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Jeigu esate vargšai, tai būkite vargšais?
Interviu su įdomiu žmogumi Kazimieru ALMINU 

apie verslą ir dar šį bei tą

Koresp. Ž inau , kad esate  
Kazimieras Alm inas. O dar?

K. Alminas. Nuo Kazimiero Almino 
tikrai jau nepabėgsiu. Galėčiau keisti 
profesiją, veiklos sritj... Šiaip esu tas, 
kuris gali išgyventi ir būti patenkintas 
savimi. Ir norėčiau būti ne priešu kitiems.

Koresp. Bet ta i nėra paprasta...
K. Alminas. Kad nesu priešu kitiems, 

piimiausia - tai mano vertinimas. Mane 
priešu numeris pirmas jau laikė sovietinis 
saugumas. Jie labai daug pastangų 
dėjo, kad nieko negalėčiau daryti. 
Todėl net tuometinius miesto vadovus 
buvo išsikvietę, kad manęs j darbą

nepriimtų. Nuo tada ir įpratau gyventi 
be maldavimų ir prašymų, kad padėtų 
išgyventi. Verčiausi savo jėgomis' 
Reikia mokėti save ginti, save išlaikyti 
be kažkieno malonės, neštai iš tavęs 
reikalauja tinkamo paklusnumo ar 
tarnavimo.

Koresp. Dauguma žmonių tiesiog 
pasimetę. Nesugeba pasirūpinti 
savimi. Nežino, ko reikėtų griebtis.

K. A lm inas. Pirmiausia reikėtų 
atsikratyti kalinio sindromo. Tas, kuris 
yra ilgai buvęs kalėjime, vėl j jį sugrįžta. 
Tas, kuris ilgai buvo socialzme, pradeda 
norėti to  paties: kad kas nors šiek 
tiek duotų valgyti, šiek tiek duotų 
darbo, kad nereikėtų už nieką atsakyti. 
Kodėl? Jis nemoka būti laisvu. Sakyčiau, 
pirmiausia reikia norėti, mokėti ir 
pasiruošti būti laisvam. Po to jau 
galima mąstyti, kad turi galvą, rankas 
ir ką su jom is galima padaryti kitiems 
žm onėm s, Ž m ogus visuom et 
vertinamas pagal jo  darbą. Net 
sunkiausiais KGB laikais, kai neleido 
dirbti, ir tai buvo galima rasti užsiėmimą 
Tarkime, liaudies meistro, kuriuo teko 
būti, "amatas” . Ir žmonės vertina tuos 
darbus, kuriuos padarai, ir džiaugiasi 
jais. Praktiškai galima įveikti tą sunkų 
pereinamąjį laikotarpį iš to socialistinio 
visuotino kalėjimo j normalų žmonių 
gyvenimą, nors ir nėra lengva. Tačiau 
tuo pirmiausia turėtų pasirūpinti 
vyriausybinės ir vietos valdžios 
struktūros. Štai kokia nors daugiavaikė 
šeima norėtų kuo nors verstis. J 
savivaldybę užėjus, galima tik 
užregistruoti savąjį verslą Tuo valdininko 
pareigos ir baigiasi. O visgi turėtų 
būti verslo planų bankas! Ir jeigu aš 
ko nors ketinu imtis, turėčiau turėti 
kur nueiti pasikonsultuoti. Ten pasiūlytų

verslo planą. Ir iš tų nedidelių lėšų, 
kurias skirtų žmogui verslo pradžiai, 
nebereikėtų mokėti bedarbio pašalpų, 
nebeliktų arba labai sumažėtų bedarbių. 
Tokių institucijų kaip verslo planų 
banko, jo organizavimo, sąlygų 
suda/ymo kol kas nėra. Tai visų mūsų 
bėda. Manyčiau, kad dabartinė 
Vyriausybė kiek sąmoningai, kiek 
nesąmoningai daro, kad augtų turtingųjų 
sluoksnis... O visi kiti? Verskitės, 
kaip išmanote? Jeigu esate vargšai, 
tai ir būkite vargšais, nes jums padėti 
niekas nesiruošia?!

Koresp. Ko grieb tis, je i valdžia 
nenori žmonėms padėti? Ar yra 
dar koks kelias?

K. Alminas. Be abejo, yra.
Koresp. M alonėkite pasakyti.
K. Alminas. Jeigu kelio jau nebėra 

jokio, tai pasidaro neįmanoma gyventi. 
Kelių yra. Ir nebereikia atsisakyti 
optimizmo. O keliai būtų bent du. 
Vienas - tai apsispręsti ir nebūti pasyviu 
dėl valdžios. | valdžią reikėtų rinkti 
tokius piliečius, kurie neapsimeta 
žmonių rūpinimusi, žodžiu, rinkti ne 
avinėlius vilko kailyje. Jau reikia mokėti 
atskirti, kur melas, apgaulė ar klasta. 
O apgaudinėjimas jau prasideda 
vaikystėje, kai mažas žmogus 
pasiduoda apgaudinėjamas. Tuomet 
ir pats apgaudinės. Tą reikėtų žinoti, 
pasirenkant valdžias. Kadangi valdžios 
pasirinkimas yra negreitas procesas, 
o gyventi reikia šiandien, tokiu atveju 
reikėtų nenuleisti rankų ir kurti savo 
verslą. Tą ir skatinčiau, nes nėra nė 
vieno žmogaus, kurs nemokėtų ko 
nors dirbti. Reikėtų burtis, konsultuotis, 
išsireikalauti iš mūsų valdžios paramos. 
Šiauliuose yra Kauno technologijos 
universiteto filialas, kur ruošiami verslo

specialistai. Studentai yra parašę verslo 
plano darbų... Aišku, būtų puiku, kad 
atsirastų organizatorius. Aš, Katalikų 
verslininkų sąjungos pirmininkas, ketinau 
tą daryti. Per spaudą kvietėme žmones. 
Gailą kad labai mažai atėjo. Dar liūdniau, 
kai žmogui kas nors nepavyksta, jis 
išsyk nuleidžia rankas. Buvome 
pasikvietę vieną iš verslo įstatymų 
ruošėjų ir, sakyčiau, dorą valdininką 
Albertą Šimėną. Jis šiuo metu kaip tik 
ruošia naują įstatymą, tinkantį verslui. 
Jis pažadėjo paramą, kad būtų 
skatinamas smulkus ir vidutinis verslas, 
nes be šito Lietuva nueis "bananų" 
respublikos keliu.

Koresp. Esate labai drąsus 
žm ogus. Štai sėdim e prie ž id in io  
arbatinėje "Tik čia". Skamba klasikinė 
muzika Ir... nesijaučia alkoholio tvaiką 
Graži idėja, nes Š iauliuose - ne tiek  
daug (staigų, kuriose neprekiaujama 
alkoholiu. Kaip sekasi ją (gyvendinti?

K. Alminas. Taip, mūsų arbatinė 
skiriasi nuo daugelio kitų. Pirmiausia 
jos pelnas skiriamas blaivystei Šiaulių 
mieste ugdyti. "Tik čia" - blaivystės 
sąjūdžio kavinė. Prekybininkai porino, 
kad jeigu neprekiausime alkoholiu, 
bankru tuosim e. Kol kas 
nebankrutuojame, nors tenka mokėti 
už patalpas. Mano charakteris toks: 
neiti lengviausiu keliu. Pinigų galima 
gauti (vairiu būdu, pradedant nuo nedorų 
darbų, kai galima iš kažko atimt arba 
pradėti tarnauti nusikalstamoms 
struktūroms, kurios gerai apmoka. 
Tačiau, norint išlikti savimi, vertingiau 
pasirinkti mažiau pajamų ir būti 
laimingesnių. Jeigu Lietuva bandys 
gyventi tik iš alkoholio, jos neliks. 
Užsiimdami kažkokiu verslu, turime 
galvoti ne tik apie savo kišenę, bet ir 
apie Lietuvos žmones: brolius, seseris, 
draugus, kurie yra šalia mūsų ir po 
mūsų gyvens.

Koresp. Teko g ird ė ti, kad 
bendravote su (domiais žmonėmis. 
Kas jie?

K. A lm inas. Sunku net (vardinti, 
su kuo teko bendrauti. Kai kurių pavardės

daugeliui ne ką ir pasakys. Tai žmonės, 
kurie kovojo už Lietuvą, buvo jai 
pasišventę. Dabar valdžioje jų nėra 
nė vieno. Jie aukojosi dėl kitų, kad 
būtų visiems gerai. T joško laisvės ir 
doros visiems žmonėms. Beje, visi 
paliko šiek tiek šešėlyje. Be to, turėjau 
galimybių skaityti knygas, kurių daug 
kas negalėjo gauti. Perskaičiau Antaną 
Paškų ir Racingerj, ir Franklj, Jungą ir 
apie kitus mokslininkus bei veikėjus. 
Todėl, matyt buvau tinkamas ir dėstyti 
aukštojoje tarybinėje mokykloje, nes 
supratau, kas yra vertybės, o priimti 
pseudovertybes už vertybes 
nebeįmanoma. Todėl ir kilo konfliktas 
su buvusia socialistine aplinką o dabar 
ir su atgimstančia. Norėtųsi, kad nebūtų 
pamiršti žmonės, kurie savyje turi 
meilės žmonėms, kad žmonės j valdžią 
atetų be neapykantos ir be noro praturtėti 
kitų sąskaita Man atrodo, kad didžiausia 
vertybė yra padėti kitam.

Koresp. O kaip prognozuotumėte 
Lietuvos likim ą?

K. Alminas. Aš ne pranašas ir ne 
aiškiaregis, kad galėčiau kažką tiksliai 
numatyti. Jeigu nesusirinksime tų 
vertybių, kurios tūkstantmečiais išliko 
vertybėmis, manyčiau, kad Lietuvoje 
ateities neturėsime. Nedeklaratyviai 
turėtume grįžti prie krikščioniškųjų 
vertybių. Griovėjai, kurie griovė 
bažnyčias, patys sugriuvo. Ir jeigu 
mes ir politinės struktūros nesirems 
krikščioniškomis vertybėmis, tikriausiai 
ilgai dar vargsime. Ar tas padaroma 
greitai? Nemanau, nes žmonėse dar 
labai daug pykčio. Dar yra viltis - per 
demokratiją žmonės galėtų rinktis ne 
turtą ne tuos, kurie už didelius pinigus 
pasamdyti... Ir jeigu žmonės atkreiptų 
dėmesį į ne masiniu tiražu leidžiamus 
laikraščius ir kai kurias radijo laidas, 
kur nesityčiojama iš žmogaus, tuomet 
geriau susiorientuotų ir spręstų savo 
likimą žymiai protingiau nei iki šiol.

Koresp. A č iū  už s tiprinančius  
žodžius.

Kalbėjosi Birutė 
KYBARTIENĖ

pažinim o ašis
Viešėdamas Briuselyje ir patekęs 

į priėmimą pas Belgijos karalienę, 
mūsų Prezidentas prisiminė jaunas 
dieneles: “ Oi, koks trumpas karalienės 
si|onas!" (?) Grįžus namo, metiniame 
pranešime atsirado tezė: "(...) nėra 
rė kiamos erotinių leidinių spausdinimo, 
pardavinėjimo, demonstravimo per 
televiziją videosaioriuose ir kincteatruose 
tvarkos". Recenzuodami dokumentą, 
galime drąsiai įžvelgti DDP politikos 
dvilypumą bei... rinkiminių pažadų 
nevykdymą. Piramidės viršūnėlė ne į 
Rytus žiūri (kaip žadėjo!), o į Vakarus 
dairosi. Turi užsienis įtakos mūsų 
valstybės vidaus gyvenimui!

Pastarosiomis dienomis Lietuva 
svarsto ir aptarinėja du vidaus politikos 
akcentus: Prezidento A. Brazausko 
metinj pranešimą bei opozicijos lyderio 
Vyt Landsbergio iškeldinimą iš darbo 
kabineto Seime, (domu, ar ateinančiųjų 
metų ataskaitoje bus paminėtas signatarų 
vado iškraustymas? Ir kaip jis bus 
traktuojamas • kaip milžiniškas

pasiekimas ar kaip mirtina klaida?
Kirbinamas bei terorizuojamas 

tarptautinio lygio politikas, Seimo narys 
profesorius Vytautas Landsbergis 
Prezidento metinį pranešimą įvertino 
gana santūriai, esą “ girdėjome partinį 
pranešimą” .

Jame nė žodžio neužsimenama 
apie gyventojų nuskurdinimo problemą: 
nuvertėjusius indėlius bei neindeksuoto 
turto "privatizaciją". Opozicijos lyderis 
elegantiškai stebisi, kad apipavidalinimo 
požiūriu solidžiame veikale tik vos 
vos užsimenama, jog  yra kažkur 
kažkokia valdininkų korupcija.

Pasvajokime, apie ką metinio 
pranešimo recenzijoje rašytų ponas 
profesorius, jei, tarkime, A. Brazauskas 
Seimo tribūnoje būtų prisipažinęs: 
"Taip, teisus "Veido” žurnalo vyr. 
redaktorius Valdas Vasiliauskas 
Blokados metu man, valdžios vyrui, 
pavyko aprūpinti giminę trobelėmis. 
O kai tapau Prezidentu, tai 8 ha tėvo 
žemės galiu be vargo atsirėžti ten, 
kur noriu...”  Kai visa Lietuva tampa 
tėvonija, galima žemelės atsimatuoti,

kur širdis geidžia. Galima “ n" namų 
pasistatyti arba net j draustinio ramybę 
kėsintis. Visą Radvilų dvarą galima 
dailiai "prichvatizuoti" tik už 12tūkst. 
litų. Tiesiai - šviesiai ir labai praktiškai 
veikia "korupcija, valdininkų savivalė 
ir kiti panašaus pobūdžio negatyvūs 
reiškiniai". Pastaroji citata iš Prezidento 
metinio pareiškimo; aukštėliau pateikti 
pavyzdžiai - iš solidžių valdininkų 
gyvenimo. Tokia šandiena, anot A' 
Brazausko šventinio Vasario 16-osios 
pranešimo, "įkaitinta nuomonių 
įvairovės” .

Britanijos užsienio reikalų ministras 
Duglas Herdas atvyko į Baltijos valstybes 
pirmą kartą. Gal jam irgi įdomu, kodėl 
Lietuva "nesugebėjo pasinaudoti 
Šiaurės Tarybos Baltijos investicijų 
programa, kuri buvo patvirtinta dar 
1992 metais?"

Prasidėjo Japonijos ir JAV prekybos 
karas. Europa pavargo nuo buvusios 
Jugoslavijos kruvinojo konflikto. Graikai 
šiam valstybiniam dariniui paskelbė 
ekonom inę blokadą, o NATO 
ambasadoriai nutarė, kad bus pradėti 
oro antskrydžiai prieš serbus, jei nebus 
vykdomos paliaubų sąlygos. Pastarųjų 
niekas nepaiso, nes vėl žuvo vienas 
civilis asmuo. Prabilo ir Rusija. Ji 
reikš protestą Jungtinėms tautoms 
dėl šios NATO iniciatyvos.

Vasario 16-ąją Minske atidaryta 
Lietuvos Respublikos ambasada Ta 
proga surengtame priėmime dalyvavęs 
Seimo pirmininkas ir DDP "spykeris"
- šnekorius Česlovas Juršėnas 
prisiminė, kad kažkada buvęs.. 
"Litbelas". Šlovinga LKP istorija! 
Jokiomis nepriklausomybėmis iš 
valdžios vyrų smegeninių jos neištrinksi.

Išreklamuotasis žemdirbių streikas 
Lietuvoje nei slopsta nei plečiasi. Viena 
kėdainiškė ūkininkė mano, kad streftuoja 
vargšai ūkininkai. O tie, kurie prisiplėšė 
bendrovių turto, nė nemano protestuoti. 
Jiems nieko netrūksta. Net žinant, 
kad Lietuvos perdirbimo pramonė 
prasiskolino žemdirbiams 261,4 mln. 
litų. Jau ne už kalnų sėja, o  cukraus 
augintojai tebelaukia, kada A. 
Šleževičiaus Vyriausybė malonės atiduoti 
pernykštę 66 mln. litų skolą Yra užuominų, 
kad ponas premjeras j šį postą irgi iš 
perdirbimo pramonės atėjęs, todėl 
negali savų neremti.

"Agresyvaus nacionalizmo, rasizmo, 
sionizmo, neapykantos kitataučiams" 
pavojų įžvelgia Prezidentas Lietuvoje 
ir dėl to nuogąstauja savo metiniame 
pranešime. Labai operatyviai j tai 
sureagavo Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas. Sveikinimo telegramoje, skirtoje 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
76-osioms metinėms, jis tikisi, kad 
mūsų šalis laikysis žmogaus teisių 
principų.

Dar keistesnė užuomina, ar šios 
tezės iliustracija pastebėta šiauduose? 
(dėmiai įs ižiūrėkim e ( nuotraukas, 
kuriose užfiksuotos Vasario 16- 
osios teplionės ant Sąjūdžio būstinės 
Ir Vilniaus gatvės amfiteatro tvoros. 
Didelės juodos raidės ir  tekstai 
"b e  jo k io  ryš io " aidu atsiliepia  
Prezidento sentencijai apie tariamąjį 
"a g re s y v ų jį nac io n a lizm ą " Ir 
"n e a p y k a n tą  k ita ta u č ia m s " ,  
Padem onstravo kažkas savojo  
m entalite to “ ga lią ", ir pastarųjų  
savaičių kriminalinių (vykių kontekste 
š i keverzonė (gauna prasmę...

...Tokia graži buvo Vasario 16- 
osios diena. Tiek daug saulės, geros 
nuotaikos, kilnių renginių ir k/yštaujanČių 
vaikų Saulės mieste. Pastarieji 
nesupranta arba nepastebi teplionių. 
Jie mato, prisimena, vertina ir drąsiai 
eina j laisvą Lietuvą laisvėjančia siela 
Prasidėjo GAVĖNIA.

Barbora KIRKILAITĖ 
Romualdo STRUOGOS 

nuotr.
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KONSERVATORIAI PAMINĖJO 
VASARIO 16-ĄJĄ

Nepabūgę aršaus vasario šaltelio 
sugužėjo j Šiaulius praėjus] šeštadienj 
Tėvynės Sąjungos nariai iš Kelmės, 
Telšių, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio, 
Tauragės, Sąjungos skyrių vadovai 
konsultavosi, aptarė perspektyvinės 
veiklos planus, dalijosi patirtimi. 
Penkioliktą valandą į Šiaulių miesto 
11-ąją vidurinę susirinko Tėvynes 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Šiaulių skyriaus nariai bei jiems 
prijaučiantys. Prasidėjo šventinis 
renginys, skirtas Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybės atkūrimo 76-ųjų 
metinių paminėjimui. Be jau 
išvardintųjų svečių, renginyje dalyvavo 
trys Kovo 11-osios akto signatarai, 
Seimo nariai Algirdas Endriukaitis bei 
Antanas Račas, Tėvynės Sąjungoš 
Šiaulių skyriaus pirmininkas
Algimantas Sėjūnas. Minėjimo 
dalyvius sveikino viešnia Iš Čečėnijos 
respublikos, spaudos ir informacijos 
departamento atstovė Ana Saijeva, 
vicemeras Kazimieras Šavinis.

Vakaro vedantieji - du miesto 
tarybos deputatai - pedagogas Petras 
Ivoškus bei medikė .Birutė 
Paplauskienė pakvietė j sceną 
Tėvynės Sąjungos moterų ansambli 
(vadovė Nijolė Vaičiulienė). Aktorė 
Olita Dautartaitė iškilmingai petskaitė 
1918 m. vasario 16-ąją pasirašytą 
AKTĄ, liudijanti, kad troškome laisvės 
ir ją skelbėme. Saleje gal 400 žmonių 
choras užtraukė'. “ Lietuva, Tėvyne 
mūsų..." Po tautiškos giesmės šveinai 
it jausmingai apie Lietuvą dainavo 
moterų ansamblis, kviesdamas salėje 
esančius pritarti. Ryškiu disonansu

šioje šventėje nuskambėjo aktorės 
Olitos Dautartaitės žodžiai: “Aš 
pavargau gyventi revoliucijos lopšyje 
- Šiauliuose. Mano siela pavargo. 
Nuo melo, apgaulės, nenuoširdumo'1. 
Aktorė skaitė B. Brazdžionio, V 
Mačernio poeziją Regis sušilo josios 
siela, perteikdama begalinį gerumą 
klausytojams. Jai sumaniai talkino 
jaunoji skaitovė, 11 -osios vidurinės 
mokyklos vienuoliktoke, Šiaulių zonos 
moksleivių skaitovų konkurso 
laureatė Agnė Veoerytė.

Po lokio lyrinio šventės akcento j 
sceną pakilo Seimo narys Algirdas 
Endriukaitis, kad sugrąžintų visus 
realybėn.

Jis papasaknjo, ką ir- kaip dirba 
Lietuvos Seimas. "Tas ne realistas, 
kuris netiki stebuklais",- gana 
kontraversiškai pradėjo A. 
Endriukaitis. Seimo narys 1918 m. 
vasario 16-ają bei 1990 m. kovo 11- 
ąją pavadino stebuklu. "Šiandien vėl 
žiūrime j ateit) ir laukiame stebuklo."

Aukščiausiosios valdžios atstovas 
nereiškė nusivylimo. Jis kalbėjo labai 
atvirai, nuoširdžiai stebėjosi 
valdančiosios partijos rinkiminių 
pažadų nepaisymu bei ODP talentu 
“formuoti aukščiausiosios valdžios 
ešelonus Iš buvusiųjų,"

"O rezistencijos žmonės 
išbraukiami. Jokių iliuzijų apie Letuvos 
komunistų partijos ir jos palikuonių 
geranoriškumą negali būti”,- jsKikinęs 
A. Endriukaitis.

•Tai yra gentis, žmonės, kuriems 
sąžinė, garbė neturi praktinės 
reikšmės, - pasakė svečias

Praktinę reikšmę turi 
nebaudžiamumas ir savivaliavimas.

A, Endriukaitis gana neigiamai 
jvertlno dabartinės valdžios 
daugumietiškus ketinimus burtis j 
įvairias sąjungas, kuriose niekas 
nelaukia mažutės, atsilikusios Lietuvos 
ir kuriose vargu ar verta tikėtis 
nesavanaudiškos pagalbos.

Vasario šešioliktosios proga 
šiauliečius it jų svečius pasveikino 
viešnia iš kovingosios Čečėnijos A. 
Saijeva. Ji perdavė mums paties

prezidento Džocharo Dudajevo 
nuoširdžiausius linkėjimus, 
papasakojo apie tai, kaip jos maža 
(tik 1 mln.200tūkst.), bet labai tvirta 
tauta kovoja už savąją 
Nepriklausomybę ir valstybės 
pripažinimą Ilgai plojo susirinkusieji, 
iš viešnios išgirdę, kad iš buvusios 
Sovietijos valstybių Čečėnija pirmoji 
išlydėjo svetimos rusų armijos 
kareivius. Vėliau, jau susitikimui 
pasibaigus, iš lūpų į lūpas ėjo legenda: 
esą vienas Džocharo Dudajevo 
savanons surengė originalų pasitarimą 
rusų armijos generaliteto atstovams, 
j svetimos kariuomenės štabą jėjo 
čečėnų kariškis, išsiėmė kovinę 
granatą padėjo ranką ant sprogdiklio 
ir... liepė čia pat iš kabineto organizuoti 
rusų armijos išėjimą iš Čečėnijos... 
Taip buvo pradėtos Čečėnijos 
oficialiosios derybos dėl kariuomenės 
išvedimo...

Ponia A. Saijeva padovanojo 
Tėvynės Sąjungos Šiaulių skyriui savo 
valstybinės vėliavos ir herbo kopijas 
bei Vilniuje išleistą knygą apie jos 
narsiąją Tėvynę.

Minėjimą pagerbė tikras žemaitis, 
kalbantis tik nacionaline kalba, ūkininkų

sąjungos pirmininkas iš T e is ^  
Jonas Ramonas. Kadangi sale, 
neatsirado vertėjų, ūkininkų Ą<j6lis 
iš Žemaitijos Šiaulių konservatoriai 
valstybine kalba pareiškė.

- Jei rinkimams ruošimės taip 
kaip žemdirbių streikui, tai ir rezurtatai 
bus panašos.

Ponas A. Račas - dažnas svečias 
Šiaulių vienuioliktojoje vidurinėje j,s 
Ir samariečių draugija remia 
moksleivius materialiai. Labai sva-r. 
Seimo nario moralinė pagalba, gai 
todėl p. A, Račas šventėje Jautas, 
tarsi namuose ir jo pasakojimas 
optimistiškai nuteikė
susirinkusiuosius. Jis prisiminė 1989. 

uosius, kai ekanominj krachą 
patiriančios Sovietų Sąjungos įvykių 
kontekste susidarė realios prielaidos 
atkurti Lietuvos Nepriklausomybę 
A Račas papasakojo, kaip dar geroka 
iki rinkimų j AT Vytautas Landsbergis 
sukvietė ištikimiausius bendražyg „s 
bei pataikė realias prognozes. Esą 
ekonominė suirutė pasieks ir Lietuvą 
Tuomet Nepriklausomybės 
šaukliams bus suversta atsakomybe 
užtariamą ūkio sugriovimą Pirmasis 
Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas 
tarsi tikrindamas bendražygių tvirtybę, 
klausė, ar užteks jėgų, ir siūlė 
nepasitikintiems savimi trauktis, kol 
nevėlu. Signataras, prisimindamas 
jog 1990-aisiais buvo ištikimų ir tvidų 
žmonių, tikisi, kad užtenka jų - 
šiandien. Tereikia tik susikaupti bei 
padėti sau ir Lietuvai. j

Po iškilmingosios renginio dakesl 
11-osios vidurinės mokyklos 
etnografinis ansamblis "Čiutulis" 
(vadovė Rima Šereivienė) pakvietė j 
nuotaikingą mini koncertą peraugus, 
j, anot nuostabių ansamblio dalyvių, 
šaunią "vakarušką", užsitęsusią iki 
vėlumos.

Mokyklos valgykloje visi vakaro 
dalyviai - ir šeimininkai, ir svečiai ■ 
"užsiiminėjo pagal pomėgius" kas 
su “ čiutuliu” dainavo, kas linksmai 
šoko, o kas vis dar negalėjo “atsijungti 
nuo politikos".

Tapybos mėgėjai gėrėjosi 
Rimtauto Špoko darbų paroda, 
jaunesnieji vakaro dalyviai tyrinėjo 
moksleivių siūtas simpatiškas 
medžiagines lėlytes.

Išeidama namo širdyje išsinešiau 
aktorės Olitos Dautartaitės pasakytus 
žodžius: "Ką irkap mes turime veikti, 
kad nebūtume amžinai nutildyti’  
Kokiais darbais mes turime eiti j 
žmones, kad jie būtų su mumis? Aš 
galiu skursti materialiai, jei mesvsi, 
kaip aštuonioliktaisiais, būsime vėl 
"vardan tos Lietuvos".

Irena VASINAUSKAITĖ 
Algirdo KULIKAUSKO Ir 

Jaroslavo PROSCEVIČIAUS 
nuotraukos

Nors ir “savas”, bet...
Kartą okupacijos metais vienoje bibliotekoje paprašiau prieš kelis 

metus išleisto laikraščio Ir negavau. Maloni bibliolekininkė patylomis 
aiškino, kad jsakyta naikinti senesnius leidinius, nes juose prirašyta 
nerealių planų, pažadų, pagyrų partijai ir jos vadovams, išpūstos partinės 
agitacijos, kuri neįgyvendinta po kurio laiko tampa nebepageidaujama, 
nes kompromituoja realiąją valdovų politiką Tą pokalbi prisiminiau 
vartydamas pernykštj "Šiaulių naujienų" komplektą ir Nr. 24 radęs LDD0 
Šiaulių m. tarybos pirmininko pono A. Sodžiaus straipsni “A. Brazauskas: 
dora, kompetencija, santarvė". Parašyta: "Dabar reikalinga lipti iš tos 
ekonominės duobės (...) Prie valstybės vairo reikalingas savas žmogus, 
žinantis kritimo situaciją (...) Aš tikiu, kad Algirdas Brazauskas galės 
tinkamiausiai atstovauti Lietuvos žmonėms, būdamas prezidentu, suburs 
juos bendram darbui ir santarvei. L ie tuvos žm onės darbštūs, manau, 
esant sumaniam valdymui, sugebės Įveikti ir žemės ūkio, Ir pramonės 
nuosmuki" (mano pabraukta - A. Gi)

Prabėgo metai. Kaip išsipildė tie rinkiminės agitacijos teiginiai? Žemės 
ūkio ir pramonės nuosmukis padidėjo. Pasakyti, kad Lietuvos žmonės 
prarado darbštumą, neapsiverčia liežuvis. Belieka... Bet “gal geriau 
sudeginti pernykštj laikraščių komplektą?"

Albertas GRIGANAVIČIUS

AUŠROS ALĖJA
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APIE DAKTARĘ DALYTĘ
j i  ne tik smerkė mane. Ji manęs 

gailėjo, gydė, globojo, kaip mokėjo
ir galėjo.

1983 metais atsitiko taip, kad iš 
visu mano giminaičių albumų staiga 
d in g o  mano Tėvo savanorio Vyties 
Kryžiaus kavalieriaus Lietuvos 
policininko uniforma nuotraukos.

AŠ puoliau jų ieškoti j paskutinę 
vietą, kur, mano manymu, galėčiau 
jas rasti.

Patys apdovanojimai - Savanorio 
Medalis, Vyties Kryžius ir dar vieno 
apdovanojim o dokumentai buvo 
paslėpti vežimų metais, ir vėliau jų 
neberadom.

Dabar neb e liko  n ieko: nei 
apdovanojimų, nei dokumentų, nei 
‘otografijų.

Grjždama iš paskutiniųjų paieškų, 
nepaliaujamai verkiau: "Apvogė
mirusį... Jo šventai užtarnautą garbę... 
Apvogė mirusj Tėvą!..’

Daktarė Dalytė manęs neguodė. 
Visą laiką tylėjo. Kai parvažiavom 
namo, ji sako: "Aš tau turiu pasakyti 
labai svarbų dalyką. Labai. Tik tu 

j nebeverk. Išklausyk. Ir stovėdama.” 
Tuo tarpu man niekas nebuvo 

Į svarbu, apie nieką kitą negalėjau 
įdėti, bet mačiau Jos veidą, mačiau, 

kaip stengiasi jveikti savo jaudinimąsi, 
ir nepatikėti dalyko svarba negalėjau 

Kaip per sapną išgridau tvirtai 
skanduojamus žodžius: "Šiandien, 
šią valandą aš tau įteikiu Vyties Kryžių. 
Tokį pat kaip tavo Tėvo. Jis vėl tavo

namuose. Tu jj gauni...”  Ir Ji pradeda 
vardinti, už ką jj gaunu...

Paskui mes sukalbėjome "Lietuva, 
Tėvyne mūsų".

Tai buvo psichologinis triukas.
Tai buvo šventas aktas. Aš tada jį 

p riėm iau  ka ip  Š venčiausią  
Sakramentą, kuris man suteikė jėgų 
toliau gulėti (tiesiogine šio žodžio 
prasme) ant Jos "Laptevų jūros".

Po septynerių metų aš atgavau 
Tėvo fotografijas, o vėliau iš archyvo 
ir visus dokumentus apie tėvo 
apdovanojimus.

Kai vėl pamačiau Tėvo fotografijas 
ir ant Jo krūtinės brangiuosius 
apdovanojimus, “ savojo" atsisakiau.

Jūs supratot. Tai pasakojimas ne 
tik apie mano Tėvą, tai pasakojimas 
apie Ją! Jos didžiąją sugestinę jėgą, 
Jos dvasios jėgą, kilnumą, apie visas 
Jos galias, kurių taip bijojo Jos priešai, 
neleisdami niekur: nei j užsienį gyventi, 
nei paskutiniu laiku j Maskvą. Niekur.

Grjžtu j pirmuosius Daktarės Dalios 
gyvenimo ir darbo metus Laukuvoje.

O ką Ji būtų galėjusi papasakoti 
apie savo buvusį, ligšiolinj gyvenimą?

Ištrėmimas, pabėgimas, tik Jai 
vienai žinoma Motinos mirtis ir 
palaidojimo vieta (Saugume laikoma 
pabėgimu j užsienį), kalėjimas, 
teismas (osoboje sovieščianije), 
lageris, vėl grjžimas j tremties vietą, 
m oks las  specn om e nk la tū ros  
priežiūroje, pagaliau diplomo gavimas 
ir pirmoji laisvo darbo vieta.

Visa tai, be abejo, suregistruota 
popieriuose ir popierėliuose, sudėta 
j aplanką ir perduota ten, kur tokie 
dalykai perduodami, kad būtų toliau 
akylai saugojama TIEK jau spėjusi 
NUSIKALSTI NEREABILITUOTA, 
buvusi politinė kalinė ir spec tremtinė, 
o dabar Laukuvos ligoninės gydytoja 
Dalia Grinkevičiūtė.

Bet miško paukštis - j mišką žiūrėjo.
N etruko nereab ilitu o to ji vėl 

nusikalsti.
Nepraėjo nė pusantrų metų nuo 

atvykimo j paskyrimo vietą, ir perkūnas 
iš giedro dangaus trenkė pačiame 
viduržiemy.

Pasirodo, persikėlusi iš Omsko j 
Kauno medicinos institutą, studentė 
Dalia Grinkevičiūtė paskutiniuosius 
4 metus pragyveno šalia Motinos 
kapo Apie tai Ji pati pranešė saugumo 
organams tarp kitko, suteikdama 
galimybę ir jiems atsipūsti. Reiškia, 
Pranė Grinkevičienė nepabėgo j 
užsienį, o  tik slapčia dukros Dalios 
buvo parvežta j Tėvynę, j Kauną, čia 
mirė ir 12 metų išgulėjo po savo 
namo cementinėmis grindimis.

Bet juk tai negirdėta iki šiol vieša 
akcija!

jžūli. Politinė.
Pirmąkart pravertos šventojo 

neliečiam ojo Saugum o durys, 
parodyta, nuo kokių liaudies priešų 
taikos metu gynė tarybinę tėvynę 
šaltapročiai, karštaširdžiai, švariomis 
rankomis riteriai...

Taip 1962 m. vasario 13 d. Dalia 
Grinkevičiūtė pirmąkart Lietuvoje 
viešai išvilko iš baltų nekaltybės rūbų 
Geležinio Felikso riterius.

Dabar perlaidojimai ne naujiena.
O prieš 30 metų?
Kas būtų išdrjsęs tada, vidur baltos 

dienos, nueiti j Saugumą ir pasakyti: 
"Aš atėjau jum s pranešti, kur 
palaidotas žmogus, kurio ieškote 12 
metų. Noriu jj perkelti ten, kur jam 
pridera būti".

Šitokio jvykio Kauno saugume 
nebuvo buvę. Ir nebebuvo. Dabar 
niekas nebe ina, nebeklausia, 
nebeprašo (rašyta 1990 m.)

Ir kas išd rjso  padaryti tokį 
pareiškimą? Kad bent koks Stalino 
nuskriaustasis kovotojas ar karo 
didvyris, o dabar - dulkė! Buvusi 
politinė kalinė, spectremtinė, vos 
pradėjusi dirbti kaimo gydytoja, kuriai 
visų tarybinių dievų nustatyta sėdėti 
kaip pelei po šluota ir žiūrėti tarybinei 
valdžiai j burną. Kitaip - ne tik nelauk 
nieko gero, bet žiūrėk - sugrjši j tą 
patį Saugumą tik jau ne per paradines 
duris...

Ir, žinoma, visa taip ir buvo.
Dulkė buvo nupūsta, sutrypta, 

suniekinta.
Atlėkusi vasario 16 d. iš rajono 

komisija net nepaklausė, kur buvo, 
ką veikė tą vieną dieną gydytoja ir 
nutarė: pravaikšta, papeikimas.

Taip, Ji pravaikščiojo tą baisią 
dieną po Kleboniškių kapines, 
antrąkart laidodama Motiną.

Vėliau užrašys: “ Laidotuvių
pabaigoj pakilo vėjas. Žemė maišėsi 
su dangum nuo sniego, atrodė, kad

vėtros atskrido iš patiesTrofimovsko 
ir nori išplėšti ir nusinešti savo auką 
ten, iš kur ji pabėgo".

O papeikta buvo ne už pravaikštą, 
o už tai, kad pravėrė tas duris, kurių 
nedera varstyti tokiems kaip ji. Ir pirštu 
rodyti j feliksinių riterių darbus tokiems 
kaip ji - nedera.

Netruko ir pavaldiniai sužinoti savo 
gydytojos • vedėjos pilietinj statusą...

Ir kiti, kam reikėjo.
Nepartinė. Užnugaris - tik Sibiro 

platybės ir kalėjimo bei lagerių kiemai, 
o  laikosi kaip pirmasis partijos 
sekretorius. Reikalauja nurodymus 
vykdyti tiksliai ir laiku. (Kokie buvo 
puikūs dveji laisvės metai be jokio 
ligoninės vadovo! “ Kaip dirbom, taip 
ir buvo gerai.")

Ir prasidėjo... Vieni - už laisvę dirbti 
kaip nori ir kiek nori, kita pusė - už 
griežtą drausmę, tvarką, blaivybę (!) 
ir besąlygišką pareigų vykdymą.

Ji gynė savo žmogiškumą orumą 
savarankiškumą prieš mažaraščius, 
nemokšas ir karjeristus, norėjo tikrų 
darbo rezultatų (ne prirašytų, kaip 
liepdavo prieš komisijas apylinkės 
vadovai), norėjo sąžiningai viską 
uždirbti. Prisikentėjusi stumdymo, 
smurto, prievartos tremty ir kalėjime, 
norėjo būti žmogumi, ne pastumdėle, 
o ją LAUŽĖ VISI: sekretoriai rajone, 
sekretorė apylinkėje, sekretorius iš 
kolūkio, visų rangų pirmininkai, kiti 
viršininkai...

Pradžia Nr. 11. 
Tęsinys bus vėliau

Jis gi ne 
lietuviškas

Akmenėje yra labai jauki komercinė 
parduotuvė ‘ 'E r la ” . S ko n ing a i 
sutvarkyta aplinka Pardavėjos visada 
patars, padės išsirinkti pageidaujamą 
prekę. N iekada nepam es ant 
prekystalio jos nesuvyniotos. Prekes 
•ceda j celofaninj maišelį, už kurj mokėti 
papildomai nereikia. Būtų puiku, kad 
visose parduotuvėse taip būtų.

Tik v iena  m an nepa tinka  
(tene js iže idž ia  sav in inka i) 
parduotuvės pavadinimas “ Erla” , Jis 
gi ne lietuviškas. Ar ne gražiau 
parduotuvę pavadinti skam biu 
etuvišku vardu?

Vilija ALEKNAVIČIENĖ
Akmenė

Mielas ir 
laukiamas

Dėkinga, kad leidote, nors ir 
pasibaigus prenumeratai, pratęsti ją 
Jūsų leidžiamam laikraščiui. Sunku 
būtų buvę leisti dienas kambaryje be 
jo. Stovėti eilutėje prie kiosko žiemą 
- ne ligoniui. O ir gulint ligoninėje net 
j Vilnių vyras atvežė "Aušros alėją". 
Laikraštį su malonumu skaitė visos 
palatos ligonės. Mes su vyru laukiame 
antradienio ir ketvirtadienio, žinodami, 
kad rasime pašto dėžutėje Jūsų 
laikraštėlį su tokiais gražiais Antano 
Stugio piešiniais. Kaip vaizdžiai, jie

L- r

išreiškia straipsnių turinj! Sėkmės 
Jums visiems Jūsų darbuos e, o mes 
lauksime naujų numerių, Ačiū Jums.

Su pagarba
P. MOTIEČIENĖ

R advilišk is
Redakcija. N uoširdžia i ačiū 

m ielai ska ity to ja i, nes Šilti žodžiai 
kelia skrydžiui.

PREKIAUTI AR NEBEPREKIAUTI!
Yra, nors nedaug

Mūsų tarnybos naujametinį 
sveikinimą Šiaulių miesto laik
raštis pavadino boikotu. Boikoto 
neskelbėme, o tik norėjome atk
reipti visuomenės dėmesį j opią 
problemą. Malonu, kad šiauliečiai 
atsiliepė j sveikinimą, ir daugelis 
klausė, ar iš viso Šiauliuose yra 
parduotuvių, prekiaujančių alko

holiu. Yra miesto centre firminės 
duonos, pieno, mėsos parduo
tuvės, M. Valančiaus sąjūdžio ar
batinė “Tik čia” . O daugiau? Teko 
ieškoti vos ne su žiburiu. Sura
dome tik Tilžės gatvėje 28 Kauno 
firmos “Du krantai" filialą, priei
namomis kainomis prekiaujantį 
geros kokybės vokiškomis sulti

mis, Verdulių gatvėje firmą “Sa
n t o ’', prekiaujančią ledais, sal
dainiais, skalbimo priemonėmis. 
Jei yra daugiau firmų, neprekiau
jančių alkoholiu, kviečiame jų 
atstovus vasario 18, penktadienj, 
18 val., atvykti j arbatinę “Tik 
čia” (Vilniaus g. 153) pasitarti 
dėl bendradarbiavimo.

Nedygtų kaip grybai po lietaus
Pastaruoju metu Šiaulių spau

doje mezgasi diskusija dėl “aukš
to" rinkliavos už alkoholio parda
vimą indekso didinimo ir net nuo
gąstaujama, kad smulkiosios par
duotuvėlės nebepakeis sunkios 
idiokesčių naštos ir turės užs
idaryti. Jei ta našta tokia nepake
liama, tai kodėl per kelias savaites 
leidimų prekiauti alkoholiu 
pkaičius nuo 111 pašoko net iki

270? Penkiems šimtams žmonių 
- vienas netikros laimės šulinys! 
Tai beveik prilygsta caro laikų 
politikai, kai baudžiauninkai buvo 
priverstinai girdomi degtine. 
Pavyzdžiui, 1858 metais
Šiauliuose gyveno 6883 žmonės, 
01861 m. mieste veikė 2 traktieriai, 
4 smuklės, 4 arbatinės, 2 vyno 
rūsiai. Skirtumas tik tas, kad 
prievartinį caro laikų girdymą

pakeitė sovietinio auklėjimo 
išugdyta nuostata: žmogus - ne 
arklys, geria ne kiek reikia, o kiek 
yra. Ta nuostata ir naudojasi 
apsukrūs vertelgos, kuriems 
visiškai nerūpi, kas atsitiks butelį 
pirkusiam žmogui, jo šeimai, jo 
tautai ir visai valstybei. Jei juos iš 
tik rų jų  gąsdintų padid inti 
mokesčiai, alkoholio parduotuvės 
nedygtų kaip grybai po lietaus.

KULINARINES BĖDOS
Senbernis flegmatikas Vincentas 

Vargelis didžiai nustebo, pamatęs, 
kad jo piniginė sudžiūvusi kaip ir jis 
pats. Piniginės plonėjimo tempai netgi 
aplenkė viešai įsisiautėjusią infliaciją. 
Pasikasęs pakaušj senbernis suprato, 
jog ant valgyklos teks "užkalti kryžių", 
o kulinarija užsiimti pačiam. Lyg tyčia 
tą suprato ir Vincento pilvas, pradėjęs 
urgzti tarsi laukus įdirbantis traktorius. 
Vargelis suvokė, jog be aukos 
skrandžiui ramybės nebus, todėl 
trišuoliu nuspyruokliavo j parduotuvę. 
"Apgausiu virškintoją” , - pagalvojo 
ir nusipirko dėžutę vermišelių.

Bėdos prasidėjo tada, kuomet 
senbern is  puo lė  ie ško ti indo  
vermišeliams virti. Puodai, bliūdai ir 
kiti virtuviniai atributai jam nebuvo 
žinomi ir reikalingi nuo pat amžinatilsį 
mamytės mirties. Mat iki šiol gelbėjo 
valgykla. Išrausęs tarsi kurmis spintelę, 
ištraukė rėtj ir, nežinodamas, kas tai 
per instrumentas, nustebo: “ Koks gi 
prietranka sugalvojo šj indą?!"

Sukandęs dantis vis dėlto ėmėsi 
priemonių skylėms užtaisyti. Mat dar 
nebuvo tiek trenktas, jog nesuprastų, 
kad skylėtame inde vanduo neuž
sibus. Kruopščiai užtaisęs skylutes 
plastilinu, rėtj užpildė vandeniu ir 
pastatė ant liepsnojančios dujinės 
viryklės. Viengungis vos neišvirto iš 
koto, kai jo sumeistravotas "puodas" 
jau po kelių sekundžių virto laistytuvu. 
Ilgai nemąstęs, jis č iupo plaktuką,

surado stalčiuje kažkieno gimimo 
dienos proga dovanotas kniedės, Po 
geros valandos "laistytuvas" vėl tapo 
"puodu". Nudaužytų pirštų kaina visos 
skylės buvo užkniedytos, nors vanduo 
po truputį ir sunkėsi, š ia ip ne taip

išviręs vermišelius, Vincentas giliai 
susimąstė: kaipgi tuos išbrinkusius 
“ sliekus" perkošti. Dar pasirausęs 
spintelėje, ištraukė puodą. Atidžiai jį 
išstudijavęs, sekundei visas nušvito 
tarsi dėsnį atradęs Archimedas. Bet 
tuoj pat surimtėjęs nusikeikė: “ Koks 
gi prietranka sugalvojo šj indą?!" Ir 
čiupęs grąžtą, tarsi persiutęs bulius 
ėmė puodo dugne gręžti skylutes...

Voldemaras ZACHARKA 
Antano STUGIO pieš.

Ne pirm ojo būtinumo prekė
Labai sveikintina miesto 

valdybos ekonomikos skyriaus 
viršininko pono Arūno Rupšio 
[trintis ("Šiaulių naujienos", Nr. 
29) , kad miesto valdyba skatina

gyventojams naudingą veiklą, o 
prekyba alkoholiu nėra skatinama 
prekybos rūšis. Pripažįstama, kad 
alkoholio parduotuvių miestui 
visiškai užtektų net trečdaliu

mažiau. Kaip tai sureguliuoti?
Kol bus priimtas alkoholio 

prekybos valstybės monopolio 
įstatymas, siūlau pasinaudoti 
sena patirtimi, cituojama iš

“Šiaulių miesto istorijos” 77 
puslapio: "1851 m. Kauno ir 
Vilniaus gubernijose įvedus 
nepriklausomą nuo akcizo taurės 
rinkliavą (čaročnyj otkup), pagal 
kurj alaus, degtinės, ir vyno 
gamyba buvo leidžiama tik tam 
tikram skaičiui įstaigų, įgijusių 
šią teisę Iš varžytinių (mano 
pabraukta - A. G.) gėralus 
pardavinėjančių įstaigų skaičius 
ėmė mažėti". Reikalingą alkoholio 
parduotuvių skaičių mieste galėjų 
nustatyti miesto tarybą o valdyba 
galėtų konkurso tvarka išdavinėti 
leidimus prekiauti alkoholiu. 
Pradinė leidimo kainaturėtų būti

tokia kaip nustatyta dabar arba 
padidėjusi, atsižvelg iant j 
infliacijos dydj. Alkoholis - ne 
pirmojo būtinumo prekė, o 
visuomenei pavojinga narkotinė 
medžiaga, todėl jos stichiško 
platinimo apribojimas teisinėmis, 
ekono m inėmis priemonėmis turi 
būti vienas iš svarbiausių miesto 
vadovų rūpesčių.

Albertas GRIGANAVIČIUS 
Vyskupo M. Valančiaus 

blalvystės sąjūdžio 
Šiaulių miesto tarybos 

pirmininkas

A U S R O S ALĖJjV
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Trošk in tos  paukščių  liekanos 
su  m akaronais  

1/2 kg paukščių liekanų, 1 šaukštas 
riebalų, 1/2 stiklines pieno, 3 svogūnai, 
druskos, 20  g sviesto, makaronų, 
lietuviško sūrio.

Nuvalytos, nuplautos ir nusausintos 
paukščių liekanos apkepinamos 
riebaluose ir sudedamos j puodą, jpilama 
karšto pieno, sudedami svieste pakepinti 
svogūnai, pasūdomą ir troškinama, kol 
suminkštės. Makaronai išverdami 
pasūdytame vandenyje, nusunkiami, 
sudedamas sviestas, išmaišoma (kad 
nesuliptų). I i  paukščių liekanų išimami 
kauliukai, mėsa sudedama į pašildytą 
pusdubenį, šalia įoe dedami karšti 
makaronai, pašlakstoma sviestu ir 
pabarstoma tarkuotu lietuvišku sūriu 
(galima Ir fermentiniu). Priejųtinkažalios 
laipų salotos arba marinuoti vaisiai. 

Bulvės, v irtos  riebaluose  
8-10 bulvių, riebalų virimui, 

druskos.
Bulvės nuskutamos, supjaustomos 4 

cm ilgio, 1 cm storio šiaudeliais ir 
sudedamos į šaltą vandenį. Paskui jos 
nusausinamos ir dedamos j indą su 
įkaitintais riobalais. Jo6 turi laisvai plaukioti 
Po 10 mln. kiaurasamčiu išgriebiamos, 
nuvarvinami riebalai. Taip apvirtas bulves 
galima laikyti ilgesnį laiką. Prieš valgant 
jos vėl sudedamos j įkaitintus riebalus ir 

, verdamos, kol pagels. Tada išgriebiamos 
ir pabarstomos smulkia druska.

Valgomos su karštais mėsos ir žuvies 
patiekalais.

Tarkė
1/2 bulvių, 100 g lašinukų, 1 

svogūnas, druskos.
Bulvės sutarkuojamos, tarkiniai 

sukrečiami į verdantį pasūdytą vandenį, 
ir verdama maišant, kad neprisviltų. 
Baigiant virti, įberiama druskos. | išvirusią 
tarkę sudedami spirginti su susmulkintu 
svogūnu lašinukai.

Suvalkiečiai tarką valgo pusryčiams, 
pietums.

A viž in ia i sausa inėlia i 
200 g avižinių, 200 g kvietinių miltų,

1 stiklinė pieno, 150 g cukraus, 1 
šaukštelis bulvių krakmolo, 100 g 
sviesto, 1 šaukštelis sodos.

Sudėjus visus produktus į dubenį, 
labai gerai išminkoma. (Vietoj avižinių 
miltų dabar vartojami avižiniai dribsniai. 
Soda ištirpinama rūgščiame vandenyje.) 
Tešla iškočiojamą apie 1/2 cm storio 
sluoksniu, ir stiklinėle išspaudžiami 
nedideli skritulėliai. Kepama vidutinio 
karštumo krosnyje apie 25 min.

Baltasis padažas 
20 g sviesto, 1 šaukštas miltų, 1 

stiklinė sultinio (prieskoninių daržovių 
ar mėsos), 1/2 stiklinės grietinės ar 
grietinėlės, prieskonių pagal skon{, 
druskos.

Svieste pakepinami miltai, maišant 
pilamas karštas sultinys, grietinėlė, 
sudedami prieskoniai ir druska Pavirinama 
5-10 min.

Rudasis padažas 
10 g sviesto, 2  šaukštai miltų, 1 

stiklinė sultinio, 1/2 stiklinės sauso 
baltojo vyno, truputis pomidorų tyrės,
2  šaukštai grielinės, druskos, cukraus.

Miltai pakepinami svieste, kol 
paruduos, atskiedžiami sultiniu, supilama 
pomidorų tyrė, vynas, grietinė ir 
pas kaninama cukrumi bei druska, truputį 
pakaitinama.

Gero apetito.

VAIKUČIAI - ŠNEKUČIAI

ponia JADVYGA

- Kodėl Viešpats levą ir Adomą 
išvarė iš rojaus?

- Nes tada dar nebuvo butų įstatymo.

- Tai ko jus šiandien išmokė 
mokytoja? - klausia tėvas iš mokyklos 
sugrjžusio Petriuko.

- Ką ten išmokė, jeigu mokytoja 
mūsų vis klausinėjo, ir klausinėjo, 
nes, matyt, pati nieko nemoka.

kunigas:
- Mano sūnau, išpažink savo 

nuodėmes, kad vartai j dangų tau 
nebūtų užrakinti...

- Ką? Nėra tokių užraktų, kurių aš 
nemokėčiau atrakinti.

Tėvas aiškina savo penkiamečiui 
sūnui:

-Tu jau pakankamai didelis, todėl 
turi žinoti, kad jokio Kalėdų Senio 
nėra. Tai buvau aš.

• Žinau žinau..G andras- taip pat
tu.

Teisėjas teisiamajam:
- Kodėl jūs nepadėjote skystančiajam, 

kai išgirdote šauksmą?
- Taigi jis ne mane kvietė. Jis šaukė: 

"Dieve, gelbėk!"

- Aš jau sakiau, kad negerai knarkti 
per pamoką!

- Ir aš taip sakiau, nes taip galima 
ir kitus pabudinti.

• Mokytojas turi bjaurią atmintį.
- Viską pamiršta?
- Ne! Visada viską atsimena!

Minioje prieš šventyklą kartą pasigirdo 
garsus riksmas:

- Broliai! Aš vėl galiu vaikščioti! Aš 
vėl vaikštau!

Šaukiantįjį apsupo susijaudinusi 
maldininkų minia:

• Sakyk, broli, kaip atsitiko tas 
stebuklas?

- Pavogė mano mašiną.

Kalbasi du draugai:
- Jsivaizduok, mano bičiuliu Antanui 

tiksliai nuspėjo ateitį penkeriems metams
j priekj!

- įdomu, kas buvo tas pranašas?
- Teisėjas, kuris skaitė nuosprendį.

Profesoriaus žmona kfykia iš virtuvės:
- Mielasis, mus užpuolė plėšikai! 
Profesorius, nepakeldamas gaJvos

nuo popierių:
- Pasakyk, brangioji, kad aš dabar 

neturiu laiko, tegul ateina rytoj.

Susitinka du draugai suvalkiečiai:
- Ar tu tiki sielų persikūnijimu? - 

klausia vienas.
- Aišku. Aš, pavyzdžiui, buvau 

asilas.
- Kada?
• Kai tau paskolinau dešimt litų.

- Klausyk, kaimyne, tavo sūnus 
metė j mane akmeniu.

- Ir pataikė?
-Ne.
• Tai buvo ne mano sūnus.

Tikybos mokytoja klausia mokinį; 
• Kur pateks geras Žmogus po

mirties?
- Tiesiai j kapines. - nė nemirktelėjęs 

atsako mokinys.

Studentė pas ūkininką laukuose: 
• Ach, kokie rugiai!
- Čia, dukryt, linai, - pataiso ūkininkas.
- Oi, niekaip neskiriu tų šakniavaisių.

Pas myriop nuteistą nusikaltėlj ateina

- Ką tas ūkininkas ten dirba?
- Jau pusdienis kai ilsis...
- O šis studentų būrelis?
- Ūkininkui talkina.
parinko U g n iu s  KYBARTAS

LIETUVOS RADIJO PROGRAMA

Penkiadieni*, vasario 18 d. 
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 7.30-9.00 “ Sveiki 

gyvi". 13.00 Aktualijų studija (tel. 66 2? 
87). 10.30 “ Pusvalandis Kaunui". 11.30
Informuoja VRM tarnybos. 13.30 Muzikos 
kronika. Vedėja red. B. Paškevičienė. 
6.00-18.00 'Dienos signalai". 16.50 

Valstybinės kalbos inspekcijos pastabos.
18.30 Muzikiniai sveikinimai. 19.15 
Pasaulis ir Lietuva. 21.12 Vakaro melodijos. 
Dž. Vinstono kompozicijos fortepijonui.

antroji programa
13.00 šiandien laikraščiuose. 14.00 

Mažosios studijos" laidų kartojimai. 15.05 
Pasaulio meno meistrai. Romanų 
Šveicarijos simfoninio orkestro įrašai. 16.05 
Versmės. Skaityti ar neskaityti? 17.30 
Langas. 18.05 Muzikine laida 'Tai buvo..."
18.30 Detektyvas. 19.30 Dainuoja J. 
Obrazcova.

Šeštadienis, vasario 19 d. 
pirmoji programa 
7.05 Gamta - visų namai. 7.30-9.00 

Sveiki gyvi". 9.05 Iš folkloro skrynelės. 
Griežia liaudies muzikantai. 10.10 Sveikata.
10.30 Muzika svetur. 11.05 38 greitis. 
13.05 Kviečia teatras. 13.35 F. Šuberto 
dainas dainuoja Lietuvos atlikėjai. 14.05 
Gimtoji kalba. 16.05 Prie šeimos židinio.
18.30 Teatro uždangą prskleidus. 1910 
Abipus Nemuno. 21.12 Muzikiniai 
sveikinimai.

antroji programa
8.30 Šiandien laikraščiuose. 10.05 Iš

dainų skrynelės. Vyrų choro “Varpas" 
[rašai. 10.30 Lietuvių godos. 12.05 
Miniatiūros smuikui. 15.06Tautiečių balsai. 
16.05 Kviečia teatras Š. Nacuki “Šauksmas 
nuo uolos. II dalis. 16.50 V. Kuprevičiaus 
dainos. 17.05 F. Lou miuziklo “ Mano 
puikioji ledi" fragmentai. 17.30 Koncertų 
salėse,

Sekmadienis, vasario 20 d.
pirmoji programa
7.05 Gimtoji žemė. 8.05 "Ievos sodai". 

9.30 Vaikučių sekmarytis. 11.05 38 greitis. 
12.15 Iš muzikos lobyno. 13.05 Kviečia 
teatras. V. Sukšino "Gyventi noriu” . 14.05 
Muzikiniai sveikinimai. 17.10 Literatūros 
akiračiai. R. Keturakio “Krintantis vakaro 
paukštis". 18.30 Laisvalaikis muzikai. 
Koncertuoja ansamblis "Verpetą". 19.10 
Kolekcijos. Archyvai. Fonotekos. 21.12 
Popradijas.

antroji programa
10.05 Sodžiaus melodijos. Lietuvių 

tautinės muzikos annsamblio "Zvelsa" 
jrašai. 11.00 F. Listo irG. Malerio vokalinė 
muzika. 12.30 Sekmadienio šv. Mišios. 
Transliacija iš Vilniaus Arkikatedros. 14.30 
Humoriada. Misterija "Ateik belaukiamas, 
išeik bemylimas '. III d. 15.05 Prabudimo 
muzika. 16.05 Kviečia teatras. Žemaitės 
"Apsiriko". 16.55 Skamba kanklės. 17.05 
Laida “ Nauja muzika". 18.05 Savaitė 
Operos teatre, 19.30 Koncertų salėse. 
Skambina pianistė S. Obata, gieda Šiaulių 
kamerinis choras “ Polifonija .

PARDUODU
nebrangiai cinkuotą skardą 
Telef. Kaune (827) 711771.

Mokau groti fortepijonu, pianinu. 
Telef. 3-87-95. (Šiauliai. Kviesti Rima.)

Mirus kaimynui
Eduardui ORBAKCl> 

nuoiirdiiai uijaučiume imtinų Teodorą, sūnus Algirdų, Vaidotų 
bei jų  šeimas.

ITIniaus 123 lesio s laiptines gyventojai

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Penktadienis, vasario 18 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Programa. 7.35 LTV informacinė 

laida. 8.00; 8.25 Žinios. 8.50 Programa 
vaikams. 9.25 "Akibrokštai pagal 
horoskopą". 10.55-13.14 Žiemos 
olimpinės žaidynės. 18.00; 18.10; 18.40 
Žinios. 18.50 Programa vaikams. 19.30 
Laida lenkų k. 19.50 TV anonsas. 19.55 
Žiemos olimpinės žaidynės. 20.30 
Šeimos albumas. 21.00 Panorama. 
21.35 Olimpiados dienoraštis. 22.00 
Laisvės alėja. 22.30; 0.45 Žiemos 
olimpinės žaidynės. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.35 Vakarai. 24.00 Studija MT.
2.45 LKL rungtynių vaizdo įrašas. 

TELE-3
9.30 Animac. f. 10.00 Filmas "Tokia 

Zuzana ir kiti". 17 s. 10.30 Ryto muzika 
ir... 10.55; 14.25 Anglų k. pamokėlės.
11.00 Filmas "Santa Barbara". 11.50;
14.55 Žiemos olimpinėse žaidynėse.
16.55 Filmas "Bugidi nuotaka". 2 s.
17.45 Muzika. 18.00 Pažintinis dok. 
filmas. 18.30 "Budinti vaistinė". 12 s.
19.00 Naujausios žinios. 19.20; 0.30 
Anglų k. pamokėlės. 19.25 TELE-3 
žinios. 19.30 Muzikinė laida
"Tangomanija" 19.50 Programa 

vaikams. 20.10 02 kronika. 20 30 Filmas 
“ Kovingtono kryžkelė". 5 d. 21.20 TV 
skelbimai. 21.25 Lietuvos biliardo 
čempionato finalas". 22.15 "Dviračio" 
šou. 22.35 Videokaukas. 0.10 5 dainos. 
0.35 Filmas.

OSTANKINO TV
8.00; 11.00; 14.00 Naujienos. 8.20 

Filmas vaikams "Aš jūsų giminaitis". 
9.30 IV  šou 50X50.10.55; 15.55 Žiemos 
olimpinės Žaidynės. 14.25 Verslininkas.
15.00 Biznis. 15.15 Olesia ir kompanija.
15.45 Technodromas. 18.30 Kultūros 
naujienos. 18.45 Stebuklų laukas. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos.
20.45 Men. f. "Vidurnakčio bliuzas".
22.20 Savaitės žmogus, 22.35 Oba na. 
23.15 Naujienos 23.25 Spaudos 
ekspresas.23.35 Olimpiados 
dienoraštis. 23.55 Žiemos olimpinės 
žaidynės. 0,20 Programa X. 0.35 
Koncertas.

Šeštadienis, vasario 19 d.
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams, 10.00 "Šarka". 10.30 Santarvė.
11.20 Mūsų kalba. 12.05 TV anonsas.
12.10 Sveika, Prancūzija. 12 40 "Kelis". 
18 s. 13.05 Animac. f. 13.20 Žiemos 
olimpinės žaidynės. 14.30 Olimpiados 
dienoraštis. 14.55 "Madingi kvepalai".
15.20 Roko savaitgalis. 16.05 
"Monopolija". 12 s. 16.55 TV anonsas.
17.00 TV albumas. 18.00 Naujienos. 
Nuomonės. 18.30 Iš vakarų pakrantės.
19.00 Dainų malūnas. 19.35 
Gyvenimas mano - džiaugsmas

mano". 2030 "Paskutinis Šansas".
21.00 Panorama, 21.35 Olimpiados 
dienoraštis. 22.00 Po savo stogu. 22.45 
Anglų trileris "Saracėnas" - “Plieninis 
tinklas” . 23.15 Vakaro žinios. 23.35 
Pasaulio roko žvaigždžių koncertas. 
0.40 LKL rungtynių vaizde įrašas.

TELE-3
9.00 Animac. f. 11.00 Anglų k. 

pamokėlės. 11.15 Muzika. 11.50; 13.20;
15.00 Žiemos olimpinėse žaidynėse.
13.00 Muzika. 14.25 TV eruditas. 14.30 
Sportas. 16.00 Anglų k. pamokėlės.
16.10 Futbolas be sienų. 17.05 Gero 
apetito. 17.20 Robertas Verba. 18.00 
Filmas "TokiaZuzana ir kiti". 18 s. 18.30 
Stilius. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Zoo TV. 20.00 MTV EURO TOP20.22.00 
Filmas ‘Chameleonai’’. 23.40 Žiemos 
olimpinėse žaidynėse. 0.30 
Suaugusiųjų klubas.

OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15. 9.55 Rytinis 

paštas. 11.10 Animac. f. 11.20 Žiemos 
olimpinės žaidynės. 12.30 Men. f. "Kai 
ateina žiema". 14.00 Naujienos. 14.25 
Meilės istorija. 15.05 Men. f. "Plėšikų 
atamanas Rinaldo Rinaldini". 1 s. 15.35 
Vagonas 03. 16.15 Grok. armonika.
17.00 Dok. f. 17.30 Meilė iš pirmo 
žvilgsnio. 18.10 Miniatiūra. 18.20 
Savaitės aidai. 18.50 Men. f. “Šaunioji 
pora ". 4 s. 19.40 Labanakt, vaikučiai.
20.00 Naujienos. 20.40 Men. f. “ Ir jūra 
papasakos..." 3 s. 21.30 Olimpiados 
dienoraštis. 21.50 Žiemos olimpinės 
žaidynės. 23.30 Naujienos. 23.45 Penki 
štrichai portretui... 0.15 Nakties hitas,
* .55 Reportažas iš muzikinio festivalio 
Prancūzijoje. 1.05 Ką jūs sapnavote?

Sekmadienis, vasario 20 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime 

Kristų. 9.35 Lietloto. 9.40 "Mes 
nepakartojami, kol gyvi" 10.10 Studija 
MT. 10.55 TV anonsas. 11.00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 13.30 Olimpiados 
dienoraštis. 13.50 Kelis". 19 s. 14.15 
Dok. serialas "Mano nuotykiai ir 
tyrinėjimai jūroje" - "Gelbstinti* 
rksmas". 14.40 Sveikinimų koncertas. 
15.40 Arkivyskupas Mečislovas Reinys. 
16.20 Užtrauksim naują giesmę.. 16.55 
TV anonsas. 17.00 NBA apžvalga. 17.35

Mis Vilnius-94. 18.15 Žinios. 18.20 TV 
anonsas. 18.25 Estrados artistu 
koncertas, skirtas A. šabaniausko 90. 
mečiui. 1925 Labirintas. 19,55 Žiemoj 
olimpinės žaidynės. 21.00 Panorama 
21.35 Olimpiados dienoraštis, 22 00 
Žiemos olimpinės Žaidynės. 22.40 VRs 
666. 22.55 Men. f. "šerloko Holmso jr 
daktaro Vatsono nuotykiai" - "Pažinti* ■ 

TELE-3
9.00 Animac. f. 11.00;16.05 Anglų * 

pamokėlės. 11.15 Langas j gamtą. 11.30 
Muzika. 11.50 Žiemos olimpinėse 
žaidynėse. 13.00 Filmas “Meška". 14.35 
Robertas Verba. 15.05 Gyvūnijos 
pasaulyje. 16.15 J. J. Jazz. 16.45 
Muzika. 16.55 Stebuklingas V. Disnėjaus 
pasaulis. 17.40 Muzikinė laida “Pop 
TV". 18.10 Sėkmės kvadratas, 16.50 
TELE-3 horoskopas. 19.00 TELE-3 
savaitės naujienos. 19.25 Filmas 
“Žmogžudžio bučinys". 21.10 Muzika 
21.30 Filmas “Kramer prieš Kramerj 
23.00 Muzika. 23.50 Žiemos olimpinėse 
žaidynėse.

OSTANKINO TV
8.30 Iš ryto, ankstėliau. 9.45 Kol visi 

namuose. 10.15 Gudruoliai ir gudruolės 
10.55; 15.55 Žiemos olimpines
žaidynės. 13.30 Dok. f. 14.00Naujienos. 
14.20 Eteryje “ Mir” . 15.00 Keliautojų 
klubas. 15.50 Gyvas amatų medis. 18,35 
TV locija. 18.55 Men. f. “ Kaukazo 
belaisvė, arba nauji Šuriko nuotykiai 
20.55 Reklama. 21.00 Sekmadienis 
21.45 Žiemos olimpinės žaidynės. 22.40 
O limpiados dienoraštis. 23.00 
Naujienos. 24.00 Žiemos olimpines 
žaidynės.

SAT 1
Penktadieni», vasario 18 d.
18.X  Regioninėprograma. 19.00 Lošk 

va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas ". 21.15 
“ Beveikangelas". JAVf.23,05Futbolas. I 
Pabaigoje - žinios.

Šestadlenls, vasario 19 d.
7.40 "Zoffi". 8.10 šou vaikams. 8.14 

"Drops!" Viktorina. 9.10 "Visatos 
gelbėtojai". JAV animac. 10.10 "Astro 
Dinos". JAV animac. 10.40"Feivelasirjo 
draugai". JAV animac. 11.05 "Nuotykia
ir tyrimai Raudonojoje jūroje". 11.305X5’ 
Viktorina. 12.00 Ekonomikos fcforumas
12.30 "Beveik angelas". JAV t. 14.20 
"Kardinolas" JAV f. 17.30 "Taškas taškas 
taškas . 18.00 “Lošk va bank!" 18.55 
Milijonų žaidimas. 19.00 Futbolas. 20.20 
Žinios. 20.30 "Laimės ratas". 21.15 “Mūsų 
šauniosios tetos prie Pietų jūros". 
Pabaigoje - žinios. 22.55 "Vyre, vyre , 
Žaidimas - kas šauniausias? Pabaigoje 
Žinios. 24.00 “ Ką matė švedų liokajus 
JAVf,

Sekmadienis, vasario 20 d.
7.25 "Mūsų šauniosios tetos prie Pietų 

jūros". Komedija. 8.55 Kunigas J. Flyge 
atsako j vaikų klausimus. 9.30 “Piteris 
Panas ir piratai". JAV animac. serialas
10.00 "Astro Dinos". JAV animac. serialas.
10.30 "Feivelas ir io draugai". JAV animac 
serialas. 11.00 "Blokas - Juodasis žaibas 
Men. f. 11.25 “ Zoffi". 12.00 Politikos laida.
13.00 Krepšinis. 14.00 "Mendosos 
priešininkas". JAV f. 14.35 "Liūtas rodo 
nagus” . Komedija. 16.40 "Mažasis 
princas". Men f. 18.10 “Persekiojamasis 
Toskas". JAV fantastika. 19.10 Futbolas
20.00 Žinios. 20.25 “Laimės ratas". 21.15 
“ Paskutinioji banga". Australijos trileris 
Pabaigoje - žinios. 23.05 Pokalbis bokšte 
su įdomiais žmonėmis. 0.30 “24 valandos 
Reportažai.

BALTIJOS TV
Penktadienis, vasario 18 d.
18.00-3.00 Lenkijos TV I programa 
Šeštadienis, vasario 19 d.
8.00 Lenkijos TV I programa. 15.00 

Vaikų savaitgalis. 15.30 Ekorykštė. Lėtinis 
genocidas? 16.00 Kelionė j gamtą. 16.30 
Kinas-mano meilė. "Orlando". 18.00 Tik
Baltijos TV programoje. NBA rungtynės.
19.10-4.50 Lenkijos TV I programa. 

Sekmadienis, vasario 20 d.
6.00 Lenkijos TV I programa. 14.45 

Vaikų savaitgalis. 15.30 Susitikimai, 16.00 
Ten... Pėščiomis ledo tiltu tarp dviejų 
kontinentų... 16.30 "Mudu abudu ir kiti.
17.00 NBA apžvalga. 17.35 TV šou ‘2000" 
18.00-2.45 Lenkijos TV I programa.

ŠIAULIŲ VT IR PALYDOVINĖ 
PROGRAMA

Penkiadienis, vasario 18 d.
18.00 MTV. 19.00 Pirk. parduok, 

informuok. 19.10 Žinios. 19.25 TV 
forumas apie dujų skaitiklius. 20.00 
Alternatyvaus meno studijos 2-oji laida 
20.30 Komedija "‘12’.01 iki 
pusiaunakčio". 22.05 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22 .20-2.00 
Palydovinė programa

KABELINĖS TV PROGRAMA
Penktadienis, vasario 18 d.
19.00 Men. filmas "Kiborgas 

policininkas 20.30 Men. filmas 
"Kvantinis šuolis". 22.00 Men. f 
"Vienišas šuolis". 23.30 Men. f. 
“ Bedugnėje".
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