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KJ EK KAINUOJA LAIDOTUVĖS? DVELKIA

PRAEITIMI
Irena VASINAUSKAITĖ

Šiaulių miesto Socialinės globos 
ir rūpybos skyriaus vedėja Rita 
Musneckienė paaiškino, kad, mirus 
žmogui, kurj laidoja artimieji, 
pastariesiems yra skiriamos pašalpos. 
Jeigu velionis buvo bedarbis, jam 
palaidoti skiriami 3 MGL (šiuo metu 
tai sudaro 180 Lt), o jei dirbo - 6 MGL 
(arba 360 Lt). Tačiau jeigu velionis 
neturi artimųjų arba šie labai neturtingi, 
mirusjjj laidoja valstybė.

Šiaulių miesto valdybos 
Komunalinio ūkio skyriaus darbuotoja 
p. Songailienė pasakė, kad benamio 
laidotuvėms yra skiriama 630-740 Lt. 
Ši suma priklauso nuo to, kiek 
laidotuvių metu kainuoja drabužiai, 
avalynė, karstas ar transporto 
paslaugos irt. t. Yra buvę atvejų, kai 
lavoninėje užsigulėjusius lavonus 
laidodavo jau beyrančius. Tada, anot 
p. Songailienės, laidotuvės pigesnės, 
nes mažiau drabužių reikia. Toks 
atvejis pernai Šiauliuose tebuvo 
vienas. Iš viso 1994 m. miesto 
Komunalinio ūkio skyrius palaidojo 
36 beglobius mirusiuosius ir tam 
išleido 17600 Lt. (Vidutinė vienų 
valdiškų laidotuvių kaina buvo apie 
490 Lt). Taigi pastarąjj skaičių palyginę 
su gaunamomis pašalpomis iŠ soc. 
rūpybos skyriaus, suvokiame, kad 
valdiškosios laidotuvės - brangesnės. 
Šiam mano teiginiui paprieštaravo p. 
Rita Musneckienė. Ji preliminariai 
paskaičiavo, kad, be pašalpų iš jos 
skyriaus, mirusiojo gimines paremia 
darbovietės bei SODRA.

- Mūsų socialinės darbuotojos 
dalyvauja savo globotinių laidotuvėse. 
Jos dabar labai kuklios, tačiau griežtai 
laikomasi viso pagarbaus laidojimo 
ritualo, - pasakė R. Musneckienė. - 
Be to, vyresniojo amžiaus žmonės 
ruošiasi paskutiniojon kelionėn, kai 
ką iš anksčiau turi nusipirkę...

Rašydama šias eilutes, su pavydu 
pagalvojau apie signatarus, kuriuos 
su atitinkama pagarba ir savo lėšomis

laidos valstybė.
O kiek realiai šiandien kainuoja 

kuklus atsisveikinimas su eiliniu 
mirtinguoju?

Senuosiuose Gedulo namuose 
(Tilžės g. 198) mažosios salės nuoma 
vienai parai - 55 Lt, didžiosios - 63 Lt 
(įskaitant organizatoriaus
patarnavimus). Kaip informavo šios 
laidojimo įstaigos kasininkė p. A. 
Labinienė, jų parduotuvėje šiuo metu 
yra tokių Šarvojimo reikmenų: vyriškų 
kostiumų, kainuojančių 200-212 Lt, 
suknelių (50-70 Lt), vyriškų batų (24 
Lt), moteriškų batelių (9,50-24,36 Lt); 
kojinėms bei apatiniam trikotažui tektų 
skirti apie 30 Lt. Karstai čia kainuoja 
166, 267 ir 312 Lt.

"Ramybės" gedulo namams, 
įsikūrusiems Šv. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
pastate, vadovauja p. Rudienė. Jos 
ilgametė patirtis ir organizaciniai 
sugebėjimai labai pravertė steigiant 
naują tokio profilio įstaigą. Ponia 
Rudienė paaiškino, kad dėl reklamos 
stokos yra dar daug nežinančių apie 
naujuosius gedulo namus mieste. 
"Ramybės" šarvojimo salė yra labai 
jauki, primenanti kaimo seklyčią su 
šalia esančiu kambarėliu giedotojams. 
Salės nuoma vienai parai - 50 Lt. šių 
gedulo namų parduotuvėje palyginti 
žemos šarvojimo reikmenų kainos. 
Vyriškas kostiumas čia kainuoja 108- 
192 Lt, batai - 28,80-30,47 Lt, suknelė 
-11,60 Lt, labai puošni - 100,80 Lt. 
Batelius velionei galima nupirkti už 
8,40-30 Lt. Karstai "Ramybėje" 
kainuoja 144-300 Lt. Pigiausias 
krepšelis - 4,80 Lt.

- Dabar mes jau klausiame žmonių, 
kiek kokiam pirkiniui jie gali skirti pinigų, 
- pasakė p. Rudienė. - Ir patariame 
jiems bei pasiūlome prekes.

"Pakalnutės" parduotuvės 
darbuotoja p. Birutė Griciuvienė 
informavo, kad šiuo metu 
parduotuvėje esančių laidojimo 
reikmenų kainos tokios: vyriški

kostiumai kainuoja 150 Lt, batai - 47 
Lt, suknelės - 42,76 Lt ir 90 Lt, bateliai 
- 27,80 Lt, karstai -144, 300 ir 600 U. 
Pastaruosius perka turtingieji. Tiesa, 
“Pakalnutėje" visą gruodžio mėnesį 
stovėjo raudonmedžio karstas, 
kainuojantis 2000 Lt. Po Naujųjų metų 
jį kiek atpigino, tačiau ir už 1500 Lt 
niekas neperka. Vadinasi, dar nemirė 
mūsų mieste turtuolis, kuris atgultų 
amžinajam poilsiui į tokį brangų karstą.

Bene penkios firmos gamina 
karstus mūsų miestui. Jos įsikūrusios 
Telšiuose, Pagėgiuose, Kuršėnuose 
ir, žinoma, Šiauliuose. Jau atsirado ir 
privačių šarvojimo salių. 
Besidomėdama kelionės Anapilin 
detalėmis, sužinojau, kad Šiauliuose, 
Gruzdžių gatvėje, įsikūrusioje firmoje 
bus pradėti gaminti patys pigiausi 
kartoniniai karstai.

Taigi visi ateiname į Mirtį. Vieniems 
ilgiau buvo atseikėta žemėje vargti, 
kiti greičiau apleidžia šią ašarų 
pakalnę. Sako, kad apie tautos kultūrą 
užsieniečiai sprendžia, .apsilankę 
turguje ir kapinėse. Tuomet labai 
jdomus įspūdis atvykėliams turėtų 
susikurti: Lietuvos turguose blizga 
kaip Turkijoje, o atsiradus kartoniniams 
karstams, laidosimės irgi kaip 
musulmoniškuose kraštuose. Ir ne 
tik dėl tikėjimo, bet dėl labai skurdaus 
gyvenimo... Vargano ne vien 
materialiąja prasme. Juk už mirusius 
benamius arba kitus neturtėlius, 
kuriuos laidoja Komunalinio ūkio 
skyrius, neatnašaujamos šventosios 
Mišios. Prieš Dievą visi esame lygūs, 
todėl bent kartą metuose sukalbėkime 
"Amžinąjį atilsį..." už valdiškai 
palaidotuosius elgetas bei beglobius 
vienišuosius, kuriems akis užspaudė 
svetimųjų rankos, o grabnyčios nė 
Jos nebespėjo uždegti...

NE|TIKO. Antradienį Seimas 
atleido iš pareigų buvusį 
Aukščiausiojo Teismo pirminką M. 
Lošį ir Kultūros paveldo generalinį 
direktorių V. Puteikj.

Seime kalbėdamas M. Lošys 
kritikavo Seimo vykdomą teisinę 
reformą Ją pavadino chaotiška Anot 
jo, atsisakyta paties Seimo priimtų 
reformos metmenų, pagal kuriuos 
numatyta reorganizuoti, o ne likviduoti 
Aukščiausiąjį Teismą. Konstitucinis 
Teismas pripažino, kad Seimas 
neturėjo teisės nutraukti AT teisėjų 
įgaliojimų. O taip padaryta. Reformos 
esmė, pasak M. Lošio, tik ta, kad 
pakeista šio teismo vadovybė: vienas 
žmogus atėjo iš prokuratūros, kiti 
teisėjai liko tie patys. Kadangi teisėjo 
įgaliojimais negaliu pasinaudoti, 
prašau išspręsti mano klausimą, 
kalbėjo M. Lošys.

Niekas M. Lošiui nepaaiškino tikrųjų 
atleidimo priežasčių. Gal kai kam 
nepatiko, kad kovojo už teismų 
nepriklausomumą.

TVARTŲ TUŠTĖJIMO METAI.
1994-ieji į Lietuvos gyvulininkystės 
istoriją įeis kaip tvartų tuštėjimo metai, 
- šalis neteko 128 tūkstančių karvių.

Už 30 sidabrinių ar žaliųjų pernai

Arvydas SAULĖNAS
Čečėnija Karo veiksmų zona Vėlų 

vakarą Čečėnijos kaimo keliu važiuoja 
rusų tankas žvalgybininkas. 
Daugumoje namų tamsu, tik viename 
kaimo pakraštyje stovinčio namuko 
lange dega blyški liepsnelė. Staiga 
tankas sustoja, pasuka bokšteli 
namuko pusėn. Nuaidi šūvis. Iš namo 
lieka degančių griuvėsių krūva Tankas 
greitai nuvažiuoją tačiau netoli miško 
jį padega ir sustabdo čečėnų 
partizanai. Tanko vadas, rusų armijos 
praporščikas, šaukia: “Vyrai, tik 
nežudykit, tik nežudykit". Čečėnai 
rusų karį nuveda prie sugriauto namo, 
kad savo akimis pamatytų, ką padarė. 
Iš penkių šeimos narių likęs gyvas 
keturiolikmetis berniukas nuima nuo 
čečėnų kovotojo peties automatą ir 
vietoje sušaudo rusų karį. Apie šj, 
vieną iš šimtų panašių, atsitikimą 
papasakojo "Čečėnpres" atstovė 
Lietuvoje Eminat Sayjeva.

Visų karų metu paviršiun iškyla 
žemiausieji žmogaus instinktai. 
Visuose pasakojimuose apie kūnų 
išniekinimą, prievartavimus ir 
kastravimus kare Čečėnijoje yra dalis 
tiesos. Tačiau daugiau nei keista, 
kad Maskva, galėdama nutraukti šiuos 
karo žiaurumus, juos skatina. Rusija 
gali šj karą užbaigti per kelias dienas, 
pasiųsdama į konflikto zoną spec, 
paskirties dalinius, tačiau užkiša 
karinės mėsmalės mašiną šimtais 
neapsiplunksnavusių kareivėlių. Kodėl 
Rusija taip elgiasi, kam jai reikia tiek 
kraujo? Atsargesni ir akylesni politikai 
tvirtiną kad Rusija ruošiasi ilgalaikiam 
ir dideliam karui, kuriame dalyvaus 
kur kas didesnės ginkluotosios
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parduotos, išvežtos ir papjautos 
juodmargės šiemet neatveš 100 
tūkstančių veršelių, nebus primelžta 
trečdalio milijono tonų pieno, 
perdirbimo įmonės nesumuš 14 tūkst. 
tonų sviesto, nesuslėgs 20 tūkst tonų 
sūrių, nepridžiovins užsienio šalyse 
noriai perkamų pieno miltelių. 
Nebebus net mėšlo, taip reikalingo 
laukams Nes per Lietuvą praėjo 1994- 
ieji - tvartų tuštėjimo metai.

PAGERBĖ. Ponas č. Juršėnas ir 
kiti oficialūs asmenys “ Klaipėdos 
išvadavimo" mitinge pagerbė 
išvaduotojus. Toks valstybės 
pareigūnų elgesys nepateisinamas.

pajėgos ir bus daug daugiau aukų. 
T algi pasaulis pratinamas prie kraujo 
ir miestų griuvėsių. Rusijai karo reikia 
dar ir tam, kad, kaip senais sovietmečio 
laikais, rastų savo ekonominių ir 
politinių nelaimių kaltininkus. Priešų 
ieškoma ir tarp "vakarietiškų" 
valstybių, ir tarp čečėnų, žydų, 
nestačiatikių, netgi tarp Pabaltijo tautų. 
Akivaizdu, jog jėgos, kurios stabdo 
karą Čečėnijoje, tai daro ne iš meilės 
čečėnams, o iš savisaugos paskatų. 
Visai neaišku, kaip bus elgiamasi 
pasibaigus karui. Gal bus prisiminti 
kiti Rusijos nelaimių kaltininkai, kaip 
tos "baltosios smogikių pėdkelnės" 
iš Pabaltijo. Rusijos generolo 
pareiškimas, kad jei bus nustatyta, 
jog žuvusios Dž. Dudajevo smogikės 
moters plaukų spalva - balta, Rusijos 
ekspertai teigs, kad moteris - iš 
Pabaltijo, turėtų būti priimamas be 
komentarų. Rusijai reikia priešo, su 
kuriuo galėtų kariauti, neapkęsti, į 
kurj galėtų nukreipti vidinių negalavimų 
priežastis.

Vasario 8 dieną Rusijos Dūma 
svarstys Sovietų Sąjungos atkūrimo 
galimybes. įstoti į Sąjungą "pareiš
kimus" pristatė Rusija, Baltarusija, 
Kazachstanas. Iš Rytų šalčiu dvelkia 
mirusios brežnevinės valstybės kapo 
duobė. Kai po "Vremia" groja dešim
ties metų senumo melodija, kai 
"prabėga" visų penkiolikos broliškųjų 
respublikų sostinių pavadinimai per 
"Orų prognozę", ypač kai Č. Juršėnas 
deda raudonus vainikus prie "išva
duotojų" armijos paminklų Klaipėdoje. 
Žuvusiuosius gerbti privalome. Tačiau 
nuo karo kentėjo ir vokiečiai, ir žydai, 
ir, aišku, lietuviai...

SALYJE
1939 m. Vokietija paėmė Klaipėdą 

ir *alj Lietuvos. Už tai Niurnbergo 
teisme buvo kaltinama ir nubausta. 
Po metų kitą Lietuvos dalj užgrobė 
SSSR pasivadinusi Rusija.

Netrukus vokiečiai užgrobė visą 
Lietuvą. Po ketverių metų - rusai. 
Argi paskutinio Lietuvos miesto 
okupacija yra šio miesto išvadavimas? 
Ir apskritai, ar vieno okupanto 
pakeitimas kitu yra valstybės šventė? 
Vadovaujantis tokia logika, norisi 
paklausti, ar atvažiuos C. Juršėnas 
paminėti Hitlerio atvykimo j Klaipėdą 
ar bus išrikiuota garbės sargyba.

P. K.

KALENDORIUS
ŠIANDIEN - 33-oji METŲ DIENA

C  A T TT T? Teka 8.09. Leidžiasi 16.58 
Dienos ilgumas 8.49

M F N I I T  Jaunatis nuo sausio 31 d.
IV !  H#1Y U  Teka 8 за Leidžiasi 20.40

VARDADIENIS: Fortūnatas, Valdemaras, Rytys, Vandenė 

GRABNYČIOS (Kristaus paaukojimas)

RYTOJ -3 4 -o ji  METŲ DIENA

ę  а у т г  Teka 78.08. Leidžiasi 17.00 
U  L L  Dienos ilgumas 8.52

\ / l Ė \ I T T T  f  C  Jaunatis nuo sausio 31 d. 
iV l l L lN  U 1 Л .О  Teka 8.59. Leidžiasi 21.53

VARDADIENIS: Blažiejus, Oskaras, Radvile, Asta

S \
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių)

Šiaulių skyriaus narių dėmesiui!
Š. m. vasario mėn. 4 d. 14 val. 12-osios vidurinės mokyklos patalpose 

(P. Višinskio 16) įvyks visuotinas narių susirinkimas. Dalyvavimas 
būtinas.

TS Šiaulių skyriaus Taryba

v________________________________ /



“STENGIAUSI J SAVO 
POEZIJOS EILUTES SUDĖTI 

VISĄ ŽMOGAUS GYVENIMĄ”

Bernardas BRAZDŽIONIS

JE I GYVENIMAS  - SAPNAS, IR  VĖLEI 
REIKS P A BU ST IR  GYVENT NE SAPNE,
JE I M Ū S DIEN O S ■ TIK BLANKŪS ŠEŠĖLIAI, - 
KAS TAI NA KČ IA I U ŽM IG D Ė M ANE?..

KAS U ŽM IG D Ė M AN E Š IA M  PASAULY, 
KAD KLAJO Č IA U  KAIP VAIKAS ŽIED UO S, 
KAD TAIP PU LDAM AS E IČ IA U  /  SAULĘ,
O PASIEKT... N IEKADOS... NIEKADOS.

garbingą gimtadienj. Neveltui 
pasirodžius be vokiečių 
okupacijos leidimo rinkiniui 
"Šaukiu aš tautą", jis buvo 
pavadintas pranašu. Lietuvos 

Bernardas Brazdžionis jaunystėje, komunistinėje spaudoje B. 
Bernardas Brazdžionis - vienas Brazdžionis buvo niekinamas ir

iškiliausiųnepriklausomybės metais 
susiformavusių poetų.
Priklausydamas neokatalikiškajai 
poezijos srovei, tragiška lyrika 
patraukė skaitytoją, kur biblijiniai, 
sakrališki dalykai susiliejo su 
modernizmu. Poetas gimė 1907 m. 
vasario 2 d. Stebeikių kaime, Šiaurės 
Rytų Lietuvoje, tad Šiemet švenčia

ignoruojamas, nors tėvynėje kūryba 
visada buvo mėgiama Jis tapo istorine 
figūra, simbolizuojančia lietuvių 
atsparumą negandoms.

1989 m. pavasarj, po 45 metų 
trukusios tremties, poetas grjžo j 
tėviškę su 100000 egz. tiražu išle isi 
"Poezijos pilnaties” rinktine.

"Ši diena iš tikrųjų man - viskas.

Nes mes, mūsų karta, gyvename 
viltyje, bet kasdien reikia grjžti j 
kasdienybę, kad ir beviltišką, bet 
negrasinančią rutina".

Ir, kaip jau tapo įprasta, su 
pavasariniais paukščiais Bernardas 
Brazdžionis grjš j gimtinę, j bundančią 
tėvynės žemę, kur skambės gyvas 
klasiko žodis.

Su gimtadieniu, brangusis 
Maestro!

P. S. Citatos paimtos iš Bernardo 
Brazdžionio laiškų, skirtų šių eilučių 
autoriui.

Svajūnas SABALIAUSKAS

nepilnametę, gimusią 1978 metais, 
gyvenančią Energetikų gatvėje, jos 
bute išžagino iš matymo pažįstamas 
vaikinas. Policininkams pareiškimą 
parašė mergaitės tėvas. Jvykis 
tiriamas.

berniuko, matyt, tie patys jaunuoliai 
atėmė laikrodį. Manoma, kad 
darbavosi tie patys žmonės.

...ir ilgapirščiai

Pavogta 1900 
JAV dolerių

Sužalojo
laiptinėje

Sausio 29-osios rytą 10 valandą j 
Respublikinę Šiaulių ligoninę 
kreipėsi neblaivus šiaulietis A. J., 
gimęs 1974 metais, gyvenantis 
Varpo gatvėje. Jis paaiškino, kad 
Varpo gatvės 35-ojo namo laiptinėje 
jj peiliu sužalojo nepažįstamas 
vyriškis.

Išžaginta

Sausio 27 dieną j policiją kreipėsi 
šiaulietis M. A., gyvenantis Vilniaus 
gatvės 160-ajame name, ir pareiškė, 
kad sausio 25 dieną pastebėjo, jog iš 
buto pavogta piniginė, kurioje buvo 
1900 JAV dolerių. Nukentėjusysis 
sako, kad tai galėjusi padaryti apie 
35-erių metų šviesių ilgų plaukų 
moteris, su kuria žmogus išgėrinėjo.

Siautėja

Pirmadienj nuo vagių nukentėjo 
dar penki šiauliečiai. Parduotuvėje 
"Svingas" (Lyros 19a) kažkokie 
asmenys pagrobė R. L. diplomatą 
su įvairiais daiktais. Iš V. D. buto 
(Tilžės g.) pavogė telefono aparatą. 
E. S. svečiuose prarado dujinj 
pistoletą. Iš R. B. buto (Vytauto g.) 
vagys pagrobė videomagnetofoną 
"Funai” . A.A., gyvenanti Aušros 
alėjoje, savo bute nerado 
televizoriaus, indų, drabužių. L. M. 
sausio 30 d. Lieporių prekybos 
centre kažkas apvogė: ištraukė 
piniginę su 300 litų, dokumentus.

V. S.

nepilnametė
Naktį iš sausio 28-osios j 29-ąją

čigonai...
A.S. kreipėsi j policiją, teigdamas, 

kad pirmadienj iš ryto "Dubysos" 
valgykloje (Stoties g.) du čigonai 
pagrobėjo diplomatą, kuriame buvo 
2000 litų ir kalkuliatorius. Berniukas, 
gimęs 1983 m., kaip teigia jo mama, 
nukentėjo nuo penkių vaikinų, 
panašių j čigonus. Vieno namo 
Tilžės gatvėje laiptinėje jie iš 
berniuko atėmė kepurę ir pirštines. 
Toje pačioje laiptinėje iš kito

ŪKININKŲ DĖMESIUI
Š. m. vasario 8 d. 11 val. 

Šiaulių rajono savivaldybės 
salėje (Vilniaus 263) jvyks 
ūkininkų susirinkimas. 
Dalyvaus Seimo agrarinio 
komiteto narys. Kviečiame 
ūkininkus atvykti.

LŪS Šiaulių raj. 
Tarybos pirmininkas^

GRABNYČIOS - GRAUDULINĖS
Leonlja MALAKAUSKIENĖ

Vasario 2-ąją švenčiama 
paskutinė Kalėdų laikotarpio šventė
- Kristaus paaukojimas. Šv. Luko 
Evangelijoje pasakojama, kad 
Marija ir Juozapas, paklusę žydų 
įstatymams ir papročiams, 
keturiasdešimties dienų sulaukusį 
vaikelį Jėzų atnešė j Jeruzalės 
šventyklą. Kiekvienas pirmagimis
- Dievo savastis, todėl buvo 
reikalinga jį išpirkti - paaukoti porą 
purplelių ar balandžių. Jnešant vaikelį 
į šventyklą, gimdytojus pasitiko 
teisingas ir dievobaimingas senelis 
Simeonas, kuriam Dievas buvo

žadėjęs, jog jis nemirsiąs tol, kol 
nepamatysiąs Atpirkėjo. Simeonas, 
paėmęs j rankas vaikelį, garbino Dievą 
kuris leido jam pamatyti Izraelio garbę 
ir šviesą pagonims apšviesti.

Atmenat Kristų - žmonijos šviesą, 
bažnyčiose šventinamos žvakės, 
vadinamos grabnyčiomis. Jos 
uždegamos žmogui mirštaht, 
žibinamos prie mirusiojo. Taip pat 
tikėtą kad pašventintos žvakės saugo 
namus nuo perkūnijos, gali nukreipti 
nelaimes ir ligas.

"Imk degančią žvakę ir rūpestingai 
saugok Krikšto malonę: savo gerais 
darbais šviesk žmonėms!.." • sako 
kunigas, kreipdamasis į kiekvieną

krikštijamąjį.
Šventės pavadinimas 

(Grabnyčios) yra nelietuviškos 
kilmės. Didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno duomenimis, jau daugiau 
kaip šimtą metų žinomas kitas šios 
šventės vardas - Graudulinės. Taip 
vadintinos ir tą dieną šventintos 
žvakės - graudulinės žvakės.

Lietuvių liaudies kalendoriuje 
vaizdingai nusakoma šios datos 
vieta metiniame gamtos cikle: nuo 
Grabnyčių - jau kreiva vėžė, t. y. 
nėra garantuoto žiemos kelio; per 
Grabnyčias gaidys atsigeria po 
lašais.

...BET
ŽEMAIČIAI
NEPRAŽUS

Irena BIJEIKIENĖ
Sausio 26 dieną, ketvirtadienj, 

kaimiškosios muzikos klube “ Juonė 
pastuogė" vyko žemaičių vakaronė. 
Skambėjo žemaičių dainos, buvo 
žaidžiami žaidimai, šokami įvairiausi 
žemaičių šokiai. Susirinkusiesiems 
grojo folklorinis ansamblis "Auda” , 
o visų troškulį malšino čekiškas 
"Pilzen" alus. Kadangi į kaimiškosios 
muzikos klubą užėjau, kai vakaras 
buvojau "įsibėgėjęs", pakomentuoti, 
kas čia vyksta, paprašiau Žemaičių 
kultūros draugijos "Saulaukis" 
pirmininką V. Pabrėžą. Pirmininkas, 
kalbėjęs gražia žemaičių tarme, 
paaškino, kad stebiu tradicinį žemaičių 
susiėjimą, o tokie susibūrimai 
paprastai vyksta paskutinįjį mėnesio 
ketvirtadienį. Neseniai sukako penkeri 
metai, kai susikūrė ši draugija. Anot 
V. Pabrėžos, žemaičių draugijos veiklą 
sudaro dvi kryptys: leidybinė ir 
kultūrinė. Vakaronių, koncertų 
organizavimas yra kultūrinė draugijos 
veiklos dalis, o, pavyzdžiui, kasmet

leidžiamas žemaičių kalendorius 
parodo šios draugijos leidybinį darbą 
V. Pabrėža minėjo, kad prieš kelerius 
metus buvo išleidę net žemaitiškų 
pinigų, kurie galiojo mugių, vakaronių 
metu. "Tie, kam brangi gimtoji žemėS 
senieji papročiai, kas ieško tikrųjų 
vertybių, ateina pas mus", - sako V. 
Pabrėža. Žemaičių draugijos 
pirmininkas apgailestavo, kad veikloje 
dalyvauja vyresniosios ir viduriniosios 
kartos žmonės, o štai jaunimo beveik 
nėra, nors į ŠPI mokytis suvažiuoja 
daug jaunų žemaitukų. Tačiau yra ir 
išimčių. Kaip tik tokia išimtis - dvyliktoje 
vidurinės mokyklos klasėje
besimokanti profesoriaus E. Balčyčio 
duktė, kuri mielai dalyvauja tokiuose 
renginiuose. Paklaustas, kaip 
pavyksta prikalbinti savo dukrą 
dalyvauti žemaičių vakaruose, prof. 
E. Balčytis atsakė, kad jkalbinėti 
netenka, nes dukrą nuo mažens mokė 
to, kas jam brangu. Todėl nenuostabu, 
kad užaugusi duktė mėgsta . 
žemaitišką dainą, šokj.

AR ĮM ONE BUS 
PASKELBTA NEMOKIA?

na ša
akcinės bendrovės "Šiaulių tauras” 
akcininkų susirinkimas, kuriame 
numatoma apsvarstyti įmonės 
nemokumo paskelbimo klausimą AB 
"Šiaulių tauras" laikinai einančio 
generalinio direktoriaus pareigas R.

Kazanavičiaus nuomone, jmonėgi 
greičiausiai bus paskelbta nemokia® 
o tada viskas priklausys nuo jmonės 
kreditorių. Daugiausiai AB "Šiaulių 
tauras" yra įsiskolinusi Valstybinei 
mokesčių inspekcijai

I. B.

MIESTO VALDYBOJE
Darbuotojų 

bendrabučio kambariai 
bus privatizuojami

Miesto valdybos potvarkis dėl 
Šiaulių pedagoginio instituto 
bendrabučio Dubijos g. 1a 
jregistravimo studentų lovų tipo 
bendrabučiu buvo apskųstas 
teismui. Miesto valdyba, vykdydama 
Šiaulių miesto apylinkės teismo 
sprendimą, pakeitė potvarkį. Šio 
bendrabučio pirmasis ir antrasis 
aukštai buvo jregistruoti kaip instituto 
darbuotojų bendrabutis. ŠPI 
darbuotojams suteikiama teisė 
privatizuoti nuomojamas
gyvenamąsias patalpas. Darbuotojų 
bendrabučio kambarių privatizavimas 
prasidės, kai bus inventorizuotos 
pirmojo ir antrojo aukštų patalpos. 
Studentų ir darbuotojų bendrabučiai

bus atskirti, įrenąiant atskirus įėjimus.

transformatorinės
pastotes

Siekiant pagerinti gyvenamųjų 
rajonų aprūpinimą elektros energija, 
šiemet bus statomos dvi naujos 
transformatorinės pastotės. Šiaulių 
elektros tinklai gaus pusę milijono 
litų savo elektros ūkiui plėsti ir 
rekonstrukcijai. Transformatorinė 
pastotė bus statoma Pabalių g. tarp
86-ojo ir 88-ojo gyvenamųjų пагтиш
Keičiamos elektros energijo™ 
perdavimo linijos, šie darbai kainuos 
250-300 tūkstančių litų. Dar vieną 
transformatorinę numatoma statyti 
Medelyne, Panevėžio ir Palangos 
gatvių kampe.

I. B.

TUOSE
AŠTUOSE

MASKVA. Nikolajus 
Semionovas, praėjusios savaitės 
pabaigoje paskirtas Rusijos federalinių 
organų vykdomosios valdžios 
teritorinės valdybos Čečėnijoje 
vadovu, pareiškė, jog neketina derėtis 
su Džocharu Dudajevu.

Rusai pirmadienj atvežė į Grozną 
daugiau ginkluotės irtoliau apšaudė 
artilerija. Pasak liudininkų, j Grozną 
važiavo daugiau kaip 20 šarvuočių, 
taip pat irsu raketų paleidimo jranga. 
Stiprų pasipriešinimą sutikusi rusų 
kariuomenė niekaip negali užimti 
sostinės. Rusai dabar tenkinasi 
čečėnų pozicijų apšaudymu.

Naujos Valstybės Dūmos rinkimai 
įvyks š. m. gruodžio mėnesį, o 
prezidento rinkimai - 1996 metų 
birželio mėnesį, pranešė Centrinės 
rinkimų komisijos pirmininko 
pavaduotojas Aleksandras Ivančenka. 
Iki kovo mėnesio turėtų būti priimti 
Rusijo6 Valstybės Dūmos, Prezidento

rinkimų, Federacijos Tarybos 
sucjąrymo ir Referendumo įstatymai.

ŽENEVA. Pirmadienj oficialiai 
prasidėjo Jungtinių Tautų komisijos 
žmogaus teisių klausimais kasmetinė 
šešių savaičių sesija, per kurią 
daugiausia dėmesio bus skirta Kinijai 
ir Čečėnijai.

Vakar prasidėjo debatai dėl 
žmogaus teisių pažeidimų atskirose 
valstybėse bei diskusijos vaiko, 
socialinės ir ekonominės teisės 
klausimais.

TEHERANAS. Irano valdžia 
pranešė, kad ji susitarė su 
Turkmenistanu paspartinti techninius 
darbus, susijusius su dujotiekio 
tiesimu iš Turkmėnistano į Europą 
per Iraną ir Turkiją Projektą įgyvendinti 
kainuotų 6 mlrd. dolerių. Prieš 
dujotiekio tiesimą yra JAV, kurios 
nuosekliai vykdo Irano izoliavimo 
politiką.

P. K.

AUŠROS ALĖJA



“ Ši suomių firmos “Valmet” miško dorojimo mašina kainuoja 
700 tūkst. Lt”, - sako mašinistas P. Liekis.

Drūčio. Šiaulių miškų urėdija valdo 
apie 38 tūkst. ha miško. Praėjusiais 
metais plynu kirtimu iškirsta tik apie 
300 ha miško. Kai kam atrodo, kad 
miškus greitai iškirsime. Tačiau taip 
nėra, nes j tą pačią biržę grjšime ne 
anksčiau kaip po 120 metų. Ją jau 
kirs mūsų proanūkiai. Miško kirtimai 
vykdomi planingai pagal miškotvar
kos projektą kuris sudaromas dešim
čiai metų. Pagal miškotvarkos pro
jektą ateinančiais metais plynu kirti
mu numatoma iškirsti 324 ha miško. 
Daug medienos pagaminama, vyk
dant miško ugdomuosius darbus - 
miško retinimą, sanitarinj kirtimą ir 
valymą. Praėjusiais metais urėdija 
savo jėgomis pagamino 75 tūkst. 
ktm medienos, kitų paruošėjų jėgomis 
- 90 tūkst. ktm. Beveik du trečdaliai 
medienos pagaminta vykdant miško 
ugdymo darbus.

Didelė ekonominė paspirtis miš
kų ūkiui yra tai, kad daugelis užsienio 
firmų, kurios perka popiermedžius, 
sugeba popierių gaminti ir iš lapuo
čio medžio. Anksčiau prastesnės 
kokybės lapuotj medį panaudoda
vome tik malkoms kurui ir technolo
ginėms malkoms gaminti. Tokios 
medienos gamyba - nuostolinga. 
Užsieniečiai popieriui gaminti noriai 
perka beržą, drebulę ir net alksnj. 
Reikia pridurti, kad apvalaus spygliuo
čio medžio medienos vienas ktm 
šiuo metu kainuoja 120 Lt, eglės 
popiermedžiai - 115 Lt, drebulės 
popiermedžiai -75 Lt, alksnio - 45 Lt. 
Na, o malkos kurui, j kurias anksčiau 
sueidavo ir jau minėtosios lapuočio

medžio popiermedžio rūšys - tik 25 
Lt.

Mediena pardavinėjama ir nekirs
ta. Miško kaina vadinama kelminiu 
mokesčiu. Iš šio mokesčio atsodi

namas miškas, išlaikoma miško tar
nyba, priešgaisrinė apsauga. Nekirs
to miško kaina nurodyta lentelėje.

Kirtaviečių liekanos parduodamos 
nemokamai. Dėl malkų kurui 
pasigaminimo galima kreiptis j bet 
kurj urėdijos girininką ar eigulj.

Nežiūrint palyginti nemažo 
miškininkų uždarbio (miško kirtėjai 
per mėnesj uždirba 500-600 Lt, 
miškovežių vairuotojai 600-700 Lt), 
Šiaulių miškų urėdijai šiuo metu trūksta 
50-60 miško darbininkų. Urėdijoje 
darbo vietų skaičius per pastaruosius 
trejus metus padidėjo nuo 280 iki 
390.

Šiaulių miškų urėdija viena pirmųjų 
šalyje užmezgė glaudžius ryšius su 
švedų firma "Jonsered", gaminančia 
benzopjūklus. Urėdija iš šios firmos 
pjūklus, jų atsargines dalis, spec, rūbus 
miško darbininkams gauna su 20% 
nuolaida. Urėdija savo teritorijoje turi 
įsisteigusi “Jonsered" firmos gaminių 
parduotuvę. Joje bet kas gali įsigyti 
šios firmos pjūklų, grandinių, atsarginių 
dalių, spec, drabužių.

Algirdo ŠVOBOS nuotr.

Kaina Lt/m3
Eli.

sir.
Pagrindinės medžių 

rūšys
Padarinė mediena (be žievės) Mediena

malkomsstambi vidutinė smulki

1. Pušis, maumedis 30,5 23,6 11,1 2,1
2. Eglė 24,9 18,8 11,1 1,7
3. Ąžuolas, klevas, uosis 44,0 37,0 16,8 3,2
4. Beržas, juodalksnis, 

guoba, liepa, skroblas 19,1 13,2 5,6 2,7
5. Drebulė, tuopa, 

baltalksnis, blindė 13,2 8,1 4,6 1,4

+  18% PVM

Urėdo pavaduotojas A. Drutys: šita kirtavietė pavasari bus 
atsodinta.

KITI ĮVYKIAI

KULTŪRA

NUSIKALTIMAI

ŠIAURĖS LIETUVOJE

Žvėris - ir tas 
labiau myli

PAKRUOJIS. Kęstutis
Gudeliūnas pats atbėgo pas felčerę 
ir verkdamas prisipažino sužalojęs 
dvejų metukų posūnj. Berniukas 
buvo sumuštas, smilkinyje mėlynė, 
nuplėšta lytinio organo odelė. 
Berniuką aptvarsčius, jis buvo 
išvežtas j Šiaulių centrinę ligoninę. 
Girtas G. Bubelytės sugyventinis, 
kuriam ji patikėjo saugoti vaiką elgėsi 
sadistiškai. Kas apgins mažą 
žmogų? Dažnai motina dovanoja 
patėviui ir vėl viskas tyliai nurimsta. 
Nuo sužalotų vaikų tolesnio 
gyvenimo neturėtų nusisukti jais 
besirūpinančios tarnybos. Jei 
ekspertai nustatys, kad sužalojimas 
sunkus, tai joks įstatymas nenumato 
atleidimo ar susitaikymo.

Užventyje 
norima uždaryti 

ligoninę
KELMĖ. Užventyje norima 

uždaryti ligoninę, o jos vietoje jsteigti

globos namus. Globos namai irgi 
reikalingi pagyvenusiems žmonėms, 
nemažai jų nuolat gydosi rudens, 
žiemos mėnesiais. Bet vietos galima 
rasti ir vaikų darželyje. Užvenčio 
žmonės nori turėti ligoninę vietoje. 
Norima steigti policijos nuovadą 
buvusio Užvenčio dvaro svirno 
patalpose. Tačiau pastate nėra 
centrinio šildymo, patalpos apleistos. 
Norint ten dirbti policijai, patalpas 
reikia įrengti ir pritaikyti.

Atgijusi senoji 
vaistinė

AKMENĖ. Sunku įsivaizduoti 
Viekšnius be jų senosios vaistinės, 
įdėta daug pastangų, kol buvo 
suieškotos lėšos parengtų pastatų ir 
išlikusių baldų restauracijos projektui 
įgyvendinti. Žmonės prikėlė senąjį 
pastatą sau ir Viekšniams. Vilniaus 
įmonė "Restauratorius" grąžino 
gyvenimui senuosius unikalius 
vaistinės baldus. Viekšniuose vėl 
sušvito baltomis langinėmis senoji 
vaistinė, o greitai ją užlies ir vaistų 
aromatas

Šuo... prieš 
mešką

RADVILIŠKIS. Medžiotojų ir žvejų 
draugijos Radviliškio skyrius 
organizuoja respublikinį renginį - 
medžioklinių šunų lauko bandymus 
su meška. Tai turėtų įvykti vasario 4-

ąją šios skyriaus šaudykloje 
Pavartyčių kaime. Čia galės varžytis 
Lietuvos skalikai, laikos ir mažesni 
šunys: foksterjerai, jagterjerai, taksai. 
Bus vertinama ir šuns išvaizda 
(eksterjeras). Reikia tik vieno - kad 
šunys būtų ne jaunesni kaip 
dešimties mėnesių. Žinių apie 
dalyvavimą laukiama Medžiotojų ir 
žvejų draugijos Radviliškio skyriuje 
(tel. 53596).

“Išgydyti”
eksponatai

TELŠIAI. Telšių “Alkos" muziejuje 
sukaupta apie 140 tūkst. eksponatų. 
Tačiau patalpos yra gana drėgnos, 
o ir jų mažoka, todėl daiktai genda. 
Tokių eksponatų muziejuje yra apie 
septyniasdešimt procentų. Jie 
restauruojami eksponatų restau
ravimo centre Vilniuje. Sausio 25 
dieną muziejuje pradėjo veikti "pagy
dytų" eksponatų paroda. Daug pa
dėjo ir pasistengė Vilniaus P. Gudyno 
restauravimo centro specialistai G. 
Dremaitė, R. Kuprevičienė, V. 
Vilčinskaitė ir daugelis kitų. Todėl 
restauratorius nusipelno ne mažiau 
dėmesio nei dailininkas, sukūręs 
grafikos, porceliano, archeologijos 
ir kitus kūrinius.
paruoši Vida SIMONAITIENĖ

“AS VIS GALVOJU APIE 
LIETUVĄ...”

“ TIK AUKŠČIAUSIO PRAŠAU,
KAD STIPRINTŲ VERKIANČIĄ LYRĄ".

Maironis
Kodėl mūsų veiduose gilus 

liūdesys, kodėl kasdien girdi raudas, 
matai skausmą, klausaisi apie dar 
negirdėtą žiaurumą, žmogžudystes. 
Vien skriauda ir neviltis. Koaėl 
neįvardijamos didžiosios nuodėmės? 
Norėtume išaiškinti, konkretizuoti ar 
pasmekrti, save nuraminti. Kol gyvi, 
mes galime protingai įvertinti. O ką 
begali tie, išvežtieji, žuvusieji, sušal
dytieji, nukankintieji? Cituoju savo 
kolegės iš Prancūzijos Elenos A. laišką 
(kalba netaisyta): “Negi lietuviai eina 
su tais, kurie išniekino, išvežė, žudė, 
plėšė kraštą. Tokių lietuviais aš negaliu 
laikyti, jie galutinai išplėšė mano 
tėviškę. Jie įrodė tik menką savo 
supratimą, kas yra tėvynė, ko ji verta. 
Jie, balsuodami už komunistus, 
nužemino savo kraštą, jo kankinius, 
parodė savo atsilikimą, nesupratimą 
įvertinti padėtį ir protingai pasverti. 
Vargšė tauta, vargšai žmonės. Tas 
komunizmas viską sunaikino, ir 
žmones visai pavertė apkvaišusiais. 
Net pati Rusija su savo milžiniškais 
turtais ir galimybėmis pavirto atsilikusiu 
kraštu. Europos tautos tuo momentu 
daug pakilo, o toks turtingas Rusijos 
kraštas merdėja bepročių apsuptyje,

o išmintingi žmonės negali normaliai 
dirbti. O lietuviai net pamynė savo 
tautinius jausmus, pasidarė komu
nizmo dirbiniai - sužeisti žmonės, 
praradę savo garbę, asmenybę. Su
žeista tauta Mano giminaitė, profesorė 
iš Amerikos, nuvykusi j Lietuvą, grįžo 
be galo nusivylusi ir nutarė daugiau 
nebevažiuoti. Nebeatpažino Lietuvos. 
Labai liūdnas vaizdas. Lietuviai patys 
tapo apipuolikais." Liūdna skaityti 
tokius laiškus.

Antanas J. iš Prancūzijos po 
vasaros atostogų Lietuvoje rašo: "Aš 
vis galvoju apie Lietuvą ir apie jos 
žmones. Tai nukankinta ir sugadinta 
žmonija” . Bet ir vėl laiškuose plyksteli 
viltis: "Gal praeis kiek laiko, užaugs 
nauja karta. Bet tam reikia bent kiek 
išminties, proto, pasiryžimo, noro. 
Žmonių apsileidimas ir kvailumas 
kenkia valstybei.

Kantrybės - ir pirmyn, sąžiningieji, 
kantrieji ir protingieji. Jūs vis tiek 
laimėsite!"

Gerda G. iš Danijos linki: "Aštikiu 
ir linkiu, kad Jums ir Jūsų vaikams 
Lietuvoje ateitis būtų lengvesnė negu 
šiandien".

Birutė PAPLAUSKIENE

MIŠKAS - VISŲ MŪSŲ 
TURTAS, O JĮ 

PARCELIUOJA GRUPĖ 
DRAUGŲ

Petras KUDRICKIS
Miškas - natūraliai atsikuriantis 

sveikatos, energijos bei valiutos įp
laukų šaltinis.

XVI a. miškai Lietuvoje buvo užė
mę 60% mūsų šalies teritorijos. J Lie
tuvą plūstelėję lenkų dvarininkai, rusų 
carų vietininkai, vokiečių okupantai 
miškų nepagailėjo. Nuo 1961 metų 
kirtimas buvo apribotas, atsodinta per 
600 tūkst. ha miško. Miškų ūkio mi
nisterija - bene vienintelė, sugebėjusi 
išvengti privalomųjų 20% rusų tauty
bės darbuotojų.

Šiandien miškininkai nieko nerei
kalauja, tik teisių, turėtų tarpukario 
Lietuvoje. Tada net eigulys savo val
dose turėjo policininko statusą, jau 
nekalbant apie girininką, urėdą. Trum
pai sakant, šeimininkas galėjo valdyti 
jam patikėtą turtą. Tačiau šiandien 
jau į bepradedanįįas atgimti miškinin
kų teises šiurkščiai kišasi vyriausy
bė. Ji, prisidengdama medienos išve
žimo į užsienį apribojimais, įvedinėja 
privalomojo miško pardavimo kvo
tas tam tikrai įmonių grupei. Kaip tei
gia pramonės ir prekybos ministras 
K. Klimašauskas, kvotos reikalingos, 
kad neva nesustotų medžio perdir
bimo įmonės. Kai apie tai pasiteira
vau Šiaulių miškų urėdijos urėdo St. 
Pališkio, jis pasakė:

- Kvotų gavimas - tai tam tikrų 
įmonių vadovų noras užsitikrinti

minimalias medienos kainas. Be to, 
kai kurios medienos industrijos 
koncerno, kuriam vadovauja buvęs 
premjero A. Šleževičiaus kolega A. 
Sviderskis, įmonės neatsiskaičiusios 
su miškininkais net nuo 1992 metų. 
“Jonavos baldai" miškininkams 
skolingi net devynis mln. Lt. Šiaulių 
miškų urėdijai skolingas Klaipėdos 
medienos kombinatas, Klaipėdos 
kartono fabrikas, Kazlų Rūdos medžio 
apdirbimo įmonė "Eglė" ir eilė kitų 
įmonių, priklausančių A. Sviderskio 
vadovaujamam koncernui. Medie
nos industrijos koncerno įmonės, 
kurioms numatomos medienos par
davimo kvotos už medieną, su miš
kininkais iškart atsiskaityti nežada ir 
ateityje. Medienos pristatymas klientui 
tuoj pat už ją negaunant pinigų - tai 
beprocentinė paskola klientui, kuria 
galės disponuoti, atnaujindamas savo 
įmonės įrengimus ar darydamas kitą 
apyvartą.

O juk mums taip pat reikia naujos 
technikos, atlyginimų žmonėms. Iki 
šiol tiek mediena, tiek miškas buvo 
pardavinėjamas įvairioms firmoms, 
besiverčiančioms medžio perdirbi
mu ar medienos prekyba aukciono 
tvarka. Išimtis - tik ūkininkai ir pamiš
kių gyventojai, perkantieji nedidelius 
medienos kiekius. Taigi esant tokiai 
tvarkai galėjome šiaip taip verstis.

Pasak urėdo pavaduotojo A.

Iš šių viršūnių bus gaminamos popiermalkės eksportui.

AUŠROS ALE I-A



NUSIŠYPSOK,
ŽMOGAU

Verkšlenate, kad turėjote 
vieną žmoną ir ta pati pabėgo. 
Tai ne bėda. Organizuokite 
haremą iš 10-15 žmonų. Nors 
viena liks amželiui nubaigti.

*  * *

Vyro priekaištai, kad vienas 
vaikas - ne vaikas ir kad Jūs 
esate kalta, jog vaikų daugiau 
neturite, yra piktinantys ir 
smerktini. Šitokį išsišokėlj verta 
kaip reikiant pamokyti. Tvirtai 
pasiryžkite tris metus iš eilės

Ketvirtadienis, vasario 2 d.
LTV
17.05 val.
“Japonija: dvasia ir forma"
N uotykiai pakeliui j XXI a. Vargu ar 

kuris europietis J. Kavabatos romanus 
gali perskaityti taip kaip japonai. 
Pernelyg skirtingas daiktų ryšių ir jų 
esmės suvokimas. Keblu suprasti ir 
japonų sukurtuosius technikos ar 
ekonomikos "stebuklus". Jie patys 
mano, kad visų jų prielaidų reikia 
ieškoti kultūroje, Konfucijaus principų 
ypatingame suvokime...

Per LTV rodomas NHK serialas 
tikrai jdomus ir vertas visų smalsiųjų 
dėmesio. Tai žvigsnis j visai kitokį 
pasaulį. O gal iš kitokio...

19.20 val.
“ Nesutinku!"
Diskusijų šou. Autoriai S. 

Jakutavičius ir M. Gradauskas kartoja 
savo laidą nesibaigiančių diskusijų 
tema: “ Erotika masinės informacijos 
priemonėse - už ar prieš?"

21.35 val.
Teatras
“ Kelionė” . 1 dalis apie dabar jau 

Nacionalinės premijos laureatą 
režisierių R. Tuminą (kartojama).

KAS? KUR? 
KADA?

Dailės galerija (Vilniaus g. 245). 
Vitolis Trušys. Tapyba ir akvarelės. 
Paroda - akcija "Polincestas".

"Aušros" muziejus, I rūmai 
(Aušros ai. 47). Šiaulių pedagoginio 
instituto dailės ir pedagogikos fakulteto 
studenčių rankdarbių paroda.

II rūmai (Vytautog. 89). "Pietos ir 
skaros” , iš muziejaus fondų.

Fotografijos muziejus (Vilniaus 
g. .140). Tarptautinės meninės 
fotografijos federacijos (FIAP) 
fotografų paroda, skiria Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos 20-mečiui.

Dviračių skyrius (Vilniaus g. 139). 
Nuolatinė dviračių ekspozicija. 
Tarptautinė karikatūrų paroda.

"Laiptų" galerija (Žemaitės g, 
83). R. Jurgelis. Tapyba S. Martinionis. 
Skulptūra.

gimdyti tik dvynukus, o 
ketvirtaisiais pradžiuginkite 
vyrelį visu penketu. 
Pažiūrėsime, ką jis tada 
užgiedos.

Jūs valgyklos vedėja. Dažnai 
girdite priekaištus, kad kotletai 
gaminami iš nekondicinės, 
kartais pašvinkusios mėsos. 
Neišsigąskite - išeitis yra: j 
kotletus visai nedėkite mėsos.

Jei žmona dažnai pasigiria 
laimėjusi loterijoje auskarus, 
laikrodėlį, žiedą, ar kitokj 
bižuterinj menkniekj, 
džiaukitės. Turite puikią žmoną, 
turtėjate. Nuoširdus mūsų 
patarimas: jokiu būdu neleiskite 
žmonai maudytis, - gali sušlapti 
loterijos bilietas, ir jūs tapsite 
elgeta.

orkaitę ir pašildai, kol sūris išsilydys

VARŠKĖČIAI
SU GRYBAIS

Suirzęs akiniuotas vyriškis 
užsipuolė korespondentą:

- Jūs apšmeižėte mane 
laikraštyje, parašęs, kad aš 
korumpuotas, iš visų imu kyšius. 
Tai melas. Privalote viešai 
manęs atsiprašyti ir parašyti 
tiesą.

- Kokią tiesą?
- Jūsų šventa pareiga 

paaiškinti skaitytojui, kad aš ne 
iš visų imu kyšius, pabrėžiu, NE 
IŠ VISŲ, o tik iš tų, kurie duoda.

Jonas BURKAUSKAS

LIETINIAI SU
FERMENTINIU

SURIU
100 g fermentinio sūrio, 2-3 

šaukštai pomidorų padažo.
Iškepti 10 lietinių. | dubenėlį dėti 

lietinį, pabarstyti burokine trintuve 
tarkuotu fermentiniu sūriu ir užpilti 
truputį pomidorų padažo. Ant 
viršaus dėti kitą lietinį ir vėl pabarstyti 
sūriu. Taip daryti “ tortą". Viršutinis 
sluoksnis - iš sūrio ir pomidorų 
padažo. Dubenėlį 10-15 min. dėti j

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, vasario 2 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas, 8.25; 19.00; 21.30 

TV anonsas. 8.30 Viso geriausio. 17.00 
Programa. 17.05 Ser. "Japonija: 
dvasia ir forma". 17.50 Dok. f.1 'Mano 
dainelė". 18.00; 18.50 Žinios. 18.10 
Vaikams. 19.05 Vyriausybė nutarė. 
19.20 Jaunimo banga. 20,05 "22".
20.30 Panorama. 21.05 Europa šou. 
21.35Teatras. 22.30; 23.30 Europos 
dailiojo čiuožimo čempionatas. 23.15 
Žinios.

LitPollinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10 F. "Laukinė rožė".
9.35 Anonsai. 14.52; 15.52; 17.52; 
20.00; 22.52 Naujienos 15,30 Baliuje 
pas Pelenę. 16.00 Kompiuteris. 16.20 
F. "Elen ir vaikinai". 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17.00 ...Iki 16-os ir 
vyresniems. 17.30 Miniatiūra. 17.45 
Kas yra kas. 18.00 Piko valanda.
18.30 F. "Laukinė rožė", 18.55 TV 
parduotuvė. 19.05 "Šou bulvaras".
19.35 “ Mano urvas - mano tvirtovė".
20.35 Tangomanija. 21.00 Loto 
“ Milijonas". 21.30 Krepšninis. 23.00 
Lengvoji atletika. 23.52 Spaudos 
ekspresas.

TELĘ,3
7.30Žnios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara” . 
633d. 9.30 Viskas juokui, 21 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Nužudymas". 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Vaidybinis filmas 
'Mažas tėvo dividendas". 13.10 

Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Didieji automobiliai. 
MG, 2 d. 16.30 Pasaulio futbolo taurė, 
8 d. 17.00 Vaidybinis filmas 
“ Kandaharo nudegintieji".. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara” 634 d. 20,30 Animacinis
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė. 
21.00 ŽiniŽinios. 21.15 Karo žygis 
Europoje. 3 d. Vaidybinis filmas" 
Siaubo bokštas1’.. 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika. 00.15 Pabaiga. 

Penktadienis, vasario 3 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas lytas. 8.25; 19.00; 22.10 

TV anonsas. 8.30 Šeimos albumas.
8.55 F. "Lėlių slėnis”. 17.00 Programa. 
17.05 Brydė. 17.35 F. "Lietuvos 
pajūris". 18.00; 18.50 Žinios. 18.10 
Anglų k. mokomoji laida-konkursas 
vaikams. 19.05 6 kontinentai. 19.40 
Linksmoji armonika. 20 00 Madų

videožumalas. 20.30 Panorama. 21.05 
F. "Lėlių slėnis". 7-8 s. 21.50 Laisvės 
alėja. 22.15 Nakviša. 23.35 Dailusis 
čiuožimas.

LitPollinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10 F. "Laukinė rožė". 
9.35 Anonsai. 14.52; 20.40 Naujienos. 
15 00 F. vaikams “ Stipri asmenybė 
iš 2-os "A". 16.10 Karaoke ir kiti.
16.40 TV žaidinas “ Taip. Ne". 17.30 
"Vienam gale kablys". 18.00 LKL 
čempionatas "Olimpas"-"Šilutė".
19.40 TV parduotuvė. 19.50 F. 
"Laukinė rožė". 20.15 Kibirtele vibir. 
21.15 F. "Beverti Hils, 90210". 22.05 
02 kronika. 22.25 F. "Medžioklė: 
nakties pasalūno gaudynės".

TELE 3
7.30 Žinos. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara". 
634 d. 9.30 Gineso šou, 21 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Siaubo filmas". 12.00Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Vaidybinis filmas 
"Kandaharo nudegintieji” . 13.30 
Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių žur
nalas. 16.00 Muzika. 16.30 Vokiečių 
kalbos pamokėlė. 16.45 Langas j 
gamtą. 17.00 Vaidybinis filmas “ Kvai
liai miršta penktadieniais". 18.30 Ani
macinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika 19.30 TV serialas “Santa Bar
bara”. 635 d. 20.30 Animacinis filmas. 
20.55 Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas “Vienas kovoje” . 23.05 Žinios. 
23.20 Muzika. 24.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Ketvirtadienis, vasario 2 d,
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba” . 9.00 CNN 
valanda. 9.55 Kelionė j gamtą 19.00;
22.00 “ Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga.
20.00 NBA: žvilgsnis iš arčiau. 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Rodo 
"ARGOS” .

Penktadienis, vasario 3 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 “Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda 9.45 TV novelė "Padegėjas”. 
19.00; 22.0.0 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Teležaidimas 
"Laimės bučinys". 20.05 Kino 
pasaulyje. 21.00 Baltijos naujienos.
22.30 "Laiminga ranka". 23.00 F. 
"Siaubo ekspresas".

Tešla užmaišoma kaip 
varškėčiams ar koldūnams. Grybų 
Įdaras daromas taip: smulkiai 
supjaustomos ūmėdės ar 
rudmėsės, pagal skonį užbarstoma 
druskos, pipirų ir rūpestingai 
išmaišoma.

Tešla iškočiojamą ir, sudėjus 
grybų jdarą, aplankstoma. 
Varškėčiai įleidžiami j verdantį 
pasūdytą vandenj. Kai tik jie 
išplaukia, reikia virti tris minutes, 
paskui nupilti vandenj. Valgyti 
pateikiami su grietine arba actu su 
pipirais.

TROŠKINTI GRYBAI SU 
POMIDORŲ TYRE

0,5 kg paruoštų grybų (tinka 
rauginti, sūdyti, marinuoti), 4-5 
šaukštai aliejaus, 4-5 Šaukštai 
pomidorų tyrės, 2 svogūnai, 
druskos pagal skonj, petražolių 
lapelių.

Grybus supjaustyti juostelėmis ir 
pakepinti aliejuje su smulkiai 
supjaustytais svogūnais. Užpilti 
pomidorų sultimis ir 15 min. 
patroškinti ant nestiprios ugnies, vis 
pamaišant.

Patiekiant apibarstyti petražolių 
lapeliais. Valgyti su bulvėmis.

GRYBAI SU

prieskonius, aliejuje pakepintus 
miftus. Grybus išvirti atskirai, 
supjaustyti kubeliais arba 
juostelėmis ir sudėti j troškinamus 
kopūstus. Supilti perkoštą skystį, 
kuriame virė grybai.

SUKTINUKAI
IS JAUTIENOS

TROŠKINTAIS
KOPŪSTAIS

0,8 kg raugintų kopūstų, 
svogūno galvutė, 100 g aliejaus, 2 
lauro lapeliai, karčiųjų Ir 
kvepiančiųjų pipirų (po 2), 
šaukštas miltų, 30 g. džiovintų 
grybą.

Kopūstus, smulkiai supjaustytus 
svogūnus sudėti j puodą. Įpilti 
vandens, aliejaus ir troškinti 
uždengus, puode, kad išnyktų 
aštrumas. Baigiant troškinti sudėti

1 kg minkštos jautienos, 2 
nedidelės morkos, 2 vidutinio 
dydžio svogūnai, 100 g rūkytų 
lašinukų, 25 g džiovintų arba 50 g 
žalių petražolių, pipirų, druskos, 
riebalų. ,

Jautieną skersai raumens 
supjaustykite j 10 gabalėlių 
(maždaug po 80 g). Išmuškite, 
pabarstykite prieskoniais. Likusius 
200 g mėsos sumalkite. Morkas, 
lašinukus, svogūnus supjaustykite 
0,5 mm storio ir 3 cm ilgio 
juostelėmis, lengvai pakepinkite, 
sudėkite petražoles ir atvėsusius 
sumaišykite su malta mėsa.

Gautą jdarą dėkite ant 
apdaužytos mėsos gabalėlio ir 
susukite gražiai užspausdamos 
galiukus. Apkepkite. Riebalų 
keptuvėje turi būti tiek, kad 
suktinukus iki pusės apsemtų. 
Apkepus vienai suktinukų pusei, 
juos apverskite ir su visa keptuve 
"jšaukite" j karštą orkaitę. 
Norėdamos sužinoti, ar jau iškepė, 
jdurkite šakute j suktinuką ir šiek tiek 
paspauskite. Jei dūrio vietoje iškyla 
balta sulčių putelė, valgis paruoštas.

Valgyti suktinukus patiekite 
užpiltus sviestu. Tinka ir f 
saldžiarūgštis padažas. O jei vietoj ™ 
morkų j jdarą dėsite virtų džiovintų 
grybų, prie suktinukų galite 
pagaminti grybų padažą.

GRYBŲ PADAŽAS. 50 g miltą,
50 g sviesto, 200 g grietinės, 200 g 
grybų nuoviro, druskos, pipirų.

Miltus pakepinkite svieste iki 
gelsvumo, sudėkite grietinę, 
supilkite grybų nuovirą, įberkite 
druskos, pipirų ir kiek pavirinkite.

Ponia JADVYGA

TAI ĮDOMU
Daugiau kaip prieš 300 metų 

Hamburgo alchemikas,
nusigyvenęs pirklys G. Brandas, 
svajojęs alchemijos metodais 
pataisyti finansinius reikalus, surado 
naują elementą - fosforą. Kaip ir 
dauguma kitų alchemikų, G. 
Brandas bandė surasti gyvybės 
eleksyrą arba filosofinį akmenį, 
kuriam padedant seneliai jaunėja, 
ligoniai gyja, o netaurieji metalai 
virsta auksu. Manydamas, kad 
fiziologiniuose produktuose gali būti 
“ pirminės medžiagos", kuri buvo

laikoma filosofinio akmens 
pagrindu, G. Brandas išgarino didelį
kiekj šlapimo. Nuosėdas jis sumaišė g
su anglimi, smėliu irtoliau kaitino. Po "  
ilgų bandymų retortoje atsirado 
nuostabių savybių medžiaga: ji 
švietė tamsoje, o įmesta j verdantį 
vandenj, išskirdavo garus, kurie 
savaime užsidegdavo ore, 
sudarydami tirštus baltus dūmus.
Tai buvo fosforas. Susidomėjimas 
naująja medžiaga buvo toks didelis, 
kad fosforą pradėta rodyti už pinigus 
ir pardavinėti jo gamybos paslaptį.ir

V

Nebrangiai parduodama nauja sekcija "Neris-3" 
ir prieškambario komplektas "Minija". 

Skambinti vakare tel. 454841.
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