiu jo nerenkam.
Neduodam įgaliojimų - tuo pačiu jj kaltinam.
Kaltinam ir juodinam tuos, kur už mus kovoja.
Paraudėliai paralyžuoja - pas tuos sugrįžti norime?!
Visi vieningai stūmėme į žiburį, į pergalę.

Į Kodėl į šmėklas atsisukome ir priešingai - patraukėm?Į  Paraudęs buvo Sąjūdis - tada mes juo tikėjome.
Kai sutvirtėjo, apsivalė jis • pradėjome jį niekinti?

I Kai traukti reikia - stumiame, o stumti reikia - traukiame.
I Kantrybės juk neturime, nes nepasėję pjauname.

Juk prostitutei nesvarbu, ką daro jau...oje 
Į O ar nebūna panašu, kai rinkt valdžios nenorime?!
I Pelus nuo grūdo skirkime - pakilkim antrai sėjai!

Rinkimuose neklyskime - padėkim Lietuvėlei.

I  Algimantas OGINTAS

SUSITIKIM AS
Prieš savaitę Šiauliuose įvyko  

visuom enės susitikimas su dešiniųjų  
partijų kandidatais j Seim ą. Jo vedėjas  
Krikščionių dem okratų partijos Šiaulių  
skyriaus pirm ininko pavaduotojas  
Vytautas Petriškis pirm iausia pristatė 
Viktorą Šniuolį.

D aug  skriaudų gyvenim e  
patyriau, netekau brolių, sesers... 
Todėl v isada buvau ir būsiu su 
paprastu žm ogum i, ginsiu jo  interesus, 
- pasakė V. Šniuolis.

Kita kandidatė į S e im ą - Virginija 
Lad ie tien ė - gerai ž inom a šiauliečiams, 
beje, v ienintelė kandidatė į Seim ą  
moteris Š iauliuose.

- Viliuosi laim ėti, nes mane palaikyti 
turėtų ir vyrai, ir moterys, - tarstelėjo  
kandidatė.

Kodėl gi ne... V. Ladietienės  
konkretaus darbo vaisus jau čia visi.

M iesto tarybos kontroles tarnybos  
viršininko Jono Zolubo rinkiminėje 
program oje ypač svarbus mums 
visiem s punktas - gyventojų pajam ų  
deklaravim as. Gal J. Zolubui pavyktų  
padaryti viską, kad sužinotum e, iš kur 
tokie d ideli saujelės žm onių  turtai?

Susitikim e prisistatė ir atsakinėjo į 
klausim us Žilvinas Razm inas. Vytautas  
Kriaučiūnas, kiti kandidatai į Seimą.

“ A ušros  a lė jo s ”  irtf.

Juodas kumelys su toga bėgioja aplink Tytuvėnus arba 
taip keli vyrai ruošiasi tvarkyti vieną mergužėlę

- Sveikas, Petrai Žinai su kuo 
albi? Kaip nepažinsi seno 
jičiulio? Taigi. Tai kokie mano 
likalai su ta byla?... Gerai. Vilkink, 

aš per tą laiką pasistengsiu 
įtvarkyti tą “ mergužėlę". J

D E T E K T Y V IN E  IST O R IJA
vieną draugelį. Oi, kieti vyrai! Žinok, 
susakė, kokius popierius paslėpt, 
kokius perdirbt, o kokius padirbt... Ką

įgalbą pasikviečiau Staską ir dar tu! Sakė, “ skersai" dės tai

"mergužėlei". Na, na...
Nepersistengsim«...

A p o lin a ra s  KLAUSUTIS
Tęsinys kitame numeryje

Š IA U L IŲ  
D R A M O S  T E A T R E  

- P R E M JE R A
Šiauliečiai ir akmeniškiai, joniškiečiai- ir 

kelmiškiai, pakruojiečiai ir radviliškiečiai 
kviečiami j premjerą.

Jūs pamatysite Artūro MILERIO dviejų 
dalių dramą “ KAINA". Spektaklj režisavo 
Rolandas ATKOČIŪNAS. Dailininkė - Nina 
LIVONT. Vaidina Pranas PIAULOKAS, 
Juozas ŽIBŪDA, Vladas- BARANAUKAS. 
Eduardas PAULIUKONIS, Vilija
PALECKAITĖ ir kiti.

Jeigu pasiilgote teatro, jeigu jaučiate 
dvasinj alkj, apsilankykite^ Šiaulių dramas 
teatre.

Spektaklio "Kaina” premjera spalio 
trečią ir ketvirtą dienomis. Pradžia 19 val.
Apie ką vaidinimas?

Juozo BINDOKO nuotr. Siūlome pasižiūrėti.

K AZY S  SAJA

KEISTYBIŲ KEISTYBĖ
Vienas Rytų valdovas paprašęs seną ir garbingą svečią, kad šis 

papasakotų kas jj, daug mačiusj išminčių, labiausiai nustebino, gal net 
apstulbino ir privertė ilgiau susimąstyti.

- įstabiausia, keisčiausia, mano valdove, yra tai, kad žmonės žino, kad 
yra mirtingi, tačiau labai retas tuo tiki - atsakęs išminčius. - Jie elgiasi kaip 
mažvaikiai, tarsi jų gyvenimo dienos būtų nesuskaičiuojamos kaip smiltys 
dykumoje.

Pakankamai keista ir tai, kad didžiausių keistybių mes dažniausiai 
nematom, nepastebim, paliekam jas atskleisti ateitiems istorikams.

Daugelio Lietuvos žmonių gyvenimas praslinko bolševikinės 
priespaudos dešimtmečiais, kai vieni rūpinosi kaip nors išlikti, kiti laukė 
mirties kaip visų kančių pabaigos su vienintele viltimi, kad jų žūtis nebus 
beprasmė. Dar kiti dairėsi, kur čia atradus sunkiau prieinamą vietą, kad būtų 
galima paslėpti nužudytųjų lavonus. O kai šie budeliai tapo personaliniais 
pensininkais, jų įpėdinių pareiga buvo liaupsinti anų kruvinus darbus, 
rūpintis, kad tarybinė liaudis drebėtų dėl ateities ir visiems laikams užmirštų 
savo praeitį.

Bet, kaip žmonės sakydavo, ir gilių giliausias su dugnu, ir plačių 
plačiausias su kraštu. Visai netikėtai atėjo metas, kai Lietuva priartino, 
paskubino bolševikinės imperijos griūtį. Ko mes tikėjomės iš savo 
nomenklatūrinių brolių - tvirtų, raudonikių, pečiuotų paskutiniosios kartos 
kolaborantų, jsilizdavųsių miestkomuose, rajkomuose, Cėka ir Ministrų 
taryboje? Kai kurie tarytum sveikino Lietuvos suverenitetą 
(“ nepriklausomybė" skambėjo per daug jžūliai), brazdauskininkai netgi 
surizikavo atsiskirti nuo SSKP, ir mes šaukėme “valio". Manėm, kad šie 
sūnūs paklydėliai bus labai uolūs atkuriamos Lietuvos valstybės statytojai. 
Gal didžiojo stebuklo - tautos prisikėlimo akivaizdoje "iš saulių bus pavirtę 
pauliais” , steigsis užarti krauju ir ašaromis nulaistytus tėviškės laukus. Bet 
vos tik Lietuva išsiveržė iš soclagerio vartų - kaip motina, pasiryžusi visiems 
atleisti, visus apkabinti - sovietinių dvarų, vilų ir saunų šeimininkai ėmė 
tyčiotis iš jos netvirtų žingsnių, iš nesugebėjimo apsiginti, iš naivaus tikėjimo, 
kad visi vaikai išties jai pagalbos ranką.

Nifekada neužmiršiu, su kokia piktdžiuga vicepremjeras A. Brazauskas 
AT deputatus informavo apie prasidedančią ekonominę blokadą. Su kokiu 
pasiskonėjimu pranašavo greitą Lietuvos ekonominj krachą! Mums "išeitį" 
surado premjerė K. Prunskienė, atkakliai siūlydama Kovo 11-osios nutarimų 
moratoriumą. Kruvinąjį 1991 m. sausio sekmadienį "Gintarinė ledi", B. 
Genzelis, aplenkdami patį Burokevičių pradėjo įrodinėti, kad Šiurpius įvykius 
prie TV bokšto suorganizavęs’V. Landsbergis!

G. Vagnoriui karą kairieji paskelbia nuo pat jo paskyrimo premjeru 
dienos. Toliau jie stengsis atmesti visus reikšmingesnius premjero 
pasiūlymus, per savo "kadrus”  savivaldybėse, kolūkių ir tarybinių ūkių 
vadovus mėgins paraližuoti daugelį Parlamento ir Vyriausybės nutarimų. 
Brazauskininkai kaip įmanydami vilkins terminalo statybą prie Klaipėdos, 
balsuos prieš pertvarką Lietuvos banke ir vis įžūliau šūkaus, kad dėl visų 
Lietuvos vargų kaltas V. Landsbergis. Esą jis supriešino Lietuvos žmones, 
tarsi’ jie nematytų ar nežinotų, kaip LDDP suvažiavimas sukelia ovacijas A. 
Klimaičiui, kaip gina kiekvieną išaiškintą kagėbistą.

Ar kas nors girdėjo, kad LDDP būtų išvariusi iš savo eilių norsivieną 
saugumietį, nors vieną vagj, sukčių ar Lietuvos Respublikos jstatymų 
laužytoją? Ne, vakarykščiai kolaborantai neketina apgailestauti dėl savo 
veiklos praeityje, net ruošiasi laimėti būsimuose Lietuvos Seimo rinkimuose! 

Štai kur mūsų gyvenimo keistybių keistybė!
Seniau kai koks negražių dalykų pridaręs žmogynas neatsiprašęs ir 

neprašytas įljsdavo j žmonių būrį, žemaičiai sakydavo: kiaulės akis įsidėjo ir 
atėjo. O dabar daugelis - žiūriu - palankiai šypsosi, ploja, tiki naujaisiais 
kairiųjų pažadais. Suprantama vakarykščiai "aukštai' gulintys draugai" 
(atsimenat?) trokšta susigrąžinti prarastą valdžią, o kiti? Paklauskim, prie ko 
jie vėl nori mus prijungti! Prie savo amžių atgyvenusios blogio imperijos? 
Taip, Lietuvos žmonių laukia labai sunki žiema. Kažin, ar ji bus lengvesnė 
latviams, estams, gudams, rusams. Jeigu kairieji turi kokj nors ypatingą 
sovietinės pramonės ir žemės ūkio pertvarkos receptą, tai kodėl jo nepasiūlė 
apsvarstyti Lietuvos žmonėms ir parlamentui? Deja, jie nieko negali pasiūlyti, 
išskyrus tai, kas dabar vyksta ar vyko Moldovoje ir Gruzijoje, Tadžikijoj, 
Amėnijoj...

Mūsų mokyklose mokiniai deklamuoja Maironio baladę apie senosios 
Rusijos imperijos kolaborantą Čičinską, apie tai, kaip jo kūno gimtoji žemė 
nepriėmė, o dabar? Nebėra sąžinės, nebėra teisybės? Kaip mes jaunajai 
kartai galim kalbėti apie gėrj ir blogį, apie pasiaukojimą ir tėvynes išdavystę? 
Išeitų, kad visi, kurie gynė savo laisvę, tikėjimą, papročius, kalbą, kurie 
protestuodami apsipylė benzinu ir susidegino, kurie dar pernai atidavė savo 
gyvybę už atgimstančią Lietuvą - visi jie nevykėliai, nepragmatiški žmonės. O 
tikrieji supermenai - rugsėjo 15-os dienos “Tiesos" pirmam puslapy. 
Pasigrožėkit. Koks bendraminčių monolitas, kokia pergalės nuojauta 
veiduose, nors, rodos, Č. Juršėnas LDDP suvažiavime perspėjo: 
nepasiduokit per ankstyvai euforijai.

Iš savo žemaitiškos vaikystės prisimenu pamokančią istorijėlę: parbėgęs 
išdykęs vaikiūkštis namo ir pasigyręs tėvui:

- Žinai, aš tokį žmogų apsiusinau!
- Nesigirk, meluoji, - atsakęs tėvas. - Ten buvo ne žmogus, o kelmas.
Kitą kartą sūnus parspūdino striūbaudamas, tėvas - kas yra?
- Kelmą norėjau apšlapinti...
- Ė, ne, vaikeli, tu - ne kelmą, o žmogų... iš žmogaus norėjai pasityčioti. 
Nors nuo keturiasdešimtųjų metų Lietuva neteko kas ketvirto ar net kas

trečio žmogaus, okupantai ir jų parankiniai mus kirto, be gailesčio retino kaip 
Anykščių šilelį, tačiau tie, kurie likom stovėti, gal nebūkim panašūs į 
kelmus...Kazys SAJA

Gerbiama ponia Palmira 
Vaišviliene,

Esu kalta, kad neatkreipiau supratau ir parašiau, kad pardavė... 
reikiamo dėmesio j Jūsų laiške Atsiprašau Jūsų. 
parašytus žodžius "prarado butą", Su pagarba, 
todėl suklydau, nes neteisingai Česlovą Zukullenė
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MŪSŲ KELIAS - PARODYTI, KAS 
APVOGĖ LIETUVĄ •

Atkelta iš 1 psl.
Pagal kontrolierių surinktą 

medžiagą dauguma valdininkų jau 
paliko savo patogias kėdes. 
Parodaksalu, tačiau iš vienos šiltos 
vietos jie nutupia j ne mažiau 
patogesnę. Pavyzdžiui, taip neseniai 
atsitiko "Lietuvos telekomo" Šiaulių 
filiale. Pašalintas iš darbo generalinis 
direktorius Vėgėlė tapo techniniu 
direktoriumi. Tačiau, anot 
skambinusių j redakciją žmonių, 
valdžia liko Vėgėlės rankose, 
jmonės žmonės sunerimę, 
jskaudinti.

- Taip ir norisi nuleisti rankas, - 
sakė jie.

Todėl ir reikia siekti, kad būtų 
papildytas Valstybės kontrolės 
įstatymas. Tuomet apsivogusiems 
valdininkams butų atimta teisė dirbti 
bet kokio rango vadovo darbą.

- kas valdo Lietuvą?! - su nerimu 
retoriškai klausė šiauliečiai.

• Labai daug turtinių Ir 
socialinių grupių. Todėl, galima 
sakyti, kad valdžios Lietuvoje kol 
kas nėra, - atsakė Valstybės 
kontrolierius ir pateikė nemažai 
pavyzdžių, kuomet buvo 
blokuojami ekspremjero Gedimino 
Vagnoriaus bei jo paties 
pasiūlymai. Tai darė Centro 
frakcija bei kitokios Parlamento 
deputatinės grupės. Todėl ir
apvogti kolūkiai, valstybinės 
jmonės Nemažai turto
perpumpuota į privačias įmones,
uždaras akcines bendroves. Todėl 
ir reikia eiti j Seimo rinkimus, nes, 
jei neisime balsuoti, anot K.
Uokos, pasirodysime nebrandus 
turėti savo valstybę.

Tuokart Valstybės kontrolieriui 
pateikta daug konkrečių klausimų. 
Kalbėta apie piktybinj banko 
darbą, šiauliečiai susirūpinę * 
miesto savivaldybės veikla,

sveikatos apsauga. Socialinės 
rūpybos mechanizmas • taip pat 
surūdijęs. |domu, kad sustokime 
dalyvavo visa Šiaulių miesto valdžia. 
Atėjo tarybos pirmininkas Alfredas 
Lankauskas, meras Arvydas Saida, 
net vicemerai. Manyčiau, Valstybės 
kontrolieriaus jdėmiai klausėsi ir 
miesto vyriausiasis prokuroras 
Anatolij Mirnyj.

Po susitikimo dar apie 20-30 
žmonių su Kazimieru Uoka panoro 
pasikalbėti asmeniškai Vėlai vakare 
Valstybes kontrolierius nuvyko j 
Lietuvos respublikos suntrolės 
departamento Šiaulių apygardą. Čia 
gamybinis susirinkimas tęsėsi iki 
vidurnakčio. Susipažinta su ne itin 
kokia situacija Šiaulių mieste ir 
aplinkiniuose rajonuose, numatyti 
konkretūs darbai.

Kontrolieriai dirba

Birutė KYBARTIENĖ

ATIDAROMA SVEIKOS MITYBOS 
VALGYKLA “BLAIVA”

Ši va lgyk la  y ra  V iln iaus-R ūdės g a tv ių  ka m pe  (V iln iaus 141). Įė jim a s  i i  Rudės gatvės. 
V a lgyk lo je  g a u s u  d a ržo v ių  p a tie ka lų , p a ru o š tų  p a g a l žym iau s ių  p a s a u lio  d ie to lo g ų  P. 

B re g o , H. Š a lto no , G. Š a ta lovo  i r  k itų  re kom e n d ac ijas . V aiš inam e d a ig in tų  g rūd ų  
p a p lo tė lia is  su  r iešu ta is  i r  m e d u m i, e rškė tro ž ių  arba ta , m o rk ų  kava i r  k itku o . Gausu e tn in ių  
ir  įp ra s tin ių  va lg ių .

Visų d a ržo v ių  ko kybė  p a tik r in ta  la b o ra to riška i, k itų  p ro d u k tų  ko kybę  ga ra n tu o ja  tiekėjai. 
Čia ja u  n u o  8 val. ry to  g a lim a  p a p u s ry č ia u ti. Vė liau p a p ie ta u ti.
U n ive rs ite to  s tu d e n ta i, Įs ig iję  ta lonus , g a li v a lg y ti p ig ia u .
K v ieč iam e a p s ila n k y ti! N es iga ilės ite .

V yskupo  M. Va lančiaus B la ivystės S ą jū d ž io  Š ia u lių  m ies to  taryba J
NUOŠIRDUS AČIŪ MARINAI-DANAI 

ŠIUKŠTERIENEI, PAULINAI ŽUKYTEI, SĄJŪDŽIO 
RINKIMŲ FONDUI PAAUKOJUSIOMS PO 1000 RUB. 
TAIP PA T DA UGELIUI KITŲ, NEPANORUSIŲ SAVĘS

ĮVARDINTI.

GERBIAMASIS,

“Aušros alėjai” Jūs padovanojote taip reikalingo 
laikraštinio popieriaus. Nuoširdus ačiū Jums.

DĖMESIO!
Sąjūdžio diskusijų klubas kiekvieną plrmadienĮ 19 val. 

šiauliečius kviečia j Kauno technikos universiteto Šiaulių 
fakulteto amflteatrinę auditoriją.

Kas atvyks pas mus spalio penktąją'1 Kol kas konkrečiai 
pasakyti dar negalime, bet jdomių pašnekovų bus. 

Artimiausiu metu j mūsų diskusijų klubą žada atvykti 
“voratinklio narstytojai" Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai ALGIRDAS 
ENDRIUKAITIS IR POVILAS VARANAUSKAS.

SĄJŪDŽIO TARYBA 

MIESTO TARYBOS NUOSEKLIŲJŲ SĄJŪDŽIO 
DEPUTATŲ FRAKCIJA

PARDUODA
Skubiai Joniškio miesto 

centre trijų kambarių Išpirktą 
butą. Taip pat bevelk devynių 
arų dydžio jauną kolektyvinį 
sodą.

Teirautis Šiauliuose
telefonu 22590, Joniškyje - 
52573.

PRIVATŪS ASM ENYS IR  
VERSLO ŽMONĖS,

Skelbkltės mūsų laikraštyje. 
Kaina už skelbimus ■ perpus 
mažesnė nei kituose Šiaulių 
laikraščiuose. Skambinti
telefonais 22590, 24456.

ponioms ir panelėms
Mielosios, vienoms iš mūsų 

pasiseka iškepti gardų pyragą, 
kitoms nelabai. Kodėl? Atskleisiu 
Jums kai kurias pyragų kepimo 
paslaptis. Štai Jos...

PYRAGŲ  
KEPIMO 

PASLAPTYS
Negalima pyrago iš kario dėti j 

orkaitę. Reikia 15-20 minučių 
palaikyti skardoje, kad iškiltų. Po to 
patepti kiaušiniu ir kepti. Tuomaf 
pyragas bus purus.

Minkant tešlą, pieną arba 
vandenį pilti potruputj plona srovele 
ir maišyti reikia mediniu šaukštu - 
tuomet tešla bus be gumuliukų.

Negalima pyrago iš skardos 
išimti tuojau pat Reikia leisti jam 
atvėsti Tačiau taip pat negalima 
laikyti skardoje per ilgai, nes 
pyragas sudrėks ir "kvepės 
geležimi".

Iškepęs pyragas prilipo prie 
skardos. Ne bėda. Palaikykite 
skardą su juo virš garų. Jeigu 
pyragas neišsiima iš skardos, 
apvyniokite ją keliom minutėm 
šlapiu rankšluosčiu arba padėkite 
ant šaltu vandeniu pripildyto puodo.

Pyragas nepridegs, jeigu ant 
apatinės orkaitės skardos po 
kepamu pyragu pabersite rupios 
druskos

Jeigu kepamo pyrago vienas 
kampas pradeda degti, po juo 
padėkite dubenėlj su vandeniu.

Sodos ir vanilės j tešlą geriau 
mažiau jpilti negu per daug. 
Padauginus pyragas bus neskanus

Smėlinės tešlos negalima ilgai 
minkyti, nes nuo to ji bus kieta.

Biskvitinę tešlą reikia minkyti 
greitai ir kepti iš karto, nes kitaip iš 
biskvito dings oro burbuliukai, ir jis 
praras skonj ir “ švelnumą".

Norint sužinoti, ar jau iškepė 
pyragas, reikia j jj įsmeigti medinę 
lazdelę. Jei ji sausa, pyragą galima 
imti iš orkaitės.

Indą, kuriame plakame 
kiaušinius, reikia gerai išplauti ir 
iššluostyti popieriumi, kad neliktų 
riebalų. Baltymai su lašeliais riebalų 
neišsiplaka. Jie geriau išsiplaks, 
jeigu įdėsite truputį citrinos sulčių ir 
žiupsnelj cukraus pudros arba keletą 
lašų acto. Atšaldyti baltymai išsiplaka 
ypatingai greitai.

Jūs norite paruošti tešlą su 
razinomis? išplaukite razinas 
karštame vandenyje, o paskui 
apibarstykite miltais. Tuomet razinos i 
tešloje pasiskirstys vienodai

Kepant pyragą su kdpūstais, 
pirmas penkiolika minučių 
neatidarykite orkaitės.

šįkart tiek Linkiu Jums išsikepti 
gardu, pyragą.

Ponia JAGVYGA

ŠIAULIŲ TELEVIZIJOS 
PROGRAMA

P e n k ta d ie n is , s p a lio  2  d.
21 00 - Žinios
21.15 - TV Forumas
21.45 - Sveikinimų koncertas
22.15 - Meninis filmas "Policijos 

akademija" 11 d,
A n tra d ie n is , sp a lio  6  d.
21.00-Žinios
21.15 Policijos pranešimas 
21.2h “ Mūsų svečiai"
21.25 - Laida "Kita mėnulio 

pusė"
21.40 - Rinkimams artėjam

22.00 Meninis filmas 
"Aukščiausias ginklas”

Trečiadienis, spalio 7 d.
21.00 - J nios
21.10 - Anir acints filmas

21.20 - Laida jaunimui j
"įsibėgėjau"

21.5h - "Tangomanija"
22.20 - Koncertas
K e tv irta d ie n is , s p a lio  8  d.
21.00 - Žinios
21.10 - "Senojo kavos malūnėlio j  

istorijos" III d.
21.25 -"Sodžius"
21 30 - Rinkimams artėjam
22.10 - Meninis filmas "Sidabrinė 

kulka”

GERBIAMI“AUŠROS 
ALĖJOS” SKAITYTOJAI,

Jūs skambinate ir klausiate, ar galim a užsisakyti 
mūsų laikraštį... 

Redakcinė kolegija, norėdama ištirti prenumeratos 

tikslingumų, prušu Jus, p S Q Q i d d U j d i l C i U S

užsiprenumemoti 
‘ Aušros alėją ”,

skam binti telefonu 2-44-66 Zigmui Jasui arba tiesiog 
užeiti į  Sąjūdžio būstinę adresu Vilniaus 153, Šiauliai.
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