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G anyčiau, kad  visi, ku rie  sausio  dešim tąją buvom e Šiaulių  šv. Ignaco  
žnyčioje, pa ju tom e, ka ip  veržės i į  la isvę mūsų dvasia. Tuomet ten  vykę 
g in ia i ta rs i užbūrė m us. Buvo t ies iog  nuostabu !
Čia ypač graž ia i pam inėtas po e to  V inco M yko la ič io -P u tino  100 m etų  
liliejus. P u tino  poe z iją  skėltė v iln iškis ak torius Laim onas Noreika, 
zikavo Raim undas K a tilius Ir  kiti.
Dar vienas konce rtas  š ia i sva rb ia i da ta i p am in ė ti vyko m ažo je  salėje.

ta ip  pa t sužavėti. Ilgam  pas iliko  a tm in ty je  Jauki žvakių šviesa, 
agslnčlos liepsne lės  ž id iny je  Ir  La im ono N o re ikos ska itom i Putino  
eilės so n e ta i” . Skam bėjo ir  išk ilm in ga i sveč ių  iš  Vilniaus atliekam a  
cho m uzika.
O sausio devintą ją, kuom et šventas Tėvas Jonas Paulius ll-as ls  
įdės i už ta lkos Išsaugo jim ą žem ėje, šv. Ignaco  bažnyčios kunigas  
o tik in č iuos ius  vedė Į  Kryžiaus kalną.
Pam inint k ruv inuosius sausio  try lik tos ios  nakties įvykius, šv. Ignaco  
nyčlo je  buvo bud im a Ir  m e ldž iam asi visą naktį. 

įNuoširdus a č iū  Tėvui S tan is lovu i Kazėnui Ir  visiem s k itiem s už šias 
stablas g ro ž io  ir  susikaupim o akim irkas.

Irena REPŠIENĖ

\ 7 T ^ T lV T í~ l  A Q TQ  aP,e buvusį Aukščiausiosios Tary- 
bos pirmjninkąi tarsi ir nebūtų Jo 
labai didelių nuopelnų Lietuvai ir 
žmonėms.

O ponas V. Landsbergis kaip 
visuomet - kuklus: “Darėme kaip 
galėjome, kaip supratome pilną mūsų 
pareigą..."

Td ii

[ 1 5u skausmu paminėjome Sausio 
--J ®  ktąją. Su širdgėla prisiminėme kri

tus s už Tėvynės laisvę. Žemai 
nūs :nkėme jų artimiesiems ir gim
inė 5. Ta proga ir Lietuvos Seimo 

a; susirinko j neeilinj posėdį.- 
nga laikinai einančio prezidento 

pailgas Algirdo Brazausko kalba 
jaudino, neprivertė susimąstyti, 

savotiškai pritrenkė, nes, visą ją 
išklausius, labiausiai jstrigo 

talį esame labai labai susiskaldę, 
ie žodžiai tokią dieną? Gal yra 
i ne taip?

K) gal kaip tame liaudies posakyje: 
s muša, pats rėkia?" Ir baimės 
- didelės? Taps laikinasis tikru 
dentu, ar ne? Jo akyse-netikru- 
A. Brazauską dabar remia tik jo 

lintelė partija - LDDP. Visos kitos 
inės jėgos vieningai remia 

iriklausomą kandidatą j Lietuvos 
identus Stasj Lozoraitj. O rinkėjai? 
is kalnais pažadų? 
aibiškai pradėjome kristi j 
ignę. Latvijos rublis stovi tvirtas 
psosi iš mūsų premjero Lubio 

bės prispausdintų talonėlių. O 
ar padirbti pinigai pliste plinta 

pebietuvą. Maisto produktų kainos 
f į Į telėjo per milimetrą, o talonas 
M krtė ja  kas sekundę... Pasekmės 
K||§iškios. Todėl ir žmonės liūdnais 

Jis. Gal kaimiečiui susigaudyti 
iek sunku, bet... Štai linkaitietė 
kio rajonas) pasibėdavojo, kad 

•razauskininkų sąrašą j Seimą 
ręs Juozas Žebrauskas piestu 
kad kolūkiai nebūtų išardyti, 
pats pirmas pasiėmė žemę, o 
dar j valdžios ratus jsėdo. Eil- 

įlai [žmonės jaučiasi {skaudinti ir 
' * nes jiems - špyga! Au
luose, parduotuvėse buvusios 
inistų partijos arba skambiai 
iai įvardintos Brazausko par- 

ialininkai jau ne jokie aktyvūs, 
taip pat abejoja, ar per pen- 

>Simt metų žmogų nualinę ir jo 
^nuvertinę buvusiejikomunizmo 
B a i sugebės nors vieną tvirtą 
™*| žengti j priekj.

s gynėme žodj. Gynėme 
kultūrą. Taip apgynėme laisvę,
1 Ir toliau budėsime. Čia pir- 

Įa turėjo stovėti kitas žmogus. 
Pelnytai laikomas Nepriklau- 
ės architektu ir tėvu, - taikliai 

Nepriklausomybės aikštėje 
'jo kunigas A. Grigas. - Atei

tos Šitą geriau įvertins, - pasakė 
arbius žodžius apie gerbiamą 
‘ Landsbergį.
prisiminiau pono Brazausko 
*ia nebuvo nė vieno žodžio

- Kritusieji gyvi ne-jJ4 mūsų 
atmintyje, net ir širdyjeriPTebūnie 
Nepriklausomybės aikštė taikos, 
brolybės ir laisvės simboliu!, - pasakė 
Liietuvos ambasadorius JAV, kandi
datas j Lietuvos pre;®w)tus S. 
Lozoraitis.

Ačiū, ačiū. Esame laisvi! Tačiau 
trokštame ir būti laimingais.. Ar gre
itai tokiais būsime? Priklausys, ką 
išsirinksime Lietuvos prezidentu: plepį 
ar vertą šio posto žmogų S. Lozoraitj...

Gyvename ir sukamės savų 
problemų verpetuose, o daugiau nei 
šimtas JAV, Prancūzijos ir Anglijos 
lėktuvų puolė taikinius Irake, kadangi 
šios šalies prezidentas Sadamas 
Huseinas pakartotinai pažeidinėja 
Jungtinių tautų organizacijos re
zoliucijas, pagal kurias prieš dvejus 
metus buvo aptartas Persijos jlankos 
klausimas. Kitame pasaulio kampe
lyje iš kalėjimo Daieistas Honekeris,

кай*

nes panaikintas orderis jo areštu. 
Kodėl? Nusikaltėlis serga kepenų 
vėžiu: vargu, ar sulauktų bylos 
pabaigos.

Pasaulyje yra ir smagesnių 
naujienų: JAV mūsų kaimynei Estijai 
suteikė 10 milijonų dolerių neatlygi
namą pagalbą. Šiuos pinigus estai 
numato skirti žemės ūkio vystymui. 
O j Lietuvą iš Italijos jau plaukia laivas, 
kuriame 1000 tonų bulvių. Tai - taip 
pat malonu, nes sausros metais ne 
kiekviename sklype bulvės užaugo, 
o cepelinus lietuviai mėgsta.

Vytis JUOZAITIS

PO N IU TĖ PRIĖJO  LIEPTO GALĄ
Kai Kelmės valstybinę mokesčių 

inspekciją pasiekė žinia, kad Valstybės 
kontrolės departamentas priėmė 
sprendimą atleisti jų viršininkę G. 
Ščeponavičienę iš užimamų pareigų, 
o pats Finansų ministras pažadėjo 
šio sprendimo nekeisti, žmonės ne
galėjo patikėti. Kaip? Nejaugi priėjo 
liepto galą? Šitiek metų niekas įveikti 
neįstengė, prie visų valdžių minėtoji 
ponia neliečiama buvo, o dabar - še 
kad nori.

“Bet pašurmuliuos ir ramiai 
pasibaigs. Pernelyg jau tamprūs ir 
patikimi ryšiai, pernelyg gilios povan
deninės srovės. Nebijokit, savų neat
iduos" - kelmiškiai tikino mus. - “Kaip 
ne kaip, o mokesčių inspekcijos viršin
inkė! Inspekcijos, kuri privalo kitus 
sergėti, valstybės biudžetą nuo 
nepriteklių ginti", - samprotavo toliau.

O tie darbeliai išties juodi. Ir išlindo 
jie tuomet, kai kontrolieriai pasidomėjo 
mokesčių inspekcijos darbu. Daug 
visokiausios velniakošės jie rado 
privirta, bet tokios prisvilusios kaip 
Kelmėje, sako, aptikti nepavykę.

į akis krito tai, kad dirba čia beveik 
visi naujokai irtik vienas kitas ilgėliau 
užsibuvęs. Ir išsilavinimas tik vienos 
viršininkės aukštasis - mokslinė 
agronome. O čia, sako, daug dar
bščių ir išsilavinusių žmonių yra 
padirbėję, bet kažkaip neužsibuvo. 
Bet "bėdos" prispirta viršininkė buvo 
priversta į darbą priimti atsitiktinius 
praeivius. Bet ir tuo, atrodo, skylių 
užkaišioti neįstengė. Todėl teko net 
pažeidžiant LR darbo sutarties 
įstatymą, namiškius j talką šauktis: 
Kelmės statybininkų mokykloje dir
bantį auklėtoją žentą R. Barčiauską

inspektoriumi įdarbino, kitam žente
liui A. Metiniui, taip pat dirbančiam 
busimųjų statybininkų auklėtoju, 
vairuotojo etatą suteikė. Suprantamą 
tuo pačiu darbo metu, užmirštant 
išskaičiuoti pajamų mokestį. O ka
dangi ponia G. Ščeponavičienė ir 
taip pasitvarkius suspėti negalėjo, 
“mirusią dūšią" įdarbino. Ėmė algal
apyje ir apsigyveno tokia Rima 
Juknaitė, kurios čia niekas niekada 
nei matė, nei apie tokią girdėjo. Kraipė 
žmones galvas ir apie G. Naima- 
vičiaus darbo sutartis inspekcijoje 
išgirdę. Tiesa, G. Naimavičiaus ryšiai 
su mokesčių inspekcija nėra labai 
“šalti", bet kad už tai algą mokėtų? 
Net pati kasininkė sako, kad tokių 
žmonių niekada nemačiusi, o pinigus 
tai pati buhalterė Z. Jakutienė 
paimdavusi. Beje, ir Z. Jakutienė čia 
ne eilinė asmenybė. Jau du kartus 
"degusi" už tokius dalykus per vi
sokius sumaišymus bei amnestijas 
nuo rimtesnio atpildo išsisukusi, 
mokesčių inspekcijoje pasirodė net 
labai nepakeičiama. Net tuomet, kai 
viršininkė G. Ščeponavičienė pajuto, 
kad po kontrolierių patikrinimo vyr. 
buhalterės nepavyks išsaugoti, 

ją tikrinimo metu į vyr. in
spektorės kėdę pasodinti. Tačiau 
pervedė ją... tvarkyti buhalterinių 
apskaitų, suprantamą slųpdama nuo 
savo žmonių ir tikrintojų tokį 
paneApą Be abejo, be Z. Jakutienės 
- ka^ R e rankų. Negi be jos būtum 
galėjęs nupirkti šaldytuvą ir tuojau 
pat nurašyti arba įsigyti inspekcijai 
sekciją “Neris", fotelius-lovas, ser
vantą bei kitas gėrybes ir išgabenti 
jas pas Z. Jakutienės "apiekūną" G.

Naimavičių, klasteri vienkartines darbo 
sutartis ir padirbinėti parašus? Kaip 
be jos suderinsi, kokias individualias 
personalines įmones bausti, o kurių 
pagailėti, kurioms taikyti sankcijas, o 
kurių visai nematyti. Pagaliau, kaip 
antai, Tytuvėnų valstybinei durpių 
įmonei aktą iš lubų surašyti. Ir nė šuo 
būtų nesulojęs, jei prieš tai tų įmonių 
nebūtų tikrinę kontrolieriai. Akte, dailiai 
pasirašytame G. Ščeponavičienės, 
švaru kaip bažnyčioje!

Mokesčių inspekcijoje viskas buvo 
galima, išskyrus šiaušti šerį prieš 
viršininkę ir daug matyti. Užtat žmonės 
ir negalėjo patikėti žinia. Ne, ne todėl, 
kad šitiek v isko rasta! Bet kad atėjo 
galas! O patikėti tuo ilgai buvo 
nedrąsu, nes atsirado tiek užtarėjų, 
gynėjų - net iki aukščiausių pareigūnų. 
Vienas šulas iš Finansų ministerijos, 
susipažinęs su aktu, leido sau 
išsireikšti, kad ščeponavičienė - pati 
kvalifikuočiausia ir geriausia dar
buotoja (O jis viršininkę tai tikrai gerai 
pažino: juk ne tik darbo problemas 
gvildeno, bet ir gimtadienius Kelmėje 
šventė). O pikti liežuviai pliauškia, 
kad po kontrolierių kabinėjimosi viršin
inkė tyčia susirgo, net į ligoninę at
sigulė. Dar prieš ją čia vyr. buhalterė 
pasigydyti atėjo. Ir abi kaip tik prieš 
svarstymą. Tad net kelis kartus teko 
šią svarbią procedūrą atidėti. Ateina 
poniutė j darbą, nurodymus duoda, 
paskraidina visus ir vėl toliau sau 
serga. Tad ją tokią "negalingą" ir 
žinia apie atleidimą užklupo. Priėjo 
liepto galą vienąsyk.

Nijolė PETROŠIŪTĖ

nau jienų  šiupinys
Vasario 14-ąją kartu su Lietuvos 

Respublikos Prezidento rinkimais 
įvyks pakartotiniai rinkimai aštuoni
ose apygardose į Šiaulių miesto 
tarybą. Kandidatais į deputatus 58- 
oje apygardoje Sąjūdis iškėlė inžini
erių Adolfą Mikalauską, 32-oje - 
docentą Donatą Jurgaitį, 63-oje - 
Inžinierių Vilių Mikelaitį.
Nuo Lietuvos Krikščionių demokratų 

partijos Šiaulių skyriaus kandidatais 
į deputatus 10-oje apygardoje tapo 
ŠPI dėstytojas Kazimieras Almi
nas, 44-oje -  ŠPI docentas Vytautas 
Zurba, 12-oje - Kauno technolo
gijo s un ivers ite to  studentas  
Alvydas Daukšas.

Siekiant geriau aprūpinti gyventojus 
kai kuriais maisto produktais, 1993 
metų I ketvirtyje jie parduodami pagal 
vienodus visai Lietuvos Respublikai 
maisto produktų talonus. Ką gi, vėl 
mažutis žingsnis atgal.

Joniškiečiai pagal vienodus visai 
Lietuvai maisto produktų talonus jau 
parduoda pačią pigiausią (kain
uojančią 12 tl.) duoną. Vienam asme
niui per mėnesį jos tenka du kepalėliai. 
Tačiau tokios duonutės čia vis tiek

trūksta, nes biznieriai ją veža j Lat
viją.

Joniškio ryšininkai savo klientų 
patogumui sugalvojo “naujovę”: "Už 
telefono paslaugas gyventojams 
dabar tenka mokėti ne taupomajame 
banke, kaip anksčiau kartu su kitais 
mokesčiais, bet telegrafe. Sklinda 
kalbos, kad už butą teksią mokėti 
Butų ūkio valdyboje, o už elektrą - El
ektros tinkluose, kurie įsikūrę toli už 
miesto. Tai štai kaip Joniškio valdin
inkai rūpinasi žmonėmis.

Praėjo vasara, ruduo, įpusėjo 
žiema, o patiklūs žmonės tikisi su
laukti cukraus arba nors pinigų, 
kuriuos be jokio parašo ir neaiškiems 
biznieriams sukišo. Kuomet joni
škiečiai apie šiuos nešvarius ir 
neaiškius reikaliukus prasitarė rajono 
tarybos pirmininkui Vytautui Ado
maičiui, šis tik pakraipė gaivą. O 
prokuroras? Ar galėtų padėti apgau
tiems žmonėms?

Ilgai keiksnojo kelmiškiai prekybin
inkus, kad šie nei melžę, nei šėrę, 
pieno ir jo produktų antkainius iki 
beprotybės sukelia, bet užteko ati

daryti pieninei savo parduotuvę, pieno 
produktų kainos bemat sumažėjo. Ir 
ne tfc šioje firminėje, bet visose Kelmės 
parduotuvėse.

V ienas d id ž ia u s ių  Ke lm ės 
mokesčių inspekcijos ir policijos 
komisariato rūpesčių - patikrinti, kaip 
dirba Šiaulių apygardos vyr. kontro
lierės vyras gydytojas J. Pluščiauskas. 
Jau trečias mėnuo, kai tikrinamas jo  
(vienintelio!) darbas. Žmonės šneka, 
kad po tokio išpurtymo J. Piuščiausko 
kandidatūra, tikriausiai, tiktų į prezi
dentus be konkurencijos.

Prieš dvejus metus, sausio 13- 
ają, po  tankų atakos kuriam laikui 
nutilo Lietuvos radijo stotys. Kelmėje 
irgi tai jvyko. Tik ne po  tankų atakos, 
o  po VKD Šiaulių apygardos vyr. 
kontro lie rės V. P luščiauskienės 
kalbos, kai š i pagvildeno rajono 
prokuroro bičiuliškus santykius su 
kai kuriais garsiais asmenimis ir 
pažadėjo šią temą pratęsti kitą kartą. 
Atrodo, kad kito karto nebebus...

Jon išk io  p ieno parduo tuvė je  
skysto šokolado skardinė kainuoja 
net 730 tl. Tokia pat prekė to paties 
kooperatyvo parduotuvėje "Jonė " - 
tik 430 tl. Ką tai galėtų reikšti? Kurios 
parduotuvės darbuotojos sukčiauja?

!S  ANONSAS . ..............
Keturis  su p u s e  m etų  jo s  by la  ke lia u ja  iš te is m o  Į  te ism ą . P a g a liau  p riim tas  sp ren d im as, \ 

bet... Taškas d a r  n ep ad ėtas . Tod ėl k ita m e  “A u šros  a lė jo s "  n u m ery je  p ra d e d a m e  spausd in tiį, 
s kaudžią  m o ters , k la id ž io jan č io s  p o  te is m ų  lab irin tus  ir  Ieškan č io s  tiesos, g y v e n im o  isto riją . į



NEKALTOS ŠVIET1MIEČIŲ NUODĖM ĖS?

PINIGĖLIAI ŠEN, 
PINIGĖLIAI TEN...?

NE PASLAPTIS: SO VIETM EČIU MOKYTOJAI BUVO VISIŠKA! NEKRI
TIKU O JA M O S PERSONOS. TODĖL IR DABAR M AŽUTIS KRITIKOS  
RIEŠUTĖLIS SPRO GSTA TARSI MILŽINIŠKA BOMBA. KODĖL? NEGI 
TODĖL, KAD PATI SKAUDŽIAUSIA - KARTI TIESA. KODĖL NENO RIME  
PRIIM TI JO S TOKIOS, KOKIA YRA?

Praėjusių metų rugpjūti padarius revizijų Šiaulių m iesto švietimo 
skyriaus kasoje, pas kasininkę V. Rimkienę rastas pinigų trūkumas. Ne  
kažin kokia didelė tai buvo suma -tik  899 tuomet dar rubliai, bet... Kodėl 
nebuvo pinigų? Kur jie išgaravo? Pavaduojanti buhalterę A  Grajauskienė 
tik trūkčiojo pečiais. Tačiau truput) vėliau tuos pinigus ponia Gra
jauskienė j kasų įnešė. Pati. Pinigėliai šen, pinigėliai ten..? Arba štai 
m inėtojo skyriaus valruoto|am s J. Valančiui Ir K. Levickui už koman
diruotes I Vilnių ir K auną sumokėti 209 rubliai, nors pagal (rašus ke- 

. Ilonės lapuose tom is dienom is jie važinėjo tik  po Šiaulius. O gal išvis 
niekur nedirbo? Kas dabar pasakys?

Viduryasarj Šiaulių trečiosios vidurinės m okyklos mokinių tėvai apie 
netvarkų m okykloje surašo skundą, kuris patenka pas m iesto vicemerą  
K. Šavinj. Vicem eras paprašo, kad taktus patikrintų švietim o skyriaus 
darbuotojai. Iniciatorės čia turėjo būti skyriaus vedėja G. Čepaitienė ir 
jos pavaduotoja V. Dagienė. Bet skundas kuriam laikui atsigulė pailsėti, 
į vienos kurios Iš m inėtų pareigūnių stalčių? Neaišku. Bet po kurio laiko  
vedėja savo {sakymu sudarė komisijų minėtajam skundu) tirti. Po kiek la
iko su kviečia m inėtosios mokyklos visuotinį susirinkimų, kuriame viešai 
pagarsinamas skundas. Kam visa tai? Ar kad būtų puikiausios sųlygos 
tam  tikrų nusikaltimų Ir piktnaudžiavimų sunaikinimui? M atyt todėl 
tikrinim o metu mokyklos klasių žurnaluose rasta daug taisymų, papil
dom ų parašų, |rašų apie pravestas pamokas. Kažkur pradingę buvo 
fakultatyvų žurnalai, tvarkaraščiai Ir t. t. Žodžiu, jvyko taip, tarytum  
skęstančio laivo kapitonui ir jo  padėjėjam s pačiu laiku mestelėtas 
gelbėjim osi ratas. Todėl šie sveiki Ir išplaukė j krantą.

Švietim o skyriaus vedėja G. Čepaitienė ir specialistai retokai tikrino  
mokyklų, lopšelių-darželių Ir kitų (staigų vadovų, pedagogų darbą, 
taikstėsi su etatų Išpūtimu, netaupiu darbo užmokesčio fondo naudojimu, 
anot Lietuvos Respublikos Šiaulių apygardos kontrolieriaus A. Stalionio, 
darbo knygelių, o  ne žmonių įdarbinimui Kodėl taip? Nustatyta, kad už 
nepravestas pam okas, pilnai neatliktų darbų 3-oje vidurinėje Ir suau-

Nukeita j 3 p.

R E F O R M Ų  P R E R IJ O S E
v

IŠDALINTI IS 
TURTUOLIŲ 

ATIMTAS GĖRYBES?

PRERIJA - ŠIAURĖS AME
RIKOS LYGUMŲ AUGALIJA 
KURIOJE VYRAUJA DAUGIA 
METĖS VARPINĖS ŽOĖS PAKE- 
LIANČIOS ILGAS SAUSRAS

(LTE)

Pradėtų Lietuvos ekonomikos 
reformą galima palyginti su kelione 
per preriją Atrodė, kad tai - nesunkiai 
[veikiamas kelias. Bet, vos tik patekus 
j pirmą didelę žolę, pasigirdo aima
nos, atsirado abejojančių pasirinktu 
maršrutu, prasidėjo kitų takelių 
paieška, o patekus j miškelį su 
brūzgynais daugelis išsigando ir 
nutarė grįžti atgal- Kur? 1

Norint išsiaiškinti, palikime tuos 
literatūrinius palyginimus ir, kaip 
pasakytų šiandieniniai pragmatikai, 
grįžkime j realybę. Kartų, o tai buvo 
seniai, dar prieš rinkimus j Seimą, 
važiuojant autobusu, šalia manęs 
atsisėdo vyriškis ir jprasta mums 
puskalbe paklausė: "Kas dėl viso to 
kaltas?"

Nors žmogus ir nepasakė dėl ko, 
aš supratau, kad jam rūpi kasdien
inio gyvenimo sunkumai. Neilgai 
pagalvojęs pasakiau, kad kalčiau
sias yra pirmas socialistinės valstybės 
Įkūrėjas Leninas. Žmogus man 
neprieštaravo. Jaučiau, kad būtų 
neprieštaravęs, jei būčiau nurodęs ir 
kitą kaltininką. Bet ar viskas taip 
paprasta, kaip daugeliui atrodo? Ar 
gali, kad ir kaip norėdamas vienas

PETRAS KUDRICKIS

PATI GILIAUSIA,.PASIRODO, 
KAIMO

1991-ųjų balandžio pabaiga. Visų 
ūkių žemdirbiai paskubomis ruo
šėsi pavasaiio sėjai. M icaitiškial 
po 1990 metų blokados pamokų  
pavasari sutiko sėjai pasiruošę. 
Technika suremontuota, sėkla 
paruošta, kuro pakankam ai. Tik 
žmonių nuotaikos nebe darbui, nors 
ry ta is  r in k d a v o s i la iku , 
nevėluodami. Vos pravėrę tech
nikos kiemo vartus, m echanizato
riai eidavo tiesiai prie traktorių Ir 
paskubom is Juos užvesdavo. 
Užvestas motoras -  ta i darbo  
pradžios (rodymas. Tačiau Jų 
gausmu paskelbę darbo pradžią, 
vyrai susirinkdavo j pulkelius 
parūkyti, pasišnekučiuoti. Niekas  
niekur neskubėdavo, niekas nieko 
neragindavo. Tik idilišką ramybę 
tr ik d y d a v o  g a lin g ų  m otorų , 
čiurkšlėmis ryjančių deficitini kurą, 
gausum as. Po gerą  valandų  
trunkančio motorų šildymo vienas 
kitas m echanizm as { laukus  
Išjudėdavo. Netrukus - pagyvėjimas 
dirbtuvių kieme. Vienas puola pr
isukinėti noragų, kitas staiga pr
isimena, kad nesuvirinęs kultiva- 
toriaus rėmo, trečias tikrina kuro 
atsargas bake. Tik apie dešimtų 
valandų ištuštėdavo dirbtuvių  
lyemas.

Lauke apsukę vienų kitų ratą, 
m echanizatoriai vėl suvažiuoja 

krūvon parūkyti, pasitarti. Po geros 
pertraukos vėl pajuda. Tik čia jų 
darbą, baigiantis dvyliktai, nu
traukia autobuso, atvažiavusio vežti 
žm ones pietų, signalas. Po "sočių  
pie tų” , žiūrėk, jau kitas sunkiai 
kojas I autobusą bejkelia. Po neilgo 
pasitarim o vėl pajuda. Būdamas 
netoli, galulaukėje pastebėjau  
pastolių sėklos užpylėjo vairutooją, 
rem ontuojanti autom ašinos dure

les. Prieinu arčiau. Pasirodo, Ste
ponas po "sočių pletų' f  beap- 
skalčlavo: sėjamosios ratftuudė... 
- Dabar jis jau miega, valandą 
snustels ir vėl galės sėti, - 
pasidžiaugė sėjos paradui vado
vaujantis agronomas.
Po keleto "perekurų” ir tarp jų 
neilgai trunkančių darbo valandėlių 
Ir vakaras netrunka atpili Aštuonio
liktą valandą didžiulė traktorių 
kolona vieškeliu jau dunda gyven
vietės link. Gyvenvietėje vieni suka 
j kolūkiečių sklypus užsidirbti, kiti

parduotuvės link pridulkėjusių 
gerklių praskalauti.
Pirmame "Aušros alėjos” numery 
rašyta, kad buvau pirmuoju Ir 
paskutiniuoju M lcalčlų kolūkio 
mechanizatoriumi. Kodėl? 
M echanizatoriaus pareigybė ne 
naujiena ūkyje. Tik vienur ta 
pareigybė buvo naudojama pagal 
paskirtį, kitur, ūkio vadovo man
ymu, relkallngesniam žmogui išla
ikyti, dar kitur rrvoliCfL'.criuml

“padarydavo" savo gerą bičiuli 
arba artimų glminaitj pinigams 
paimti. Aš nebuvau nei ūkio va
dovo geras bičiulis, nei giminaitis. 
Todėl teko pagal išgales dirbti. 
Tuose ūkiuose, kur mechanizato
riaus pareigybė buvo naudojama 
pagal paskirti, melioratorius pa
prastai turėdavo keletą jo datbul 
priskirtų mechanizmų ir darbin
inkų. Aš neturėjau nieko. Todėl 
teko j rankas imti kastuvą ir dirbti 
tai, kas, mano manymu, buvo reika
lingiausia. Pradėjau nuo drenažo 
filtrų. Drenažo filtrai (dabar Juos 
madinga vadinti vandens nuleis- 
tuva ls ) (reng iam i p akelėse, 
uždarose lomose, t. y. ten, kur 
kaupiasi paviršinis vanduo. Bev
elk nė vieno drenažo filtro, pas
tatyto ariamoje žemėje, ten, kur 
dirba žmonės, neradau nesuga
dinto, neužversto žemėmis. Visai 
kitas reikalas - ganyklos, kur ganosi 
gyvuliai. Mechanizatoriai savaip 
perfrazuoja ar tik ne sovietiniais 
Įsikals atsiradusi posakį “ Ne tėvo 
arklys, ne sūnus važiuoja". Ne tėvo 
traktoriumi Ir ne tėvo lauką sūnus 
aria, Jam tas pats, kad, užarus 
griovį ar sugadinus kltokj melio
racijos renginį, uitvlns pusė lauko 
ir užmirks pasėliai. Juk laukas ne 
tėvo ir ne Jol
Suniokotus pakelės drenažo fil

trus suremontavome greitai. Juos 
pažymėjau Iš tolo matomais 
ženklais. Tačiau dirbau veltui. Po 
sėjos tarsi po tankų mūšio vėl 
viskas sulaužyta, suniokota. N e iš 
keršto man ar daf kam nors kitam 
žmonės tai darė! Tačiau kodėl taip?

Pradžia nr. 1(20).
Tęsinys kitame numeryje

žmogus sukurti valstybę ar valstybinę 
santvarką arbają sugriauti? Be abejo 
ns. Supratau, kad žmogui pasakiau 
ne visą tiesą. Bet jeigu du metus 
devyniasdešim t procentų  
postkomunistinių laikraščių diena iš 
dienos koneveikia vieną 'asmenį, tai 
daugeliui atrodo, kad kitaip būti ir 
negali, kad kailininkas būna vienas. 
Deją viskas ne taip paprastą kaip 
daugeliui gali atrodyti. ,

Dažnai žmogaus gauti duomenys 
dar nieko nepasako apie vieho ar 
kito reiškinio priežastis. Visi matome 
kaip pateka ir nusileidžia saulė i r . 
mėnulis. Bet tai nereiškia, kad saulė 
skrieja apie žemę. Nors mėnulis ir 
skrieja apie žemę, jo patekėjimą ir 
nusileidimą lemia ne tai, o žemės 
sukimasis. Prieš keletą šimtmečių 
šio reiškinio priežasčių aiškintojai buvo 
deginami ant laužo kaipo melagiai. 
Taip yra todėl, kad daugelis žmonių 
nenori ieškoti reiškinio priežasčių, 
protauti, mąstyti, Toks yra tipiškas 
sovietinis žmogus, kuris priima arba 
atmeta daug nesukdamas sau gal
vos, neieškodamas priežasčių.

Laikas grįžti prie Lenino ir pasam
protauti, kodėl negausi jo bolševikų 
grupė atėjo j valdžią. Rusijoje tuo 
metu buvo sunkus gyvenimas, šalis 
buvo nualinta karo, lėtai vyko žemės 
reforma Solševikal pažadėjo visiems 
norintiems žemės ją duoti, o neturting
iems d ū lin ti iš turtuolių atimtas 
gėrybė^Faprastas ir aiškus būdas 
kaip lengvai ir gerai gyventi. Ir kaip 
tuo nepasinaudoti. Kadangi norinčių 
praturtėt^uv’o nemažai, bė to daug 
ginkuc(Ęj<aro poreikiai), tai paimti

valdžią neįuvo sunku.
Išdalinus atimtą turtą, greitai 

paaiškėjo, kad naujas turtas savaime 
neauga, o gautą naujieji turto savin
inkai greitai suvartojo. Noras ilgai ir 
gerai gyventi svetimu turtu greitai 
žlugo. To pasirinkimo rezultatasjye 
daugiau kaip 70 metų vargingo gyven
imo, balansuojant ant bado ribos, 
stumdantis ligose eilėse prie vadina
mas šlapios dešros, dešimtys miHjanų 
prarastų gyvybių. Tokia kaina nore 
lengvai ir gerai gyventi.

Akivaizdu, kad perversmą įvykdė 
ne vienas Leninas, kuris net neaišku 
kur buvo perversmo metu ir apie 
esamos valdžios nuvertimą sužinojo 
vėliau. Jo idėjas ėmėsi jgyvendimi 
žm onės, susigundę laimingu 
komunistiniu rytojumi. V isa ta 
nepasieisina Lenino padaiytų nusika 
timų esant valdžioje, bet tų dalyk 
čia neliesime.

jvyko rinkimai j Seimą. Įdomu, f 
tarp balsuojančių nebuvo lokių, ku I  
balsavo už prieš 3-4 metus buvusiu; 
valdžios vyrus, norėdami vėl atgaiv
inti išvystytą socializmą, kur kai ka 

buvo pigiau (šlapia dešra, degtine 
benzinas), o atlyginimą mokėdavo 
nenorimiems dirbti (prisimlnkima 
priverstinius veltėdžių jdarbinimus; 
Gal grjš seni vyrai ir vėl bus kaip 
anksčiau? Gal ISdrjstų каз nors ats 
lepti?

Juo labiau, kad kitame numery; 
parašysime apie žaidimus pinige 
alų?

ZIGM AS TURAUSKAS

REDAKCIJA - 
‘ARCHITEKTŪRINIS 

PAMINKLAS”
Dar pereitais metais Akmenės rajono valdyba savo potvarkii 

sudarė neprivatizuotinų rajono kultūros paminklų sąrašą šalia Lazdyru 

Pelėdossodybos, S. Daukanto ir P. Griškevičiaus namų-muziejų bej 

kitų rajono architektūrinių paminklų sąraše "a ts itū p ė ’’ ir rajom 

laikraščio "Vienybė" redakcijos pastatas.

Šį objektą saugo ir globoja rajono nomenklatūrininkai. Kodėl' 

Valstybinė įmonė “Akmenės Cementas" redakcijai padovanojo 2j 

kompiuterius, rajono valdyba - dauginimo ir faksimilinio ryšio teefr, 

niką. Nenusileido ir rajono tarybos deputatai, papildomai paaukoji 

400000 talonų. Be to, po Sėkmingos pergalės rinkimuose j Seimf| 

redakciją atleido nuo pelno mokesčio už 1992-uosius ir dar metus, 

priekį. Visos dovanos su sąlyga, kad laikraščio pobūdis ir status, 

nebūtų keičiamas! Žodžiu, liktų bolševikinis,.. Vienybiečial sąlyS1 
laikosi ir vis prašo...

Skaitytojai? Kultūrininkų produktąjie vadina teisiog "pletkininku'j 

Tačiau pletkininkas įžymus. Juk čia dirba iš peties monolitin s 

stambių vyrų ir ne menkesnių m oterų  ko lektyvas, apginkiuo! 

šiuolaikine technika. Ir sugeba leisti net du numerius per savaite

K le m a s  | И
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v PERSKAITYKITE. GAL PRAVERS...

“Šiaulių krašto” investicija 
parduoda akcijas

Anot privatizavimo tarnybų darbuotojų, Lietuvoje privatizuota dar tik  
apie pusę numatyto privatizuoti valstybinio turto. Apie 40  milijardų  
talonų vertės Lietuvos gyventojų investicinių čekių dar nepanaudota. 
Daugiausia nepanaudotų investicinių santaupų - kaime.

Pagrindinė žemės ūkio jmonių turto dalis išpirkta žemės ūkio išmokomis, 
beveik nenaudojant investicinių čekių. Be to žemės ūkio darbuotojų Inves
ticinės knygelės kur kas svaresnės nei miestiečių, nes kaimiečiams dar buvo 
apskaičiuotos ir j investicines sąskaitas pervestos žemės ūkio kompensacijos.

Logika diktuoja, kad, esant tokioms sąlygoms, kuomet neveikia anti
monopoliniai jstatymai ir kada žemės ūkio produkciją perdirbančios jmonės 
diktuoja kainas tiek žemės ūkio gamintojams, tiek vartotojams, ūkininkams ir 
kitiems žemės ūkio produkcijos gamintojams reikėtų kurti investicines akcines 
bendroves ir jsigyti ne mažiau kaip pusę žemės ūkio produkciją apdirbančių 
pramonės įmonių akcijų. Jeigu jau to negalima padaryti, tai bent jau jsigyti 
akcijų pertas IAB, kurios investuoja lėšas į žemės ūkio produkcijos apdir
bamąją pramonę.

Viena iš tokių investicinių akcinių bendrovių -tai “Šiaulių krašto” ūkio In
vesticija. Jos pagrindinė veikios kryptis - žemės ūkio produkcijos per
dirbimo, medžio apdirbimo pramonės privatizavimas, ūkinė-komercinė veikla

“Šiaulių krašto" investicija garantuoja ne mažesnius kaip 30-40 proc. di
videndus, tarpininkauja, jsigyjant mažesnėmis nei prekybos jmonėse ka
inomis privatizuotų objektų produkciją.

Akcijas galima įsigyti pas agentus. Teirautis telefonu 71581 darbo  
valandomis ir 96924 po darbo valandų.

Petras KUDRICKIS

PINIGĖLIAI SEN, 
PINIGĖLIAI TEN...?

AtKeka iŠ 2 p.

gusiųjų mokyklose, 1-oje vaikų muzikos mokykloje, 33-ajam e vaikų 
lopšelyje-darželyje, švietimo skyriuje neteisingai priskaičiuota ir išmokėta 
darbo užmokesčio net už 73652 rublius.

3-os vidurinės m okyklos direktorius A. Kukanauza buvo įdarbinęs  
Šiaulių pedagoginio instituto studentus L. Leonavičių, L. M alkauskaitę- 
Kukanauzienę, kurie tuo pačiu metu tikrai negalėjo dėstyti mokykloje ir 
būti paskaitose institute. Sukamės kaip išmanydami? O kad iš dirbtino  
malūno šiokie tokie valgom i miltai byrėtų, reikia ir klastos? Matyt todėl 
už L  M alkauskaitę Ir pasirašė A. Kukanauza?.. L. Malkauskaitė \ kasą 
privalėjo (nešti neteisingai gautus 413 rublių. Studentas K. Leonavičius 
taip pat privalėjo grąžinti 718 rublių, nes dokum entai bylojo, kad  
jaunuoliai šių pinigų neužsidirbo. Dar įdomesnė Istorija su darbų mokytoja 
p. šteinaite, kuri pavasari mėnesiui buvo Išvykusi j Iz ra r^ M o k y to ja  
atostogavo užsienyje, o kartu ir dirbo trečioje vidurinėje mokykloje?! 
Kaip taip?! šteinaltė ( kasą grąžino 3636 rublius, kuriuos gavo už darbą  
mokykloje savo viešnagės Izraelyje metu! Už neatliktą darbą pinigus j 
kasą privalėjo grąžinti Ir m inėtos m okyklos darbų m o k y t o j^ ' .  Čičelis, 
direktoriaus pavaduotoja L  Krasnopierova, valytoja A. K a z tf  Jo. Panaši 
situacija ir 33-am e vaikų lopšelyje-darželyje. Ir čia, ir trečioje vidurinėje 
mokykloje | darbą priimta asmenų be... darbo knygelių. Apie kai kuriuos 
tokius darbuotojus niekas taip Ir negalėtų tvirtai pasakyti: dirbo jie ar ne. 
Akmenėlį mestelėti reikėtų ir į pirmos vaikų muzikos mokyklos (direk
torė G. Jaseiiūnienė) daržą. Mat d irektorė kiemsargiu įdarbino savo  
sūnų R. Jaseliūną, tačiau vaikas to darbo nedirbo: nuo 1991-ųjų metų 
lapkričio mėn. jis buvo JAV. Ūkvedžio pareigoms minėta direktorė  
priėmė R. Pallšaitį, tačiau, pasirodo, jo darbą dirbo valytoja S. M artink- 
ienė ir darbininkas B. M artinkus, o pinigus paim davo ir pasirašydavo 
sekretorė Z. Laurinavičienė. Kažkokį painiavos, o gal suktumo ratą suko  
ir kiti šios m okyklos darbuotojai. Neteisėtai išmokėti pinigai pačiai 
mokyklos direktorei G. Jaseiiūnienei (20545 rb), K. Pašilaičiui - 31233  
rb, i. Šu finskienei-13909 rb. Visus šiuos pinigus reikėjo grąžinti. O jeigu  
ne kontrolierius A. Stalionis? Taip ir būtų nuplaukę valdiški pinigėliai? 
Skaudžiausia, kad tokia pinigų darymo praktika -  ne tik aukštėliau įvar
dintose švietimo (staigose. š i bacila paplitusi kur kas plačiau. Bet apie 
tai - jau kitas rašinys.

Birutė KYBARTIENĖ

JA U N IU S  J A N S O N A S
Mano galva, je i rytoj mokėtų 3-5 kartus daugiau, 

mokytojai netaptų protingesniais, nas ir tada jie  neturės 
savyje absorbavę to, ką vadinamo žmonijos dvasios 
lobynu. Palyginimas iš būsimų mokytojų kalbos - je i 
niekur neįstosiu, stosiu į  “pedagoškę".

Mokytoju reikia gimti. Arba reikia daug su savimi 
dirbti, kad pajėgtum akumuliuoti ir sukrauti savo tautos Ir 
kitų tautų neįkainojamą dvasinį turtą. Tik tuomet pajėgsi 
spinduliuoti į  aplinką Šviesą, Dorą, Grožį, Gėrį, Ir  Meilę - 
per krikščioniškojo pasaulio moralės sampratą. Tik tokio 
šviesulio spinduliai gali išauginti sveiką daigą mažo 
žmogaus Širdyje. Mokytojau, ar tu pajėgus vienas p a 
ruošti dirvą, kurioje turėtų subujoti nuosta
baus grožio ir tyrumo augalas? л; f

O kas slypi po žodžiais “sveikas pro
tas", kuris pats savaime yra pozityvi 
vertybė, sugebanti atmesti. Tiesa, 
tai daro instiktyviai, visa, kas ne
telpa jo  prigimtinėje orbitoje. Tai *  
ne snobo ar diletanto panieka, č
kuri užginčijama, nes gali būti 
išgalvota ir nušviesta pom
pastiško žavesio blizge
siu, tačiau atitrūkusiu 
nuo gyvenimo poreikių 
ir žalingų žmogaus 
veiklai “Sveiko proto" 
akivaizdoje visada slypi 
n e p a s i t i k ė j i m o  
slenksčiai, ir, juos apip
laukdamas, visiems 
teisinsies dėl kiekvieno

susirenkančius auditorijose, aikštėse.
“Sveikas protas" ypač vertinamas politikoje. Čia jis 

dažniau susilaukia aplodismentų ir “katučių". Politikai 
gudresni. Savo programose, apeliuodami į  "sveiką protą”, 
jie  mėgina nubrėžti likusiems visuomenės nariams ori
entyrus į  naujos ateities gyvenimo gerbūvi, Iškeldami 
save kaip “išminties kori f  jus", tuo užsigarantuodami 
minioje pigų populiarumą. Būtų-nepaprastai gerai, kad 
rėksminga politika Žinotų galimybių ribas, bet visada 
jas mėginama peržengti... "Gaunasi trūkis".

Mes nepamirškime, kad dar egzistuoja "vidinio įsi
tikinimo vertybė'', kilusi iš giluminių gyvenimo sferų, 
kurių turbūt joks mokslas nepajėgs paaiškinti, nes visa 

tai vyksta aprioriai žmoguje, tačiau nesumen
kinant mokslo reikšmės, sprendžiant mūsų 

kasdienybėje iškylančias problemas. 
“Sveikas protas" - tai kažkas, kuri

ame telpa viskas, kas būdinga at
virumo būčiai, nes žmogaus 

gyvenimas - tai nuotykio pat
yrimas, nevaldomas jausmų 

ir  aistrų perteklius , 
išgyvenimų egzaJtacija, 

minties aštrumas ir jos 
n e p a s t o v u m a s , 
euforinis pakilimas ir 
nuosmūkis, visuminė 
sielos ir dvasios  
pilnatvė. Tikėjimas 
m eile  ir  jo s  
p a s i a u k o j i m a s . . .  
Kilnaus žm ogaus  
pasiryžimas išsaugoti

PAMĄSTYMAI APIE "SVEIKĄ PROTĄ"
savo poelgio, ir vis tiek 
būsi įtariamas ypatinga 
klasta, didesnės ir 
užmaskuotos naudos 
sau siekimu, nes minia 
spręs pagal save ir 
ieškos tik tokių atšakų...

Mes pamirštame seną tiesą, kad "sveikas protas” 
paprastai apeliuoja j  žmogaus padorumą, o kai kurie 
deputatai... prisidengę Šiais žodžiais, mulkina

gyvenimą kaip laik
iną savęs buvimo gal
imybę, patiriant jo  
džiaugsmo kartėlį rr 
saldėsį. Dėl tos gal
imybės verta pakovoti 

ir pasigrumti, kad vis naujai patirtum nepakartojamą 
sielos ir dvasios svaigulį.

PABAIGA. PRADŽIA Nr. 19.

Į DARSĄ ĮDĖTI SIELĄ, 
SUGEBĖJIMUS...

“ Aušros alėjoje”  trumpai rašyta apie 
Europos nacionalinių olimpinių komitetų 
asociacijos medicinos mokslo kursus, 
vykusius Trakuose. Čia paskaitas skaitė 
mokslininkai iš Estijos ir Lietuvos, 
įdomesnes mintis pateikiame skaity
tojui.

• Sportininko pajėgumui, treniruotu- 
mui, jo tinkamam paruošimui konkrečioms 
žaidynėms ar varžyboms naudoja sporttestetį, 
kuris yra Įdedamas j asmeninj kompiut- 
erj, --sakė prof. T. Karu. - Tai suomių, 
gamybos sporttesteris. Efektas - puikus!

Biologijos mokslų kandidatė M. 
Pečiukonienė porino, kad mūsų sportininkai 
naudoja baltymus, riebalus, angliavan
denius, bet labai trūksta vitaminų ir mikroe
lementų. Japonai pastebėjo, kad aukštos 
kvalifikacijos sportininkams duodamas

miestiečio maistas, todėl jų organizmas 
a ltJ fS s. Jie turi gauti pakankamai augal
inės ir gyvulinės kilmės riebalų, baltymų 
ir angliavandenių. Mūsų visuomeninis 
maitinimas perkrautas gyvulinės kilmės 
riebalais dvigubai (tai mūsų skurdumo 
požymis), trūksta avižinių kruopų, kuriuose 
yra ypatingai gerų medžiagų, naikinančių 
cholesteriną. Reikia maitintis natūraliu 
maistu, ne koncentratais. Vartotinas medus, 
bičių duonelė, žiedadulkės. Žiedadulkės 
- tai vienas vertingiausių aktyvių bičių 
produktų. Jos maišomos su medumi santykiu 
1:1 (žiedadulkės, medus) ar 12. Susmulki
namas apvalkalėlis, augalų žiedadulkės 
sunaikina alergeną ir nesukelia alergijos. 
Vartotinas varžybų periode ar sergant 
peršalimo ligomis. Juk bitės nerenka blogų 
maisto produktų ir nuo blogų Žiedų.

- Šiandien treneris ir sportininkas turi 
pakankamai nusimanyti medicinoje, 
biologijoje, fizikoje ir išsiaiškinti Individu
alias sportininko savybes, jo sugebėjimus, 
įvertinti jo intelektą be) prisitaikymą prie 
aplinkos sąlygų. Sporto treniruotė išvysto 
ne tik fizines, bet ir dvasines bei moral
ines sportininko savybes - pareiškė prof. 
V. Karoblis, - J darbą reikia įdėti sielą, 
sugebėjimus, ne vien siekti materialinės 
naudos ir garbės. Treneris taip pat turi 
būti darbštus ir kompetentingas. Per 
sportą ir meną mes išgarsinome Lietuvą 
. Juk dar Dž. Kenedis savo laiku yra 
pasakęs: "kad per sportą ir kosmonau
tiką JAV parodė savo tautos pasiekimus”.

A le ksan d ras  RONKU8

LAUKIANT 
EILĖJE...

KUR KITUR, JEIGU NE KELIONĖJE, JEIGU NE 
EILĖJE KARTAIS IMA IR ATVERIA ŽM O G US ŠIRDĮ? 
ATVERIA NEPAŽjSTAMAM PIRMĄKART SUTIKTAM. 
R KO TIK NEIŠGIRSTI! PASAKO TAU ŽM OGUS  
TAI, KO NEPASAKYTŲ DRAUGUI, KAIMYNUI. NET 

IMINAIČIUI.
Prieš šventes laukiau eilėje mėsos. Pardavėjos 

teskubėjo: maža bėda, jeigu žmonės laukia, tai ir 
iar turės kantrybės...

Greitai ir pensija. O kaip reikės gyventi? Turėčiau 
jaugiau “ant knygutės”! Kaip tyčia buvau pirkęs 
I našiną. Investicinius išleidau trijų kambarių butui 
I Ėivatizuoti. Tai tik Vagnoriaus, o gal ir Landsbergio 
■umanymas - duoti ir vėl iš žmogaus atimti! Argi 
I ?ikėjo butus išpirkti? Kad jie nesulauktų - dar norėjo, 
I ad už juos balsuočiau, - dėstė nekantraujantis, 
I LiPer madingai apsirengęs pilietis. - Stovi čia. Norėtum

atėjęs nusipirkti. Matai, kaip atvažiavęs kaimietis 
iš po akių geriausią gabalą nutveria...

- Nelengvi, oi, nelengvi buvo metai mano  
sūnui. Vėlokai jam atmatavo senelio žemę. Tik 
bulves galėjo pasodinti. Užėjo sausra, vos sėklą 
susirinkome. Todėl ir skerstuvių vis nesulaukiam. 
Užaugs bekonai gal tik Velykoms. Anksčiau 
buvo ir patiems , ir parduoti, - neskubėdamas 
lyg sau, lyg kitiems kalba lūkuriuojantis ramus 
žmogelis, jjusiomis rankomis, raukšlėtu veidu, 
mėlynomis akimis...

- 1948-aisiais ėmė ir ištrėmė i Krasnojarską,
- toliau porino, - ir dabar aš matau iš baimės 
klykiančius savo dvynukus, vos penktuosius 
užkliudžiusius. Bet labiausiai buvo gaila mažojo, 
pažadinto iš saldaus miego, išplėstom akim  
žiūrinčio j svetimus žmones, tylinčio iš baimės. 
Velionis tėvas už sutaupytus litus buvo nupirkęs 
dvidešimt ha, pušinių rąstų, lentų gyvenamajai 
trobai perstatyti. Ir dabartarsi stiklinis dar šviečia 
kaimyno mūrinukas, kurio langai, durys ir grindys
- iš tėvo nukirsto ir išdžiovinto medžio... Tegu! 
jam Dievas būna teisėjas, - atsidūsta žmogus.

- Bepigu dabar mūsų kariuomenėje. Ot, mano 
vyresnysis, tas, kuris dabar gyvena Vilniuje, tai 
tarnavo. Pateko j jūrininkus, išvežė prie Kurilų, 
visus trejus metus be atostogų... Baisios buvo 
dienos, ypač rudenj, žiemą. Ilgumas tų naktų, 
kad galėtum akis sumerictl Matydavau ir skęstantį 
ir cinkuotame karste, ir pievoje lakstantį... Tačiau 
Apvaizda lydėjo ir išsaugojo. Kaip ir tąkart, kai 
stovėjo prie Televizijos bokšto. Širdis jauste 
jautė, ir vėl nesudėjau akių, negalėjau ašarų 
sulaikyti, širdį, rankas atėmė, kai pradėjo pra
nešinėti apie žuvusius, sužeistus. Mažylis pa
vasarį dvylika klasių baigs. Nori būti karininku. 
Mes, tėvai, nedraudžiame ir nedrausime. Tegui 
eina. Juk ir mano dėdė buvo Lietuvos sava
noris, karininkas. Geras, malonus, užjaučiantis 
žmogus daug iškentėjo... Pernai palydėjome... - 
ištarusi šiuos žodžius, susimąstė, maloni pagyve
nusi moteris.

Bronius KANAPĖ  

PS. Honorarą skiriu “Aušros alėjai”  remti.

I Aušros alėja" 1993 M.01. 15. -0 1 .2 2 . D.



ponioms ir 
panelėms

APIE MĖSĄ
Žalios mėsos 

nesūdykite iki verdam 
ar kepant. Druska 
skatina sulčių й mėsos 
išsiskyrimą, o tai ken
kia mėsos skoniui Ir 
kokybei.

Mėsą, kurios ne- 
numatome tuoj pat 
vartoti, nepatartina 
plauti, nes tuokart ji 
greičiau suges.

Verdant ar kepant 
mėsą nereikia visiškai 
nupjauti nuo jos rie
balus. Plonas riebalų 
sluoksnis sulaiko 
mėsos sultis, todėl 
mėsa skanesnė ir 
sultingesnė.

Verdant mėsą ant 
stiprios ugnies ji 
skanesnė, tačiau

N U O Š IR D U S  AČIŪ LIUDAI KAUŠAITEI, 
PAAUKOJUSIAI 500 TL., IR KAROLINAI ROGAI, 
PAAUKOJUSIAI 1000 TL. PREZIDENTO RINKIMŲ  
FONDUI, BEI VISIEMS KITIEMS, NEPANORUSIEMS  
SAVĘS ĮVARDINTI.

Šiaulių apylinkės žemės savininkai,
Jus, norinčius susigrąžinti žemę, š. m. sausio 16 

d. (šeštadienj) 11 val. kviečiame rinktis Šiaulių 
rajono posėdžių salėje (II aukštas). Kviečiame 
rajono ir kitų apylinkių suinteresuotus asmenis,

Iniciatyvinė grupė

- г ‘

sultinio kokybė nukenčia. Ir atvirkščiai: sultinys bus geresnis 
virtas ant silpnos ugnies, o mėsa praranda skonj.

Kad mėsa būtų sultingesnė, iki paduodant jąį stalą palikime 
sultinyje uždengtame puode.

Jei, verdant mėsos sultinj, putos jau nusileido j dugną, 
Įpilkite stiklinę šalto vandens, ir putos vėl sukils ir galėsite jas 
nugriebti.

Druską i mėsos spltinj dėkite pusę valandos prieš išverdant 
mėsai, žuvienęsfldykitetik užvirusvandeniui. Grybų sriubą -tik 
prieš pat valgant.

Mėsos, kepamos orkaitėje, paviršius bustrapesnis, omėsa 
sultingesnė, jei prieš kepdamos ją ištrinsite citrinos skiltele, o 
kepant karts nuo karto pašlakstysite vandeniu.

Kad mėsos sultinys išsilaikytų šviežias kelias dienas, jj reikia 
perkošti, uždėjus ant ugnies dar kartą užvirinti ir ataušinti.

DĖMESIO!.
Š. m. sausio m ėn. 16 d. 14 val. Š iau

lių Kultūros centre  įvyks Politinių ka - ; 

lin ių  ir trem tinių  ataskaitinis susir
inkim as. Tikimės svečiu. Prašom e vi- 
sus norinčius dalyvauti.

Lietuvos politinių kalinių ir
trem tinių sąjungos Šiaulių  

skyriaus taryba
м : ¥ г

Jei į vandenį, kuriame virė daržovės, įmesite porą gabalėlių 
cukraus, daržovių skonis pastebimai pagerės.

Jei norite, kad bulvės greičiau išvirtų, j vandenj, kuriame jos 
verda, jmeskite šaukštelj margarino.

Pienas gerai nuvalo paauksuotus paveikslų rėmus, pianino 
klavišus.

Iš šviesių drabužių rašalo dėmes gerai ir greitai išvalysime 
pienu.

Jei j mėlio skiedinį, skalaujant užuolaidas, įpilsime truputi 
pieno, jos bus kaip naujos.

Džiovinti grybai bus kaip švieži, jei juos keletą valandų 
pamirkysime pasūdytame nevirintame piene,

Žalios bulvės gabaliukas gerai nuvalo rūdis nuo virtuvės 
indų ir krosnies metalinių dalių. Patartina valant kas kartą 
pavolioti bulvę smėlyje.

Ponia JADVYGA

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME IRENA VASINAUSKAITĘ 
IR JOS ŠEIMĄ, MIRUS MYLIMAI MAMAI.

LS ŠIAULIŲ MIESTO TARYBA

PER ANKSTI LEMTIS IR ABEJINGUMAS IŠ GYVENIMO 
IŠPLĖŠĖ TAVO. IRENA, MYLIMA, ŽMOGŲ - MAMA,. 
NUOŠIRDŽIAUSIAI UŽJAUČIAME ŠIA, SUNKIA, NETEK
TIES VALANDĄ.

"AUŠROS ALĖJOS” REDAKCIJA

VASARIO 14-ĄJĄ RINKSIME LIETUVOS PRÉ»? ENTĄ
Mielieji,.

Jeigu  g a lite  p ris idė ti p rie  kand idato  į  p reziden tu s  S. Lozoraičio  rinkiminės kam 
p an ijos , p ra š o m e  užp ildy ti šią korte lę  ir  a tn ešu  arba nusiųsti į  savo m iesto (rajono) 

Sąjūdžio  būstinę (rm u in ų  štabą).
Š iauliuose - Vilniaus 153.

Kandidato į prezidentus St. Lozoraičio 
rinkiminės kampanijos rėmėjo 

KORTELĖ

I I Išnešiočiau agitacinę medžiagą ir 
agituočiau žodžiu

n Galiu dirbti rinkimų štabe
Į Į Dalyvaučiau įvairiuose rinkiminiuose 

susitikimuose ir pateikčiau informaciją 
rinkimų štabui

f  I Padėsiu atlikti sociologines apklausas
□  Galiu klijuoti plakatus
0  Rinkčiau lėšas rinkiminei kampanijai
1 I  Galėčiau padėti savo automobiliu
I I Galiu būti stebėtoju rinkimų dieną
I Į Aukoju rinkiminei kampanijai_____

□ 5 0 0  D 2 0 0  C3100 Q S 0  D 2 5
I Į Kita____________________________

Grąžinti: (Rinkiminio štabo adresas)

Vardas

Pavardė
Asmens kodas

Išsilavinimas_

Specialybė __

Adresas

Telefonai (namų)

(darbo)

LIETUVOS TELEVIZIJA
PENKTADIENIS, sausio 15

18.15 TV forumas. Dalyvauja vidaus reikalų ministras R. Vaitiekūnas 
19.05 Sostinė. 19.50 Lietuvos prezidento rinkimams artėjant. 21.00 Vol 
iečių TV detektyvinis f. iš serijos "Senis”  - "Žigolo mirtis". 22.00 Europo 
dailiojo čiuožimo Čempionatas. 22.30 Popdainų atlikėjų "Vilnius-92 
koncertas. 23,15 Vakaro Žinios.

RUSIJOS TELEVIZIJA 
Ostankino programa

11.00 Naujienos. 11.20 Men. f. "Šerloko Holmso ir daktaro Vatson- 
nuotykiai". 2 serija. 12.35 Men. f. "Vienos meilės istorija” . 14.01 
Naujienos. 14.20 Programa. 14.25 Bridžas. 14.50 Biznis. 15.05 Bloknotas 
l5.10Men.f. 16.35 Dainuoja L. Nikolajeva. l6.45Veikla. 17.20 Programa 
17.25 Rodo tarpvalstybinis Ostankino kanalas. 17.45 Žmogus i 
įstatymas. 18.15 Australų kronikos. 2 laida. 18.45 Stebuklų laukas. 19.4( 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 Programa 
20.40 Men. t. "Kvailiai miršta penktadieniais". 22.25 Politbiuras. 23.0< 
Naujienos. 23.20 Muzikinė programa. 24.00 Savaitės žmogus. 0.1Í 
Hitkonvejeris.

Rusijos programa
11.00 TV men. f. "Santa Barbara” . 120 ser. 11.50 Piligrimas. 12.35 

Prekybos namai. 12.40 Valstiečių klausimas. 13.00 Naujausios žinios 
13.20 Reklama. 13.25 Kabaretas "Okolesica". 14.25 Animacinis f. 14.5C 
TV birža. 15.20 Žinios. 15.35 Studija "Rost” . 16.05 Štai ta vieta... 2 dalis 
16.50 Ponai-draugai. 17.05 Penktadieninis V. Disnėjaus f. 18.00 Par 
lemento žinios. 18.15 J. Gaidaro programa. 18.45 Šventė kiekvient 
dieną, 18.55 Reklama. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 Reklama. 19.2Í 
Rodo “ K-2” . Men. f. 21.55 Reklama. 22.00 Naujausios žinios. 22.2C 
Reklama. 22.25 Sporto karuselė. 22.40 Rusijos Federacijos AT sesijoje 
23.10 Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. 0.10 Šnekutis. 0.40 Tems 
su variacijomis.

LIETUVOS TELEVIZIJA
ŠEŠTADIENIS, sausio 16

9.00 Žinios. 9.05 Programa "Vyturiams ir pelėdžiukams". 10.05 
Klaipėdos kraštas. 10.50 Krikščionio žodis. 11.00 Santarvė. 12.00 Balta 
rusių programa. 12.20 Svetimo skausmo nebūna. 13.20 Sveikata. 14.0C 
Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. 18.00 Žinios. 18.10 Lietuva ii 
pasaulis. 18.45 Keturi ratai. 19.30 DŽog Džo. 20.00 Labanakt, vaikučiai
20.25 Reklama. 20.35 Panorama. 21.00 TV studija. 21.15 Po savo stogu 
Provincija. 22.15 Prancūzų detektyvas “ Somnambulai". 23.15 Vakare 
žinios. 23.30 Detektyvo tęsinys.

RUSIJOS TELEVIZIJA 
Ostankino programa

8.25 NSO: neskelbtas vizitas. 8.55 Animac. 1.9.05 Autografas šeštadi 
eniais. 9.35 Medicina tau. 10.15 TV dok. f. 10.45 TV programų ir filmu 
festivalis “Voronežas-92". 11.45 Men. f. 14.00 Naujienos. 14.20 Pro 
grama. 14.25 Centrinis ekspresas. 14.55 Animac. f. 15.15 Dok. f. 15.30 
Koncertas. 16.30 Raudonas kvadratas. 17.10 Gyvūnijos pasaulyje. 17.50 
Dok. f. 18.50 TV men. f. "Ištikimybė". 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 TV men. f. 21.30 
Europa plius. 22.30 Autoralis Paryžius-Dakaras. 23.00 Naujienos. 23.15 
Programa. 23.20 Paradiso kokteilis.

Rusijos programa
7.00 Naujausios žinios. 7,25 Žvilgsnis į pasaulį. 7.55 Laisvalaikis. 8,10 

fc-ograma ‘‘03". 8.40 Studija "Rost". 9.15 Siūlo "Burda Moden..." 9.45 
"olkloras. 10.15 Kaip gyvensime? 11.00 Men. f. "Mio, mano Mio". 1240 
Valstiečių klausimas. 13.00 Naujausios žinios. 13.20 Piligrimas. 14.05 
Muzikos vakarai A. Puškino muziejuje. 15.00 Džentelmenų šou. 15,30

^^uks in is  pentinas. 16.00 Futbolas be sienų. 16.55 TV spektaklis. 17.55 
^Busijos TV programų anonsas. 18.10 Kūdikio lūpomis. 18.45 Švente 

Jriekvieną dieną. 18.55 Reklama. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 Reklama.
19.25 Men. f. "Jos jaunystės receptas". 21,00 Visiškai slaptai. 21.55 
Reklama. 22.00 Naujausios žinios. 22.20 Reklama. 22.25 Sporto 
karuselė. 22.30 Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. 23.30 Asorti.
24.00 Programa "A". 0.30 Ad libitum.

LIETUVOS TELEVIZIJA 
SEKMADIENIS, sausio 17

9.00 Programa. 9.05 Ukrainiečių programa. 9.25 Ir mažiems, ir dide- j 
liems. Vokiečių dok. f. 9.55 Mūsų kalba. 10.50 Sekmadienio muzika. 11.10 
Vienas pasaulis. 11.55 Laida lenkų kalba. 12.30 Sveikinimų koncertas
14.00 Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. 17.00 Aruodai. 17.23 
Religijos valandėlė. 17.50 Žinios. 18.00 Gimtinė. 16.30 Kultūros vide
otéka. 19.20 Koncertas. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.25 Reklama. 20.30 
Naujienos. Nuomonės. 21.05 Roko legendų išpažintys. Briusas Spring- 
stynas - "šlovės dienos". 22.40 Etninės kultūros festivalis "Žemyn; 
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Post scriptum,

RUSIJOS TELEVIZIJA
Ostankino programa

B.00 Centras. 8.30 Iš ryto, ankstėliau. 9.00 Kol visi namuose. 9.30 
Rytinė žvaigždė. 10.20 Solo. 10.50 Dok. f. 11.20 F. vaikams. 11.45 
Maratonas-15, 12.35 F. "Pifas k Herkulas". 12.45 Dok. f. 13.35 TV f. 
"Ermitažas". 14.00 Naujienos, 14.20 Prezidentas S. Karimovas. 15.00 

Keliautojų klubas. 15.55 Panorama. 16.35 TV locija. 16.50 Animac 
17.45 Naujienos. 18.00 Teatras plius TV. 19.00 Programa "Iks". 19.30 TV 
men. f. "Hepi End". 20.45 Maskvos hitparadas. 20.55 Reklama, 21.00 

Rezultatai. 21.45 Sporto savaitgalis. 22.00 Svajonių stotis. 23.00 
Naujienos, 23.20 Programa.

Rusijos programa
7.00 Naujausios žinios. 7.20 NBA krepšinio apžvalga. 7.50 Jums 

mergaitės ir berniukai. Olandija. 9.00 Mūsų sodas. 9.30 Studija “ Rost ’
10.00 Laida vaikams. 10.30 Muzikine birža. 11.00 Dok. panorama. 12.25 
Animac. f. "Doraemonas". 12.40 Valstiečių klausimas. 13.00 N aujausios 

žinios. 13.20 Neiškaposi.., 13.35 Geriausios NBA žaidynės. 14 .35  Juristu 
konkursas. 15.30 Pozneris ir Donachju. 16.00 Balta varna. 16.45 Nu 
ostabusia V. Disnėjaus pasaulis. 17.35 XX a. komikai. 18.45 švente 

kiekvieną dieną. 18.55 Reklama. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 ReW*m*
19.25 Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. 21.00 TV dok. f. 21У 
Reklama. 22.00 Naujausios žinios. 22.20 Reklama. 22.25 Spof 
karuselė. 22.30 "Geltonojo povandeninio laivo’’ klubas.

Sutrumpinta Iš aavairlraščlo "Kalba Vilnius
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