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Jovita PERMINIENE

ČIA MUS ŠVENTAS 
TĖVAS LANKĖ

Kryžių kainas -
Padėkos, maldos ir skausmo kalnas. 
Čia ir Jėzus, ir Marija.
Kryžiai kryžiai čia parimę,
Čia visi vargai palikę,
Čia visi skausmai sudilę,
Prašymai j dangų kilę.

Čia mus šventas Tėvas lankė,
Gerumu mus apdalinęs,
Savo meile apkabinęs,
Pasibeldė mums j sielas,
Pasilikdamas namuos 
Paveikslėliuose mažuos.

Irena VASINAUSKAITĖ
Pasirodo būna ir tokių. Šiaulių 

savivaldybės tarybos kontrolės 
(viršininkas Jonas Zolubas) vyresn. 
kontrolierius Stasys Senkus, 
tikrindamas 4-osios namų ūkio 
eksploatavimo jmonės kasą bei 
buhalterinius dokumentus, loštelėjo 
iš netikėtumo.

- Jūs žiūrėkite, kas pas jus darosi? 
Trūksta keturiolikos tūkstančių! - 
mažne išrėkė revizorius.

- Ko? Talonų? - pagalvojusi, matyt, 
apie "vagnorėlius" paklausė jmonės 
direktorių valdybos narė Laima 
Vainauskaitė.

- Ne! Litų! Ir labai neaišku, kas dar 
"išlįs", - paaiškino tikrintojas S. 
Senkus.

L. Vainauskaitės reakcija buvo 
nenusakoma: ji vos spėjo Mestelti j 
šalia stovėjusią kėdę ir pasiteiravo:

-A r Jai ne klaida?
Nebuvo jokios klaidos. Anot 

revizoriaus, "išlindo” dar per 16000 
Lt.

Mažytė jmonė, kuriai kas mėnesj 
reikia vos šešių tūkstančių litų 
darbuotojų atlyginimams išmokėti, 
per metus patyrė daugiau kaip 31000 
litų nuostolį. Jis susidarė tuomet, kai 
jmonės vyriausioji buhalterė, direktorių 
valdybos narė Gražina Vozbutienė 
ėmė "skolintis" litus iš valdiškos 
kasos. Iš pradžių 100,200,600 litų, o 
vėliau pasiimdavo po 1600, 2000,

Europos kmynų rinką, aišku, kad jų 
paklausa bent jau artimiausius keletą metų 
Lietuvoje bus didelė. Respublikoje yra 
susivienijimas, kuris rūpinsis rinka.
Kas greičiau prisiaugins kmynų, tas laimės.

Su Danija bandom a sudaryti sutartj 
braškėms auginti. Bet Lietuvoje joms 
paskirti reikia ne mažiau kaip 300 ha. 
Nem ažą perspektyvą turi daržovių, gėlių 
sėklų auginimas. Tuo labiau turėtų užsiimti 
mažų priemiestinių ūkelių savininkai. 
Agroturizmas perspektyvus tiems, kas

UNIKALI VAGYSTĖ?
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DĖL KO ŠIANDIEN 
ŪKININKUI GALVĄ SKAUDA

pasitarimas. LŪS Šiaulių rajono skyriaus 
pirmininkas K. Vaišvilas trumpai informavo 
apie Kaune prieš savaitę jvykusj LŪS  
valdybos posėdj. Jam e dalyvavo Žem ės  
ūkio ministerijos bei žemės ūkio bendrovių 
asociacijos atstovai. Buvo priimtas 
sprendimas dėl bendrų LŪS ir žem ės  
ūkio bendrovių asociacijos veiksmų 
vyriausybės vykdomos pragaištingos 
žemės ūkio politikos atžvilgiu.

K a lb a n t a p ie  ra jo n o  ū k in in kų  
problemas, buvo pabrėžta, kad šiais metais 
grūdai superkami sklandžiai. Buvo 
ūkininkai nuraminti ir dėl cukrinių runkelių 
realizavimo. Nežiūrintto, kad greitu laiku 
Pavenčių va ls tyb in iam e akcin iam e  
cukraus fabrike gali būti skelbiamas 
bankrotas, cukrin iai runkelia i bus 
Perdirbami, š iuo  metu Pavenčių cukraus 
fabrike svarbiausia-vadovo problema. 
Todėl susirinkime buvo iškeltas klausimas, 
ar netikslinga susivienyti rajono ūkininkams 
ir bendrovėms kandidatui j Pavenčių 
cukrausfabriko direktoriaus postą iškelti.

iausia, anot LŪS Šiaulių skyriaus 
Pirmininko K. Vaišvilo, tai, kad S. Narbutą  
Palaiko vyriausybė. Jis faksu vyriausybei 
Perdavė pasiūlym ą A. Bezarą paskirti 
fabriko direktoriumi. Na, o koks gi tokio 
S. Narbuto siūlymo tikslas? Manom a, 
*ad tada A. Bezaras taptų tik formaliu, S. 
Narbuto komanduojamu direktoriumi. 
Salėje sėdėję ūkininkai iškėlė pasiūlymą 
9rąžinti j direktoriaus postą buvusj ilgametj

Petras KUDRICKIS

Pavenčių cukraus fabriko direktorių Ignotą, 
atlikusį visą cukraus fabriko rekonstrukciją. 
Anot kėlusiųjų tokj klausimą buvęs fabriko 
direktorius Ignotas buvo atleistas ne dėl 
kokių nors objektyvių priežasčių, o tik 
dėl dabar laikinai einančio direktoriaus 
pareigas J. Stankevičiaus asmeninių 
ambicijų.

Pagaliau ūkininkams svarbu ne vien 
tai, kur jau užaugintą produkciją parduoti, 
bet irtai, ką auginti, kad produkcija turėtų 
paklausą. Apie tai informavo Lietuvos 
žem ės ūkio rūmų Šiaulių skyriaus konsu
ltantas hab. agrarinių mokslų daktaras 
A. Malinauskas. Anot jo, artimiausiu metu 
didelę paklausą gali turėti salykliniai 
miežiai. Jeigu iki šiol Lietuvoje auginamus 
miežius supirkdavo nedideliais kiekiais 
“Utenos gėrimai" ir Panevėžio “Kalnapilis", 
tai artimiausiu metu jvedus griežtesnius 
muitus importiniams miežiams, lietuviš
kuosius pirktų visi Lietuvos alaus bravorai. 
Na, o jei Lietuva pakankamai užsiaugintų 
žirnių ir pupų, nereikėtų įvežti
milijonus kainuojančių sojų. Užsienyje 
yra žinom a standžiastiebių žirnių veislė. 
Iš ten galim a gauti ir sėklos.

Nors du praėjusieji metai rapso 
augintojams buvo labai nepalankūs, tačiau 
jo auginimas Lietuvoje perspektyvų 
nepraranda. Juolab kad Obeliuose ir 
Kretingoje baigiamos statyti rapso aliejaus 
spaudyklos. Kmynai, anot A. Malinausko, 
yra  politika, nes kmynų reikia nedaug, 
bet būtinai. Gerai išstudijavus dabartinę
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kraštovaizdžio ūkininkų verslas.
B aigdam as Žem ės ūkio rūmų 

konsultantas pridūrė, jog be ūkininkų 
sąjungos kokia nors ūkininkų veikla beveik 
neįmanoma. Tačiau kiekvienas ūkininkas 
prieš stodamas j ją  turėtų gerai pamąstyti, 
ką jis duos sąjungai, o ne atvirkščiai. Tik 
tada ūkininkų sąjunga bus tvirta.

net 4000 litų. Kasos orderio šaknelės 
ji neužpikfydavo; eidama j banką vieną 
dokumento dalj pakišdavo pasirašyti 
direktoriui Alfredui Gedmantui, o šis 
ir rašėsi netikrindamas visus metus. 
Kol revizorius St. Senkus j jmonę 
atvyko...

Tokius klastojimus
buhalteriniuose bei kasos
dokumentuose labai sunku užfiksuoti. 
Norint tai padaryti, reikia bent šiek 
tiek nutuokti buhalterines subtilybes,
- samprotauja jmonę tikrinęs p. St. 
Senkus.

Tačiau sunku viską numatyti, juolab 
kad jo tikrintoje 4-ojoje jmonėje 
didžiausias pažeidimas būdavo... 
girtas santechnikas (jprasta "liga" 
tokio pobūdžio firmoms). Kolektyvas 
susiformavęs seniai, kai kurie jo nariai 
po 10-15 metų dirba Čia niekas nieko 
niekada nevogė, pasitikėjo vienas 
kitu. Ir še tau, tarsi perkūnas iš giedro 
dangaus!

- Buhalterė Gražina Vozbutienė 
atėjo iš Darbo biržos. Anksčiau dirbo 
“Vaire", - pasakoja jmonės direktorius 
p. A. Gedmantas. - Neturėjome kito 
pasirinkimo, nes tokių specialistų 
visoms jmonėms trūksta, 
drausmingiausieji seniai privačiose 
struktūrose dirba.

Kontrolės tarnybos viršininko Jono 
Zolubo kabinete vykusiame revizijos 
aptarime dalyvavo deputatai Virginija - 
Ladietienė, Alfredas Vilbikas, valdybos 
nekilnojamojo turto eksploatavimo 
skyriaus vedėjas Stasys Meiženis bei 
4-osios namų eksploatavimo jmonės 
direktorius Alfredas Gedmantas. 
Vyriausiosios buhalterės Gražinos 
Vozbinienės nebuvo, nes ji jau atleista 
iš darbo (pagal DSj 29 str. 7 p., kai 
darbuotojas jvykdo turto grobimą 
(vagystę) darbovietėje arba kai 
darbuotojas tyčine neteisėta veikla 
padaro nuostolių darbdaviui).

Kai p. A. Gedmanto paklausiau, 
ar nepaskubėjo atleisdami p. G. 
Vozbinienę, šis pasakė:

- Nejmanoma kasdien matyti 
žmogų, kuriuo buvo pasitikimą tačiau 
jis  pridarė tiek nuostolių ir 
nemalonumų...

- Nepateisinamas ir jmonės vadovo 
elgesys, - svarstymo metu konstatavo 
kontrolės tarnybos viršininkas p. 
Jonas Zolubas. - Buhalterio ir

kasininko pareigose laikinai dirbo 
vienas žmogus. Toks sugretinimas 
neleistinas! Jmonėje nėra atskiro 
kambario kasai, galėtų būti padoresnis 
seifas. Be to, vadovas turi žinoti, an. 
kokių dokumentų jis rašosi, ir nuolat 
tikrinti kasą.

- Taip, ten kur atliekami netikėti 
patikrinimai, jmonių kasose - tvarka, 
- pastebėjo ponas St. Senkus.

Niekas iš svarstyme dalyvavusių 
negalėjo suprasti, kodėl p. Gražina 
Vozbinienė taip pasielgė, nes visos 
finansinės aferos anksčiau ar vėliau 
išplaukia j dienos šviesą. Savo 
paaiškinimuose ji skirtingai nurodo 
pinigų savinimosi motyvus: jmonės 
direktoriui sakosi, kad sergančią 
mamą reikėjo gydyti Vilniuje, p. St. 
Senkui adresuotame rašte, - kau 
mama gulėjo ligoninėje Maskvoje.

Po to, kai Ji revizoriui prisipažino 
ėmusi pinigus, kolektyvo nariams 
pasakė, kad ją persekioja ir šantažuoja.

- Nežinau, kaip reikėtų šj klausimą 
spręsti. Tai labai netikėta ir jautru, - 
pasakė revizijos rezultatų aptarime 
valdybos nekilnojamojo turto 
eksploatavimo skyriaus vedėjas p. 
St. Meiženis. - Aš pažjstu G. 
Vozbinienės šeimą. Jauni, padorūs 
žmonės. Turėjo savų problemų. 
Išsituokė. Ir, pasižiūrėkite j datą: nuo 
skyrybų dienos moteris pradėjo 
savintis valstybės pinigus. O dabar 
esu pašiurpęs ir prašau, kad tarnyba 
patikrintų visas man pavaldžias 
jmonės!

Dar vykstant 4-osios jmonės 
patikrinimui, po to, kai buvo pastebėti 
didžiuliai pinigų trūkumai, p. G. 
Vozbinienė jsiskolinimą grąžino.

Kol kas niekas iš svarstyme 
dalyvavusiųjų jvykdyto finansinio 
nusižengimo nevadino nusikaltimu. 
Sav ivaldybės komisaras A  Vilbikas 
paaiškino:

- Nusikaltimas kol kas nėra 
užregistruotas nei policijoje, nei 
prokuratūroje.

- Bus. Perduodamas šią patikrinimo 
medžiagą j valdybos rankas, aš 
siūlysiu, kad revizijos rezultatais 
užsiimtų prokuratūra. Dėl kitokių 
nuobaudų aš dar pagalvosiu, - griežte* 
pasakė kontrolės viršininkas J. 
Zolubas.

Nukelta (2  p.

Gerbiamieji skaitytojai,
KAS NESKAITĖ - PASKAITYKITE,
KAS JAU SKAITOTE - UŽSISAKYKITE.

“AUŠROS ALĖJA” LAUKIA JŪSŲ 
PASIRINKIMO.

Mūsų laikraštj galima užsipre
numeruoti Šiaulių miesto ir rajono, 
Kelmės, Joniškio, Radviliškio, 
Pakruojo ir Akmenės paštuose.

Kaina ketvirčiui - tik 8 Lt (su 
pristatymu). Šiaulių mieste laikraštj 
galima užsiprenumeruoti jmonėje 
"Tvarka" (informacija tel. 56784), 
kuri prenumeratą priima visose 
miesto taupomosiose kasose.

Kaina ketvirčiui - tik 7,5 Lt (su

pristatymu).
Pensininkams nuolaida 

- tik 5 Lt (su pristatymu).
Laikraštj galima užsi

prenumeruoti ir redakcijoje 
(Vilniaus g. 153).

JEI JAU SKAITOTE-RASITE NAUJO. 
KAS NESKAITOTE- PASKUBĖKITE, 
BE “AUŠROS ALĖJOS” NESĖDĖKITE.

Leidėjai
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VAIŽGANTUI • 125

AMŽININKAI APIE
JUOZĄ TUMĄ 

VAIŽGANTĄ
Muzikologas J. Katelė, gimęs 

1B84 m.:
"Pirmą kartą Vaižgantą pamačiau 

pas savo Sėdę kunigą Joną Tai buvo 
1902 m. Tada Vaižgantas buvo jaunas, 
judrus, kalbėjo apie lietuviškosios 
spaudos platinimą. Ypač aštriai 
pasisakė prieš lenkiškų giesmių 
giedojimą Bažnyčioje, kur klebonavo 
dėdė, dvaro šėrikas, pritariant 
vargonams giedodavo lenkiškai. Net 
neatsiklausęs dėdės, perspėjau visus, 
kad kitą sekmadienį ateitų lietuviai 
giedotojai. Prieš tai rinkomės j 
repeticijas. Užgiedojome lietuviškai. 
Ir dėdė, Ir Vaižgantas mane pagyrė, 
sakė, kad anksčiau reikėjo tuo 
pasirūpimi 1926 m., potvynio metu, 
Vaižgantas priglaudė mane Ir mano 
daiktus. Paprašė kareivių, peivožėme 
pas jj net pianiną. Jis rūpinosi menu, 
mylėjo, gerbė menininkus. Be jo 
nepraeidavo nė viena premjera, 
Dalyvaudavo ir repeticijose, be to, 
rašė operų recenzijas. Ir apie mane 
ne vieną kartą rašė. Sakė, kad mano 
balsas skamba kaip vargonai. Tada 
aš Rublnšteino operoje "Demonas" 
atlikau tarno vaidmenį Vaižgantui labai 
patiko artistas A. Sodeika, ypač jo

vaidmuo operoje "Faustas".
Profesorius J. Janulis, glm. 1888

m.:
"Vaižgantas nuoširdžiai buvo 

pasinėręs j Lietuvos reikalus, aukojosi 
dėl jos, Ja gyveno. Grafas Tiškevičius 
turėjo labai daug meno vertybių, tarp 
jų Ir Rubenso paveikslą "Nukry
žiuotasis". Jissužino|o, kad Tiškevi
čius išvažiuoja j užslenj, ir susirūpino, 
kad gali išvežti tą paveikslą. Pakvietė 
mane, kad padaryčiau nors jo kopiją 
Aš padariau. Tačiau tuometinė mūsų 
valdžia užsispyrė, kad Tiškevičius 
paliktų paveikslą, parduotų. Tiške
vičius už j  paprašė 50 tūksl Lt. Valdžia 
sutiko Ir nupirko. Dar Iš jo pirko kilimų, 
keletą dalykėlių iš sidabro, To pa
veikslo kopija yra M. K. Čiurlionio 
muziejuje. Vaižgantas buvo užsakęs, 
kad nutapyčiau Šv. Pranciškų ir Šv. 
Juozapą Vytauto bažnyčiai. Jis buvo 
nuostabus žmogus. Jeigu daugiau 
būtų tokių lietuvių - Lietuva būtų 
laiminga. Jis aukojosi dėl Lietuvos! 
Dažnai pats neturėdavo laiko net 
pavalgyti. Visada būdavo tarp žmonių, 
ten, kur labiausiai reikalingas, kur 
reikėjo autoritetingo žodžio. Be žmonių 
Vaižganto tiesog negalima įsivaiz

duoti".
Dramaturgas J. Grušas, gimęs 

1901 m.:
"1932-1933 metais J. Tumas buvo 

Rašytojų sąjungos pirmininkas. V. 
M. Putinas - pavaduotojas. Aš taip 
pat priklausiau valdybai. Posė- 
džiaudavomedažniausial Vaižganto 
bute. Posėdžius pradėdavo su 
humoru, Po posėdžio pakviesdavo 
vakarieniauti. Po vaišių (labai kuklių 
ir paprastų) sakydavo: "Na, dabar 
eikite namo". Kartais atėję pas jj 
rasdavome ant durų kortelę su užrašu: 
"Pinigų neskolinu, pats skolinuosi". 
Skolintis pinigų ateidavo ne tik 
studentai ir nusigyvenę žmonės, bet 
ir girtuokliai, net prostitutės".

Ar dera prieš vėją pūsti?
Petras KUDRICKIS  

Tęsinys. Pradžia Nr. 73
'Tai puki darbo pradžia", - mintyse 

pagalvojo Mykolas, jėga atplėšdamas 
pastato išorines duris. Bent kiek 
pasidairęs pirmojo aukšto tamsiame 
koridoriuje, laiptais užkopė | antrąjį 
aukštą, kur jo turėjo laukti direktoriaus 
pavaduotoja.

Direktoriaus tą dieną nebuvo. Jis 
buvo iškviestas j kažkurią miesto 
instanciją Pasirodo, per neapdairumą 
ar nepatyrimą dirbdamas vienos 
rinkimų apylinkės komisijos pirmi
ninku, laiku nesutvarkė rinkimams 
skirtų pinigų, piniginių popierių. Todėl 
neva padarytiems trūkumams 
padengti Iš jo buvo reikalaujama vos 
ne trijų mėnesinių atlyginimų dydžio 
suma. Kitam, žinoma, galbūt būtų 
užtekę kad ir pavėluotai sutvarkyti 
popierius ir tuo viskas būtų pasibaigę. 
Tačiau direktoriui, priklausiusiam 
krikščionių demokratų partijai, labai 
norėjosi prie jo krikššioniškojo mun
duro nors mažytę dėmelę prilipdyti.. 
Ir buvo lipdoma Miesto laikraščiuose 
pasipylė serijos straipsnių apie 
krikščionio nuodėmingumą.

Daug kam maišė direktoriaus 
krikščioniškasis munduras; labiausiai 
saviems pavaldiniams - vaka
rykščiams tarybiniams mokytojams. 
Šiaulių miesto tarybinių mokytojų kalvė 
gerai pasidarbavo, kad Jų žaizdre 
užgrūdintas tarybinis pedagogas ilgai

tarybiniu liktų. Ne vienas, čia dirbęs 
pedagogu, praeityje buvo sėmęsis 
patirties komjaunimo komitetų darbe, 
išminties - leninizmo universitetuose, 
Vakarykštė internato partinės 
organizacijos sekretorė čia dirbo 
tikybos mokytoja.

Besišnekučiuojant su pavaduotoją 
prasidėjo ilgoji pertrauka. Ilgais 
koridoriais iš mokyklos j valgyklą 
pasipylė klegantys vaikai. Kur beaugtų 
ar begyventų, visur jie lieka vaikais - 
judrūs, triukšmingi ir nerūpestingi. 
Dėmesį labiausiai patraukė vaikų 
apranga. Ji buvo marga Ir - ne pagal 
ūgį. Penktojo dešimtmečio pradžios 
amerikoniškos berniukų kelnaitės 
niekaip nesiderino su tarybinės 
moksleiviškos uniformos švarkeliu, 
kaip ir tie blizgantys amerikietiškieji 
damų megztukai su tarybine, gerokai 
išaugta uniformine suknele mergai
tėms. Galbūt amerikiečių berniukai ir 
mergaitės, nešioję tuos švarkelius Ir 
kelnaites dar F. Ruzvelto laikais, 
šiandien jau solidūs seneliai ir bobutės 
Ir jokiu būdu savo anūkų tokiais 
drabužiais nerengtų. Bet mes... 
Dainuodami padėkos himnus partijai 
ir didžiajai tėvynei, nė nepajutome, 
kaip į dainai plačiai pražiotas bumas 
ėmė kristi pūvančicjo kapitalizmo 
labdaros trupiniai. Taigi dovanotam 
arkliui j dantis niekas nežiūri.

Komjaunuoliškas patyrimas ir 
leninizmo universitetuose įgytoji

"išmintis", atrodė, pagaliau užleis vietą 
sveikam protui. Deja, taip nebuvo, 
Reikėjo jiems įrodyti ir apginti tai, 
kad, žengiam Lenino nurodytu keliu, 
klysta ne veltui. O juk tam ir klysta, 
kad iš klaidų pasimokytume. Kas 
klaidas gali geriau ištaisyti, jei ne 
patys klydusleji.

Tačiau jie nieko netaisė Ir 
netobulino, o ūk, naujai pritaikę senas 
KGB instrukcijas, kitus juodino ir 
tarpusavyje kiršino.

UNIKALI VAGYSTE?
Atkelta Iš 1 p.

’ osėdis baigėsi. Jo dalyviai 
skirstė, vos ne suartinai prašydami 
LĮStl kontrolės tarnybos tikrintojus 
tolektyvus. O aš praėjusi savaltgalj 
inklau ketvirtąją Įmonę. Joje dar 
Sami patikrinimo atgarsiai, o 
tuotojal savo noru Išsikvietė dar 
ą  reviziją.

Pas mus dabar dirba UAB 
DITAS" iš Vilniaus. Tai aukštos 
fikacijos buhalteriai, kurie įvertins 
iciją įmonėje. ŠI revizija brangiai 
uos, bet mes pasiryžę mokėti,

kad būtų sutvarkyti buhalterinės 
apskaitos ir kiti dokumentai už visą 
įmonės gyvavimo laikotarpį. Taip bus 
ramiau ateityje dirbti, paaiškino p. 
Laima Valnauskaitė.

ŠILDYMO
KAINA

DIDĖJA
TRIGUBAI

P. S. Kai šis straipsnis Jau buvo 
paruoštas spaudai, pabandžiau 
susirasti p. Gražiną Vozbinienę, 
kad Ir ji pateiktų savo versiją Buvusi 
buhalterė lankėsi Klaipėdoje, o 
telefonu atsiliepusi jos mama Iš 
principo sutiko, kad dukrai reikėtų 
pabendrauti su žurnaliste.

Rugsėjo 13 dieną Vyriausybė 
priėmė nutarimą, kuriuo nustatomos 
naujos šildymo kainos bei jų kompen
savimo mažas pajamas gaunamiems 
žmonėms tvarka. Apie tai spaudos 
konferencijoje ketvirtadienj pranešė 
energetikos ministras A, Stasiukynas.

Pasak jo, naujoji tvarka taip pat 
jgalins sumažinti biudžeto dotacijas 
už šildymą, kurios šio metu yra 270 
mln. litų per metus. Ministras negalėjo 
pasakyti, klek sumažės ši sumą nes 
tą bus galima paskaičiuoti tik 
prasidėjus šildymo sezonui.

Vieno kvadratinio metro kaina 
gyventojams didinama nuo 2,3 iki 
4,3 karto. Nuo šiol už valstybės 
remiamą gyvenamąjį plotą jie mokės 
po 1,15 lito už 1 kvadratinj metrą, 
arba apie pusę realios kainos, tačiau 
ne daugiau kaip 15 proc. šeimos 
pajamų. Valstybės remiamas plotas 
yra toks: 20 kvadratinių metrų šeimos 
nariui ir papildomai 15 kvadratinių 
metrų šeimai; pensininkams, I Ir II 
grupės Invalidams - 30 kvadratinių 
metrų, vienišiems asmenims - 36 
kvadratiniai metrai. Pensininkams ir 
invalidams remiamas plotas padidin
tas nuo 20 .iki 30 kvadratinių metrų.

MES ESAME
DUMBLE, BET 

GALIME KAPSTYTIS
Į PRIEKĮ

Antanas VĖJINIS
Norėdamas sužinoti, ką mąsto 

jaunimas apie savo ir Lietuvos ateitį 
pakalbinau du jaunuolius: Arūną 
Tamošiūną Kauno technologijos 
universiteto verslo administravimo 
specialybės 3-ojo kurso studentą, 
norintj ateityje turėti savo firmą Ir 
Vytautą Klevečką aukštesniosios 
technikos mokyklos 3-jo kurso 
studentą, besiruošiant] tapti 
buhalteriu.

| mano klausimą, ar baigę 
mokslus gaus darbo pagal savo 
specialybę, Arūnas atsakė: "Tokių 
garantjų nėra Šiuolaikinėse firmose 
reikia aukšto lygio užsienio kalbų 
žinovų, sugebančių dirbti su 
kompiuteriais. Todėl mano 
jsldarbinimas priklauso nuo mano 
gabumų".

Vytautas įsitikinęs, kad jo 
specialybė ateftyje bus viena iš 
svarbiausių, nes apskaita rinkos 
sąlygomis skiriasi nuo mums 
įprastosios sovietinės. Arūno 
manymu, abiejų specialybės yra 
universalios, jas galima pritaikyti 
daugelyje sričių. Anksčiau Jau 
mokydamasis žinojai, kad gausi 
paskyrimą ir dirbsi. Dabar pats turi 
rūpintis savo ateitimi. Tai gerai, nes 
Išlieka geriausieji, - tokia Arūno 
nuomonė.

Galbūt jis irteisus, - juk mestaip 
pripratome, kad už mus galvotų 
kiti.

Mūsų pokalbis pamažu pakrypo 
politiką. Ar reikėjo Lietuvai tapti 

nepriklausoma valstybe, ar 
dabartinė realybė atitiko mūsų 
siekius, klausiu aš, "Mes laiku 
pabėgome iš to skęstančio laivo, - 
sako Vytautas,- bet gal mes per 
daug norime būti nuo visų 
nepriklausomi. Tikriausiai reikėtų 
daugiau ryšių su valstybėmis tiek 
Rytuose, tiek Vakaruose. 
Atvažiavusieji Iš Vakarų tik žiūri, 
kaip sau ką nors nugriebti, o 
norinčiųjų rimtai kuo nors užsiimti 
Ir Lietuvai padėti, mano nuomone, 
tarp jų mažai.

Aš vėl klausiu apie vieną iš 
opiausių dabar dalykų. Yra nemažai 
žmonių, kurie ilgisi sovietinių laikų 
Ir norėtų juos grąžinti. Ką manote 
apie tai?

Arūnas. Norėti galima, bet tai 
jau yra negrjžtama.

Vytautas. Eilinis žmogus dabar 
nepasitiki savo ateitimi.

Arūnas. Gyventi sunku todėl, 
kad labai spaudžia mokesčiai. Tai

atsiliepia ne tik žmonėms, bet 
firmoms. Jos tiesiog priverstos slėpti 
savo pajamas, kad gaėtų egzistuoti

Vytautas. Vyriausybė galėtų 
daryti nuolaidas, nors penkerių: 
metus neimti mokesčių kad žmogui 
liktųtruputisnuoto, ką jis uždirba

Afūnas. Jei vyriausybė padėtų, 
ir ji išloštų. O dabar mes labai kvailai 
darome. Perkame grūdus 
užsienio, pravalgome, Ir viskas. Man 
atrodo, kad vyriausybė gyvena 
ieško naudos tik sau. Kai gauna 
paskolas, jas panaudoja savo 
nuožiūra, ir dalis pinigų, matyt, 
nubyra j kažkieno kišenę. Už tuos 
kreditus galėtų duoti paskolas 
žmonėms verslui vystyti. Ba 
vyriausybė tik mokesčius didina. 
Pilnos parduotuvės užsienietiškų 
blizgučių. Nejaugi mes; 
nesugebame pagaminti šokolade/' 
Jis kainuotų pigiau.

- O užsienietiškų prekių kokybe 
- neiškenčiau aš. - Juk jveža ir labai 
blogų?

Arūnas. Jei įvežta bloga prekė, 
matyt, kažkas gavo pinigų, kad 
būtų leista Įvežti. Bet noriu pridurti 
niekas per prievartą man nekiša tų] 
supuvusių bananų. Galima nepirkti

Vėl pradedame kalbėtis apie 
verslą. Klausiu Arūno, ar 
garantuotas, kad valstybė 
apsaugos, jei jis turės savo verslą?

- Kaip aš galiu pasitikėti 
vyriausybe, kai visokių niekšybių 
pridarę žmonės paleidžiami iš 
teismo salės. Tai yra minusas 
vyriausybei, - sako Arūnas.

Vytautas įžiūri kitą priežaslj. "Aš 
nemanau, kad viskas gali taip greitai 
pasikeisti. Tik per 5-6 metus galim? 
tvarką jvesti. Jei mes norime, kad 
valstybė būtų teisinė, mes patys 
turime laikytis jstatymų".

Pasišnekame apie referendumą, 
apie kariuomenę. Čia mano 
pašnekovų nuomonės nesutampa 
Vytautas mano, kad Lietuvai 
kariuomenės nereikia, Arūnas 
atvirkščiai. Kad ir kaip būtų skaudu, 
bet abu vaikinai paminėjo vieną 
bruožą, kaip jie mano, būdingą 
lietuviams,- pavydą Pavydą turto 
pavydą talento, pavydą valdžios 
Bet vaikinai nenusimena, tiki, kad 
mes turėtume pakilti. Pasak Vytauto, 
dabar gyvename labai sunkiai, 
esame dumble, bet mes galiūne po 
truputį kapstytis j prlekj.

O jei pasistengtume visi ir kartu? 
Aš manau, kad daug kas pakeistu

Už 10 kvadratinių metrų plotą, 
viršijantį šiuos dydžius, vienas žmogus 
mokės po 1,65 lito už 1 kvadratinj 
metrą, už likusį plotą - po 2,15 lito, t. 
y, visą kalną Kaip žinoma, iki šiol visi 
gyventojai mokėjo lengvatinę šildymo 
kainą - 0,5 lito už 1 kvadratinj metrą, 
arba ketvirtadalį realios kainos.

Tačiau ši kompensavimo tvarka 
negalios, kai patalpos šildomos 
dujomis ir jose nėra apskaitos prietaisų. 
Tie gyventojai, kurie nesutinka savo 
butuose ir namuose įrengti apskaitos 
prietaisus, mokės visą kalną - 1. y. 
2,15 [to už 1 kvadratinį metrą į šeimos 
pajamas nebus atsižvelgiama. Iki'šiol 
tokie gyventojai mokėjo ketvirtadalį 
kainos.

Pavyzdžiui, dviejų pensininkų 
šeima, kurios pajamos yra 172 litai ir 
kuri gyvena 75 kvadratinių metrų ploto 
bute, praėjusį šildymo sezoną mokėjo 
apie 48 litus per mėnesį (su mokesčiu 
už aptarnavimą), o dabar šildymo

kaina jai bus 25,8 lito, arba 22 litai 
mažesnė. Tokia pat šeimą gyvenai 
50 kvadratinių metrų ploto put 
anksčiau mokėjo 32,5 lito, o dab; 
mokės 25,8 lito, arba 6,7 litomažia.

Tuo tarpu dviejų asmenų šeirė 
gyvenanti 100 kvadralinlų metrų bute 
turinti pakankamai pajamų ir anksčiai 
mokėjusi 65 litus per mėnesį daba 
turės mokėti 2,5 karto daugiau • į 51 
litų. Jeigu tokiame bute gyvena dvie." 
pensininkų šeima, kurios pajam“  
yra 172 litai ir kuri praėjusį sezon 
mokėjo taip pat 65 litus, dabar 
mokės 69,5 lito, arba tik 4,5 Iii 
daugiau.

Minėtu Vyriausybės nutarimu r 
32 centų už 1 kublnj metrą karšu 
vandens apribotos ir savlvaldybj 
nustatomos išlaidos k a r š to  vandeni 
tinklams aptarnauti. Todėl kaI 
vandens kaina visuose miestuos] 
neturėtų būti didesnė nei 3 Lt u 
kublnj metrą.

A U S R O S  ALĖJA
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OI TIE GRYBAI 
GRYBAI...

Petrar. KUDRICKIS
Dvi aistringos grybautojos iž Šiaulių  

rajono Micalčių kaim o v ieną lietingą 
popietę Išsiruošė pagrybauti. Pasirinko 
mišką, esant] šalia Urkuvėnų kaimo. 
Nuvažiuoti nesudėtinga, nstoli, ir miškas 
dau g m až ž in o m a s , s a m p ro ta v o  
moteriškės.

Palikusios m ašiną prie šalia miško 
įrengto Kuršėnų miesto sąvartyno, nuėjo  
miško g ilu m o n . N e s u n k u  b u v o  
orientuotis miške, esančiam e šalia  
kaimo. Ir šunų lo jim as g ird is i, ir 
traktoriaus, šalia miško ariančio lauką, 
burzgimas čia pat.

Begrybaujant, besisukiojant nuo  
medžio prie m edžio, nutilo šunys ir 
traktorius. "Per daug nuo mašinos 
nutolome, - pagalvojo abi, - reikia atgal 
grjžti". O  ir lietus smarkiau ėm ė lyti. T a ip  
moteriškės žingsnis po žingsnio, vieną  
kitą grybą krepšin jm esdam os ėm ė irtis 
palaukėje paliktos mašinos link. Tik  
miškas kažkoks nematytas, pelkėtas ir 
tankesnis pasirodė, o šunų lojim o ir 
'^aktoriaus ūžesio kaip nesigirdi, ta ip  
nesigirdi.

- Nejaugi ta ip  toli ga lėjom e nueiti, o 
gal šiek tiek j šoną pasukom e, • 
samprotavo abi. Tik ga l po pusantros  
valandos ėjimo, o gal jau  net ir bėgim o, 
šunų balsai pasigirdo, ir m iškas lyg 
šviesesnis liko. Pagaliau - palaukė, ir 
visas kaimas pasimatė. Tik kaim as ne 
tas. Kai moteriškės, pasiteiravusios 
gyventojų, sužinojo, kad tai Pūšilių 
kaimas, pagaliau suprato, kad jos yra  
visai priešingoje miško pusėje ir kad Iki 
paliktos mašinos ne m ažiau kaip  penki 
kilom etrai. A tgal g rjžti m išku p er  
tan ku m yn u s?  N e . V e rč ia u  k e lio  
pasiklausti. Vietos gyventojų nurodytą  
kelią šiaip taip surado. Paėjus juo porą  
kilom etrų, kelias ė m ė  siaurėti ir 
išsišakojo trimis kryptimis. Ėjo tuo, kuris 
tiesiausias pasirodė. Bet už kelių šimtų  
metrų jo  nebeliko. Priekyje -  tik tankus  
miškas ir tamsa, nes nenum aldom ai 
artėjo naktis. Lietus p liaupė kaip iŠ 
kibiro. Š lapi drabužiai lipo prie kūno, 
guminiuose batuose ž legsėjo  vanduo. 
Tačiau moterys v iena paskui kitą, 
čaižomos m edžių šakų, lipo  per m edžių  
išvartas, kartas nuo karto pargriūdam os, 
yrėsi pirmyn. Reikėjo skubėti, nes 
namuose laukė vakarinė ruoša, be to, 
kaskart vis labiau tem o. Skubėti vertė  
baimė dabar jau tankm ėje ir tam soje  
paklysti vėl. Tik staiga priekyje, vos už 
kelių žingsnių, sužibo žvėries akys. 
Moterys kaip jbestos sustojo. Vilkas, 
žengtelėjęs porą žingsnių pirmyn, taip  
pat sustojo. V iena moteris instinktyviai 
suspaudė rankoje dar tebelaikom ą peilj, 
kita nė pati nepajuto, ka ip  rankoje  
atsirado žm o g au s  g a lvo s  d id u m o  
akmuo. Vilkas, išsigandęs ginkluotų  
moterų ar nelaukto susitikimo su jomis, 
metėsi j šoną ir, peršokęs p er netoliesę  
esant] g rio v j, t ra š k ė d a m a s  p e r  
tankumynus nurisnojo m iško gilum on.

Kai moterys pasiekė sąvartyną, kur 
buvo palikta jų mašina, jau  buvo visiškai 
tamsu.

Jūratė PALEKAUSKAITĖ
Sveiki! Po ilgokos pertraukos vėl 

sveikinuosi su laikraščio skaityt
ojais! Šį kartą noriu pakalbėti apie 
grupę OBSCURED (Estija) Grupei 
atstovauja 4 šaunūs vaikinai: IND- 
REK (giatara), MAREK (gitara), 
BILLY (vokalas, bosas), MEEUS 
(būgnai).

BLOGAS ŽENKLAS 
arba

KOMERCINIS AL US
Stasys RŪKAS

Tą atmintiną rugpjūčio paskutinio 
šeštadienio rytą pensininkas Jurša 
anksti atsikėlęs nuėjo j ganyklą 
karvių perkelti, o čia jam 
besilankstant iš pačios svarbiausios 
kelnių vietos metalinė saga ištrūko. 
"Blogas ženklas", - pamanė Jurša ir 
nurudusioje žolėje pradėjo ieškoti 
pamestosios sagos. Karvė, pajutusi 
išsilaisvinimą, kartu su grandine 
nusitempė ir savo šeimininką. Dar 
kartą negera mintis užgulė raguočių 
savininko galvą: o jei tą metalinį 
daiktą kuri nors karvė praris! A? 
Susirūpino seniokas ir, sparčiu 
žingsniu sugrįžęs j namus, nebe 
juokais kumščiu trinktelėjo j trobos 
lango rėmą.

- Ei, kelkis, motin!
- Kas atsitiko? Ko ten tą langą 

daužai? - piktai atsakė Juršos

albumu "PESSIMISTIC"?
Bllly. Mūsų grupei - tai didelis 

žingsnis j priekj! Esame iš tikrųjų 
patenkinti.

Jūratė. Kokie grupės santykiai 
su estų grupe RATTLER (beje, taip 
pat iš Talino)?

Bllly. RATTLER labai pasikeitė. 
Dabar ji groja daug geriau ^egu 
prieš metus. Mes su Oratoriumi 
nesame draugai, bet susitikę 
ištariame viens kitam "labas" ar 
"kaip sekasi?". Tik tiek!

Jūratė. Kokia grupės finansinė 
padėtis?

Bllly. Leidžiant albumą, mes 
sudarėme kontraktą su vienu 
biznieriumi. Gavome iš jo 20.000 
EEK, o dabar pinigus turime 
grąžinti, bet kiekvienas iš mūsų 
dirba, tad finansinių problemų 
neturime.

Jūratė . Kokių grupių 
klausotės?

Bllly. "Mel - Dire Straits", "Phil 
Collins", "Motley Crue", "Simple 
minds” , "Sepultura", S. Bacho ir V. 
Mocarto simfonijų.

Jūratė. Kur norėtumei 
nuvažiuoti?

Billy. | Tibetą!
Jūratė. Kuo domitės?
Bllly. Mes domimės tokiomis 

re lig ijom is kaip budizmas, 
shambala, hinduizmas, taip pat 
psichologija, sportu bei muzika. 

Jūratė. Paskutinis žodis

trupučiu gotikinių elementų. Jūratė . Ar patenkinti savo ^ B ^ y ^ i t e  puikūs!!!

didžiulėmis bėdomis, o kaip reikėtų rinkimuose būtina dalyvauti. Tik 
pasielgti, tai nė vienas savo galva 
nesiryžo spręsti. Išgėrus po burną 
vyrams kaip mat liežuviai atsirišo.
Vienas jų dvejojo, kitas ryžtingai 
pasisakė, jog nesiruošia niekam 
padovanoti taip sunkiai uždirbtų 
santaupų, kiti laukė, kuris dar ką nors 
naujo pasakys. Išsekus pirmajam 
litriniam buteliui, surado kitą. 
įpusėjus antrąjj, galutinai buvo 
padaryta vieninga išvada, kad tuose

SĮ KARTĄ APIE GRUPĘ OBSCURED
Ne per seniausiai OBSCURED 

išleido savo pirmąjj albumą "PES
SIMISTIC" (Tawnhall studijoje). 
Jame 13 death metalo dainų, jtakotų 
tokių grupių kaip CANNIBAL 
CORPSE, OBITUARY ir PARADISE 
LOST. Garsas puikus, o pats 
albumas - tai šiurkštus DEATH su

Norintys jj Įsigyti, siųskite 3 
dolerius adresu:

OBSCURED 
OISMAE TEE 141-45 
EE 0035  TALLINN 
ESTONIA
O dabar trumpas interviu su 

grupės lyderiu BILLY.
Jūratė. Ar patenkinti

buvęs mechaninių dirbtuvių vedėjas 
Ir aktyvus kom jaunimo 
organizacijos sekretorius, kadaise 
pavasariais žavėjęs lenininių talkų 
organizavimu, o dabar žlugus, 
žemės ūkio bendrovei, pigiai už 
grašius (sigijęs beveik naują 
buvusiojo kolchozo kombainą, visą 
laiką murksojo kampe ir išraiškinga; 
tylėjo.

Nukelta | 4 p.

žmona Marcė, (nirtingai, kad net 
miegamojo grindys sutratėjo, 
apsiversdama ant antrojo Šono.

Prisėdo Jurša kieme ant suo
liuko, užsirūkė. Jo galvoje sukosi 
padrikos mintys apie vakarykščios 
dienos pabaigą, o krūtinėje kažkas 
kirbėjo, degė ir prašė ko nors 
gaivinančio. Tai nuo vakar jų 
komercinėje parduotuvėje išgertos 
importinės degtinės su ban
derolėmis. Susimetė kaimynai po 
keletą litų, kad galėtų laisviau pasi
kalbėti apie tą rytdienos refe
rendumą ir surasti tinkamą išeitj, nes 
vieni j vieną pusę tempia, kiti grasina

MŪSŲ TAUTOS PAPROČIAI

SAULĖ IR 
SENOVĖS LIETUVIŲ  
RUDENS ŠVENTĖS

Saulė senovės Lietuvoje 
buvo garbinam a per svar
biausius darbymečius, ypač per 
rugiapjūtę, o rugsėjį buvo 
atliekamos rudens lygiadienio 
apeigos. Sutrumpėjus dienai,

SAVAITĖS ŠIUPINYS

j RADVILIŠKIS
Praėjus] ketvirtadienj, 7.04 
val., Radviliškio priešgaisrinei 
apsaugai buvo pranešta, kad 
geležinkelio stotyje dega 
vienas vagonas. Šiame 
vagone degė medvilnė. Tai 
būta prekinio traukinio. Jis 
dundėjo tranzitu iš Dušambė j 
Klaipėdą.
*  *  *

Anksčiau temsta, todėl vagys 
dar labiau jsismagina. 
Pociūnėlių gyventoja B. B. 
ganykloje neberado
juodmargės; kita moteris iš 
Vabalių kaimo irgi pasigedo 
penkerių metų karvutės.
* *  *
Beinorišklo ŽClA Vedreikių

fermos miltų sandėlyje buvo 
atlikta inventorizacija.
Paaiškėjo, kad nežinia kur 
išgaravo 1175 kilogramai miltų.

JONIŠKIS
Joniškio apylinkės viršaitė 
pranešė, kad iš Ziniūnų 
elektrodinės katilinės pavogti 
du 7,5 kw galingumo elektros 
varikliai. Iš Barysų kaimo laukų 
dingo Mekių ŽŪB priklausanti 
kumelė.
*  *  *

Rugsėjo 10 dienos rytą Dilbinų 
kaimo gyventoja A. M. 
ganykloje' neberado žalos 
ketverių metų amžiaus karvės.

ŠIAULIŲ RAJ.
Po lietaus miškuose dygsta 
grybai ir... lavonai. Dūkto miške 
(už Lingailių) grybautojas 
pastebėjo lavoną, bet vietos 

. nejsiminė. Nustatyta, kad tai 
Šiaulių gyventojas, išėjęs iš

namų Ir miške pasikoręs.
*  *  *

Rajone padėtis liūdna: net 7600 
gyventojų gauna jvairias 
pašalpas. Didžioji dalis lėšų 
skiriama ikimokyklinio 
auklėjimo išlaidoms
kompensuoti, vienišų motinų 
pašalpoms, kūdikių iki vienerių 
metų maitinimui kompensuoti, 
daugiavaikėms, socialiai 
remtinoms šeimoms. Rugpjūtj 
iš tikslinio EEB fondo rajonui 
skirta 22 tūkst. litų. 17 tūkst. Lt 
pervesta švietimo skyriui, kitos 
lėšos paliktos vienkartinėms 
pašalpoms mokėti.

AKMENĖ
Plungėje vėl pasirodė padirbtos 
Vokietijos markių 200 nominalo 
kupiūros. Vasarą tokiais 
netikrais pinigais (2600 markių)

buvo sumokėta 
automašiną.

už

Ilgai užsitęsė paminklo 
profesoriams Biržiškoms 
fragmentų gamyba. Gali 
atsitikti taip, kad paminklas 
Viekšniuose bus
sumontuotas tik pavasariop, 
o ne šj rudenj, kaip buvo 
planuota.

TELŠIAI
Apkeliavusi daugel] 
Respublikos miestų Ir rajonų, 
rugsėjo 23-ąją j kultūros 
namus pakvies populiarioji 
TV kalbos viktorina "Moki 
žodj - žinai kelią". Joje savo 
žinias ir sugebėjimus, be 
žiūrovų, galės išbandyti 
trisdešimt žaidimo datyvių. 
Jie ] viktoriną buvo atrenkami 
kuftūros rūmuose rugsėjo 15 
dieną 17 valandą.

Parengė  
Vida SIM ONAITIENĖ

SAVAITES ŠIUPINYS

apie rugsėjo vidurj, pirmą kartą 
po vasaros, su apeigomis buvo 
uždegama balana ar žvakė. Nuo 
pavasario lygiadienio, maždaug 
nuo kovo 25 d., namams 
apšviesti ugnies nenaudodavo. 
Rudens lygiadieniais iš žilos 
senovės buvo atliekam os  
apeigos, pagerbiant protėvių 
vėles. Per apeigas buvo 
aukojamos aukos mirusiesiems 
ir dievams, taip pat jie buvo 
vaišinami valgiais, pagamintais 
iš naujo derliaus bei užaugintų 
gyvulių. Pavyzdžiui, P. Dlugošas 
rašo, kad šios šventės buvo 
švenčiam os alkuose, kur 
susirinkę visos apylinkės  
žmonės pokyliaudavo keletą 
dienų. Kiekvienas prie savo 
židinio aukodavo dievams, ypač 
Perkūnui, tikėdam as, kad  
išprašys malonių ir pastiprinimo 
mirusiųjų vėlėms. M. Strijkovskis 
rašo apie lietuvių Ilgių šventę, 
kuri buvo švenčiama nuėmus 
derlių. Tada kviesdavo j vaišes 
mirusiųjų vėles, nešdavo joms 
maisto ant kapų.

Derliaus nuėmimo bei vėlių 
vaišinimo apeigos išliko kai 
kuriuose Lietuvos kaimuose dar 
XX a. pradžioje.

. parengė Vilija DAUNYTĖ

AUSROS ALĖJA



MARINUOTOS
DARŽOVIŲ
SALOTOS

i
750 g paruoštų obuolių, 450 g 

nuluptų svogūnų, 250 g aliejaus, 
300 g v irtų nuluptų morkų, 
šaukštas cukraus.

Griežinėliais supjaustytus 
svogūnus kepinti aliejuje, kol gražiai 
pagels, sudėti cukrų ir peiliuku 
daržovėms pjaustyti skridinėliais 
supjaustyti morkas. Viską pakaitinti, 
kol užvirs; tada dėti skiltelėmis 
supjaustytus obuolius ir uždengus 
dar 2-3 mln. pakaitinti. Karštą masę 
kompaktiškai sudėti j sausai 
Iškaitintus stiklainius ir tuoj pat 
hermetiškai uždaryti.

II
500 g obuolių, 300 g svogūnų, 

100 g krapų, 150 g aliejaus, 20 g 
cukraus.

Svogūnų griežinėlius pakepinti 
aliejuje, j juos suberti cukrų, obuolių 
skilteles ir 2-3 min, pakepinti. Po to 

. suberti smulkiai supjaustytus 
krapus, 2 mln. pakaitinti. Karštas 
salotas sukrėsti |~ paruoštus 
stiklainius, sandariai uždaryti.

1 I sa lo tų  re ik ia  200 g 
pomidorų, 100 g morkų, 100 g 
svogūnų, 50 g petražolių, 100 g 
raudonųjų pipirų, 45 g 0 proc. 
acto, 50 g (2 šaukštų) aliejaus, 2 
kvapnių pipirų, 2 gvazdikėlių, 1 
lauro lapelio, 20 g druskos (1 
nepilno šaukšto).

Daržoves supjaustyti, pasūdyti, 
užpilti actu ir gerai išmaišyti.

| stiklainius supilti pakaltintą 
alioję, sudėti prieskonius. Ant jų dėti 
daržoves, stipriai paspaudžiant, kad 

• neliktų tuščių tarpų. Kaitinti 100 
laipsn. C temperatūroje 1 val. Po to 
sandariai uždaryti.

IV
4 kg kopūstų, 2  kg svogūnų, 2 

kg obuolių, 2 kg morkų, 2 kg 
raudonųjų pipirų, 2 kg pomidorų, 
3 pilni šaukštai druskos.

Morkas pavirti ir supjaustyti 
šiaudeliais, svogūnus - plonais 
žiedeliais, obuolius - skiltelėmis 
(sėkializdžiai turi būti išimti). Pipirus 
supjaustyli šiaudeliais, kopūstus - 
smulkiai. Daržoves pasūdyti ir 
atsargiai, gerai Išmaišyti.

j paruoštus stiklainius ant dugno 
padėti po 1 lauro lapelj, 3-5 pipirus, 
1-2 nedidelius pomidorus, 
supjaustytus dalimis. Po to dėti 
sumaišytas daržoves. Stiklainius 
gerai prigrūsti ir uždengtus kaitinti 30 
min. Karštus sandariai uždaryti Ir 
apversti dugnu aukštyn. (Jei iš 
stik'ainto sunkiasi skystis, jj reikia Iš 
naujo pakaitinti Ir vėl uždaryti.)

Valgant salotas galima paskaninti 
aliejumi, majonezu, rinka prie įvairių 
n,.sos patiekalų 

Gero apetito!
Ponia JADVYGA

Atkalta Iš 3 p.
Dar papildomai išgėrus po vieną 

"Utenos1' alaus butelį, vyrai Išsiskirstė 
kas sau. Kai Jurša sugrjžo j namus, 
jau buvo ganėtinai tamsu ir turbūt 
dėl to netyčia kieme prie durų 
užmynė katinui ant uodegos.
Kilo didžiulis triukšmas: žviegė 
katinas, ne mažiau rėkė Marcė, 
atkabindama vyrui duris. 
Jausdamas šiokią tokią kaltę, 
namų šeimininkas pro ausis 
praleido gyvenimo draugės 
priekaištus,Ir, užsrėbęs ataušusios _ 
bulvienės, nuėjo j lovą, prieš kurią 
televizijos ekrane skeryčiojosi stambi 
Galva ir sakė, kad tai, kas bus daroma 
rytoj - kvailystė. Nors Juršos galva 
buvo kur kas mažesnė ir dar pagiringą 
tačiau jis puikiai prisiminė, kaip prieš 
dvejetą metų didžioji Galva žadė|o 
tai, dė! ko jie, kaimo žmonės, ryžosi 
rimtam rytdienos žingsniui...

Prabudo prieš saulę snūstelėjęs 
Jurša, pabaksnotas žmonos:

- Ko tu norėjai? Ar ištiko kas?
-Ką?
-Kodėl, sakau, langą trankei?
- A, Smulkmeną.. Karvė buvo

pasileidusi, bet aš ją pririšau.
- Na, tai eik balsuoti, o paskui 

mane išleisi, - prisiminė žmona.
Neskubėdamas ir atlikęs vyrui 

prideramą ruošą susiradęs tai progai

BLOGAS ŽENKLAS 
arba

KOMERCINIS ALUS
reikalingus dokumentus, lyg j šventę 
išėjo Jurša. Pakeliui priėjo prisijungė 
keletas vakarykščių draugų ir visi 
pasuko Į komercinę alaus atsigerti. 
Apie prekystalį jau trainiojosi kiti. O 
čia kaip sykis {griuvo ir tasai buvęs 
komunistinių talkų organizatorius:

- O, sveiki, vyručiai 1 Juk aš vakar 
jums likau šiek tiek skolingas, tai 
dabar ir bus toji proga kaip nors 
atsilyginti, - ir nuo lentynos nukalė 
visiems gerai pažįstamą butelį su 
banderole, nusivedė vyrus j 
komercinės užkaborj.

Vyrai ir šiaip, ir taip svarstė, girdi, 
pirma reikėtų eiti pabalsuoti, o tik po

to žmonėtis, tačiau organizatorius 
nenusileido:

- Viena, vyručiai, kad aš neturiu 
laiko, nes kombainas laukia, o antra 
- ką čia reiškią kai tiek galvų, o butelis

- tik vienas.
Nuo kalno pradėję riedėti 

ratai nesulaikomai dardėjo 
žemyn. Tuščius butelius keitė 
pilnais, lengvai byrėjo litai, o 
vyrai net pamiršo, ko iš namų 
buvo Išėję. Galutlnj tašką 
padėjo j  gėrovų tarpą 

Įsisukusi kombainininko žmona:
- Tau, Jonai, laikas prie kombaino, 

o jūs, vyručiai, eikite namo. Ir taip jau 
esate girti.

Kažkuris prisiminė, kad laikas eit! 
balsuoti, tačiau geranoriška moteriškė 
patikino, kad "tokiame stovyje" 
nevalia rodytis rinkimų apylinkėje, 
nes, girdi, neseniai policija iš ten 
keletą girtuoklių jau išvežė j blaivyklą 
Pamlnė|us policijos vardą visus vyrus 
lyg skersvėjis dulkes išpūtė j lauką.

Nelabai prisiminė Jurša savo kelią 
j namus, o sugrjžęs panašus j 
sulaužytą smilgą, sukniubo lovoje. 
Pabudo jis tada, kai vakaro saulė

už

paskutinius spindulius dalino mūsų 
žemei. Mintimis praplaukęs visą savo 
nueitą dienos kelią, Jurša griebėsi 
galvos. Paskubomis užsitempęs aru 
savęs megztini, jis pasinešė 
balsavimo punktą. Ten Juršą sutiko 
iš nuobodulio apmusijusiomis akims 
rinkimų komisijos nariai, o vienas jų, 
buvęs partinės organizacijas 
sekretorius, ištiesė delną:

- Dokumentusl
- A? Dokumentus? Aš tuojau.
Nevykėlis balsuotojas ir šiaip,

taip vartė kelnių kišenes, tačiau ten tų 
dokumentų nebuvo.

- Matot, juos švarko kišenėj! 
palikau. Bet juk aš čia esu visiems 
gerai pažįstamas. Net pensiją atsimant 
manęs dokumentų neprašo.

- O mes ne prašome, bot 
reikalaujame, - atrėžė partinės 
organizacijos sekretorius.

Jau kieme Jurša suprato visą savo 
padėties tragiškumą, prisiminė 
lemtingus ženklus rytą karvių ganykloje 
Ir ryžtingai pasuko komercinės 
parduotuvės link alaus išgerti.

P. S. Honorarą skiriu "Aušros 
alėjai”

Antradienis, rugsėjo 20 d. 
LIETUVOS TV
7,45 Labas rytas. 8.15 Sveika, 

Prancūzija. 8.45 TV anonsas. 18.00 
Žinios. 18.10 Laida lenkų kalba 18.35 
Žinios. 18.45 TV anonsas. 18.50 
Programa vaikams. 19.20 Meninės 
dokumentikos ciklas "Stebuklai ir kiti 
bunai". 3 s. 20.05 TV forumas. 21.00 
Panorama 21.35 J. Tumo-Vaižganto 
gimimo 125-osioms metinėms. 22.45 
TV anonsas. 22.50 Magiškasis Rėjaus 
Bredberio teatras. “Tvarkytojas”
23.20 Vakaro žinios.

LitPoiiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Filmas 

Laukinė rožė”. 9.25 Keturi ratai. 9.45 
Muz. laida "Viskas”. 15 00 Naujienos. 
15.25 Animacinis f. 15.50 Džemas. 
16.40 Užkulisiai. 17.00 Naujienos.
17.20 Laukite atsakymo. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 Filmas "Laukinė rožė”. 
18.55 Tema 19.40 Labanakt, vaikučiai. 
20.00 Naujienos. 20,35 Filmas

Aukštumos". 21.25 Muzika. 21.40 
Filmas "Vienintelis kelias". 23.30 
Naujienos. 23.45 Bumerangas. 0.15 
Programa X. 0.30 Spaudos 
ekspresas.

TELE-3
7.30 NBO naujienos. 8.00 Tik 

vaikams. 8.40 Muzika 9,00 Vadybinis 
filmas "Obelys". 10.40 jdomūs 
žmonės. 11.20 Anglų kalbos

Filmas "Laukinė rožė". 18.55 Vakaras 
V, Vysockio atminimui, 19,40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos.
20.45 Monologas. 20.55 Filmas 
"Pranašystė". 23.25 Naujienos. 23.40 
Be pauzės. 9.15 Spaudos ekspresas.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik 

vaikams. 8.40 Muzika. 9.00 TV serialas 
"Santa Barbara". 542 d, 9.50 Viskas 
juokui. 3d. 9.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 10.00 Pertrauka. 13.55 
Anglų kalbos pamokėlė, 14.00 
Šiandien. 14.30 FT Verslas šiandien.
15.00 Kelionių žurnalas. 18.30 
Jurbarko TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Animacinis. 
filmas. 19.40 TV serialas “Santa 
Barbara", 543 d. 20.35 Žinios. 20.45 
Tik vaikams. 21.10 Muziką 21.25 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.30 
Akcentai. 22.00 Vaidybinis filmas 
“Maištininkas” . 3s. 22.55 Muzika.
24.00 Žinios.

Ketvirtadienis, rugsėjo 22 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

18.00 Žinios. 18.10 Vokiečių dok. 
serialas. "Mano nuotykiai Ir tyrinėjimai 
jūroje”  - "Intermsco". 18.35 Žinios,
18.45 TV anonsas, 18.50 Programa 
vaikams. 19.10 Vyriausybė nutarė... 
19.25 “22". Sporto programafutbolo 
mėgėjams. 19.50Katalikų TV studija.

TEIJEVIZUOS

PROGRAMA
pamokėlė. 11.25 Pertrauka 13.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
Šiandien. 14.30 Verslas šiandien.
15.00 Kelionių žurnalas. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Animacinis 
lilmas. 19.40 Meninis filmas "Santa 
Barbara". 542 d. 20.35 Žinios. 20.45 
Tik vaikams. 21,10 Muzika. 21.25 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.30 Viskas 
juokui, 3d. 22.00 Vaidybinis filmas
Tiktai už dolerį". 23.35 Muzika 24.00 

Žinios. 00.10 Muzika.
Trečiadienis, rugsėjo 21 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

18.00 Žinios. 18.10 Jau žirgeliai 
pakinkyti. 18.35 Žinios. 18.45 TV 
anonsas. 18.50 Programa vaikams. 
19.30 Krikščionio žodis. 19.40 
Vyskupo Vincento Borisevičiaus 
likimas. 20.25 Filmas "Šuns namas". 
26 s. 21.00 Panoramą 21.35 Krantas, 
22.35 Krantas. 22.35 TV anonsas. 
22.40 Muzikinis žurnalas "Terra 
Musica", 23.20 Vakaro žinios.

LitPoiiinter IV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Filmas 

Laukinė rožė", 15,00 Naujienos. 
15.25 Animacinis f. 15.50 Kompiuteris. 
16.05 Atsakymai. 16.40 Eteryje 
tarvalstybinė TVR kompanija "Mir".
17.00 Naujienos. 17.20 TV žurnalas 
Kntaktas” 18.00 Piko valanda 18.25

20.20 Kino klubas. 21.00 Panorama.
21.35 Grjžulo ratai. 22.25 TV anonsas. 
22.30 Kanadiečių fantastinis serialas 
"Anapus tikrovės" - “Vidinė klausa” , 
"Nutilęs eteris". 23.25 Vakaro žinios.

LitPoiiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Filmas 

"Laukinė rožė". 9.25 TV žurnalas 
"Kontaktas", 15.00 Naujienos. 15.25 
Animacinisf. 15.50 Multitrolija. 16.05 
...Iki 16-os ir vyresniems. 16.40 Planeta
17.00 Naujienos. 17.20 Keturi ratai. 
17.40 Muz. laida "Viskas!" 18.00 Piko 
valanda 18.25 Filmas "Laukinė rožė”. 
18.55 Kino žvaigždė A. Delonas. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos
20.35 Filmas “Aukštumos". 21.25 
Muzika 21.35 Filmas "Kristina”. 23.25 
Naujienos. 23.35 Rusijos kino 
festivalis-94.0.10 Spaudos ekspresas

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik 

vaikams. 8.25 Muzika 9.00 TV serialas 
"Santa Barbara" 543 d. 9.50 Akcentai.
10.20 Anglų kalbos pamokėlė. 10.25 
Pertrauka. 13,55 Anglų kalbos 
pamokėlė, 14.00 Šiandien. 14.30 
Verslas šiandien. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 18.30 Telšių TV programa.
19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Animacinis filmas. 19.40 TV serialas 
"Santa Barbara". 544 d. 20.35 Žinios. 
20.45 Tik vaikams 21.10 Muzika 21.25

Anglų kalbos pamokėlė. 21.30 
Dokumentinis filmas. 22.00Valdyblnis 
filmas "Barney Barnato". 4s. 23.00 
Muzika. 24.00 Žinios. 00.10 Muzika.

"Nakties riba" (68). 21,30 Baltijos 
naujienos. 22.00 LKL apžvalga. 22 20 
CNN valanda 23.00-23.45 Laiminga 
ranka!

SAT 1
Antradienis, rugsėjo 20 d.
16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias”. 18.00 "Rizikuoki”
18.30 Regioninė programa. 19.00 
“ Lošk va bank!” 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 “ Laimės 
ratas” . 21.15 F. "Kalnų gydytojas". 
22.15 F. "Sąmokslininkai”. Pabaigoje 
- trumpos žinios. 23.15 U. Mejeris: 
"Nesutinku!”  0.10 "Spiegei TV". 
Reportažai. Pabaigoje - trumpos 
žinios.

Trečiadienis, rugsėjo 21 d.
16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18.00 "Rizikuok!"
18.30 Regioninė programa, 19.00 
"Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21,00 Futbolas. Pabaigoje - 
trumpos žinios. 23.15 F, "Hanteris” . 
0.15 F. "Negyvas naras pinigų 
nepaims".

Ketvirtadienis, rugsėjo 22 d.
16.05 F. "Bonanza". 17.00 F. 

Žvaigždžių kelias". 18.00 "Rizikuoki"
18.30 Regioninė programa. 19.00 
“ Lošk va bank!" 20.00 Žinios, 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. "Volfo policijos 
nuovada". 22.15Tiesioginė laida su 
M. Šchreinemakers. 0.55 F. 
"Psichopatas".

BALTIJOS TV 
Trečiadienis, rugsėjo 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

F. "Taip sukasi pasaulis" (73). 8.30 
F. "Nakties riba”  (67). 9.00 
Prospektas.9.20-10.00 CNN valanda 
18.30 Filmas "Dekamerono naktys". 
20.00 F. "Taip sukasi pasaulis" (74). 
20.55 Pasaulio sportas. 21.00 F.

Šiaulių VT Ir Baltijos TV
Antradienis, rugsėjo 20 d.
20.00 "Pirk, parduok, informuok 

20.10 Žinios. 20.30 Spaudos apžvalga
20.40 "Sodžius". 21.00 Kelių poiicij 
informuoja, 21.15 Laida "Keliai 
keleliai...”  21.45-1.00 Rodo "Filvas' 
Pertraukoje kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios.

Trečiadienis, rugsėjo 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

“Taip sukasi pasaulis". 8.30"Naklie‘ 
riba". 9.00 Prospektas. 9.20-10.(X 
CNN valanda. 18.30 F. "Dekamero n 
naktys". 20.00 "Pirk, parduok 
Informuok". 20.10 Žinios. 20.3I 
Spaudos apžvalga. 20.40 Laide 
"įsijunkite televizorių” . 21.00 "Naktie 
riba". 21.30 Baltijos naujienos. 214! 
Pasaulio naujienos. 22.00 LKL 
apžvalga 22.20 CNN valandą 23.00 
23.45 Laiminga ranka: 10 geriausiųjų

Ketvirtadienis, rugsėjo 22 d.
20.00 "Pirk, parduok, informuok1 

20.10Žiniae.20.30Spaudos apžvalga
20.40 Argos TV programa 22.00-22.30 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok 
Žinios,

Kabelinė TV
Antradienis, rugsėjo 20 d.
19.0OF. "Pigūsjuokelial".20.25F 

"Gatvės beprotybė". 21.55 
"Pabandyk pavyti".

Trečiadienis, rugsėjo 21 d.
19.00 F. "Lazerinis vyras". 20 3( 

F. "Kovotojas". 21.55 F. "Blogi 
pritraukimas".

Ketvirtadienis, rugsėjo 22 d.
19.00 F. "Vestuvinis banketas 

20.35 F. "Žiaurumo miestas". 22.0S 
F. “ Užtemimas” .
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