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“KO MUS MOKĖ 
LIETUVOS MOKYKLOJE, 
KUNIGŲ SEMINARIJOJE, 
PAGAL TAI IR GYVENU”

KUNIGAS ALFONSAS SVARINSKAS, 
LIETUVOS KARIUOMENĖS VYRIAUSIASIS 

KAPELIONAS, ŠEŠTADIENĮ 
ŠVENTĖ 70-ĄJĮ GIMTADIENĮ.

Pusę gyvenimo jį gąsdino, 
spjaudė j veidą purvais drabstė. 
"Kas jūs, kunige Svarinskai?”  - 
klausė Ferdinandas Kauzonas 
savo filme, apie kur] dar neseniai 
su pasimėgavimu rašė Lietuvos 
laikraščiai, kurj rodė kiekviename 
kino teatre. Ak, koks baisus tas 
Svarinskas...

Šiandien, 19 val. 30 min., 
skelbė prieš septynerius metus

‘‘Kom jaunim o tiesa” , per 
respublikinę televiziją matysime 
naują Lietuvos kino studijos 
dokumentinį filmą "Kas jūs, 
kunige Svarinskai?"

Apie sudėtingą kunigo A. 
Svarinsko gyvenimo kelią - 
kitam e "Aušros a lė jos" 
numeryje.

P. K.

JEI VALSTYBE DAR 
NEPRIPAŽINTA, JOS PILIEČIUS  

GALIMA ŽUDYTI?
Arvydas SAULĖNAS

Rusijos agresijos Afganistane metu 
per 10 metų žuvo 13 tūkstančių rusų 
karių. Per vieną karo Čečėnijoje 
mėnesį Maskva neteko nuo 3 iki 4 
tūkstančių kareivių. Šie skaičiai dar 

» didės, nes plevėsuojanti Rusijos 
1 vėliava virš Dž. Dudajevo rūmų 

neįrodo galutinės Kremliaus pergalės. 
Rusijos informacijos priemonės 
meluoja, teigdamos, jog Dž. Dudajevo 
opozicija kaunasi rusų armijos 
gretose. Kaip mums pranešė 
Čečėnijos spaudos atstovė Lietuvoje 
E. Sayjeva, sausio 1 d. aršus Čečėnijos 
Prezidento priešas Labazanovas, 
perrengęs 400 savo karių rusų armijos 
uniformomis, užpuolė karinj Rusijos 
aerodromą Mozdoke ir susprogdino 
keletą lėktuvų. Net 14-osios Rusijos 
armijos vadas generolas Lebedis 
suvokė, kad prieš armiją kariauja 
ne kelios banditų gaujos, o visa 
čečėnų tauta Vyrai keršija už žuvusias 
žmonas, moterys - už nužudytus 
vaikus, sugriautą, krauju paplūdus] 
šeimos židinį.

Sunku prognozuoti, kas laukia 
milijoninės čečėnų tautos. Apie 20 
tūkstančių Žuvusiųjų, 300 tūkstančių 
pabėgėlių, sugriauti miestai, sudeginti 
kaimai - jau yra katastrofa, kurią galima 
vertinti kaip čečėnų tautos genocidą.

Partizanų karas, kuriuo čečėnai 
gąsdina Maskvą, sunkiai jmanomas. 
Čečėnija išra izgyta keliais, 
magistralėmis, o kalnuotos vietovės 
sudaro nedidelę respublikos teritorijos 
dalj. Čečėnų kovotojai, apsupti 
kalnuose, vargu ar galės ilgai išsilaikyti

be maisto, ginklų tiekimo, nuolat 
puolami iš oro. Jie neturi kaimynystėje 
tok ių  va lstyb ių, kokias tu rė jo  
Afganistano sukilėliai, kuriose galėtų 
pailsėti, pasistiprinti ar pasiruošti naujai 
kovai. Čečėniją supa plati motulė 
Rusija...

O kaip j skerdynes Čečėnijoje 
reguoja pasaulis, Rusijos inteligentija, 
na ir mes, lietuviai. Vakarai, lyg susitarę 
ar nusigandę kito galingojo užjūrio 
kaimyno, kartoja, kad palaiko Rusijos 
vientisumą, remia B. Jelcino politiką, 
kol joje nesimato imperializmo 
požymių. Bet ar čečėnų tautos 
naikinimas nėra akivaizdi imperializmo 
apraiška? Prisiminkime nesenus 
jvyk ius  G ruzijo je, Tadžik ijo je , 
Ingušijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, 
Moldovoje. Visose šiose valstybėse 
šeimininkauja buvę komunistai, o jų 
saugumą ir lojalumą Maskvai saugo 
nenugalimoji. Visur fiziškai naikinama 
opozicija. Taigi istorijos ratas, 
užspringęs laisvės ištroškusių tautų 
krauju, girgždėdarrus sukasi atgal. 
Didžioji Rusija taip pat miega, 
užliūliuota tankų riaumojimo, bombų 
ir kulkosvaidžių muzikos. Tiesa, 
Maskvoje vyksta mitingai, tačiau j 
juos susirenka vos keli šimtai žmonių. 
Susirinkę Rusijos rašytojai atsisakė 
reikalauti, kad Dūma nutrauktų agresiją 
prieš čečėnus. Vienas žymus 
rašytojas pasakė: “ Matote, jie laiko 
jkaitais mūsų vaikus". Lietuvos 
valdžios reakcija j jvykius Čečėnijoje 
apsiribojo keliais pareiškimais, kurie 
buvo skirti opozicijai nuraminti. Mūsų 
Vyriausybė neakivaizdžiai dalyvauja

kare prieš Čečėniją, leisdama per 
savo teritoriją vežti karius ir ginklus. 
Argi tai ne tas pats pokario komunistų 
braižas, kai leisdavo dešimtis 
tūkstančių tremti j Sibirą, parašu 
patvirtindavo leidimą partizanams 
šaudyti, o dabar įrodinėja, kad tarnavo 
tautai? Čečėnijos rėmimo grupės 
Seime vadovas A. Endriukaitis sako: 
"Nemaniau, kad tapsime tokie 
abejingi. Vilniaus mieste surinkta tik 
12tūkst. parašų. Toki nedidelį skaičių 
būtų juokinga siųsti j Europos tarybą". 
To priežastis, be abejo, yra artėjantys 
rinkimai. Dauguma “patriotinių" partijų 
net neužsimena apie parašų rinkimą 
Grozno rūsiuose ir gatvėse nuo 
bombų ir bado žūsta tūkstančiai 
žmonių, o mums sunku pajudėti, 
pakelti užpakalius ir nuėjus pasirašyti 
ar nunešti kokį seną rūbą Kas atsitiko? 
Pripratome prie kraujo? Nurimome? 
Atbukome? Tapome abejingais 
cinikais? O gal įvyko baisiausia - 
suradome viskam pateisinimą?

Visa čečėnų tauta pasiruošusi 
žūti "Laisvė arba mirtis", - šis užrašas 
šviečia ne tik ant čečėnų kovotojų 
raiščių, bet ir jų širdyse. Visa Čečėnija 
tarsi Pilėnai. Skirtumas tik tas, kad 
žiloje senovėje nebuvo priemonių, 
galinčių informuoti apie vandalizmo

tktus ir užfiksuoti juos istorijai, 
iandien visas pasaulis gali "ramiai" 

stebėti televizoriaus ekrane, kaip 
Grozno gatvėse kasdien atsiranda 
krūvos lavonų. Nejau palikome istorijai 
šios tautos likimą? Ar galėsime sau 
pasakyti, jog nieko negalėjome 
padaryti?

KAIP BUS MOKAMOS PAŠALPOS (1)
Petronėlė MORKUNAITE

j redakciją dažnai, skambina žmonės, prašydami 
"Aušros alėjos" puslapiuose papasakoti apie naująją 
pašalpų skyrimo tvarką, įsigaliojusią nuo 1995 metų 
sausio pirmosios dienos. Kai kuriuos mūsų skaitytojų 
klausimus pakomentuoti paprašėme Šiaulių miesto 
Socialinės rūpybos skyriaus vedėją Ritą MUSNECKIENĘ. 
Ji maloniai sutiko.

1. KOMPENSACIJOS ŽUVUSIEMS ARBA 
SUŽALOTIEMS SOVIETINĖS KARIUOMENĖS 
BŪTINOSIOS TARNYBOS KAREIVIAMS.

šių asmenų sąrašus jau treti metai sudarinėja kareivių 
motinų sąjunga, išsireikalavusi, beje, šiokį tokį valdžios 
dėmesį. Jeigu skaitysite šias eilutes ir dar nebūsite

užsiregistravę sąjungoje arba pažįstate žmonių, kurių 
artimieji nukentėjo, tarnaudami sovietinėje kariuomenėje, 
skambinkite telefonu Šiauliuose 45 67 09 nuo 14 iki 20 
val. Kompensacijos per du metus bus išmokėtos žuvusiųjų 
karių šeimoms, asmenims, tapusiems I ir II grupių invalidais, 
o po to - visiems sužalotiesiems.

Registruodamiesi kareivių motinų sąjungoje, žmonės 
privalo turėti karinio dalinio, kuriame tarnavo, pažymą, 
kurioje būtų informacija apie kario žūtj arba sužalojimą 
būtinosios tarnybos metu, dokumentus, nurodančius, 
kada buvo nustatyta invalidumo grupė. Visi sužalotieji turi 
turėti sveikatos pažymą liudijančią kad tikrai prvalomojoje 
tarnyboje buvo traumuoti arba po sužeidimų liko pasekmės.

(Tęsinys kitame numeryje)

MUSŲ
Š v a rin im a s is . Šeštadienį 

įvykusiame LDDP tarybos posėdyje 
iš partijos buvo pašalintas Seimo narys 
Kęstutis Gaška. Jis į Seimą buvo išrin
ktas Varėnos-Eišiškių rinkiminėje apy
gardoje. Iš Seimo LDDP frakcijos K. 
Gaška pasitraukė praėjusį pavasarj, 
protestuodamas prieš atsakomybės 
nejaučiančią LDDP frakciją ir netvarką 
krašto apsaugos sistemoje. Jis reika
lavo, kad atsistatydintų krašto apsau
gos ministras Linas Linkevičius, minis
terijos sekretorius Jonas Gečas, KAM 
Ekonomikos ir finansų departamento 
direktorius Algis Samajauskas.

Nesutarim ai. LDDP taryba mė
gino pareikšti įspėjimus Seimo nariams 
Alvydui Ivaškevičiui ir Kęstučiui Jas- 
kelevičiui, kaip pažeidusiems partijos 
ir frakcijos statutą. Jie kartu su social
demokratais pareiškė nepasitikėjimą 
Vyriausybei. Pritrūko balsų. LDDP tary
bos posėdyje buvo kritikuotas ir kitas 
Seimo narys - Algirdas Sadkauskas, 
“ Lietuvos aidui" pasakęs, kad A. 
Šleževičius - didžiausia Lietuvos 
nelaimė.

D rau g a i. Vyriausybė nutarė 
medieną išdalinti savo draugams, kad 
šie pralobtų. Medienos industrijos 
koncerno prezidentas A. Sviderskis, 
kuris kartu su premjeru A. Šleževičiumi 
dirbo žemės ūkio ministro pava
duotojais, prašo skirti kvotą jo įmonėms 
- 50,0 tūkst. kubinių metrų pjautinių 
rąstų, 100 tūkst. kubinių metrų techno
loginės medienos, 110 tūkst. kubinių 
metrų rąstų. Pramonės ir prekybos 
ministras K. Klimašauskas teigia, kvo
tos reikalingos, kad nesustotų baldų 
pramonė. Tačiau jo paties patvirtintame 
sąraše iš 24 jmonių vienuolika iš viso 
neperdirba medienos. Ar nesiformuoja 
medienos mafija, aktyviai dalyvaujant 
minėtųjų draugų rateliui. Taip ir plaukia 
mūsų pinigėliai j gerų draugų kišenes, 
o valdžia - besotė, tokių jų turi daug. 
Tačiau šitų "draugų" kišenės niekada 
nebus pilnos...

Sutartis. Praėjusią savaitę įsigaliojo 
anksčiau pasirašyta palankaus Lie
tuvos prekybos su Rusija režimo su
tartis, kurią gavome mainais už tranzitą

SALYJE
Ministrai džiaugiasi, o gamybininkai 
mano kitaip. Pasak jų, Rusijoje žlunga 
jmonės, ekonomikoje - chaosas, 
nesutvarkyti atsiskaitymai, siautėja 
nusikaltėlių pasaulis. Todėl reikia 
rimtai svarstyti, ar verta parduoti 
prekes Rusijai. Sutartis yra, o 
problemų - begalės

Litas, šalies bankai intensyviai 
superka užsienio valiutą po 4 Lt už 
vieną JAV dolerį, o patys dolerių 
centriniam bankui net neparduoda. 
Anksčiau bankai dolerius pirkdavo 
po 3,95-3,97 Lt. Bankininkai jaučia 
lito silpnėjimą ir superka tvirtą valiutą 
iš kurios susižers nemažus pelnus. 
G. Vagnorius mano, kad dėl infliacijos 
šalyje vienas doleris turėtų kainuoti 
apie 5,3 Lt. Jeigu dolerio kursas 
nebus pakeistas, Lietuva gali greitai 
netekti savo valiutos atsargų. Ginčas 
dėl lito devalvavimo tęsiasi.

Paslaptys. Jonavos ÁB "Ache- 
m a" prezidentas ekspremjeras B. 
Lubys pasirašė įsakymą, nustatantį 
įmonės paslapčių sąrašą. J šį sąrašą. 
patenka šie dokumentai: finansinės 
ataskaitos, darbo užmokesčio fon
das, pelnas, kreditai, prekių apyvarta, 
gamybos apimtys, gamybos pajė
gumai, perspektyviniai planai, gami
nių nomenklatūra, įpakavimas, tara, 
įmonės personalo skaičius bei 
sudėtis...

š į įstatymo vykdymą kontroliuos 
penkių asmenų grupė, vadovaujama 
paties B. Lubio. Taip užsislaptinus 
lengva susidoroti su nepaklus
niaisiais ar šiaip kokią aferą padaryti. 
Kiti bijos ir žodį ištarti, idant neišduotų 
paslapties. Geležinė uždanga nusi
leido ant garsiojo Jonavos "Azoto".

Šventė. Troškūnuose įvyko labai 
graži Anykščių rajono folkloro šventė. 
Dalyvavo per 150 saviveiklininkų. 
Vyriausiajai iš jų - daugiau nei devy
niasdešimt metų. Salė negalėjo 
sutalpinti visų iš nedidelių gyven
viečių ir kaimų atvykusiųjų. Iki vėlu
mos užsitęsė graži šventė. Daugiau 
tokių renginių - ir atgims Lietuva 

Paruošė A. S.

PADEKIME ČEČĖNIJAI!
Šiauliai jau surinko per 8 tūkstančius parašų Čečėnijos nepriklausomybei 

remti. Parašų mažai!
Parašų rinkimo akcija tęsis iki sausio 31 d. Visus galinčius padėti 

kviečiame atvykti į Sąjūdžio būstinę, esančią Vilniaus 153, 2 aukšte. 
Budime kiekvieną dieną nuo 9 iki 18 val.
Laukiame Jūsų paramos.

Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių m. skyrius 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 

Šiaulių m. skyrius

KALENDORIUS
SAULE

ŠIAN D IEN  - 24-JI M ETŲ DIENA

Teka 8,23. Leidžiasi 16,40 
Dienos ilgumas 8,17

M E N U L I S  “ “Y*»Teka 1,13. Leidžiasi 10,57

VARDADIENIS: Artūras, Felicija, Vilgaudas, Gaivilė
RY TO J - 25-Ji METŲ DIENA 

S A U L E  Teka 8,22. Leidžiasi 16,42 
Dienos ilgumas 8,20 

\ y |  ТГХГТТТ T<3 Delčia nuo sausio2 4 d.
Teka 2,32. Leidžiasi 11,31

VARDADIENIS: Povilas, Jomantas, Viltenis, Žiede
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A u k s ė  AVIETYTĖ
L inguonė lis  nemažai rašė 

apybra ižų , kūrė e ilėraščius. 
Produktyviausias straipsnelių 
autorius laikraščiuose buvo Kostas 
Uuberskis-Rinvydas. Jo literatūriniai 
slapyvardžiai buvo Rinvydas, 
"RNV” , Vaidila, Ževerna, Laisvūnas, 
V a idevu tis . Aš 
m anau, kad jo  
rašiniai, eilės išsiskyrė 
iš  kitų savo 
individualumu, yra 
pasiekę aukštesni 
meninį lyg] iš visų kitų 
rašiusiųjų. Kostas 
Liuberskis gimė 1913 
m. Stungių kaime,
Žagarės vlsč. Mokėsi 
Žagarės “Saulės" 
gimnazijoje. 1932 
metais įstojo j karo 
aviacijos mokyklos 
puskarininkių lakūnų 
skyrių. 1939 m. buvo 
pask irtas j karo 
aviacijos 4-ąją grupę 
Šiauliuose (vadas 
m ajoras Brazys).
1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą, tų pačių metų rudenį buvo 
paleistas j atsargą. Nacių okupacijos 
metais kurj laiką gyveno tėviškėje. 
Po karo išvažiavo j Vilnių, bet čia 
juo ėmė domėtis saugumas. Po 
1945 m. apsigyveno Ramoškių k., 
Skaistgirio vlsč. Kartą apsilankė 
stribai ir K  Liuberskį išsivarė j 
Skaistgirj. Pakeliui jam pavyko

PARTIZANŲ SUVIAMS AIDINT...
pabėgti. Nuo 1950 metų K  Liuberskis 
- '  'Ąžuolo11 būrio partizanas Žvainys. 
O nuo 1952 m. kartu su Linguonėliu 
- pagrindiniai laikraštėlio "Partizanų 
šūviams aidint”  redaktoriai.

Po lemtingųjų blynelių 1955 m.

lankė ryšininkę Živilę netoli Skaistgirio. 
Jai paliko laikraštėlius ir savo 
rankraščius (apie 40 sąsiuvinių).

1958 m. rugsėjo mėn. nušautas 
Erdvilas, o 1957 m. iš KGB akiračio 
dingo ir K  Liuberskis. Kur jis slapstėsi?

rugsėjo 4 d. Tyrelio miške K. 
Liuberskis-Žvainys išsiskyrė su S. 
Erstikiu-Patašonu. Paskutinį Lietuvoje 
periodinį leidinį - partizanų laikraštėlį 
"Partizanų šūviams a id in t" K. 
Uuberskiui padėjo leisti J. Adomaitis- 
Erdvilas. K  Liuberskis su J. Adomaičiu 
1957 m. slapstėsi Latvijoje, Dobelės 
raj., Ilgos vienkiemyje, pas Lukošius. 
Po apnuodijimo iki 1958 m. Žvainys

Sunku pasakyti. Yra žinių, kad gydėsi 
Rygos tuberkuliozinėje ligoninėje, o 
apie 1969 m. gyvybės siūlas nutrūko.

K. Liuberskis buvo linksmo būdo 
žmogus, visada pilnas sąmojų, 
šmaikštumo. Tai atsispindi ir jo kūry
boje. 1952 m. laikraštėlio 2-ajame 
numeryje atspausdintame pasakojime 
"Ūkio skyrius" Rinvydas su šypsena 
pasižiūri j partizanų gyvenimo

smulkmenas. Jis aprašo ūkvedžio 
S tirnos prieka ištus daug 
suvalgančiajam storuliui partizanui 
Dūdai. Pasirodo, Stirna paskaičiuo
davęs, kas kiek suvalgo. Jis pateikia 
sąskaitą, kad per 6,5 m. partizanas 
Urba "suvartojo duonos - 100 kg, 
lašinių -100 kg, miltų -100 kg".

K  Liuberskis buvo neblogas 
lakūnas, atlikinėjęs sudėtingus 
skrydžius. Būdamas partizanu, jis 
visada su savimi nešiojosi "Skraidymų 
knygelę". Štai Vaidilos slapyvardžiu 
pasirašytoje poemoje "Lakūnėlis" jis 
apdainuoja skrydj, jo lengvumą: 

Vėliau žaliąjj Ambuką 
Aš jleidžiu j suktuką,
Smingu žemėn akmenėliu,
Kylu viršun piktu vėju.
Rinvydo paruoštuose dviejuose 

"Partizanų šūvių aidas" numeriuose 
daug medžiagos skirta nelemtajam 
apsinuodijimui. Čia jo rašyti vedamieji 
ir poema "Saldieji blyneliai” . Ši poema 
liūdnesnė, skausmingesnė, šiuose 
laikraštėliuose Rinvydas nemažai rašė 
apie tarptautinius jvykius. Juos apiben
drindavo ir visada susiedavo su tautų 
kova už nepriklausomybę. Šiose apž
valgose ir kituose Rinvydo rašiniuose 
ne tik jo, bet ir kitų partizanų rašytojų 
bei talkininkų buvo pabrėžiama veiklos 
prasmė - viltis ir tikėjimas Lietuvos 
prisikėlimu. Juk 1956-1957 metais 
nebeaidėjo partizanų šūviai, o liko tik 
jų aidas. Poemoje “ Saldieji blyneliai" 
Vaidila rašė:

Kiek kančių, nedateklių, vargo 
Šie laikraštėliai sugėrė, 
Kiekvienas jų puslapis margas 
Skausmu vis kitokiu mus gėlė.

Ir dabar čia tie laikraštėliai 
Prieš akis lyg saulė žvilgėjo, 
Tai buvo tiesos spindulėliai 
Lietuviams prieš pavergėją.

Juk jie jiems neleido užmiršti, 
Tiesos suminti purvynan 
Jie rodė tarytum su pirštu,
Kad kelsis laisva vėl Tėvynė. .. 
Matome, kad partizano K. 

Liuberskio kovoje didžiausią vietą 
užėmė leidybinis darbas. Jis kartu 
su ginklu visada nešiojosi "Lietuvių 
kalbos sintaksę".

Be m inėtų jų  pagrind in ių  
redaktorių , j  laikraštėlius rašė 
partizanai rašytojai. Vienas iš jų - 
Šaltis-Šiaurys. Tai partizanas Algis 
Trinka. Algis kūrė eilėraščius, yra 
atspausdinęs vieną kitą apybraižą. 
A. Trinka-Algis kilęs iš Valdomų k. 
Gruzdžių vlsč. Kovą prieš pavergėjus 
pradėjo šių apylinkių partizanų 
jung in iuose , vė liau  prik lausė 
Juozapavičiaus tėvonijai. Šaltis- 
Šiaurys žuvo Domeikiuose 1953 m. 
kovo 24 d. kartu su rašytoju Jazminu.

NUOTRAUKOJE: Juozapa- 
vlčiaus tėvonijos partizanai. 1950- 
1952 m. (Originalas saugomas 
"Aušros” muziejuje.)

i

ĮTUOSE
AŠTUOSE

ČEČĖNIJA. G rozno 
apylinkėse tęsiamos Rusijos ir 
Čečėnijos pajėgų kovos. Jos vyksta 
sostinės pietiniame ir vakariniame 
priemiestyje. Rusijos pajėgos dabar
puola tas vietas, kur yra susitelkę iš 

Č e čėn ijo jG rozno pasitraukę Č ečėnijos 
kovotojai Sekmadienį iš Ingušijos 
miesto Nazranės j Grozną išvyko 35 
rusių motinų grupė. Jos  tikisi, kad 
pavyks jtikinti čečėnus paleisti jų 
suimtus sūnus. Čečėnijoje esančių 
kareivių tėvų grupė pasiuntė Rusijos 
ministrui pirmininkui v. Černomyrdinui 
laišką, reikalaujantį nutraukti karo 

Čečėnijoje

VATIKANAS. Sekmadienjšv. 
Petro aikštėje popiežius Jonas Paulius 
II per mišias ragino Rusijos ir Čečėnijos 
vadovus taikiai spręsti tarpusavio 
konfliktą. Popiežius ragino pasaulio 
katalikus padėti šelpti čečėnų tautą, 
•ventasis Tėvas sakė, kad pasaulis

su baime ir užuojauta seka jvykius 
Čečėniioie.

JAPONIJA. Kobės mieste
gelbėtojai iš po griuvėsių ištraukė 
• •v 1 ebėj' ----------------

veiksmus Čečėnijoje ir nedelsiant
pradėti ta ikos derybas. Laiške 

............................ atiks' ' ‘pažymima, kad jokie tikslai, net noras 
išsaugoti Rusijos vientisumą, negali 
pateisinti šimtų ir tūkstančių mirčių. 

RUSIJA. Sekmadienj Maskvoje
priešais buvusį KGB pastatą per 
.................  ' imerkė Rutūkstant] demonstrantų smerkė Rusi
jos pajėgų veiksmus Čečėnijoje. Mitin
gą surengė "Rusijos pasirinkimo" 
partija ir žmogaus teisių organizacija 
^Memorial". “ Rusijos pasirinkimo” 
partijos vadovas J. Gaidaras ir prezi
dento žmogaus teisių jgaliotinis S. 
Kovaliovas ragino nutraukti kraujo 
liejimą

IZRAELIS. Policija pranešė, 
kad netoli Te! Avivo esančioje 
autobusų stotelėje vienas savižudis 
teroristas susprogdino dvi bombas. 
Žuvo 18 žmonių ir 162 buvo sužeisti. 
Dauguma jų buvo Izraelio kariai. 
P irm oji bom ba sp rogo  prie 
užkandinės, o antrąja teroristas pats 
save susprogdino, kai Izraelio kariai 
mėgino jj sulaikyti. Tai įvyko priešais 
kalėjimą, kur yra laikomi Šimtai 
palestiniečių, j jvykio vietą atvykęs 
Izraelio ministras pirmininkas I. 
Rabinas pareiškė nuomonę, kad 
antpuolį surengė vienas iš islamo 
ekstremistų grupių, nepritariančių 
Izraelio ir Palestinos taikos susitarimui.

BULGARIJA. Gruzijos par
lamento pirmininkas E. Ševardnadzė 
per vizitą ] Bulgariją pareiškė, kad jei 
Rusijos pajėgos nebūtų įsiveržusios 
j Čečėniją, tai būtų kilęs Rusijos 
federacijos iširimo pavojus. Pasak 
E. Ševardnadzės, intervencija buvo 
naudinga ne tik Rusijos, bet ir Europos 
interesams. _______________

dvi žemės drebėjimo aukas: 66 metų 
vyrą ir78 metų moterį. Po griuvėsiais 
jie išbuvo 5 dienas. Naujausiais 
duomenimis, per žemės drebėjimą 
žuvo 4927 žmonės ir per 25 tūkst. 
buvo sužeista Dar pasigendama per 
200 žmonių. Bet manoma, kad vargu 
ar kas iš jų liko gyvas. Amerikos jūrų 
pėstininkai Kobės mieste pastate 20 
didelių palapinių nukentėjusiems 
prisiglausti. Japonijos vyriausybė 
atsisakė stambesnės užsienio
paramos ir sutiko priimti tik palapines 
ir antklodes.

ŠVEICARIJA. Sekmadienj
Berne tarėsi Vokietijos ir Rusijos 
užsienio reikalu ministrai K  Kinkelis 
ir A. Kozyrevas. Po pokalbių K  Kinkelis 
sakė reporteriams, kad reikalavęs 
nutraukti konfliktą Čečėnijoje.

ALŽYRAS. Sekmadienj sosti
nėje buvo nušautas vienas automo
biliu važiavęs prancūzas. Manoma, 
kad jj nušovė karingi islamo šalininkai. 
Per antpuolį buvo sunkiai sužeista
viena moteris. Nuo užpraeitu metų 

ai islamo urugsėjo mėnesio, kai Islamo funda
mentalistai jspėjo visus užsieniečius 
išvykti iš šalies arba pasirengti mirčiai, 
Alžyre žuvo 76 užsieniečiai, tarp jų 
26 prancūzai. Ginkluota Alžyro 
musulmonų grupė pareikalavo, kad 
šaleis radijo ir televizijos žurnalistai 
nutrauktų darbą, nes preišingu atveju 
jiems orėsianti mirtis.

VOKIETIJA. IŠ Bonos prane
šamą kad čia ketinama steigti pasaulio 
musulmonus vienijančią būstinę.

kad jai vadovaus Turkijos ekstre
mistinė organizacija "Europos 
sąjunga už naują pasaulio santvarką", 
š io s  organizacijos generalinis 
sekretorius teigta, kad jo vadovaujama 
grupuote nėra ekstremistinė.

P a ru o š ė  A. V.

VALDŽIOS “DOVANA” MOTERIMS
Mindaugas BUTKUS

Nuo sausio pirmosios dienos 
L ietuvoje js iga lio jo  S oc ia lin io  
draudimo įstatymo pakeitimai, 
kuriuose pasakyta, kad už pirmąsias 
tris nedarbingumo dienas pašalpą 
moka darbdavys iš savo lėšų. Ši 
pašalpa negali būti mažesnė kaip 50 
proc. vidutinio trijų paskutinių mėnesių 
uždarbio. Anksčiau ligos pašalpa

buvo mokama iš socialinio draudimo 
lėšų.

Puikiai žinome, kad dažniausiai 
sergama nuo trijų iki septynių dienų. 
Taigi didesnę pašalpų dalj teks mokėti 
darbdaviui, kuris stengiasi j darbą 
dažnai sergančių žmonių nepriimti. 
Moterims ši pataisa - kaip peilis po 
kaklu, nes jos dar slaugo sergančius 
vaikus. Kitų įstatymų naujieji pakeitimai 
numato, kad moterims, laukiančioms

kūdikio ir auginančioms vaikus iki 
pusantrų metukų, dalį lengvatų teks 
apmokėti darbdaviui. Kad nereikėtų 
mokėti pinigų, darbdaviai stengsis 
moterų ir silpnos sveikatos žmonių 
nepriimti j darbą. Ką ir bekalbėti apie 
invalidus. Šitai valdžiai nelabai rūpi 
sergančio žm ogaus ir vaikus 
auginančios moters padėtis, jstatymų 
pataisos garantuoja moterims teisę į 
nedarbą.

AR
PAKAKS?

Praėjusiais metais Šiaulių rajono 
ūkininkai įsigijo 60 traktorių, bendrovės 
-10. Tačiau ar to pakaks, kad būtų 
atnaujintas susidėvėjusios technikos 
parkas? Peršasi išvada: vyriausybė 
turėtų labiau paremti ūkininkus, nes 
jie, ir padegėlių padėtyje būdami, 
sėkmingiau darbuojasi žemės ūkyje 
nei tos varganos bendrovės.

P.K.

PER MAŽAI KALĖJIMŲ
Petras TAMOŠIŪNAS
Nuteistųjų Lietuvoje vis daugėja. 

Nebegali jų sutalpinti perpildyti 
kalėjimai. 1990 m. jų buvo 8 ,5 tūkst., 
1993 m. - beveik 10 tūkst., o dabar 
kalėjimuose - beveik 13 tūkstančių 
žmonių. Tikras nedidelis miestas 
susidaro. Pravieniškėse, sustiprinto 
režimo pataisos darbų kolonijoje, kali 
asmenys, pirmą kartą padarę sunkų 
n usikaltimą. Praėjusį sausj ten kalėjo

tūkstantis nusikaltėlių, o dabar ja u f  
daugiau kaip du. Panaši padėtis ir 
Šiaulių, Panevėžio bei kitose įkalinimo 
įstaigose.

Lietuvoje reikėtų pastatyti bent 22 
įkalinimo jstaigas. Statyboms, kurias 
numatoma baigti per 15 metų, reikėtų 
2 milijardų litų. O pinigų taip trūksta... V  
Taigi kaliniams dar teks labiau 
susispausti. Gal pastatyti trečią lovų 
aukštą? O kas toliau?..

Barbora KIRKILAITĖ
Visai atsitiktinai man j rankas 

pakliuvo mokyklinis "Lietuvos istorijos

aiainį, kad "Žalgirio mūšj laimėjo du 
*oTocko pulkai ...

atlasas" 5-10 klasėms, kurį 19S 
metais 50000 egz. tiražu išleido leidykla
"Pradai" (kartografijos skyrius). 

"Atlasą sudaro 34 “ ’ '14 žemėlapiai ir 
kartoschemos, atspindinčios visus 
svarbiausius Lietuvos istorijos etapus 
nuo sen iausių  la ikų iki 
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.

teig
Polocko pulkai'*!

Antrajame puslapyje nupieštame 
paveikslėlyje moksleiviai mato Krem
liaus siluetą (norima, kad vaikai jau 
pažintų šį objektą?), gali paanalizuoti 
rusų bojarinų aprangos elementus.

Devynioliktojo puslapio iliustracija 
pranoko bet kokius lūkesčius. Jame 
vaizduojama kariuomenių judėjimo 
schema Pirmojo pasaulinio karo

tuvos istorijos atlasą", kuriame nupieš
ti visi Lietuvos kunigaikščiai, preziden
tai, kariuomenės vadai ir savanoriai. 
Atskira schema skirta rezistencijos 
kovai Lietuvoje: moksleiviai gali 
susipažinti su partizanų apygardų 
dislokavimo vietomis, pamatyti vadų 
atvaizdus, partizanų būrių nuotraukas. 
Būtu protinga greta nurodytų 
vokiškųjų okupantų aukų skaičiaus 
bei masinių žudynių vietų pažymėti,

PASIGAILĖKIME SAVO VAIKŲ
■-ir- » ' i ■ *

i
Atlasas liustruotas spalvotais istorinių 
realijų piešiniais", - rašo leidinio 
sudaryto ja i. Kadangi nesu 
profesionalė, nes tikrosios Lietuvos 
istorijos (lygiagrečiai sovietiniam 
mokyklos kursui) mane mokė tėvai,
pirmiausia susidomėjau "istorinių 
realijų piešiniais". Žodžiu, pabandžiau
moksleivio penktokėlio akimis 
pažvelgti j Šią mokomąją priemonę, 
kas peršama vaikui?

Trečiajame leidinio puslapyje 
senovės gyventojas (gal baltas, gal 
slavas) medžioja, septintajame - 
ganėtinai germaniško stiliaus pilis. 
9-ajame puslapyje, kuriame pateikta 
Žalgirio mūšio schema, pripiešta 
beveidžių karžygių. Baltarusių bei 
lenkų karių apsupty je  tarsi

metais. Piešinyje - rusų kareiviai su 
penkiakam pe papuoštom is 
‘budionovkomis" ant galvų. Kam? 

Jeigu minėtoje schemoje nurodomą 
kur ir kada paskelbta Lietuvos 
Nepriklausomybė, gal derėjo nupiešti 
pirmuosius Lietuvos savanorius?

Atlase yra ir daugiau svetimų
kariuomenių kareiviu atvaizdui 

> elementai. Tai

kunigaikščio Vytauto atv'aiz'das... Tarsi 
kito lietuvių didiko... Taip ir norisi
patvirtinti kai kurių istorijos klastotojų

pristatomi jų aprangos« 
svetima musų tautai. Kam šiuos 
stereotipus "kimšti" vaikams?

..Geriau jau tas atlasas būtų be 
iliustracijų, jei tik tokios "istorinės 
realijos" norimos pavaizduoti.

Nepretenduodama j recenziją, 
leidžiu sau nusistebėti tokiu keistu 
leidinėliu. Tikiuosi, kad atsilieps 
specialistai, istorijos mokytojai, kurie 
pastebėjo įdomių atžymų, pavadinimų 
šiame mokykliniame atlase. O aš 
svajonėse jau regiu išleistą tokj "Lie-

kur ir kiek lietuvių sunaikino rusiškieji 
ar lenkiškieji okupantai...

Manau, kiekvienas žmogus, 
leisdamas j mokyklą savo vaiką, 
svajoja, kad jo sąmones nebedarkys 
iškreiptos šalies istorijos vaizdai.

"N ors šis atlasas skiriamas 
vidurinių mokyklų moksleiviams, jis 
bus įdomus bei naudinaas ir plačiajam 
skaitytojų ratui, nes toks atlasas lei
džiamas pirmą kartą",- rašo atlaso
sudarytojai L Lukoševičius (vadovas), 
S. Šleinięnė, D. Žukauskienė (kaitogra-sleinięne.
fės), A. Žilienė (retušas), konsultantai 
A. Jakubčionis, A. Kasperavičius, Z. 
Kiaupa, Č. Laurinavičius.

Gal ir prisvilęs tas pirmasis blynas, 
bet geriau jis oūtų paskutinis, nes 
kam gi n -taisiais atkurtosios neprik
lausomybės metais farširuoti vaikų 
smegenis slaviška okupacine istorijos 
tyre? Pagailėkime savo vaikų...
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I СMYLIU TAVE 
DABAR...”

Vladimiro Vysockio vardas iki šiol 
- кар legenda Kas jį pažino iš tikrųjų? 
Draugai? Giminės?

Kas, jeigu ne Mama? 
k Kambarėlyje aštuntajame aukšte 
r Malaja Gruzinskaja gatvėje, Maskvoje, 

viskas taip, kaip buvo jam esant 
gyvam. Senovinis sieninis Karelijos 
beržo laikrodis svetainėje sustingęs 
teberado 4.10 val. Čia 1980 m. liepos 
25 dieną, auštant, sustojo Vladimiro 
Vysockio širdis.

Dabar sūnaus bute gyvena jo 
mama Nina Vysockaja, darbo 
veteranė, vokiečių kalbos vertėja.

Svetainėje - Vladimiro nuotraukos, 
knygos ir leidiniai apie šį menininką, 
kurj pažįsta daugelyje šalių.

- Jis buvo įdomus vaikas. Anksti 
pradėjo kalbėti. Pirmoji frazė, kurią 
jis kartą vakare stovėdamas verandoje 
pasakė, buvo: "Žiūrėk, ten mėnulis” . 
Būdamas dviejų metų, jau mokėjo 
daug eilėraščių ir labai iškilmingai 
ju o s  deklam uodavo , būtinai 
užsilipdamas ant kėdės. 1941 metų

•. liepą (Volodiai tada buvo treji)
• bombardavimo metu slėptuvėje, 

susiradęs aukštesnę vietą, jis 
deklamavo eiles apie karą.

Kartą po vieno tokio "pasirodymo” 
prie manęs priėjo pagyvenęs vyras 
ir, pabučiavęs man ranką, pasakė: 
"Ačiū už "sūnų", - prisimena mama.

Ji viską prisimena: ir kaip sūnus, 
pirmojo kurso statybos fakulteto 
studentas, visą naktį braižęs, rytą 
apipylė brėžinį tušu ir pasakė: Viskas! 
Šitame ins titu te  aš daugiau 
n es im o kys iu !” , ir kaip savo 
septynioliktajam gimtadieniui paprašė 
padovanoti jam gitarą...

- Tu, mama, nesijaudink, kad aš 
nebūsiu inžinierius. Bet ateis diena, 
kai tu, pamačiusi mane scenoje, labai 
norėsi salėje šalia tavęs sėdinčiam 
nepažįstamam žmogui pasigirti: tai 
mano sūnus, - pasakė tada Vladimiras.
- ir tau dėl manęs niekada nebus 
gėda

Taip prasidėjo kelias paskui savo 
svajonę: teatro studija, po to darbas 
teatre, kine, kelionės po savo šalį ir j 
užsienį. Rašė scenarijus, prozą, 
daugybę dainų. Jų parašyta ne šimtas 
ir ne du.

Rašydavo Volodia naktimis, nes 
dienos nebeužtekdavo. Niekada 
nenueidavo miegoti anksčiau negu 
ketvirtą  va landą  ryto, - kol 
neišmatuodavo žingsniais visų namų 
su pieštuku rankoje, ieškodamas 
dainai žodžio ar ritmo. Nenupirkti, 
nepameluoti tai buvo žodžiai, teisingi 
iki skausmo. Bet nereikėjo jo Tėvynei 
tokio dainiaus. Ir jo  širdies nereikėjo. 
Tauta jį pamėgo ir mylėjo, bet nebuvo 
vietos jo knygai šalia kitų, jam taip ir 
neteko išvysti atspausdinto savo 
p irm o jo  e ilė rašč io . Bet buvo

magnetofono juostos, - jas žmonės 
persirašinėjo, perduodavo vieni 
kitiems, jo klausydavosi susibūrę 
vakarais. Tik niekas jo dainų 
nedainuodavo, nes buvo neįmanoma 
pakartoti nei Volodios išraiškingo 
balso, nei dainavimo manieros...

Tėvynei jo  nere ikė jo. Kiek 
nesuvaidintų, kiek neįvykusių koncer
tų! Jemeljano Pugačiovo rolei V. Vy
sockis taip pat ''netiko", nors išlikusios 
bandymų nuotraukos byloja, kad 
būtent jis vienintelis buvo tarsi įsikūnijęs 
sukilėlių vadas... Vos neverkė tada 
V. Vysockis, sužinojęs, kad jam J. 
Pugačiovo suvaidinti neteks

ü  juk film a s  ‘ ‘Jem eljanas 
Pugčiovas" šaukė imtis kirvio prieš 
valdžią. Ar buvo galima atiduoti šią 
rolę tokiam stipriam ir įtaigiam aktoriui, 
kaip V. V ysock is , tu rinč iam  
nepakartojamo tembro balsą ir jėgą? 
O ir be jo pastatytas šis filmas buvo 
laikomas pavojingu ir pasmerktas 
penkiolika metų dulkėti lentynose.

1987 metais pasirodė Marinos Vladi 
knyga "Vladimiras, arba nutrauktas 
skrydis", kuri papasakojo apie jos 
vyrą Vladimirą Vysockį jr leido suvokti 
tai, kas vyko toje uždaroje tarybinių 
žmonių, bendrijoje, kur rutuliojosi 
audringas ir lemtingas šio aktoriaus, 
dainininko ir poeto likimas.

Nustėrę skaitėme apie Vladimiro 
skrydžius ir nuopuolius, apie jo 
santykius su šeima ir negalėjome 
patikėti: "Argi taip galėjo būti?”  Bet 
genijui viskas atleidžiama...

įsižeidę jo sūnūs Arkadijus ir Nikita, 
be galo panašūs j savo tėvą išvaizda, 
balsu, net judesiais, nenorėjo 
pripažinti, kad Marina rašo tiesą.

V. Vysockis labai mylėjo savo 
sūnus, su kuriais jam buvo leista 
bendrauti tik paskutiniaisiais jo 
gyvenimo metais. O vis tiek jie nuėjo 
tėvo keliu: Nikita - "Sovremeniko-H" 
aktorius, Arkadijus studijavo ir baigė 
režisūrą Volodia be galo mylėjo savo 
mamą ir labai norėjo, kad jį suprastų 
tėvas, deja, po karo sugrįžęs ne į 
savo namus.

Kam dabar besistengti iš Volodios 
padaryti antžmogį, be klaidų, be 
silpnybių? Bet jis buvo genijus, nors 
poetas Evtušenko kartą ir leido sau 
išsireikšti, kad V. Vysockis buvęs 
nekoks poetas. (Ar neteko mums 
girdėti išpuikusių ir pavydžių plunks
nos brolių išsireiškimų, kad ir mūsų 
B. Brazdžionis - ne poetas?) Marina 
parašė tiesą. Apie menininką, kurio 
nepripažino valstybė, bet kurj mylėjo 
tauta, kurio tragedija - tik dalelė, tik 
puslapis mūsų visų nesenos praeities.

Rytoj V. Vysockiui būtų sukakę 58 
metai. Rodos, tik gyvenk ir gyvenk... 
Apie ką ir kaip jis būtų dainavęs 
šiandieną, niekada nebesužinosime, 
parengė Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

Nerimsta 
gyvulių vagys

JONIŠKIS. Nerimsta gyvulių 
vagys. Šį kartą jų veiklos zona - 
Skaistgirio apylinkėje. Iš Stanelių 
fermos pagrobtas 100 kg veršis; 
praėjus trims dienoms, iš Alsių 
karvidės pavogti du veršiai. Abiem 
atvejais paskersti netoliese; panašu, 
kad darbavosi tas pats asmuo. O 
sargų kaip nebuvo, taip ir nėra.

* Vagiami ne vien gyvuliai, tinka 
ir paukščiai. Sausio dešimtosios 
naktį iš Bružo kaimo gyventojos D. 
B. ūkinio pastato, išplėšusdurų už
raktą, pavogtos aštuonios antys, 
kalakutas ir dvi vištos. Padaryta 
250 litų žala. Kitoje rajono pusėje - 
Beržininkų kaime - paukštienos mė
gėjas "priglaudė" penkias V. S. 
vištas.

* Žemės ūkio bendrovėse vis 
dar yra ką vogti. Tai liudija ir 
praėjusios savaitės įvykiai. Iš 
Budraičių ŽŪB Skaistgirio dirbtuvių, 
nupjovus spyną, sausio dešimtąją 
pagrobti du vandens siurbliai, 
aštuoni elektros va rik lia i ir 
akumuliatorių kroviklis. Bendrovei 
padaryta 3940 litų materialinė žalia.

Avarija 
geležinkelio 

stotyje
RADVILIŠKIS. P irm adienio 

vakare geležinkelio stotyje įvyko 
avarija Kuro cisterna atsitrenkė į 
kitą bąstatą ir buvo pramušta Išsiliejo 
kuras. Pastebėjus nelaimę, cisterna

buvo nutempta į betoninę kuro 
surinkim o duobę, kur kuras 
perpumpuotas. Manoma, kad iš 
šešiasdešimties tonų cisternoje 
buvusio kuro išsiliejo ne daugiau kaip 
trys tonos. Gamtos apsaugos 
ministerija informavo, kad bauda 
Radviliškio geležinkelio stočiai bus 
didesnė negu šimtas tūkstančių litų. 
Šiaulių priešgaisrinės apsaugos 
pareigūnams Radviliškio geležinkelio 
stoties darbuotojai apie avariją 
nepranešė, nors turėjo tai padaryti.

ŽEMES ŪKIS

Jomarkas
RADVILIŠKIS, Pirmąjį sausio 

sekmadienį turguje buvo parduodami 
arkliai. Ūkininkai siūlė per pusę šimto 
darbinių arklių. Jomarke nebuvo daug 
žmonių. Žirgų nupirkta nedaug, nors 
nebuvo jie tokie ir brangūs. Suaugę 
darbiniai arkliai kainuoja nuo 2,5 tūkst. 
iki 3 tūkst. litų. Poni kainuoja per 800 
litų, bet tai tik dekoratyvinis arkliukas.

Paminklas 
Kalančiuose

RADVILIŠKIS. Netoli Pašušvio 
yra Kalančių viensėdis. Ten stovi 
didelis akmuo. Aplinkinių kaimų 
žmonės prieš ketvertą metų ant ten 
stovėjusiojo akmens pastate kryžių, 
prikalė lentelę su užrašu, kad šis 
akmuo skirtas Laisvės gynėjams 
pagerbti. Dabar kiekvienais metais 
Sausio 13-osios išvakarėse iš 
Pašušvio renkasi žm onės 
žuvusiesiems už nepriklausomybę 
pagerbti. Šiais metais Sausio 13- 
osios m inėjim as Pašušvio 
bažnyčioje prasidėjo Šv. Mišiomis. 
Po to visi nuvyko prie akmens, kur 
sugiedojo himną, - taip žmonės 
paminėjo, prisiminė žuvusiuosius.

KITI ĮVYKIAI

KULTŪRA

Vacys Vaivada - 
istorijos daktaras

TELŠIAI. Buvusiajam "Alkos" 
muziejaus darbuotojui Vaciui Vaivadai 
už mokslinį darbą “ Reformacija 
Žemaitijoje XVI amžiaus antroje 
pusėje" suteiktas humanitarinių 
mokslų krypties istorijos srities daktaro 
laipsnis. V. Vaivados darbo vadovas 
- iš Telšių kilęs istorijos mokslų 
daktaras docentas A. Bumblauskas.

Dabar Vacys Vaivada dirba 
Klaipėdos universitete.

Turgaus kainos
TELŠIAI. Praėjusi šeštadlenj 

turguje kainavo
1 1 pieno - 0,700,80 Ll; 1 1 grietinės

- 6 Lt; 0,5 kg varškės - 2,60 Lt; 10 
naminių kiaušinių - 3 Lt; šviežia 
kiauliena: 1 kg lašinukų - 5,80 Lt; 1 
kg šoninės-6,80 Lt; 1 kg nugarinės 
-14 Lt; 1 kg rūkytų lašinukų - 9 Lt; 1 
kg rūkyto kumpio - 12-14 Lt; 1 kg rū
kytos nugarinės -19 Lt; 0 ,51 medaus
- 6 Lt; 1 kg obuolių - 2,5-3 Lt; 1 kg 
šviežių kopūstų - 0,50 Lt; 1 I raugintų 
kopūstų -1,70 Lt; 1 kg morkų -1 Lt; 
paršelis - 50 Lt; veršelis -120 Lt; 50 
kg miežių - ię  Lt; 50 kg kombinuotųjų 
pašarų - 21 Ll; pašarinių šakniavaisių 
maišas -12 Lt; beržinė šluota -1 Lt; 
pintinė-5  Lt; kiemsargis šuo - 15Lt; 
kilmingas šuo -100 Lt; 1 kg verptų 
vilnonių siūlų -1 5  Lt.
Paruošė Vida SIMONAITIENĖ

PRAEITĮ PRISIMINUS
Gediminas BUDGINAS
Nutarus, kad rinkimai į savival

dybes bus surengti ankstyvą pavasarį, 
politinis procesas, be abejonės, 
pagyvės, aštrės politinė kova, partijų 
konkurencija. Sunku prognozuoti, 
kaip j šį reikšmingą valstybės 
gyvenimo įvykį įsijungs visuomenė. 
Juk daugumai žmonių šiuo metu 
svarbiausias rūpestis - kaip pragyventi 
žiemą, toliau mažėjant pajamoms 
bei d idėjant 
išlaidoms.

Skaitytojams, 
manau, turėtų 
būti įd om u 
sužinoti, kaip 
vyko rinkimai į 
s a v iv a ld y b e s  
t a r p u k a r i o  
L i e t u v o j e .
Suprantama, tai 
n e p a ly g in a m i 
dalykai, nes 
Š ia n d ie n in ė s  
Lietuvos sankloda visiškai kitokia. 
Nepaisant to, tokie rinkimai Lietuvoje 
vyko ir anuomet, todėl dabar nebloga 
proga kai ką iš tos praeities prisiminti.

Savivaldybių rinkimai tarpukario 
Lietuvoje vyko 1924, 1931 m. Ypač 
įdomūs savivaldybių rinkimai, jvykę 
1931 m. birželio 15 d., likus lygiai 
devyneriems metams iki okupacijos 
pradžios.

Pavyzdžiui, valstiečiai liaudininkai 
ir socialdemokratai nutarė rinkimuose 
nedalyvauti ir juos boikotuoti dėl tos 
pačios priežasties: kad jie nebus de
mokratiški ir juose galės dalyvauti tik 
turtingesnieji miestų sluoksniai. Teigta, 
kad rinkimų sistema atima rinkimų 
teisę daugumai gyventojų. Taip pat 
nepritarta nuostatai, kad savivaldybės 
privalo paklusti valstybės adminis
tracijai, kuri turi teisę skirti ir atleisti 
burmistrus, anuliuoti savivaldybių 
sprendimus, keisti vietinį biudžetą.

Tad opozicinės partijos šiuose 
rinkimuose nedalyvavo.

Rinkimų kampanija vyko be 
didesnės agitacijos, priešrinkiminio 
judėjimo. Kiek karščiavosi tik patys 
kandidatai ir jiems artimi žmonės..

Pagal tuometinį Savivaldybės 
įstatymą, miesto tarybą turėjo teisę 
rinkti mieste gyvenąs Lietuvos pilietis,

turintis ne mažiau kaip 24 metus, 
jeigu jis “ moka nekilnojamojo turto 
arba prekybos, arba pramonės, arba 
amato asmens pajamų bei buto 
savivaldybės mokesčius ir jei jis yra 
valstybės arba savivaldybės įstaigos 
tarnautojas” . Miesto burmistrą (pagal 
dabartinę terminologiją - merą) ir jo 
padėjėją apskrities viršininkas pristato 
tvirtinti Vidaus reikalų ministrui 
(Vyriausybei).

Gana charakteringai m iesto 
savivaldybės rinkimai vyko Žemaitijos

RINKIMAI Į MIESTŲ 
SAVIVALDYBES: 

1931 METAI

sostinėje Telšiuose. Nors mieste tuo 
metu gyveno maždaug 7.600 Žmonių, 
rinkimų teisę turėjo 1316 asmenų: 
908 lietuviai, 312 žydų, 7 rusai ir t.t. 
(Balsavo 1129). Pagal užimamą padėtį
- 749 butų nuomininkai, 217 pirklių ir 
pramoninkų, 170 valdininkų, 154 namų 
savininkai ir t.t. Miesto savivaldybės 
rinkimams pateikti penki kandidatų 
sąrašai. įdomu kad nepateiktas nė 
vienas partinis sąrašas. Pavyzdžiui, 
tautininkai dalyvavo butų nuomininkų 
ir visuomenininkų sąraše, kurj sudarė 
tautininkai ir keli nepartiniai kandidatai. 
Savivaldybių sąraše - vienuolika 
kandidatų: du valdininkai, banko 
direktorius, mokytojas, advokatas, 
notaras, daktaras, provizorė. Šalia 
lietuvių šiame sąraše galima aptikti ir 
kitų tautybių asmenų, pavyzdžiui, 
Gveldneraitė, Frejeras, Priferis. Namų 
savininkų sąraše - dešimt kandidatų: 
penki namų savininkai, du ūkininkai, 
malūnininkas, valdininkas. Dauguma
- lietuviai, bet yra ir Japertas, Krauz. 
Butų nuomininkų ir visuomenininkų 
sąraše - (dvylika kandidatų: gimnazijos 
d irekto rius, inžinierius, pašto  
viršininkas, agronomas, felčeris, 
darbo inspektorius. Suvienytųjų žydų 
sąraše - devyni kandidatai: keturi 
pirkliai, banko direktorius, advokatas,

farmacininkas. Suvienytųjų žydų 
ekonominiame sąraše - devyni 
kandidatai: septyni pirkliai, advokatas, 
mokytojas. Iš viso - 51 kandidatas 
Išrinkta dvylika tarybos narių. 
Rinkimuose į savivaldybę butų 
nuomininkai ir visuomenininkai 
(tautininkai) laimėjo dvi vietas, 
savivaldybės - keturias, namų 
savininkai - dvi, žydai - keturias. Pagal 
tautybę - septyni lietuviai, penki 
kitataučiai.

Atskirose Lietuvos vietose -
J o n a v o j e ,  
V i r b a l y j e ,  
U t e n o j e ,  
J u r b a r k e .  
U k m e r g ė j e ,  
V i l k a v i š k y j e  
rinkimus laimėjo 
t a u t i n ė s  
m a ž u m o s .  
L i e t u v i a i  
daugiausiai vietų 
įgijo Šiauliuose, 
M ažeik iuose, 
B i r ž u o s e ,  

Šeduvoje, Radviliškyje, Prienuose, 
Kretingoje. Net devyniuose provincijos 
miestuose žydai norėjo turėti savo 
tautybės burmistrus. Iš viso j miestų 
tarybas išrinkta 177 lietuviai, 123 žydai, 
dvylika lenkų, devyni vokiečiai, trys 
rusai. Kokia Lietuva - tokie ir rinkimai.

Pavyzdžiui, Kretingoje miesto 
savivaldybės tarybon išrinkti keturi 
dešinieji, keturi kairieji ir viską 
nusveriantis vienas žydas.

Telšiuose burmistru išrinktas 
lietuvis tautininkas. Žydai liko 
nepatenkinti, kad padėjėju tapo buvęs 
burmistras lietuvis, o ne jų atstovas.

Plungėje buvo panašiai: burmistru 
išrinktas lie tuv is  krikšč ion is  
demokratas, o žydai pareiškė: jei ir 
padėjėju bus išrinktas lietuvis, jie išeisią 
iš tarybos. Tuo tarpu Šiauliuose 
burmistru išrinktas lietuvis tautininkas, 
o jo padėjėju - žydas. Panevėžyje 
burmistru išrinktas prezidentienės 
brolis. Mažeikiuose bumistru išrinktas 
tautininkas, o padėjėju - žydams 
palankus asmuo.

Galima teigti, kad tarpukario 
Lietuvoje rinkimuose j savivaldybes 
politinė kova vyko ne tiek tarp partijų, 
kiek tarp lietuvių ir taip vadinamųjų 
tautinių mažumų.

AUŠROS ALĖJA



NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

nedidelė, ir galutinis rezultatas 
menkas. Ir veidas - be raukšlių.

Prancūzų kompozitorius D. 
Oberas visą gyvenimą buvo 
viengungis. Susitikusi jj karalienė 
Eugenija kartą paklausė, ar jis 
niekada nesigailėjo, kad nevedė.

- Niekad, Jūsų karališkoji 
didenybe, - atsakė D. Oberas. - 
Ypač dabar, kai pagalvoju, jog 
mano žmonai būtų jau daugiau 
kaip šešiasdešimt metų ir ji būtų 
ligota.

—  V a id in k , k a d  m es S| ta  su 
v o k  am e . A n a s  tip as  p a n a iu s  
I In te le k tu a lą ...

TAIKINYS

Antradienis, sausio 24 d.
LTV
21.05 val.
“ M eilės metas”
Filmo centre - vienos mažo 

miestelio šeimos istorija, amžinas 
kartų konfliktas. Ar turi teisę tėvai 
ignoruoti savo vaikų troškimus, už 
juos daryti sprendimus, galinčius 
nulemti visą jų tolesnj gyvenimą? 
Kartais toks tėvų elgesys gali sukelti 
nepataisomas tragiškas pasekmes...

Vaidina M. Higginsas, H. Foote, 
A. Plummer.

Trečiadienis, sausio 25 d.
LTV
19.50 val.
“ 9 am atai”
Tai TV muzikinis mokslo ir verslo 

žurnalas, kuris rengiamas jau devyni 
mėnesiai. Si laida • dvyliktoji.

Autoria i prim ins skaičiavimą 
pirštais. Jie yra girdėję moksljriinkus 
kalbant kad dar visai neseniai Čikagos 
grūdų biržoje kainą pasiūlymai ir 
klausimai būdavo pateikiami tik 
pirštais, nepratariant nė žodžio.

Kai Lietuvos verslininkams taip 
sunku, kas finansuos mokslą? Profe
sorius Feliksas Palubinskas, daktaras 
Vygintas Gontis ir Romualdas Broniu
kaitis siūlo pasinaudoti JAV mokslo 
organizavimo patirtimi.

Specialiai 9 amatų" žiūrovams 
groja Tomo Leiburo vadovaujamas 
ansamblis "Retro".

Žurnalisto Kazimiero š iau lio  
reportažas apie tai, kaip Biržų akcinė 
pieno bendrovė rūpinasi ne tik 
konkurencine gamyba, bet ir kaip po 
savo viešbučio stogu suburti miesto 
inteligentus.

Artėjant Lietuvos banko atkūrimo 
penkmečiui su žurnalo svečiu Viliumi 
Baldišių (kol kas ilgiausiai - 2 m. 7 
mėn. ir 10 d. - vadovavusiu šiam 
bankui), patyrusiu 3 interpeliacijas ir 
atsistatydinusiu, prisiminsime nacio
nalinės pinigų ir bankų sistemos 
kūrimo istoriją aukso grąžinimą Lietu
vai, 33-uosius gyvenimo metus, 
praleistus prokuratūroje ir teismo 
salėse, nuolatinį profesinį tobulėjimą...

Autoriai kviečia žiūrėti savo laidas 
ir jose dalyvauti. Drauge primena, 
kad "9 amatai" remia talentingiausius 
Lietuvos mokslininkus, sumaniausius 
verslininkus ir naujas idėjas!

Trečiadienis, sausio 25 d.
LTV
22.10 val.
"S a rpo  kuopa”
Vėl susitiksime su narsiuoju anglų 

arm ijos karininku Šarpu ir jo  
šauniaisiais šauliais. Si kartą jis 
priverstas ne tik kovoti su prancūzais, 
bet ir saugotis kito angių armijos 
karininko - seržanto Hakesmillo - savo 
seno priešo piktų kėslų...

Jeigu kam voži, tai vožk taip, 
kad greitai neatsikeltų: turėsi laiko 
apsidairyti ir pagalvoti, ką daryti 
toliau.

Jei sukčius apgauna sukčių, 
nuodėmės turbūt nėra.

Žmogui, skaičiuojančiam laiką 
minutėmis, šešiasdešimt kartų 
jo daugiau negu tam, kuris laiką 
matuoja valandomis.

Jei gyvenime pasirinksi 
nedidelį uždavinj, ir sėkmė bus

Žmonės kalba daug, nes 
liežuvis - daiktas, išaugęs 
drėgnoje vietoje.

Žmogus gali padaryti viską 
kol ko nors nepradeda.

Žmonės lyg ir protingesni už 
šunis, o pasižiūrėkite, ar maža jų 
taip be reikalo iki mirties ir sėdi, 
pririšti virvute?

Žmonės paprastai šaiposi iš 
to, ko patys nesugeba suprasti.

Žmonės blogesni, negu nori 
pasirodyti, ir geresni, negu 
atrodo.

Žmonių ginčai nesitęstų taip 
ilgai, jeigu visa kaltė būtų vienoje 
pusėje.

parinko 
Pranutė ŽU KAITYTĖ

§ |  druskos.
Pupas išbrinkinti ir gerai išvirti,

BIČIŲ KORYS У

MIŠRAINĖS SU  
RIEŠUTAIS

BUROKĖLIŲ
MIŠRAINĖ

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, sausio 24 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Sveika, 

Prancūzija. 17.05 Kalbos viktorina 
"Moki žodj - žinai kelią". 18.00 Žinios. 
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Laida lenkų kalba. 19.35 
Nėra to  blogo, kas neišeitų j gerą. 
19.45 Partijų studija. 20.30 Panorama
21.05 F. "Meilės metas". 22.35 Toks 
gyvenimas. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 
Arina ir "Veto bank".

Lltpoliinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F. "Laukinė 

rožė". 14.52 Naujienos. 15.00 
Koncertas. 15.30 Tarp mūsų kalbant. 
15.52 Naujienos. 16.00 Džemas. 16.20 
F. "Elen ir vaikinai". 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17.00 Senos aikštės pas
laptys. 17.30 Mįslė. 17.40 Dokumentai 
ir likimai. 17.52 Naujienos. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė". 
18.50 Tema. 19.45 Muzika. 20.00 
Laikas. 20.40 Iš pirmų ranku. 20.50 
F. "Trys vasaros akimirkos . 21.30 
F. "Tora Tora Tora". 22 52 Naujienos.
23.00 Filmo tęsinys. 23.52 Spaudos 
ekspresas. 24.00 Filmo tęsinys.

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 TV serialas "Džonas Rosas". 1 
d. 10.00 Muzika. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Paslaptinga kelionė". 11.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.00 Vaidy
binis filmas "Didysis pasivaikš
čiojimas". 13.05 Muzika. 14.30 Tele
tekstas. 14.55 Anglų kalbos pamokėlė.
15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 Pa
saulio futbolo taurė. 7 d. 16.30 Muzika.
17.00 Vaidybinis filmas "Didysis 
pasivaikščiojimas" 2 d. 18.30 Anima
cinis filmas. 18t55 Anglų kalbos pa
mokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Anonsai, muzika.
21.30 Vaidybinis filmas “ Saulėlydis” .
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Trečiadienis, sausio 25 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas ivtas. 8.30 Int. 

videožumalas "Didžiojoje Britanijoje".
17.05 Būtovės slėpiniai. 17.50 TV 
filmas "Nuo ledkalnio pasižvalgius".
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
va ikam s. 18.50 Žinios. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.15 TV filmas 
"Skriskit baltieji balandžiai” . 19.509 
amatai. Žurnalo svečias - V. Baldišis.
20.30 Panoramą 21.05 Krantas. 2210 
F .1 Šarpo kuopa". 23.10 Vakaro žinios. 
23.25 Filmo tęsinys.

LltPolilnter TV

7.00 Ryto ratas. 9.05 F. "Laukinė 
rožė” . 14.52 Naujienos. 15.00 Vaikai 
vaikams. 15.52 Naujienos. 16.00 Tin 
tonik. 16.20 F. "Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 Eteryje 
tarpvalstybinė TVR kompanija "Mir". 
17.40 Kas yra kas. 17.52 Naujienos.
18.00 Piko valanda. 18.25 F. "Laukinė 
rožė". 18.55 Kino panorama. 19.45 
M uzika. 20.00 Laikas. 20.40 
Monologas. 20.50 F. "Trys vasaros 
akimirkos". 21.35 F. "Nuostabus 
vizitas". 22.52 Naujienos. 23.00 Filmo 
tęsinys. 23.40 Autošou. 23.52 
Spaudos ekspresas.

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 TV serialas "Westgate II". 10.30 
Vaidybinis filmas "Saulėlydis". 12.00 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.05 
V a idyb in is  film as "D idys is  
pasivaikščiojimas". 2 d. 13.10 Muzika
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Deutsche Welle. 17.00 
Vaidybinis filmas "Tarzano kerštas’ 
18.30Animacinisfilmas. 18.55£nglu 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Anonsai, muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.OOŽinios. 21.15TELE- 
3 informacija 21.30 Vaipybinis filmas 
"Corregidor". 22.45 Žinios. 23.00 
Muzika. 24.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, sausio 24 d.
7.30 Sovijaus horoskopas 7.35 

"Taip sukasi pasaulis” . 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda 9.55 Ekorykštė.
19.00 Pirk, parduok, informuok. 19.10 
Žinios 19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius". 20.00 "Juoda-balta". 20.20 
Tautininkų žinios. 20.30 "Nakties riba".
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 "Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
22.30 Kelio policijos informaciją 2240 
F. "Afroditės projektas” . IV d. 23.40- 
1.10Rodo"Filvas". F. “ Šimtas dienų 
Palerme".

Trečiadienis, sausio  25 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 “Nakties 
riba” . 9.00 CNN valanda 9.55 "Juoda- 
balta". 19.00 “Pirk, parduok, informuok”. 
19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga. 
19.35 Teležaidimas vaikams. 20.00 
"Už kam po.,." Senų anekdotų 
devintukas. 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21 05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. "Afroditės projektas". V. d.

atšokusią žievelę nulupti, smulkiai 
sukapoti ir truputėlj paskrudinti su 
druska (druska turi būti smulki). Visus 
produktus sudėti j dubenj ir gerai 
išmaišyti.

KOPŪSTŲ MIŠRAINĖ
Kopūsto galvutė, 100 g razinų, 

100 g lazdyno riešutų, nedidelė 
citrina, 4 šaukštai aliejaus, 
žiupsnelis druskos.

Kopūstą smulkiai supjaustyti, 
razinas nuplauti ir išmirkyti, riešutus 
smulkiai sukapoti. Viską išmaišius 
išspausti citrinos sultis. Produktus 
sudėti j dubenį ir vėl gerai išmaišyti.

1 raudonasis burokėlis, 2 
morkos, 100 g pupelių, 100 g 
graikinių riešutų, 3 šaukštai aliejaus, 
citrinos rūgšties, druskos, 
prieskonių pagal skon|.

Burokėlj ir morkas gerai išvirti, 
nulupti ir sm ulkiai supjaustyti. 
Išmirkytas pupeles minkštai išvirti. 
Riešutus smulkiai sukapoti. Visus 
produktus sudėti j dubenj ir gerai 
išmaišyti.

MORKŲ MIŠRAINĖ
500 g morkų, 1 šaukštas medaus, 

150 g graikinių riešutų, 100 g razinų, 
3 šaukštai aliejaus, 1 citrina.

Žalias morkas nuskusti ir gerai 
susmulkinti, razinas nuplauti ir 
išmirkyti. Riešutus sukapoti, citriną 
sutrinti su visa žievele. Viską sudėti j 
dubenj ir gerai išmaišyti.

2 stiklinės miltų, 5 kiaušiniai, 
stiklinė cukraus, stiklinė medaus,
1 kg taukų (virimui).

Miltus persijoti, Įmušti kiaušinius, 
suminkyti ir iškočioti tešlą Supjaustyti 
mažais gabaliukais. Taukus sudėti j 
puodą, statyti ant ugnies. Jiems 
užvirus, sumažinti ugnj ir dėti tešlos 
gabalėlius. Parudusius kiaurasamčiu 
išgriebti j dubenj.

Stiklinę cukraus ir stiklinę medaus 
supilti j nedidelj puodą, pavirinti 12- 
15 min (kol pradės tirštėti). Šiuo sirupu 
užpilti išvirtus kukuliukus, išmaišyti 
mediniu šaukštu. Medinę lentą ‘y  
pašlakstyti vandeniu, ant jos dėti masę. 
Galima paslėgti kita lentele. Pjaustyti 
tik ataušusią (šaltai laikyti apie 4 val.).

PUPŲ MIŠRAINĖ
2 stiklinės didžiųjų pupų, 2 stiklinės 

džiovintų ųbuolių, 100 g lazdyno 
riešutų, 4 šaukštai aliejaus, žiupsnelis

RYŽIŲ MIŠRAINĖ
1 stiklinė ryžių, 100 g razinų, 

100 g graikinių riešutų, 3 Šaukštai 
aliejaus, 100-150 g rūkytos 
paukštienos (arba viena šlaunelė), 
druskos, Įvairių prieskonių pagal 
skonĮ.

Ryžius biriai išvirti, razinas nuplauti 
ir pamirkyti, riešutus smulkiai sukapoti. 
Paukštieną supjaustyti mažais 
gabaliukais. Paruoštus produktus 
sudėti j dubenj ir gerai išmaišyti.

PAPRASTASIS
TORTAS

200 g sviesto, stiklinė cukraus,
2 šaukštai kakavos, kiaušinis, 0,5 
kg pirktų sausainių, stiklinė riešutų,
0,5 stiklinės razinų, pakelia 
valnilinlo cukraus.

Sviestą išlydyti, užvirinti. Maišant 
sudėti cukrų, kakavą. Kai vėl viskas 
užvirs, nukelti nuo ugnies, ataušinti.
Po to jmušti kiaušinj, suberti 
sutrupintus sausainius, riešutus, 
razinas, vanilinj cukrų. Viską sumaišyti 
ir supilti j sviestu išteptą bei y  
džiūvėsėliais pabarstytą formą. 
Palaikyti šaltai, tik tada pjaustyti.

VYNIOTINIS SU 
LAZDYNO RIEŠUTAIS
0,5 kg aukščiausios rūšies 

kvietinių miltų, 150 g cukraus, 2

ŠVENTINIS TORTAS
400 g šviežios varškės, 3 tryniai,

250 g sviesto, 125 g cukraus 
pudros, lazdelė vanilės, 100 g 
razinų, pilna stik linė grietinėlės, 
citrinos žievelė, žiupsnelis druskos, 
uogienės papuošimui.

Varškę ištrinti arba permalti. 
Mediniu šaukštu įmaišyti trynius (po 
vieną), cukrų, vanilę, grietinėlę ir 
druską. Kai masė pasidarys vientisa, 
suberti razinas ir sumaltą citrinos 
žievelę. Viską sudėti j formą ir šaltoje 
pa ta lpo je  pala ikyti 10-12 val. 
Paduodant j stalą, papuošti uogiene.

kiaušiniai, 0,251 pieno, 30 g mielių, ^
1 pak. valnilinlo cukraus, 100 g 
lazdyno riešutų branduolių.

Užminkyti mielinę tešlą ir palaikyti
šiltai, kol pakils. Paruošti riešutų tyrę: 
išlukštentus branduolius keletą
minučių palaikyti karštoje orkaitėje, ą
kad lengviau nusiluptų luobelė. 
Sumalti mėsmale, suberti Į dviejų 
kiaušinių išplaktus su cukrumi 
baltymus. Viską gerai išmaišyti ir sudėti 
ant vieno cm storio lakštu iškočiotos 
tešlos. Lakštą susukti ir dėti ant 
riebalais pateptos skardos. Palaikyti 
šiltoje vietoje, kol pakils.

Kepti įkaitintoje 180-200 laipsnių 
orkaitėje apie 40 min.

/ГГ

TAI ĮDOM U
DVIRATIS - 

EKONOMIŠKIAUSIAS
Anglų fiz ikas S. Vilsonas 

apskaičiavo, kiek energijos išeikvoja 
gyvūnai arba transporto priemonės, 
kad jų svorio vienetas nukeliautų vieną 
km  Pasirodė, jog dviratis šiuo atžvilgiu 
yra ekonomiškiausias. Lentelė rodo, 
kas kiek kalorijų energijos sunaudoja 
vienam savo svorio gramui perkelti 
vieną kilometrą.

Pelė 40-90
Bitė 13
Malūnsparnis 3,5
Šuo 1,2
Balandis 1

1
0,8 

0,75 
0,5-0,7

Avis
Automobilis 
Žmogus 
Arklys 
Transportinis
reaktyvinis lėktuvas 0,6
Lašiša 0,4
Žmogus ant dviračio 0.15
Taigi dviratis - optimaliausia mašina 

energijai perduoti, - juo  važiuojant, 
silpniausieji žmogaus raumenys dirba 
palankiausiomis sąlygomis. Be to, 
važiuojant dviračiu, didesnė žmogaus 
organizmo dalis energijos neeikvoja 
Stovėdami mes jos kur kas daugiau 
išeikvojame.

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

Laikraštis  p latinam as A km enė je , 
Jo n išky je , K e lm ė je , P a k ru o jy je , 
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB 'Aušros alėja'.
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