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Kovo ll-oji tvykstelėjo žaibu,kurio 
šviesoj visa tegavo kita prasmę 

Vij tautas Landsbergio, siekė 

tikrosios Lietuvos neyrCldausornybės. 

Apmaudu, load ne visi sugebėjo 

suprasti , kas yra tikra.

v"
Šiandienos realybė liudija, 
kad Įmantriai teks brandinti 
n au ja  tikrosios 
n e p ddausorrujbćś g rūda . 
Žinantys , kas y ra  laisvė, 
neatsisakys Jas .

Andriaus R E P Š IO  pieš.

MŪSŲ LAIKRAŠČIO  DAILININKAS ANDRIUS 
R EPŠYS SU K Ū RĖ PAŠTO ŽENKLO  ESK IZĄ  PO P 
IEŽIAUS ATVYKIMO G A RBEI IR R ESPU BL IK O S  
KONKURSE LA IM ĖJO  P IRM Ą JĄ  VIETĄ. SV E IK I
NAME! IR D IDŽIUO JAM ĖS, KAD TOKS ŽMOGUS 

D IRBA MŪSŲ LA IKRA ŠTYJE .

k  patinimo ašis
Įl pasiektas susitarimas dėl taikos

Prieš Seimo rinkimus LDDP lyderiai 
žadėjo rūpintis žmonių gerove: didinti 
atlyginimus, mažinti mokesčius, 
pagyvinti ekonomiką. Suokė savo 
gudriai Išmąstytą giesmele ir pūtė miglą 
visiems j akis. Girdi, tik jie vieni paket 
šią, ištrauksią, pagerinsią! Tačiau jau 
pirmaisiais ncokomunistų valdymo 
mėnesiais viskas daroma atvirkščiai. 
Talonas visiškai nuvertėjo ir silpnėja 
kas savaitę. Taigi realūs atlyginimai 
gerokai sumažėjo. įvedami vis nauji 
mokesčiai: Vyriausybė nutarė
apmokestinti net akcininkų dividen
dus, mokamus jau Iš apmokestinto 
pelno. Kas žino, gal dabartine Seimo 
dauguma su savo išrinktąja Vyriaus
ybe sumanys apmokestinti Ir, tarkime, 
nuosavus batus?! Nors ekonomikos 
skatinimo rezultatai - neigiami, darbo 
metodų kcisii nesiruošiama. Tačiau 
reikalų patikėtiniu Rusijoje skiriamas 
buvęs tiekėjas R. Kozcrovičius. Kokių 
minų Lietuvai jis primals? Širdis jaučia, 
kad priplėkusių. Žodžiu, bus rūpina
masi tik centralizuotais tiekimais, o ne 
privataus verslo sątygų gerinimu? Kiek 
daug prisiglrla, prisimeluota, tačiau 
sunkiai sekasi ir "Kremliaus kori
doriuose". Tarkime, Lietuvos ir Ru-
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^ B s ta n e . Ne pirmas. Gerai, jei būtų— ■ * — f .......... — - a i,  U U ių
^ _ Jn ls .  Atsikračiusią sovietinių ok- 
pantu šai| silpnina tarpusavio 

lės. Matyt komunistine diktatúra 
J I  vėžj: vis atsigauna prievartos 
Įntaikoa bacilos. Priviso ]ų ir Ru- 
■Dauguma tarybinių moterų kovo 
|Ją čia pažymėjo kartu su 
politinėmis organizacijomis. 

^ Jk ės  šaukštais barškindamos j 
•u» r keptuves, demonstravo prieš 

222»nlą B. Jelciną. Prasidėjęs 
*u<»es li'putatų suvažiavimas, at.odo, 
»*l»yžęs skelbti didesn| triukšmą. Kaip 
kitais kariais, gali būti ryžtingu atakų 
'e i B. Jelciną. Iki šiol dabariiniam 
usijos prezidentui visi suvažiavimai 
Mgdav< si sėkmingai. Ankstesniame 
nj teąj> atsisakyti promjero reforma- 
riaua J .  Gaidaro O naujasis

sijos premjorų susitikimas dėl tiekimų 
vėl atidėtas* K< " '

Ш Й ?1?!7 s^*Tkę kvėpavimą. sétámé 
Rusijoje. Tačiau ir patys es-

! Kodėl? Rusijos preziden 
tas B. Jelcinas taip maloniai kalbėdavo 
su ponu Landsbergiu...

Nesumokėjus už dujas (dabar jau 
valiuta) ••llctransgozas" nuo balandžio 
1 d. žada iš viso jų netiektl. Iš kur gau
sime valiutos? Tuo tarpu Seimo nariai 
savo svarstymus pavasario sesijoje 
pradeda ne nuo ekonomikos: Prezi- 
domas pasiūlė kandidalus | Konsti
tucini teismą, reikia taisyti baudžiama)) 
kodeksą Ir pan. Streikavo prokuratūros 
lardytojal, net Šiaulių studentai... 
Ekspremjeras G. Vagnorius kėlė ka
inas ir didino atlyginimus. O dabar?! 
Duonelė kiek pabrango, tačiau vis tiek 
maišais keliauja | Latvija. Ne tik duona, 
bet ir vadinama šlapia dešra, net ūkiškas 
muilas. Iš kur i ls ?  Iš bazių, prekybinių 
bazių! Yra dar tokių mūsų krašte. Ir

n--—Jutflolė.   .. K..y. e.
Din Ir '• Nykių slenksčio

dozių: n a  aai idriu mu»ų nmei®, ■■ 
tokios rsjkoopsąjungos Išliko. Cis 
žmogelių beveik kaip anksčiau:

i  ■ — " • l i n i n i o  , . , __ ,
Hj jr ie i trojetą metu, kovo vlen- 

irėse prasidėjo Lle-. ̂ į« .->s Išvsfcarė   _
!í0* Í J ,e,ll*mon,°  »е8'|а- Gaila, kad 
n “ v| nL(l dabartiniai parlamenta- 

™ “ %>kla šios visiems mums la
pe dienos istorinės reikšmės 
(cibui jos Valstybine Švente. 
»usų ainiai supras, kad ii  
ilgiausiai laisvinasl siela. 

^___»ka, kuomet ant aukščiau
iü Ü Í"R '?n,*e 9arb** pakylos stovi
^^^4>dėlle j Nepriklausomybes 

iuvo mažiau nei kuklus.

knibždėte knibžda. O algeles tokiems 
reikia mokėli. Gerbiamas Ložoraitis 
žadėjo biurokralua išvaikyti. Oabar 
atkuto šie. Toliau mis I i  sąžiningų 
žmonių darbo?

Mūsų ministerijos ir Šiaulių 
savivaldybė niekaip nepasidallna 
Zoknių aerodromu. Šuslsiekimo min
isterijos Ir savivaldybes planuose • 
tarptautinis transporto aerouostas su 
laisva ekonomine zona. Kariškių pla
nai ■ kitokie. Kurių naudingesni mums 
visiems?

Jonas KAROSAS

VĖL PABRANGO  
DEŠRA, MĖSA, PIENO 

PRODUKTAI IR 
DUONOS GAMINIAI

Ir pabrango ne vienu, kitu talonu... Tarkime, už virtą "P an e rių ”  dešrą 
prekybininkams mokėsime jau dvigubai daugiau. 48-58 proc. pabrango 
ir rūkyta dešra. Net 76 proc. brangesnė jautienos, 28 proc. kiaulienos 
mėsa. Paukštienos kainos kol kas nesikeičia, nes. anot Šiaulių valstybinio 
akcinio mėsos fabriko ekonomistės, paukščių nėra. šokte lė jo  Ir subpro
duktų kainos, nes fabrikui buvo nuostolinga.

Kol kas dar tik pora talonų pabrango pienas, 35-iais - olandiškas 
sūris, brangesnis varškės suris ir visi kiti pieno produktai.

Kasdieninė mūsų duona taip pat pabrango. "B o č ių "  kainuoja 87 tl (vi
enuolika daugiau), o "P a lan go s" - 4 tl. brangesnė. Šoktelėjo ir traškučių 
bei kitų gaminių kainos.

Gintarė BRUŽA ITĖ

KAM
PRIKLAUSYS 

AERODROMAS?
Šiaulių miesto valöyboje aptartos

Zoknių aerodromo problemos Aero
dromo padalijimo projektui priešta
rauja Krašto apsaugos ministerija, 
nes. pasek jų atstovo Z. Vegelev- 
ičiaus. Lietuvai reikia 84 naikintuvų, 
kurių po atviru dangumi nelaikysi. Ar 
ta) realu? Vienas modernus naikin
tuvas kainuoja apie 32 mln. dolerių, 
o tai - paoal dolerio kursą - viena 
aštuntoji viso Lietuvos biudžeto. O, 
tarkime, visoms Krašto apsaugos 
ministerijos išlaidoms padengti skina 
viena dvidešimtoji dalis biudžeto!

Mes, šiauliečiai, kuo skubesnio ir 
galutinio Vyriausybės sprendimo 
laukiame ne tik dėl vagių sujžūiėjimo, 
bet ir dėl visus dominančius laisvos 
ekonominės zonos jsteigimo aero
dromo teritorijoje.

M ykolas DRINGA

naujienų šiupinys Lietuvos j Latviją keliavo miltai, grūdai, 
duona, cukrus, kiauliena.

Pabrango naujieji transporto priemo
nių numeriai. Du pailgi numeriai lengvajam 
automobiliui kainuoja 4280 tl. (jai vienas 
pailgos, kitas kvadratinis - 4415 tl). Dek 
pat kainuoja ir valstybiniai numeriai 
sunkvežimiams Numorių kaina mo
tociklams - 2555 tl. Rankinio valdymo 
transporto priemonėms: lengvajam auto
mobiliui -1290tl.. sunkvežimiui -1330 tl., 
motociklui - 770 tl.

iš patikimų šakinių sužinota, kad per 
Šiaulius geležinkeliu rieda pavojingi, 
sprogmenų prikrauti vagonai. Buvusi 
sovietinė kariuomenė tebemarširuoja 
Lietuvos teritorija.

Kovo 11-osios proga Radviliškio 
bažnyčioje po Šv. Mišių - 18 valandą 
koncertuoja '■Polifonija".

Rimtų nesutarimų po Prczidonto 
rinkimų kilo Lietuvos Socialdemokratų 
partijojo, kai LSDP kandidatai bolatira- 
vosi j ŠJ postą: vieni rėmė A. Brazauską, 
kiti St. Lozoraitj.

šiuo metu kai kurie LDDP nariai su kai 
kuriais soedemais tariasi dėl bendro 
suvažiavimo Ar persirengs komunistai 
dar ir socialdemokratų marškinėliais?

Pavasaris jau arti, o Šiaulių rajono 
Žomdirbiai dar nežino, kada bus atma
tuota žomės po 2-3 hektarus, kuomet 
savininkai atgaus savąją žemelę. Belieka 
tik spėlioti, ką sėsime, ką pjausime ir kuo 
maitinsimės...

Estija lipa Ü ekonomines tuizee duobės. 
Mėnesinis darbo užmokesčio vidurkis - 
70 dolerių (lietuvis tegauna - 16). butai 
gerai apšildomi, yra karštos vanduo ir 
neskendo viltys apie komunistų sugrfžimą 
j valdžią.

Kadangi ne Estįįos piečiai neturi teisės 
įsigyti butus, daug kitataučių išvyko j 
tėvynę. Ta«p buvo išspręsta ir gyvenamųjų 
patalpų problema.

Kelmos rajono vėl atsirado kolūkiai • 
susijungė 22 žomės ūkio bondrovės. 
Tegyvuoja Lenininė kolektyvizacija?

Pasak Estijos premjero M. Laarto, šią 
žiemą estai “nekentė nei šalčio, nei bado". 
Nacionalinė valiuta stabili, ekonomika 
perorientuota j Vakarus.

Šiauliuose. Panevėžio gatvėje, savo 
namo kiemo rastos sušalęs 57 metų 
amžiaus vyriškis.

Kuršėnuose už vieną eksploatuojamą 
kvadratinį motrą naudingo ploto gyven
tojai mokės-3,15 tl.. neprivatizuotų butų 
savininkai klos 5,32 tl. Prie kainų kilimo 
tauta jau jprato, bet iš kur gauti talonėlių?

Šiauliuose per sausj ir vasarj užregis
truoti 429 nusikaltimai: 366- kriminaliniai 
(itin pavojingi - 46), valstybinio turto 
vagysčių - 70, outomobilių nuvarymo atvejų 
- 31. jvykdytos 195 asmeninio turto 
vagystės.

Rusijoje prognozuojame naftos pro
duktų krizė. Jau kitara metais šalyj* išgau
namos naftos nebeužteks vietinėms 
reikmėms. Tai ką tuomet lietuviai veikė 
Surgute?

šaltoje pedagoginio instituto salėje 
Nepriklausomybes atkūrimo dieną 
paminėjo Himną sugtodojęs S. Žalalio ir 
J.  Kievišo vadovaujamas studenčių 
choras, gražią ir prasmingą kalbą pasakęs 
profesorius V. Sirtautas, nuostabų kon
certą surengę S. Žalalio dainininkai ir 
dar 16 instituto darbuotojų.

Akmenės veterinarijos vaistinėse gal
ima gauti vaistų Ir keturkojų šeimin
inkams^) Privačioje vaistinėje klientas 
pirkdamas 'Tochnikinj denatūratą", nogali 
atsidžiaugti vaistais dėl apetito pagorin- 
Imo...

Joniškio rajono Telekomunikacijų 
tamybojo abonentai u i pokalbius tele
fonu moka pagal kvitus, paruoštus 
nebesančios valstybės - SSSR herbu. 
Joniškio vaikų darželiai irgi dar sovietams 
pavaldūs: tą pačią atributiką "tebelaiko" 
ant oficialiųjų dokumentų.

Partinius mokslus išėjęs MicaHHų 
apylinkės viršaitis Bronius Griiius ir 
Micaičių apylinkės sodybinės žomės 
tvarkytoja Zinaida Navickienė, daugelį 
metų dirbusi Pavenčių chemijos bazes 
partines organizacijos sekretore. Didžiojo 
L**"!-o idėjoms ištikimi.

Vasario mėnesį Latvijos pasieniečiai 
užregistravo 110 sienos pažeidimo atvejų, 
kurių metu už 557 mln. talonų sumą ii

Pakruojo baidų krautuvėje galima 
nusipirkti pigių slidžių po 32. 36. 55. 97 
talonus. Seimo narys Vytautas Petkev
ičius rinkiminius priesakus vykdo - "išmeta" 
saviškiams nukainuotų deficitų.

Kovo vienuoliktosios išvakarėse 
įvyksiančiai apylinkes tarybos sesijai žada 
pateikti dvylkos ūkininkų sąrašą del žemės 
nacionalizavimo dar iki ateinančio rudens.

Išbuožinimas jau prasidėjo Kitas 
žingsnis - kolektyvizacija.



ABSURDO SPEKTAKLIS, PONE 
GENZELI?

ŠIAULIUOSE LANKĖSI SEIMO ŠVIETIMO, 
MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO NARIAI B. 
GENZELIS (KOMITETO PIRMININKAS), V. 
LIUTIKAS (PAVADUOTOJAS), J .  BARANAUSKAS  
BEI ŠIO VIZITO INICIATORIUS M. 
STAKVILEVIČIUS.

B. Genzelis papasakojo, kad komitetas svarstė 
pataisas radijo ir televizijos komitete. Esmė jų tokia: 
Neleisti per televiziją pasisakyti Seimo ir 
Vyriausybės nariams. Tokią teisę turėtų tik 
prezidentas. Tai turbūt išvada iŠ vėliau J. 
Baranausko pasakytos tiesos, kad "perversmo metu 
pirmiausia stengiamasi užvaldyti masinės 
informacijos priemones". Scenarijus paprastas: 
alternatyvūs komunikacijos kanalai uždaromi, 
visos teisės suteikiamos RTV Valdybos vadovui, 
kur| skiria valdančioji dauguma, kuris turės 
Ištikimai tai valdžiai tarnauti, kuris turi “tvirtą 
ranką" ir jau baigia Įvesti išankstinę cenzūrą: 
neleidžia pasirodyti ne Hin paklusniam žurnalistu). 
Todėl belieka uždrausti parlamentarų pasirodymą ir - 
šventa ramybė: matysime ir 
girdėsime tik... . vi
neklystančiosios partijos 
tiesą. Atrodo, kad išeis ne 
blogiau, kaip po J. Gurecko 
plenumo. •"*

Profesorius V. Liutikas'  “1-
daug kalbėjo apie biudžetą '
atlyginimus. Gyrėsi, kad jųf« 
komitetas iškovojo 1,7 milijardo tl mokslui, švietimui ir 
kultūrai. Buvo paaiškinta, kad išaugusias kainas nuo 
birželio mėnesio galėtų kompensuoti tik 284 proc. 
Padidintas atlyginimas! Taigi, jau veikiant mūsų 
Seimui, talonas "suliesėjo" vos ne dvigubai. Todėl 
džiaugtis 15-20 proc. atlyginimų padidinimu tikrai 
nederėlų. Švietimo skyriaus vedėja G. Čepaitienė 
pastebėjo, kad padidinus atlyginimus 30 proc., 
dauguma mokytojų nebeteko teisės j priemokas. Tai 
štai - mokytojų pajamos faktiškai net sumažėjo. Kam 
tas "ekonominis žaidimas"? Buvo paneigti priekaištai 
buvusiam ministrui D. Kuoliui, atseit, nesirūpinusiam 
atlyginimais.

"Puikiai" išmanantis biudžeto ir atlyginimų reikalus 
vis tik ne kaip pasirodė prieš kolegas institute: vidutinį 
7000 tl atlyginimą priskyrė ir asistentams. Iš tiesų, 
anie uždirba tik po 4900 tl. Kaip tuomet rūpintis 
žmonėmis, jei nežinoma tikroji padėtis? Apskritai, V. 
Liutikas pažėrė nemažai skaičių. Mūsų mokytojų 
atlyginimus lygino su estų ir latvių. Bet lyginta ne tuo 
pačiu lygiu! Kokią siūlė Išeitj? Taupyti, t. y. 
penkeriems metams atidėti mokytojų atestaciją, 
nerengti pasitarimų, atsisakyti kompiuterizacijos...
Gali palaukti ir nauji vadovėliai. Svarbiausia - 
pavasario sėja! Seimo narys dažnai kartojo: geriau

sotus mokytojas be kompiuterio, negu alkanas 
mokytojas su kompiuteriu. Bet... sustabdę pažangą, 
neišvengsime smukimo! Nostalgiškai nuskambėjo 
atodūsis: "anksčiau kolūkiai duodavo autobusą"...

J. Baranauskas kalbėjo trumpai - suformulavo savo 
asmenišką gyvervmo tikslą: nepriklausomą televiziją: 
Ir: "reikia turėti vieną stiprią televiziją". Tai tau Ir 
nepriklausomumas - viskas suspaudžiama į vieną 
kumšt j!

O B. Genzelio atsakymą j klausimą apie 
viceministro D. Kuolio atsistatydinimą cituoju: 
“ Nežinau, kokia čia Jūsų pozicija dėl Šito Kuolio, 
nes paprastai daugelis mokytojų, su kuriais teko 
susidurti, mūsų deputatai, ministerija, mokyklų 
direktoriai, praktiškai visi, iki vieno, kitokios aš 
negirdėjau, nepriklausomai net tie mūsų, vieno 
žodžiu, oponentai, kurie taip pat laikėsi tos 
pozicijos, kad Kuotys netinkamas yra dėl savo 
kvalifikacijos. Bet jokiu būdu tai nesiejama buvo su 
koncepcija. Antras dalykas yra tokia nuostata, 
bendra turi būti: arba mokykla depolitlzuota, ir ji 

negali būti vienareikšmiškai 
politizuota, nes praktiškai 
atsitikdavo taip, kad 
mokykla pas mus buvo 
politizuota ir
vienareikšmiškai politizuota 
daugelyje, Šito, rajonų. 
Pagal mūsų Įstatymus, 
rinkiminius jstatymus, 

pareigūnai negali dalyvauti rinkiminėje 
kampanijoje. Jokiuose renginiuose negali 
dalyvauti, Kuolys - ministro pavaduotojas,
pareigūnas. Jis  net paskutinę dieną "Valstiečių 
laikraštyje", kai jau net uždrausta buvo, aplamai, 
šeštadienj, aplamai, jau negalima buvo jokios 
agitacijos, Kuolys spausdinosl ten... vienas iš 
autorių, kurie spausdinosi straipsnĮ, kviečiant! rytoj 
balsuoti už tą, o ne už kitą. Mes va, visi, kurie 
važinėjome, bet apie jokią agitaciją negalėjo būti ir 
kalbos. Gali eilinis deputatas, bet jau komiteto, 
sakysim, pirmininkas ar pavaduotojas yra 
pareigūnas Ir rinkiminėje kampanijoje negalėjo 
dalyvauti". (Kalba netaisyta - redaktorės pastaba).

Profesoriaus nuomone. Seimo Komiteto pirmininkas 
K. Bobelis irgi pažeidinėjo jstatymą, bei: "blskl jo 
kitokia teisinė situacija, kadangi buvo pretendentas 
Į prezidentus" (kalba netaisyta - redaktorės pastaba).

Ponų B. Genzelio ir M. Stakvilevičiaus pokalbis su 
streikuojančiais studentais prasidėjo gana ramiai. 
Studentai skundėsi vargana buitimi. Tačiau tautos 
atstovai, pasirodo, tų vargų nežinojo, todėl pasiūlė 
viską surašyti. Studentai surašys, bet kas iš to?

Jonas GENYS

Birutė KYBARTIENĖ

TOKS SUNKUS
KELIAS Į TIESĄ

NETRUKUS GENUTĘ IŠSI
KVIETĖ ŠIAULIŲ MIESTO TARDY
MO POSKYRIO TARDYTOJA 
BENIUŠIENĖ.

- Kodėl jūs su peiliu šokote ant 
dukros? - paklausė tardytoja G. 
Toliušienės.

-Nebuvo taip, tardytoja. Dukrelė 
išsigalvojo. Bute juk buvo daugiau 
Žmonių. Jie oati paliudyti, - ramiai 
paaiškino Genutė. - Na, ir 
užsiauginau dukrelę, - tyliai sau 
pamanė.

- Jeigu taip, kviesime liudininkus. 
Kas tuomet buvo bute? - 
pasiteiravo tardytoja.

- Mūrijant sienelę, bute buvo 
šiaulietis meistras Marinas, 
mažeikiškiai B rute šukytė ir Jonas 
Jurevičius, vilnietis Algis Korsakas,
- išvardijo G. Toliušienė ir netrukus 
išėjo iš tardytojos kabineto.

Netrukus p. Beniušienė apklausė 
liudininkus. išsikvietė Nijolę 
Vandzinskienę ir tiesiai Šviesiai jos 
paklausė:

- Ko jūs norite iš savo motinos? 
Visas savo sumanytas neteisybes 
norite jai užkrauti?

Nieko nepešusi. Nijolė
Vandzinskienė išėjo iš tardytojos 
kabineto, tačiau labai nenusiminė: 
pradėjo sukti galvą, kaip dar motiną 
apjuodinus, kadarsurezgus. Praeis 
kiek laiko ‘ir Nijolė bandys
įgyvendinti dar vieną juodą
sumanymą.

O tuomet G. Toliušienė, iš gatvės 
pamačiusi atdaras savojo buto 
balkono duris ir langą, pasiprašė 
svetimų žmonių ir su jais vėl jėjo j 
kambarį. Jėjo ir apstulbo: nebuvo 
dviejų fotelių, kėdžių, kitų daiktų. 
Viduryje kambario riogsojo tik 
Šiukšlių krūvą.

- Kur mano daiktai, vaikeli? - 
susijaudinusi paklausė dukros.

- Nežinau! - piktai atšovė Nijolė.
Tokia Nijolė buvo 1990 melų

sausio devynioliktąją. Po metų,

kovo dvyliktąją, pasimirė Genutė 
vyras ALfonsas Toliušis.

- Kol vyras dar buvo gyvai 
įeidavau į kambarį. Kai pasimirė, ja 
ne: Nijole tarsi sužvėrėjo, - vėlia 
pasakys Genutė.

Po vyro laidotuvių G. Toliušien 
nuėjo pas dukrą ir pasiūlė 
gyvenkime santaikoje.

• Kiek vaikščiosi po teismus?! 
suriko Nijolė ir griebė motiną u 
plaukų.

Tempė juos- skaudžiai, kai 
motina neištvėrusi, griebė kažką p< 
ranka pasitaikiusį. Tai buvo skėtis 
kuriuo ir sudavė dukrai per ranką. Ś 
paleido plaukus. G. Toliušiėrv 
pabėgo, užsikabino save 
kambarėlyie.

Prabėgo kelios dienos. Buvę 
devinta valanda vakaro. Kažkam 
stipriai beldė į duris.

- Tau telegrama, motin, eik! 
piktai sušuko Nijolė.

Nuojauta sakė, kad tai - netiesa
- Neisiu, - pasakė Genutė.
Už durų kažkas garsiai šūkavr 

trypė kojomis. Genutė išbėgo i 
balkoną. Suriko: Gelbėkite' Pq 
sekundėlės pamatė iš jų laiptines 
išeinančius kelis svirduliuojančius 
vyrus. Po kiek laiko beldimasis ve 
pasikartojo. Vėl "telegrama"! ją 
šaukiantis balsas buvo pažjstarra^ 
Genutė savo kambariuko Cuu 
neatidarė ir neišėjo. Per balk or 5 
pasišaukė kaimynę. Ana atė: 
Vyrai vėl išsilakstė. Nuo to lai o  
Genutė išėjo iš namų ir juose 
negyveno. Glaudėsi ‘ tai pas
?immaičius Mažeikiuose, 'si 
elšiuose. pas vieną, kita ge a 

svetimą žmogų Šiauliuose. Po kiek 
laiko kažkas padegė Toliušiu tu:c 
duris. Kas? Nijolė Vandzinšk ere 
apkaltino motiną. Ar motina padegė 
savojo buto duris?!
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ANONSAS

MAŽAMETĘ MERCAIT 
POLICININKAS “

PARVEDĖ I NAMUS.
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Apie tai ■ kitoje "Aušros alėjoje"

NEŽINIUKAI
Kai konlrollerius A. Mielis baigė tikrinti valstybinio Šiaulių viešbučio 

“ Salduvė" finansinę-ūkinę veiklą, nejučia pats savo “ atradimus’’ reziumavo: 
"Nieko ypatingo. Panašu, kad • paprasčiausias {statymų nežinojimas''. Ir, 
tikriausiai, su tuo būtų galima sutikti, jeigu nebūtų šėtoniškai žingeidu sužinoti, 
kiek kainavo valstybei, o ir pačiai "Salduvei”  toks "įstatymų nežinojimas".

Taigi, yra toks 1991 m. lapkričio 26 d. Finansų ministerijos raštas "Dėl 
bendrojo akcizo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos terminų bei lengvatų. 
"Pasirodo, jo "nežinojimas" vien per praeitus metus leido už pragyvenimą ir 
nuomą viešbutyje nepriskaičiuoti biudžetui 43934 tl, O už pavėluolą bendrojo 
akcizo paskaičiavimą ir atsiskaitymą su valstybei! suma padidėjo net 3168211. 
delspinigių. Be to, kontrolierius žinojo, kad už tokius pažeidimus taikomos 
dvigubo dydžio baudos. Vadinasi, dar 87868 tl.

Sunku pasakyti, ko nežinojo vyr. buhalterė L  Ačesaitė, kuomet viešbučio 
administratorėms ir direktoriaus pavaduotojui neteisėtai išmokėjo tūkstantines 
sumas. Sakosi, per neaiidumą. Ko gero! Kuo jau kuo, o atidumu L  Ačesaitė 
tikrai nepasižymėjo. Administratorė L. Kvašienė (ji dirbo ir kasininke) ilgokai) 
savo sterblę šlavėsi valdiškus pinigėlius, tačiau vyr. buhalterė tą pastebėjo... tik 
po pusmečio. Tokiais dalykais, matyt, nesidomi ir "Salduvės" vadovai, nes už 
grynų pinigų grobslymą L  Kvašienės ne tik neperdavė teismui, bet net lauk 
nelivljo: direktorius A. Navickas moteriškės pasigailėjo - ji iš anų pareigų 
atleista savo paties prašymu Ir palikta dirbti viešbutyje valytoja.

Brangokai “ Salduvei" kainavo ir nežinojimas, kad nuo praėjusių melų 
balandžio 1 d. buvusių TSR respublikų piliečiams už pragyvenimą reikia taikyti 
koeficientą 2. Todėl prarasti 47 tūkstančiai tuomet dar rublių. O tuo pačiu 
beveik 14 tūkstančių sumažėjo pelno mokestis biudžetui.

Sakykim, Jog buhalterė tikrai nežinojo, kad nuo paslaugų realizavimo 
įplaukų reikėjo priskaičiuoti atitinkamą sumą kelių finansavimui arba laiku 
nepamatė keliolikos tūkstančių materialinių vertybių trūkumo, Sakykim... Jeigu 
žmogus sako, vadinasi, reikia tikėli. Kontrolierių užduotis • tik tiksuoti 
• nežinojimus", o na vertinimus duoti. Tuo užsiima kitos instancijos. A. Mielis 
joms ir perdavė "Salduvės" medžiagą.

Nijolė PETROŠIŪTĖ

Petras KUDRICKIS

PATI GILIAUSIA, PASIRODO, 
KAIMO DUOBĖ

PRASIDĖJĘS SĄMYŠIS NETRUKO PERAUGTI Į ORGANIZUOTĄ MAIŠI A

Micaičia» • viena iš nedaugelio parapijų, 
kur labiausiai lankoma bažnyčia ir ma
žiausiai tikima j Dievą. Seimo linkimuose 
iš beveik šimto procentų krikščionybę 
išpažistančių už krikščionis demokratus 
pasisakė mažiau nei Ю proc. žmonių. Tuo 
tarpu už ateistinės partijos idėjų 
paveldėtoją L0DP balsavo vos ne keturi 
penktadaliai rinkėju1 Taigi. Kad išorine 
poza ne visuomet attinka vidinę žmogaus 
nuostatą, teko įsitikinti daugelį kartų.

Praėjusių metų sausio-vasario mėne
siais savarankiškam ūkininkavimui Micar 
čiuosė norą pareiškė tik septynios šeimos, 
Iš ių tik dvi buvusių kolūkiečių. Mano 
kolega, agrarinės reformos tarnybos 
buhalteri» leones Ozleinas, pradirbęs 
buvusiame Micaičių kolūkyje daugiau nei 
dvidešimt metų, ironiškai juokavo: "Šitie 
tavo ūkininkai • tai ėk poperiniai. Pavartysi 
tuo* jų popierėlius ir vėl j spintą padėsi. 
Jeigu jau šitoks "gaspadoriua" kaip 
kolūkio eigutys Jonas Keras nesiryžta..."

Netikėjau kolegos pesimistinėmis 
pranašystėmis, nors, tiesa sakant, didelio 
žmonių entuziazmo nesitikėjau it ai. 
Tačiau mano artimesni ryšiai su čia 
gyvenančiais žmonėmis leido man geriau 
nei kolegai suprasti vidinę žmonių būsena 
Leonas Ozleinas nesuprato, kad šioje

reiormo)» ims virių ne polrsuld, laisvam 
darbui ir sveikai konkurenciái, bol 
gobtume, ir pavydės. Kel tik «mamos 
iernes metevrmų, noringųjų ūkininkauti 
skarirus augo sulig kiekvienu pemAe/irr

Atmatavus dešimt ar dvylika akly c I 
dirigento lazdelo mostelėjus. / ас *1 
tarnybą piūslelsjo visa buvusioji V м J  
kolūkio partinė organizacija ’-''''I 
dienomis "buvusieji' mažai kuo *'''u 14 
besirūpino. Važinė/o po Lietuvą »***!
?imt<nėso tvarkosi nuosavybe:, teisę ■ 
emę įrodančius dokumentus, o, j^ l 

susitvarkę, griebdavo •Qfifinlnkus 
parankės ir vos ne jėoa tempui*; 
buvusių dvarų žemes. Tą "buvus ч‘ | 
aktyvumą būtų buvę galima m jl 
pažangiu dalyku, jei ne noras savo - " J I  
plonyte virkštole prie bendro, 1 I  
neišsemto katilo pririšti. Viaata1 •' i ' T  
nesukelti sąmyšio 1arp č>o 'jHj 
gyvenusių žmonių. Prasidėjęs sąr 
nelruko peraugti j organizuok 
Oaugelis maištaujančių reikalavo-• 
žemę ii  tų. kuriems ji jsu buvo -  J  
Neregėtas aistrų protrūkis iš vėžių dftjv 
ir rajono valdžią. Valdininke' P'**  
Įaškoti jstetymų pažeidimų, bet jų *1 
Atslūgus aistroms, dar iki sėjos ma:J' I 
žemę praėjusio maišto organic’ , ! J  
Todėl niekada dar nebuvau matė* " r  
plataus tų pačių žmon u R l  
d-арахопо: nuo pa^du sukelto *v! I 
pykčio iki šlykštaus moili* <iv ”
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SU ŠILD YTO S VAIKŲ  
ŠIRD YS

Prailgsta vaikam dienos ir naktys internate, j kur] jie patenka dėl įvairiu 
kalbos sutrikimų. Todėl džiaugsmu sušvito Logopedinės mokyklos 
auklėtinių akys, pamačiusios j svečius atvykusius ansamblio "Sidabrinė 
gija dainininkus, kurie ne tik grojo ir dainavo, bet su vaikais žaidė lietuvių 
liaudies žaidimus. Ansamblio prezidentė V. Sireikienė pavaišino 
internatiečius medumi. Ilgai vaikai minėjo linksmąsias močiutes ir senelius, 
sušildžiusius jų širdis. Ačiū geriesiems žmonėms, suradusiems laiko 
lietuviškai vakaronei mūsų internate.

S. DZINDULIENĖ

Specialiai 
‘Aušros alėjai 99

Sunkiai keliam ės iš Im perijos sąvartyno. Vis d ar esam e tiesr 
visuom enei pavojinga riba, už kurios ekonom ikos stagnacija, 
nom enklatūrinė energ ijos, finansų ir Inform acijos pasisavinim o teisė. 
Rezultatas - am žinai ‘'va ik iška" p ilieč ių  sąm onė.

L Neperžengti šios ribos siekia bevelk 40 proc. Lietuvos rinkėjų. Jie , 
riešingai " vaik iškai"  sąm onei, pažiūrų ir  nuom onių skirtum us laiko  

lerančiu visuom enės gyvenim o šaltin iu. Suprantam a, dar anksti 
elbėti ap ie visuom enę, kaip Inform acijos form ų darną, kaip unikalią 
\teresų sąrongą.

Kalbėti rim tai ap ie Lietuvos visuom enės p ilie č ių  santarvę Ir  
siklausymą, ta i p raktiškai sp ręsti Inform acijos teikim o ir  Jo s gavim o 
oblemas, kurios po paskutin iųjų rinkim ų, atėjus f  valdžią LD D P, iškilo  
siems, balsavusiem s už Tėvynės santaros bloką.
Mes, Vilniaus Aukštųjų mokyklų Ir M okslo Institucijų  Sąjūdžio  
ndrijos, kreip iam ės j  Lietuvos TVR d irekciją, reikalaudam i nutraukti 
įveik pusės Lietuvos rinkėjų inform acinę blokadą. A rg i tam  Lietuvos 
ventojai gynė TVR p astatu s? A rg i tam be laiko paaukojo savo  
i. >es jau n i ir gražūs žm onės, kad ir  to liau  būtų ugdom a "va ik iška " 

onė p er Lietuvos TVR? O pozicija - ta i m ilijonas Lietuvos gyventojų, 
iem s neabejo tinai p riklauso ir Vilniaus akadem inė visuom enės 
s. Jo s  vardu m es prašom e bent ja u  atstatyti praktiką, kuri buvo 
stovėjusi Lietuvos TVR dar M ltkino laikais, t. y. 1 valanda televiz ijos 

rio p e r savaitę  - opozicijai. 
n k f m e ,  kad budėti p rie  TVR rūm ų neteks.

Vyt

t 'V i i
Síi

Sąjūdžio tarybų atstovai 
O fD Q S BATŪRA Pedagog in is Universitetas 
rytautas GAIDAMAVIČIUS Lietuvos M uzikos akadem ija 

nas SRĖBALIUS Technikos U n iversitetas 
gandas VANAGAS Vilniaus Universitetas 

fc/omėy'a VIZGIRDIENĖ D ailės akadem ija 
Benediktas GIRDAUSKAS Vilniaus m. M okslo Institucijos 

Sąjūdžio bendrija

UŽSUKĘS 
NESIGAILĖSI

Ar galėjau pamanyti, kad Šiaulių 
mieste bus tokia valgykla "B la iva"? 
Visada čia šviežias maistas, įvairios 
daržovės, maistingieji paplotėliai... O, 
jeigu patenki j kavinukę "Tik čia, jauti, 
kad čia sumokėjęs tuos 25 talonus už 
kavą, nesigailėsi gardu, malonus 
interjeras, rusenantis židinys.

Aukštelkė 
A leksas B IČ K U S

KODĖL 
NEMYLIM E 

SAVO 
TĖVYNĖS?

Perskaičiusi Jūsų lakraštyje straipsnį 
apie vasario 16-ąją, labai nusiminiau 
Prisimenu prieškario Lietuvos lakus. 
Kaip mes laukdavome tos mūsų 
brangios šventės! Būdavo didžiausi 
paradai. Mokiniai žygiuodavo su 
vėliavėlėmis. Vėliavos būdavo 
iškabinamos visur. O  dabar? Baisu 
pagalvoti! Buvo paradas. Pražygiavo 
kareiviai ir keletas senų žmonių. Kur 
jaunimas, kuris per gegužės pirmąją 
kpdavo vienas ant kito pažiūrėti stebuklo 
• Šiaulių valdžios? Liūdna, bet taip yra. 
Kodėl nemylime savo Tėvynės? Kodėl 
anksčiau daugiau mylėdavome? Gal 
kad nebuvometokie gobšūs. Turėjome 
pavalgyti, apsirengti, nereikėjo piaičių, 
pilnų aruodų ir prabangių aprėdą.. Ár 
kam' nors mieste rūpėjo, kad tik kur 
ne kur iškabinta mūsų trispalvė? Vien 
Vilniaus gatvėje prie pusės namų 
vėliavos nekabojo. Ankstėliau prie mūsų 
namo Šiaulių statybos trestas visą savo 
namą vėliavomis apkabindavo. O 
dabar? Nereikia? Kodėl? Supinigėjome: 
tik pinigai ir pinigai. O j Tėvynę 
nusispjauti? Kodėl dauguma musų 
jaunimo - toks? Ar galime kaltinti juos?' 
Juk žinome kokioje aplinkoje išaugo. 
Jų  mokytotai • ne kažn kokie; dauguma 
net nežino, kokia Lietuva buvo.

Šiauliai
Aleksandra V IL IM IENĖ

Šiemet sukanka 120 metų, kai g im ė Saulių 
Sąjungos įkūrėjas VLADAS PUTVINSKIS. Mirė jis  1929 
m. kovo 5 d. Skaitytojams siūlome pasiskaityti 
prieškarinėje spaudoje publikuotų V. Putvinskio minčių.

TAUTOS VALIOS UGDYMAS
Tauta turi sie lą. Tautos sie la  turi valią. Tačiau ji negali reikštis visai 

savarankiškai, nepriklausom ai nuo savo narių, jo s vaikų. B e t tautos 
valkai nevisad  ją  jau čia  ir nevisada lyg ia i visi ją  jau čia . Kai tautos valios 
Jautim ą viršija  atskirų asm enų geidu liai - tauta byra, išsigim sta, žūsta. 
Pavergta užm iega. Ir tuom et reikaling i p ranašai - ved liai, kad prikeltų. 
Ir  rodos, kad ved liai skelbia ką te l naujo, bet ved liai kartoje, skelbia tą 
patį tautos valios balsą, kuris visada reikalau ja vieno: "Tauta nori bū ti". 
B e t būti galim a tik siekiant am žinybės, nuolat kylant, augant, stiprėjant 
Ir  mokant suderinti ž iaurias grum tynes už būvį su harm oningu 
bendradarbiavim u. Tam reikalingas tam tikras branduolys, aukuras - 
Šventykla, p rie  kurio dieną ir  naktį turi vykti budėjim as. Tautos valios 
šventykla yra ir kartu tos valios mokykla, jo s kūrėjai kartu Ir m okiniai, Jie  
rem ia ją  Iš  visos tautos, Iš  visos jo s gyvenim o praeities Ir ateities 
m eilės. Tautos m enas, kultūra, m okslas, re lig ija  Ir visas palikim as Ir yra  
ta Šventykla, kur renkam asi dvasinio kuro ir  sritis, kur айда valia - kulto 
šilum a. Ta šventykla sem ia iŠ visų Ir duoda visiem s! N iekad  
nenusim inti, niekad nenusivilti, n iekad nesllpn ln tl valios. Tol tos 
Šventyklos p rievo lė  Ir m okslas. Laim inga tauta, kuri turi savos valios 
aukurą - šventyklą. Kol Jis  dega, tauta nežus vergovėje, nesubyrės, 
pasieks laim ės. Tik kilnių, sąm oningų žm onių sudaryta tauta ga li p in ti 
m argaspalvį žm onijos vainiką, tik tokia tauta žm onija g a li didžiuotis. 
(Kalba netaisyta).

Parengė Vladas PET RA V IČ IU S

AR M OKATE 
PRAŠYTI

No. ne visada. Net labai dažnai 
pamirštame. kaip ko nors prašydavo mūsų 
tėvai ir seneliai. Kokia jų prašymo forma? 
Pirmiausia tai mandagumo žod«s prašom, 
turintis reikšmę "malonėkite, teikitės" su 
veiksmažodžio bendratimi. Taigi manda
giai prašydami, klausdami, ragindami, sa
kome: Prašom sėsti. Prašom valgyti, ne- 
sididbuoti. Prašom sveteliai, j vioų (ben
dratis praleista). Prašom pro šalj (sakoma 
juokais, kai nujaučiama, kad beldžiasi ge
rai pažįstamas). Žinoma, mandagumo žodj 
prašom galima praleisti, pakeisti kitu - 
prašyčiau: Prašyčiau dar karta, užeiti. Ke
purę prašau čia pasikabinti. Suklustame 
tada. kai nepažįstamas balsas telefonu tar
si jsako: Pakvieskit sekretorę prie telefono, 
įsakymo gaidelę girdime (ir šiek tiek 
nemalonu), kai pardavėja |ako: Sakykit, 
ko norit įpratusiems įsakinėti, gal Ir sunku 
pridėti mandagumo žodį prašom. Vis d eito 
jis būtinas, jei nenorite atrodyti stačiokiški. 
Taigi turėtume sakyti Prašom sakyti, ko 
reikia. Prašom prašyli. Prašom pakviesti

sekretorę prie telefono.
Labai gaila, kad mūsų kalbos 

mandagumo žodį prašom su bendratim) 
išstumia vertai as - rusų kalbos prašymo 
forma, štai ji: Sakykite, prašau (plg. 
skažite, požaūieta). Girdėjau, kad vos ne 
kiekvienas miesto gyventojas, telefonu be
sikreipiantis j Valdybos priimamojo vedeją. 
sako: Sakykite, prašau, kada priims me
ras Sakykite, prašau, ar trečiadienį bus 
meras. Užrašykite, prašau, mane pas 
merą Toks įterptinis prašau atkartoja rusų 
kalbos prašymo formą, šitaip klausdam., 
prašydami tik pasirodome, kad nebe
mokame sudaryti sakinių. O reikia* įsimini: 
taip nedaug - pradėti sakinį mandagumo 
žodžiu Prašom pasakyti, kada priima 
meras. Prašom mano užrašyti...

Janiną BARAUSKAITĖ

H m  „  karią šeim ininkai mums pasiūlė  Ed u a rd a s  BA LČ YT IS  
po apylinkes. Vežė link vieno gražiausių 

Švedijoj* Siljano ežero. Pakelėje aplankėm e ' Т ’ Д С  I /  A  D  Д  T T T T  1S ’ T )  Л С П Г А С
lenovfir 16ojo amžiaus švedų valstiečio sodybą, 1 / А О  IV / A I\ . / A 1 _ / 1  I 4 . I \ . / A O  1  / А О
м айчш ^сп'в po be galo gražias ir tvarkingas

laežerii gyvenvietes, pavienes sodybas, 
msHotocaAmome. Siljano ežeras didžiulis, pilnas 
jražiaus r j salų, o jo  pakrantės sėte apsėtos 
tama/Ж vilomis, m iesteliais. Ypač gražu buvo 
<ai kitąmartą. jau sutemus, važiavome koncertui 
neveik malink jį - aukštyn kylantys žiburiai tartum 
įpibrėžie visus jo  kontūrus.

Elektros švedai nesigaili.
Tačiau didžiausią pirm osios išvykos įspūdį 

H d arįB iešnagė ir p ietūs čia  pat prie ežero 
Žaliajame viešbutyje (  “Green hotel'), 
inoviški, mediniai ir, žinoma, vyšninės 
'us pasitiko tautiškais drabužiais 

įrengusi nuoširdžiai besišypsanti mergina, 
ir daug kur "apsidovanojome" reklaminiais 

mminėmis ši viešbutį reklamuojančiomis 
^BkJėžu tėm is, užgniauždami kvapą 

svečių kambarius - tikrą medžio 
( ėrb  ibdevrą. ir valgom ajam e kam baryje 

Tarp trijų aptarnaujančiųjų - 
pdepatkikusiO Įi mergina. Visos mielos, gerų 

mes būtume artimiausi, metų metais 
1 ir tik debar atvykę gim inaičiai ar bičiuliai. 

į Taip nem ivaidinsi. Tai jau  žn.onių kultūros 
božas, bendravim o norma.
Pohtonečiai atsidėkojo daina. Stebiu, kaip 
в besiklausančių merginų prieina akiniuotas.
|i kuklios išvaizdos ir aprangos žmogus, 
s įklauso dar vienos dainos, kažką pakužda 
\rginoms Ir pasiūlo mums eiti kartu. Pradžioje 
maniau, kad jis  taip pat koks nors rūmų 
bautojas. Bet ne, pasirodo, jis  ir yra šių namų 
mminkas ponas Hansas Erikas Bor/esonas. 
aud ino jį dainavim as, ir nusivedė jis  mus į  
pesnio aokšt s.ales kavos, arbatos ir vyno.

ŠV ED IJA

Vėl įspūdingas interjeras, už stiklinių sienų - 
didžiulis skaidraus vandens baseinas, aplink 
jį - kėdės, staliukai...

šeim ininkas vedasi j  kitą pastatą - nuosavą 
paveikslų galeriją. Vos sugužėjome, suskamba 
senoviška švedų melodija - trys jauni žmonės 
pasitinka mus gracingu šoklu. ‘Šoka šeimininko 
vaikai", - pakuždėjo palydovė. Taip gražiai 
pasveikinę, jie  palydėjo) čia pat esantį balkoną 
(beje, pilną sim foninio orkestro instmmentų) 
ir tyliai stebėjo. Šeim ininkas pakvietė apžiūrėti 
paveikslus. Galerijoje - vien tik šiuolaikinių 
dailininkų kūriniai. Tarp jų- Šegalo (Shagall), 
Pikaso (Picassso ) ir kitų garsių m aistų darbai. 
Su  Pikaso šeim ininkas buvęs net asm eniškai 
pažįstamas. Polifoniečiai vėl gieda padėkos 
giesmes, o aš stoviu netoli šeimininko ir matau 
jo  skruostais riedančias ašaras...

Tai va Šrt kaip atrodo pirmasis mano gyvenime 
sutiktas tikras m ilijonierius. Visai ne toks, kokį 
mums seniau piešdavo: storą plečiu kaklaraiščiu, 
atsisaksčiusį švarką, su storu cigaru dantyse

Vakarop nuvykome į  vienintelį šiuose kraštuose 
katalikišką Šv. Birgitos vienuolyną. Pasitinka 
puošniai apsirengusios, besišypsančios seserys. 
Nedaugių  * tik devynios, atvykusios iš Italijos, 
Indijos. Nė vienos Švedės, mat beveik visi švedai 
- liuteronai. Nuvedė į  čia pat kukliai įrengtą 
bažnytėlę ir prasidėjo Šv. mišios. Ja s  laikė jaunas 
lenkų kunigas. "Polifonija" giedojo lietuviškas 
Dusetų klebono kompozitoriaus Gedimino Šukio 
"M išias". Įspūdis buvo didžiulis, juolab kad 
Gediminas viešėjo čia su mumis. Po mišių gėrėm 
kavą, šnekėjom ės, giedojom, aikčiojom, 
vaikščiodam i po poilsio, svečių  kambarius, 
biblioteką.

Ne. ne drėgnose akm eninėse celėse ar 
pusrūsiuose gyvena XX amžiaus vienuolės!

Kitą rytą panelė Blrgita (ne šventoji vienuolė, 
o Falūno muzikos centro darbuotoją mūsų šefė) 
nuvežė j  už 20 km esantį Borlangės m iestą • 
metalurgijos centrą. Koncertavome kelių statybos 
įmonėje, kurios chorui ji pati vadovauja. Didesnės 
reklamos nebuvo: klausėsi mųsų ne Itin daug

žmonių.
Užtat itin gardžiai papietavome įmonės vatgykžoįe-.
Įspūdingesnis buvo bendras koncertas - 

draugystės vakaras su muzikos centro kameriniu 
choru Dalamos muziejuje. Nors šeimininką- mėgėja,

bet dainavo kokybiškai. Švedija - chorų šaiis, jų  
pilna mokslo, meno įstaigose, klubuose, gamyklose, 
mokyklose, - prisiminiau vieno pašnekovo žodžius. 
Matyt, tarp ir yra.

ir štai siurprizas - dainininkai kviečia į  sceną  
dirigentę Danutę Vatčiubonienę. Suskamba J. Švedo 
harmonizuota lietuvių liaudies daina " Tykus buvo 
vakarėlis". Mūsų džiaugsmui nebuvo ribų - Švedai 
dainavo lietuviškai ir dar taip lyriškai, jausm ingai. 
"Po lifon ijos" meno vadovui Sigitui Vaičiulioniui 
diriguojant, abu chorai sugiedojo senovinį kanoną 
"Dona nobis paciem " ( ‘‘Suteik mums ram ybę"), 
o po to jau mūsiškiai žavėjo švedus lietuviška muzika. ̂ 
J. Gruodžio, M. Karkos, A Klovos, G. Šukio giesmėmis 
ir dainomis. Tačiau didžiausia įspūdį šeimininkams 
paliko J .  Tamulionio ir A  M artinaičio neįprastų, 
sudėtingų formų lietuviškos polifonijos pavyzdžiai. 
Š I i i  tiesų savita, iki dvasios gelm ių lietuviškum ii 
dvelkianti, tarytum vienu metu visur skambanti, amžine* 
judanti muzika kėlė jiem s didžiulę nuostabą. Jų  
profesionalus muzikos kritikas S. Karlsonas (Kartsson)
- turi jie  ir tokį etatą! - vis gyrė: "wonderful!", 
"wunderschonl", spaudė kiekvienam ranką. Po  to 
kone kiekvienam e Falūno laikraščio numeryje 
puikavosi "Po lifon ijos" nuotraukos ir trumpos 
recenzijos, kviečiančios Žmones pasiklausyti mūsų 
choro.

Po koncerto, žinoma, skanumynai, alus, vynas, 
švediškos ir lietuviškos dainos, artimesnės pažintys. 
Vakaronės kulminacija - lietuviška polka su ragučiais, 
kurią itin aktyviai "p ravedė" mūsų filharm onijos 
direktorius Bronius M itkevičius ir kurią trankiau už 
mus pačius - tikrai iki devinto prakaito - šoko švedą, 
senieu mūsų krašte kažkodėl iuvėdais vadinami.

B . d.

[‘Aušros alėja' 1993 M . 03. 11. - 03. 19. D.



ponioms 
ir panelėms

Mielosios, jaučiuosi nekaip, nes vėl 
labai pabrango mano mėgstama vadi
nama slapia dešra. O ir buljono Iš jau
tienos neišsivirsiu. Ką valgysiu? Pr
isiminiau štai lok( receptu...

Morkų košė
1/2 kg morkų, truputis druskos, miltų, 

sviesto, cukraus.
Nuplautas morkas reikia išvirti, nuvalyti, 

sutarkuoti ir sudėti j svieste pakepintus ir 
pienu praskiestus miltus. Uivfrlnti, Pridėti 
truputj druskoe ir cukraus.

Manau, kad patiks. O štai dar vienas 
receptas:

Morkų Ir ridikų mišrainė
Ridiką nulupti, stambiai sutarkuoti, 

pasūdyti ir palikti valandai, kad dingtų 
kartumas. Nuspausti ir sumaišyti su 
susmulkintomis morkomis, obuoliais ir 
grietine. Vietojo grietinas galima vartoti
aliejų su actu arba majonezą.

Sakote, neturite ridiko, o majonezas
• labai brangus?.. Ka jums pasiūlyti? 
Gal švediškus vaflius? Juk kovo vien
uoliktoji - mum* brangi šventėt Ir vai
kai j mokyklą neis... Taigi

Švediški vafliai 
200 g miltų, 2 šaukštai cukraus, 0,5 

I grietinėlės, 10 g druskos.
[ grietinėtą suberti miftus, cukrų, druską 

ir maišyti, kol masė pasidarys vientisa. 
Po to kepti. Būna gardūs.

Viskas taip brangu, taip brangu'. O 
kiaušiniai? 160 tl už dešimti. Anuosyk 
Joniškyje už dešimt) mokėjau tik 120 
tl. Sako, man pasisekė. Jeigu kas ateis 
į svečius, gal pagaminsiu 

Kiaušiniu Uker|
Reikia turėti 6 kiaušinius, 250 g 

cukraus, pudros, 600 g šalto virinto 
pieno, pakelj vanillnlo cukraus, 350 g 
spirito arba stiprios degtinės. Kiaušinių 
trynius išplakame kartu su cukraus pudra! 
Supylusios pieną, sudedame vanilinj cukrų 
ir, atsargiai manydamos, supilame spir
itą arba degtinę. Viską iškošiame. Prieš 
naudojant Šį likerj, patartina truputį sup
lakti.

Ką pasiūlyčiau vaikams? Gal... 
varškės ledus?

Varškės ledai 
400 g nerūgščtos varškės, 3 kiaušinių 

tryniai, 3 kupini šaukštai miltinio 
cukraus, 3/4 stiklines pieno, 3-4 šaukštai 
uogienės arba maža plytelė šokolado, 
ištirpinto piene, 1/2 pakelio vanillnlo 
cukraus.

Trynius reikia ištrinti su cukrumi, pieną 
užvirinti su vaniliniu cukrumi ir sukant 
užplikyti trynius. Tuomet pastatykite puodą 
ant ugnies, ugnj sumažinkite ir maišykite 
masę tol. kol pradės tirštėti Paskui maišant 
atšaldyti. Varškę ištrinti arba permalti, 
gerai išmaišyti su atšaldyta maso. Gal
ima jberti razinų arba kapotų riešutų. 
Tuomet statyti j šaldymo kamerą (daugelio 
jos dabar tuščios). Patoikiant užpilti 
uogiene, piene ištirpintu šokoladu ar kokiu 
nors kompotu.

Skanaus!
Ponia JADVYGA

Užsisakydami mūsų laikraštį per 
(monę ‘Tvarka” , kreipkitės Į taupo
mojo banko filialus Ir skaičiavimo 
ce n tro  m o kesč ių  p riėm im o 
punktus.

Paskubėkite!

Jo n išk ieč ia i, norintys užsipre
numeruoti mūsų lalkrašt), skam
bina telefonais 52573, 51475 (Joni- 
škyje).

NUOŠIRDUS A Č IŪ  ŠIA ULIEČ1AMS I. STROPIENEI, 
G. B LA VEŠČIŪTE1, J. ZĖRINGIUI, E. JANSONIENEI, P. 
BUBNIUI, V. KAIRIENEI, PAAUKOJUSIEMS PINIGŲ  
MŪSŲ LA IKRAŠČIUI.

ŠIAULIŲ KRAŠTO 
ŽMONĖS,

Renkami parašai, kad Lietuvos Seimo opozicijai būtu 
sudaryta galimybė kartą per savaitę išsakyti savo mintis ir 

perteikti informaciją per pirmąją Lietuvos Televizijos programą. 
Pasirašyti kviečiam e ateiti adresu: Šiauliuose - Vilniaus 

153 (Sąjūdžio būstinė), Vilniaus 271 (Tremtinių klubas). 
Akmenėje, Kelmėje, Jon iškyje, Pakruojyje, Radviliškyje Ir 

Šiaulių rajone parašus renka Sąjūdžio žmonės.

Gerbiami Šiaudu a a i
šių, vtutu  Low  11 du>Wį 15 vul. 
(VilvuAus^ 153, Svauiivu ' Įvyks 
nutúigas, Kovu vienuolikUiįM juimi 

nett Kvttčtcunc (icvlyvftuu
LS ŠiaulCu nuėsto taruba

Jūs būsite vienišas, 
jei neužsiprenumeruosite

i i Šiaulių NaujienŲ”.
Prenumeratą antrajam šių metų ketvirčiui 

priima miesto paštai ir įmonė
“T varka” (telef. 56784)
taupomojo banko filialuose ir skaičiavimo 

centro mokesčių priėmimo punktuose. 
Skubėkite, laiko ne tiek jau daug!..

ui mi irinnii m гит, inni 
i.iiiiiim ininnmimni

1 1 Г Я
u  u

Mes ír toliau 
jums galime- 
sakyti tiesą., 
skle isti ebc\t 
džiuginti 
g r o ž iu . . .

Prommmvtft juiimavna, Ы лК  
cįjbje adresu: VILNIAUS 153, 

Š i a u l i a i  M irs iy  laifa-ašt} 

užsako ir įtnoni 
„TVARKA” Щог' 

n ia c y á  td tjo Y w -  
5  6784-

H

Kvtáumie užsisakyti

A U Š R O S  A L Ė J A '
м

Pmuuiitmta II-am, íút vnUi\ ketvirčiui sir pristatymu.
tík.105 talonai

MIELI ŠIA ULIECIAl
Iš širdies sveikiname Jus su Kovo 11 - Lietuvos 

N ep rik lau so m y b ės  a ts ta tym o  d ie n a . T e g u l ši diena 
telkia visus geros valios žmones. Linkime kuo geriau
sios sėkmės, įtvirtinant Lietuvos valstybingumą ir ku
riant geresnę Lietuvos žmonių ateitį.

Lietuvos Sąjūdžio Seim o tarybos vardu  - 
ALGIRDAS KATKUS 

Seim o tarybos pirm ininkas

TELEVIZIJOS PROGRAMA
SAVAITGALIUI

Ketvirtadienis, 111.1 t 
LIETUVOS TELEVIZIJA

9 05 Programa vaikams ''Vyturiams ir

feledžiukams". 10.05-10.35 Mūsų kalba, 
odžiai pasakoja. 10.35 Animacinis f. 

vaikams "Baltosios kumeles sūnus". 11.45 
Jaunimo cstrado-92. TOP 10.12.40 Dok. 
f. programa. 13.55 Mūsų miesteliai Sa
los. 15.00 Koncertuoja tautinių šokių an
samblis "Vaiva'. 15.25 Meninis f. "Dvylika 
kėdžių". 1. 2 serijos. 15.00 Programa. 
Dienos jvykiai. 10.05 J.  Pakalnio simfo
ninė poema "lituanica". 18.30 Žinios. 
18.40 Mokomųjų laidų ciklas "Bonjourla 
Franco". 19.10 Anglų dokumentinis f. 
“Nekviesti svečiai". 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 20.25 Reklama. 20.30 Pano
rama. 21.00 Kovo 11-ąją minint. 21.45 
Boauštanti aušrelė. 22.10 Krantas. 22.55 
Mudu abudu. 23.15 Vakaro žinios.

OSTANKINO PROGRAMA 
.11.00 Naujienos. 11.20 Meninis f. 

"Širdies alkis'. 12.45 Meninis f. "Tiktai 
miuzikhote". 13.50 Animacinis f. 14.0C 
TV jvaironybės. 15.05 Bloknotas. 15.10 
Animacinis f. "Kapitono Vrungelio 
nuotykiai". 16.30 Džemas. 17.00 
Naujienos. 17.20 Programa. 17.25 Iki 16- 
os ir vyresniems. 18.05 Apie orus, 18.10 
Meninis f. "Tiesiog Marija". 18.55 Teatrinis 
romanas. 2 d. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 
19.55 Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 Loto ‘'Milijonas'’. 21.10 
Meninis f. "Meilė ir balandžiai". 23.00 
Naujionos. 23.20 Programa. 23.25 Pra
moginė programa 23.55 Spaudos ekspre
sas. 0.05 Futbolas.

RUSIJO S PROGRAMA 
11 .OOMoninisf. "Santa Barbora". 142 

serija. 11.55 Piligrimas. 12.40 Valstiečių 
klausimas. 13.00 Naujausios žinios. 13.20 
Roklama. 13.25 Nostalgiškos vakaronės. 
13.50 TV spektaklis pagal N. Gogolio 
apysaką "Baubas". 15,30 Žinios. 15.45 
Laisvalaikis. Kates. 16.00 privatizacijos 
panorama. 16.45 Tarptautinė programa. 
17.15 T ręstas M: T 7.30 Veiklus žmogus, 
1600 Parlamento žinios. 18.15 K. Mažeikos 
reportažai iš "Mažosios Europos". 18.45 
Šventė kiekvieną dieną. 18.55 Reklama. 
19.00 Naujausios žinios. 19.20 Reklama. 
19.25 Meninis f. "Santa Barbara". 143 
serija 20.15 Auto- ir motosporto pasaulyje. 
20.45 R. ščedrino siuita й baleto "No tik 
meilė” . 21.00 Vandenio šauksmas. 21.55 
Reklama. 22.00 Naujausios žinios. 22-20 
Kalba žvaigždės. 22.25 Sporto karuselė. 
22.30 Laisvė Vasilevskajos 13. 22 50

Vyrai. Laisvoji programa

inė programa. .1.10 Spaudos ekspresas. 
 IOS PROGRAMAR U S IJO S »

10.55 Meninis!. "Santa Barbara". 143 
sorija. 11.45 Vandenio šauksmas. 12.40 
Valstiečių klausimas. 13.00 Naujausios 
žinios. 13.20 Reklama. 13.25 ” i 14.00 
Roko festivalis ‘Tbilisi$-0O'\ 15.00 TV 
birža. 15.30 Žinios. 15.45 Studija “Rost”. 
16.15 Ponai-draugai. 17.00 V. Disnėjaus 
f. 17.50 Be prietarų. 18.45 Šventė kiokvi- 
eną dieną. 18.55 Reklama. 19.00 Naujau
sios žinios. 19.20 Roklama. 19.25 Meninis

f. "Nulinis variantas". 20.50 Animacinis f. 
suaugusiems. 21-00 Rodo "K-2". 21.55 
Reklama. 22.00 Naujausios žinios. 22.2C 
Kalba žvaigždes. 22.25 Sporto karuselė,
22.30 Išsiaiškinkime. 22.40 Rusijos Fed
eracijos AT sesijoje. 23.10 Meninis f. "Ivinas 
A".

Šeštadieni*, 111.13 
LIETUVOS TELEVIZIJA

9.00 Žinios. 9.05 "Vyturiams ir 
pelodžiukams". 10.05 Iš Vakarų pakrantės. 
10.50 Krikščionio žodis. 11.00 Santarvė.
12.00 Mokomųjų laidų ciklas 'Bonjour la 
France". 12.30 Musų ka&a 13.00 Svoikata. 
Okulisto patarimai. 13.30 Ir šoimai. ir 
namams. 14,t o Ba Karusių programa. 14.3C 
Etninės kultūros festivals "Žemyna ". 15.10 
Pasaulio sportas. 16.10 Amorikiečiu 
muzikinė programa "Rono kabaretas".
17.00 Svetimo skausmo nebūna. 18.00 
Žinios 18.10 Ucluva ir pasaulis, 18.5C 
Vakaro muzika. 19.15 Vienas pasaulis.
20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.25 Roklama.
20.30 Panorama. 21.00 Po savo stogu 
21.45 Vokiečių TV detektyvinis f. iš seri
jos "Senis" - "Atp/das" 2245 VRS kamera. 
23.15 Vakaro žinios. 23.30-0.30 Labirin-

Rusijos Federacijos AT sesijoje. 23.20 
Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas.

Penktadienis, Ш.12 
LIETUVOS TELEVIZIJA

18.00 Programa. Dienos jvykiai. 18.05 
Sportas, žmogus, laikas. 18 30 Žinios.
18.40 Etna-89. 19.30 Sostinė. 20.00 
Labanakt vaikučiai. 20.25 Reklama. 20.30 
Panorama. 21.00-0.30 Programa iŠ Kauno.
21.00 TV žaidimas "Pusę per pusę". 21.30 
Videokaukas. 22.15 Laisvės alėja. 22.30 
Vidcokaukas. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
Studija MT. 0.15-0.30 15 minučių apie 
AIDS.

OSTANKINO PROGRAMA
1 1.00 Naujienos. 11.20 Filmas spektak

lis "Versija". 14.00 Naujionos. 14,20 
Programa. 14.25 Bridžas. 14.50 Biznis. 
15.05 Bloknotas. 15.10 Meninis f. "Septin
tasis Džinas". 16.30 Liaudies melodijos. 
16.50 Veikia. 17.00 Naujienos. 17.20 Rodo 
tarpvalstybinis Ostankino kanalas. 17.40 
Žmogus ir įstatymas. 18.10 Apie orus. 
18.15 Vagonas-03.18.45 Stebuklų laukas.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama.
20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 20 40 
Savaitės Žmogus. 20.55 Meninis f. "Paskut
inis autoportretas". 22.10 Pasaulio dail
iojo čiuožimo čempionatas. 23.00 
Naujionos. 23.20 Programa. 2325 Muzik-

OSTANK1NO PROGRAMA
11.20 Meninis f. "Pasmerktųjų suokal

bis". 13.40 Rubrikos “Kino amžius" pris
tatymas. 14.00 Naujienos. 14.20 Euro 
pos TV žurnalas "Central Eksprese". 14.50 
Animacinis f. "Na. palauk". l5.15$ponc 
programa. 16.10 Raudonas kvadratas
16.55 S. Micnaikovas. Kaip aš buvau 
tarybiniu rašytoju. 17.35 Gyvūnijos 
pasaulyje. 18.15Muzikinis šou. 18.45T, 
meninis f. 19 40 Labanakt vaikučiai. 19.5- 
Raklama. 20.00 Naujienos. 20.35 Prc 
gramo. 20.40 TV meninis f. 21.40 Puiku
22.55 Apie orus. 23.00 Naujienos. 23.15 
Programa. 2320 Moninis f. "XX amžius
1 sorija.

RUSIJO S PROGRAMA
11.15 Moninlsf. "Mama". 12.40 Valst

iečių klausimas. 13.00 Naujausios žin
ios. 13.20 Piligrimas. 14.05 Juristų konkir- 
sas. 15.05 Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatos. 16.00 Auksinis pentinas.
16.30 Futbolas be sienų. 17.25 L. Doliro 
spektaklis "Velniai". 18.05 Partamer'.c 
žinios. 18.20 Kūdikio lūpomis. 18.55 
Reklama. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Reklama. 19.25 šventė kiekvieną dien a 
19.35 Meninis f. "Pati gražiausia ir žav
ingiausia". 21.00 Visiškai slaptai. 21 55 
Reklama. 22.00 Naujausios žinios. 22.20 
Kalba žvaigždes. 22.25 Sporto karuse c
22.30 Asorti. 23.00 Programa "A". 23 30 
Ad libitum. 24.00 Pasaulio dailiojo Čiuo
žimo čempionatas. Moterys. Laisvoji pro 
grama.

Sekmadieni*, «1.14 
LIETUVOS TELEVIZIJA

8.30-14.00 Programa iš Kauno. 8.30 
Programa. 8.35 Goroji naujiena. 0  50 
Lielloto tiražas. 9.00 Animacinis ‘ 
‘‘Smurtai". Meninis t. "Naujoji Lesė". 945 
Sveikatos abėcėlė. 10.00 TV albumas 
10.30 TV serialas "Kaimynai". 10.55 Studia 
MT. 11.35 TV serialas "E-streot". 1200 
Krepšinio pasnulyjo. 13.00 Peržengus 
2000-uosiui. 13.50 Kalendorius. 14 03 
Sveikinimų koncertas. 15.40 Religijos 
valandėle. 16.10 Europos TV žurnalas 
"Central Ekspres»'. 16.50 Ir aš ten buv*. 
Ką seka mūsų pasakos, 1725 Laida lenkę 
kalba 18.00 žinos. 18.10 Kino pasaulyj* 
Meninis f. "Mažoji išpažintis". 20.001.» 
banakt, vaikučiai. 20.25 Roklama 2C 3.’ 
Naujienos Nuomonės. 21.10 Ка^эг 
viktorina "Moki žodį - žinai kelią". 3 laida 
22.10 Prancūzų komedija “ Mei'« 
eliksyras". 23.15 Vakaro žinios. 20;*0 
Prancūzu komedijos tęsinys.

OSTANKINO PROGRAMA
11.40 TV f. vaikams “Juodojo gražu-’į* 

nuotykiai". 12.05 Maratonas-15. 12.
Animacinis t. “ Pilas ir Herkulis” . 12J* 
Dokumentinis f. 14.00 Naujienos. f4id 
Dialogas eteryje. 15.00 Keliautojų Klota»- 
15.55 Animaciniai f. 16.50 Panorau» 
17.30 TV locija. 17.45 Naujienos. 16* 
šaunusis septynetas. 19.00 Apie o r.* 
19.05 Pasaulio dailiojo čiuožimo čem” 
onatas, 20.55 Reklama. 21.00 Rezultat 
21.45 Sporto savaitgalia. 22.00 M. 
rovas. 23.00 Naujienos. 23.20 Prog'a<"‘ 
23.25 Meninis 1. “XX amžius". 2 sc- p
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