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t o k i o s  š u n y b ė s  d a r
n e b u v o

- Kodėl nėra "Aušros alėjos"? - 
liepos tryliktąją telefonu iš Radviliškio 
susirūpinęs klausė Šileikis. - Iš 
visų rajono kampelių suvažiavo 
platintojai... Kas atsitiko?

Panašiai klausė ir akmeniškiai, 
joniškiečiai, kitu aplinkinių rajonų 
mūsų laikraščio platintojai. Dauguma 
skaitytojų antradienio laikraščio nu
merio negalėjo įprastu laiku nusipirkti 
kioskuose, ryšių skyriuose, nebuvo 
jų  ir prenumeratorių dėžutėse.. 
:^aimė, šiauliečiai šj laikraščio numerj 
gavo laiku. Kur dingo kiti laikraščiai, 
kodėl jie nepasiekė adresato?

Dailiai supakuoti jie gulėjo "Tit- 
I) nago" spaustuvės sargo kamba- 
I rėlyje.

- Dar perspėjau Šiaulių centrinio 
I pašto darbuotoją, kad paimtų 
! iaikraščius, tačiau anas kategoriškai

atsisakė tai padaryti, - pasakojo 
tuomet spaustuvėje dirbęs sargas.

Kiti spaustuvės darbuotojai taip pat 
tuo stebėjosi. Anot jų, tokios šunybės 
dar niekam nebuvo iškrėtę. Kodėl anas 
žmogus taip nemyli jauno Šiaulių krašto 
laikraščio "Aušros alėjos"? Ar todėl, 
kad nebijome pasakyti tiesos? Kad 
giname paprastą žmogų ir dažniausiai 
rašome jam rūpim ais svarbiais 
klausimais?

Šiaulių centrinio pašto direktorė 
Laima Būdvytienė tą išgirdusi net 
nustebo.Ji nuoširdžia i atsiprašė 
redakcijos bei laikraščio skaitytojų.

- Nuostolius jums kompensuosime, 
o prasikaltusį darbuotoją atleisime iš 
darbo, - pasakė ji.

Kas jis, anas žmogus? Kodėl taip 
padarė? T ik im ės tą suž inoti 
Informuosime ir skaitytojus Mes taip 
pat nuoširdžiai Jūsų visų atsiprašome. 
Stengsimės, kad ateityje niekas Jums 
nesugadintų nuotaikos.

R edakcija

i pažinim o ašis
I A b c h a z ijo je  to lia u  lie ja s i 
f aujas . G ru z ija  p a s k e lb ė  
\timatumą abchazam s. Rusijos  
ildžios atstovai Sočyje kalba apie  
į i / o  pietinių sienų saugum ą b e i 
'd ž ia v a ls ty b in iu s  in te re s u s  
taurės Kaukaze.
I Prasidėjo naujas d e rybų  tarp  
\tijos ir Rusijos raundas. Tai 
Į(sta p rieš  nu m a to m u s  šį 
vaitgalį rusakalb ių  suorga- 
I uotus neteisėtus referendum us  
'rvoje ir Silamae. Estai derybose  
reiškė, kad šie re fere n d u m a i 
I surežisuoti Rusijo je , o rusai 
p/a, kad ta i - Estijos vidaus  
fb/emos. Kas iš tiesų šių veiksmų 
joriai? Referendum o lap e lia i 
ausdinam i R u s ijo je . O ir  
radęs “Nacionalinio gelbėjim o  
bfas” gerai p rim ena kruvinus  
l i-ųfų sausio įvykius L ietuvo je. 
W  savaitę p re z id e n ta s  A. 
\zauskas p r is im in ė  sav o  
stltucinę teisę spręsti užsienio  
tikos klausimus. Buvo pranešta  
bms apie pakeitim us sutarties  
la k tu o s e  d ė l R u s ijo s  
romėnės išvedimo iŠ Lietuvos. 
faista, kad net derybų su Rusija 
fpac/yos nariai, kurie  ta ip  pat 
l lrti P rezidento A. B razausko
etų, apie šias pataisas,I ■ - p i c  а ш а  f j a i a i b d b ,

brytas ir  nusiųstas derin ti 
Mžės mėnesį, sužino tik  liepą. 
[sites /Vyksta p o  to, kai 
Г с//«  p a re iš k ia  a p ie  
garines derybas. Ir  dar. Juk  
■diai y is j stebėjos, ko d ė l 
i0s u* s>enio reikalų ministras

V ienoje įvykusioje  ta rp tautinė je  
konferencijoje paskelbė, kad Lietuva 
atsisakė re ika lau ti atlygin im o už 
okupacinės kariuom enės padarytą  
žalą . A r te isinga ir  naudinga mums, 
kad, Rusijai p radėjus  ekonom in į 
spaudim ą, dabartin ia i valstybės  
vadovai nuolankiai tikisi nuo la idų  
iŠ d id ž io s io s  k a im y n ė s , n e t  
nekre ipdam i dėm es io  į  p e rn a i 
birželio 14-osios dienos refrendum e  
priim tas  nuostatas.

Rusijos p rez iden tas  B. Jelc inas  
savo susitikim uose su JAV ir  
Vokietijos vadovais kalbėdavo  ap ie  
rusakalbių gyventojų diskrim inaciją  
Baltijos šalyse. O d idž ių jų  vakarų  
valstybių vadovai nuo lankia i tam  
pritardavo. Tai p rim ena  1938-1940  
metus, kai vakarų valstybės abejingai 
žiūrėjo kaip Hitleris ir  Stalinas praryja 
m ažesnius kaim ynus. Tik ar visi 
beatm ena, p rie  ko tas nuolankum as  
p riyedė?

Visų tų  (vykių kontekste  įdom ia i 
a tro d o  ir  Rusijos  p a r la m e n to  
deputatų  apsilankym as Šiauliuose. 
Turbūt išgirsim e, kaip skriaudžiam i 
ir p ersekio jam i k itatauč iai m ūsų  
m ieste?  O ga l pagirs , norėdam i 
m us suprieš in ti su latviais ir estais ?

Šiauliai ne tik  sprogdinimų, kurių 
au to ria i dar ir  š iand ien  neišaiškinti, 
b e t ir  kitokių paradoksų  m iestas. 
Pasidoro, ga lim a bū ti ir  Rusijos  
a rm ijo s  kariškiu , Ir  L ietuvos  
Respublikos p ilieč iu , kaip  tai 
sugebėjo  padary ti garsus KEČ-o  
vadovas Dolgovas.

įta ria i keista i derinas i ja u  Seim o  
priim ta am nestija  ir p re z id e n to  A. 
Brazausko pateiktas Seim ui svarstyti 
nepaprastosios padėties įstatymas. 
Turbūt šis įstatym as bus priim tas  
pras idė ju s io je  ruden inė je  Seim o  
sesijo je , o p o  to bus paskelb ta  
am nestija  nusikaltėliam s. A r tokia  
politika žingsnis po  žingsnio neatveš  
Lietuvą į  d iktatūrą?

Lietuvo je nesidžiaug iam a tiek  
ilgai lauktu savo p in igu  - litu. 
Nevykdom i Lito kom iteto nutarimai, 
ž m o n ė s  n e p a te n k in t i  g rą ž o s  
grąžin im u ne  litais a r  centais, o 
suplyšusiais ta lonais. O b e  to, dar 
ir litų vienoje banknoto pusėje vietoj 
Dariaus ir  G irėno a r  M a iron io  
atvaizdų, - vien baltas popierius. 
Tai akivaizdi valstybės diskreditacija. 
LD D P  aktyviai pa la ikė  Lietuvos  
banko valdytoją  V. Ba ld iš ių  pernai. 
To rezu ltatus  jau č iam e  šiem et.

Jona s U ŽK U R Ė LIS

naujienų Šiupinys
V a ka r K a u n o  te c h n o lo g i jo s  

u n iv e rs ite to  Š ia u lių  f i l ia le  jv y k o  
š iau lieč ių  sus itik im as su Seim o naria is 
Tėvynės S ąjungos ste igė ja is: Elvyra 
K unevič iene, Antanu Stasiškiu, L iudu 
F u rm o n a v ič iu m i.  S u s ir in k u s ie j 
s u s ip a ž in o  su  T ėvyn ė s  S ą ju n g o s  
prog ram a ir tikslais, aptarė svarb iausius 
jo s  ve ik los  p rinc ipus , ka lbė jo  ap ie  
š ia n d ie n in ę  L ie tu v o s  p p lit in ę  
ekonom inę  situaciją.

Š iandien m in im e Ža lg irio  m ūšio 583- 
ąsias metines.

K la ip ė d o s  ra jo n o  D a ria u s
(buvusiam e Rubiškio) kaimo, netoli 
J u d rė n ų  g y v e n v ie tė s ,  a ts ta ty ta
autentiška Darių sodyba. Č ia įrengtas 
m u z ie ju s , ku ria m e  e k sp o n u o ja m o s  
fo tonuotraukų, kitų dokum entų  kopijos, 
pasako janč ios ap ie  S tepono Dariaus 
vaikystę, jo  gyven im ą iki istorin io  
skrydžio, sportinę veiklą. 1923 metų žygį 
su savanoria is vaduo ti K la ipėdos ir kt.

Pasirodo, dauge lis  va g iš ių  yra  ne tik  
do le rių , aukso ar k itų  brangenyb ių  
m ė g ė ja i, b e t ir d id e li sm a liž ia i. 
P irm ad ien io  vakarą  Š iau lių  m iesto 
Dainų 50-to nam o gyvento ja  rado 
iš lauž tas  savo  s a n d ė liu k o  duris . 
P avogta 1 5 1 ju o d ų jų  serbentų  uogienės, 
13 I m ė lyn ių  uog ienės ir senas juostin is 
m agnetofonas. M ateria linė  ža la 170 Lt. 
T ok ių  uog ien ių  atsargų, kai vasara tik 
įpusėjo, Anai C ipariene i ga lė tų pavydėti 
k iekviena še im in inkė , tik , de ja, dab a r jų  
reikėtų pavydė ti sm aliž iam s vagim s.

Šeštad ien io rytą a ts ibudęs iš m iego 
Vladislovas Bilius pastebėjo, kad  iš 
bufeto, ku ris  yra  jo  kam baryje, d ingo  
70000 ta lonų  ir 780 litų. P in igų  vagystė je  
tėvas įtaria... save aūnų. Polic ijos 
suvestinė je  parašyta, jo g  m ateria linė 
ža la  - 1493,60 Lt.

Š iais la ikais nusukti ratą kokiam  nors 
a u to m o b il iu i  - v is a i n a u d in g a s  
užsiėm imas. G a lbū t to d ė l vagys ir 
nesnaudžia: v ien  p irm ad ien io  rytą įvyko  
du  tok io  tipo  nusika ltim ai. P irm asis - 6 
va l. ryto ko lektyv in iam e sode Rekyva", 
atrasis - L ieporių  g-ves 5-to nam o kieme. 
Pastaroji vagystė  šiek tiek  d idesnė, nes 
vagis, nusukęs užpaka lin į ratą, iš 
bagažinės išsiėmė da r ir a tsarg in į. Dar 
v ienam  vag iš iu i, Ž ilv in u i Geštautui, deja, 
nepavyko. Jis an trad ien io  naktį, išardęs 
užved im o spynelę, b a ndė  nuvaryti 
au tom ob ilį, be t buvo  sulaikytas.

A ntrad ien io  rytą po lic ijos  suvestinė je  
bu vo  pam inėta net 18 p ilieč ių , kurie 
p irm a d ie n į a rb a  a n tra d ie n io  naktį 

p la n kė  b la ivyk lą . Č ia  ja u  n ieko  
nepadarysi. V y ra i gėrė, vyra i gers, kol 
žem elė aps ivers".

Liepos 13 d. Š iau liuose  viešėje 
Lenkijos nepaprastasis ir įga lio tasis 
am basadorius L ie tuvo je  Jonas Vidackis 
ir Le n k ijo s  a m b a sa d o s  įg a lio ta s is  
m inistras M arijušas M ackievičius.

Lietuvos R espublikos Vyriausybė 
priėm ė nu tarim ą dėl d a rb o  užm okesčio  
ir  k itų  išm okų indeksav im o. Jam e 
patvirtin tas m in im a lus gyven im o  lygis 
nuo  šių metų liepos 1 d ie n o s -31 litas per 
m ėnesį v ienam  gyvento ju i. M in im ali 
m ėnesinė alga - 35 litai, m in im alus 
va land in is  a tlyg is - 0,21 lito. Valstybės 
rem iam os pajam os - 28  lita i vienam  
še im os nariui per mėnesį.

Vakar "L ie tuvos d u jo m s" Rusijos 
akc inė  įm onė "Len transgaz" patiekė 
šiek tiek m af-au  ka ip  1 m ln ku b  metrų 
gam tin ių  du jų, tačiau jo m is  naudosis  ne 

p a g e id a u ja n ty s .  Įm o n ė m s , 
grąžinusiom s skolas, s iunč iam i naujai 
parengti sutarčių t ip o  p ranešim a i, ir jos, 
e ig ų  p a g e id a u s , d u jo m is  g a lė s  

naudotis  jau  dabar. T ok ių  įm o n ių  iš v iso  
yra dešim t. Su "L ie tuvos d u jo m is " 
atsiskaitė 115 įm on ių . Ta ip  pa t bū tiną  
du jų  kiekį gauna g yven to ja i ir jų  
pore ik ius tenk inanč ios įm onės : m aisto 
p ra m o n ė s  k o m b in a ta i,  k e p y k lo s ,

Buvusios butų ūkio valdybos
plėšikės?

Pirm oji
P irm oji nam ų ūkio eksp loa tav im o Įm onė iš gyventojų surinko  

1 4 0 5 0 0 2 ,4 8  tl dau g iau  negu re ikė jo  sum okėti už šilum ą ir karštą  
vandeni ir 2,1 tūkst. talonų d au g iau  - už š iukšlių  išvežimą.

Šiaulių valstybinė 1-oji namų ūkio eksploatavimo įmonė iš gyventojų
eksploatavimo įmonė, buvusi pirmoji 
butų ūkio valdyba, paskutiniu metu 
d irb o  pe ln inga i. Ir pe lnas 
skaičiuojamas ne dešimtimis, bet 
tūks tan č ia is  ta lonų. Tačiau 
įdomiausia, kad visatai atsispindėjo 
tik popieriuose... Kodėl taip? Dėl 
paukščiuko? Pasipuikavimui prieš 
giminingas įmones? Dar ankstėliau 
lankantis šioje įmonėje girdėjau 
juokaujančiusžmones: "Penkiolikai 
darbininkų net vienuolika viršininkų 
yra. Kam tiek valstybės išlaikytinių?"

Taigi - kam? Tarybiniais metais 
pripratome prie išpūsto biurokratinio 
aparato.., Mada yra mada. O mados 
grįžta! Gal ir malonu dirbti kolektyve, 
kuriame daug simpatiškų moterų ir 
merginų, tačiau joms visoms reikia 
mokėti atlyginimus. O iš kur paimti 
pinigų, jeigu pelno nėra? Aišku, čia 
jau reikia pasukti galvelę. O lapės 
gudrumu šį tą galima laimėti.

Suktosios laputės akelės susmigo 
į žmones, mokančius už karštą 
vandenį, šilumą, šiukšles... Atėjus j 
valdžią buvusiem s kom unizmo 
šaukliams, pasakiškai pabrango 
maisto produktai, kitos prekės, išaugo 
mokesčiai už elektrą, dujas... Todėl 
žmonės net neįtarė, kad buvusiose 
butų ūkių valdybose gudruolės lapės 
- plėšikės šmirinėja. Žmonės buvo 
apgauti. Malonu, kad minėtoje įm
onėje apsilankė Lietuvos Respublikos 
valstybės kontrolės departamento 
Šiaulių apygardos skyriaus kontrolierė 
Janina Pocienė ir sąžiningai viską 
patikrino. Taigi pirmoji namų ūkio

surinko 1405002,48 tl daugiau negu 
reikėjo sumokėti už šilumą ir karštą 
vandenį ir 2,1 tūkst. talonų daugiau 
už Šiukšlių išvežimą.

Šią sum ą būtina grąžin ti 
gyven to jam s, kurie  sum okėjo 
m okesč iu s  pagal pad id in tus 
paskaičiavimus.

Be to, minėtoje įmonėje nėra 
sudaryta paslaugų teikimo sutarčių 
su išsipirkusiais butus gyventojais, 
nežinoma, kiek yra žmonių, kurie 
nemoka mokesčių. Gausu ir kitokių 
pažeidimų. Pavyzdžiui, netvarkingai 
vedama materialinių vertybių apskaita. 
Nėra tikslios apskaitos, atsiskaitant 
su įm onėm is, te ik ianč io m is  
gyventojams paslaugas. Štai Šiaulių 
šilum ostinklams už karštą vandenį ir 
šilumą per tam tikrą laikotarpį įš 
gyventojų priskaičiuota kur kas 
daugiau pinigų negu šilumos tinklai 
nurodė savo atsiųstoje sąskaitoje 
Kodėl taip? Velniava ir su Šiaulių 
vandens tiekimo bei Valstybine dujų 
įm onėmis. Tarkime, dujininkai 
priskaičiavo kur kas dabgiau pinigų 
negu gavo iš aprašomosios įmonės. 
Gudrioji laputė negus prikišo ir prie 
premijų. Išmokant jas, nėra vadovo 
patvirtinto dokumento, kuriame būtų 
nurodyta, už kokius darbus ar 
nuopelnus ir kokio dydžio išmokamos 
premijos. Kas toji gudrioji laputė? 
Viena? Ar kelios veikia? Gal 
minėtosios įmonės direktorė ponia 
V. Lemeritauskienė ką nors apie jas 
žino?

J o n a s  DAGYS

Lietuvos Seime
Uepos 13 d. įvykusioje spaudos  

konferencijo je  Seim o O pozicijos  
atstovė spaudai Rasa Rastauskienė 
p a n e ig ė  Seim o nario  A. Griciaus  
m asinės inform acijos priem onėse  
paskelbtus V. Landsbergio kalbos, 
kurią Seim o O pozicijos lyderis  
p a s a k ė  E u ro p o s  Ta ryb o s  
P a r la m e n t in ė je  A s a m b lė jo je  
Strasbūre, laisvus perpasakojimus. 
Šie perpasakojim ai ir  subjektyvios  
in terpretac ijos  neatitinka  tiesos. 
Ir  tuo ga lim a įsitikinti, perskaičius  
šios kalbos santrum pą "U etuvos  
a id e "  (1993  07 03, straipsnyje  

M ediokra tija").
Seimo narys K. Skrebys (Laisvės 

frakcija) išreiškė Seim o Opozicijos  
požiūrį į  Seime svarstomus įstatymų 
pro jektus. Seim o O pozicija  p rie 
š inosi LSDP p a te ik tam  projektui, 
ku ria m e  num aty tas  dv ig ubas  
dividendų apm okestin im as. Nors  
Seim o dauguma priėm ė šį projektą, 
Prezidentas jo  nepasirašė ir  pasiūlė 
savo p ataisas, kurios, deja , Seim e  
didžiosios  daugum os ir  LSDP  
frakcijos pa g alb a  buvo atm estos.

O pozicija  nepritaria  taip p a t ir 
svarstomoms Operatyvinės veiklos 
įs ta tym o  p a ta is o m s , kuriom is  
įte is in a m a s  p re v e n c in is , t.y. 
įspėjamasis, sulaikymas, pagal kurį 
asm uo gali būti 2  m ėnesius  
areštuotas, je ig u  kažkas turi 
duom enų jo g  įtariamasis gali ketinti

padaryti nusikaltimą, š iuo  įstatymu 
nesunku pasinaudoti kovoje su 
k o m e rc in ia is , f in a n s in ia is  ir  
politin ia is  priešininkais.

K. Skrebys sukritikavo ir Seim e  
p r iim ta s  fa rm a c in ė s  ve ik lo s  
įstatym o pataisas, draudžiančias  
nuosavybės te ise turėti vaistinę, 
je i  vaistininkas neturi aukštojo  
farm acin io  išsilavinim o. P ag a l šį 
įs ta ty m ą  v a is tin in k o  sūnus, 
nebūdamas farmacininkas, negalės  
p a ve ld ė ti tėvo nuosavybės.

Žem ės reformos ir nekilnojamojo 
turto įstatym o pataisos visiškai 
įteisina žem ės negrąžinimą. Seimo 
narys pastebėjo , kad, nors šis 
įs ta ty m a s  d a r  n e p r iim ta s ,  
Vyriausybė jo  dvasia ja u  le idžia  
n u ta r im u s , n e le id ž ia n č iu s  
savininkam s susigrąžin ti savo  
nuosavybę (Vyriausybės nutarimas  
Nr. 337, 1993 0 5  17).

Įs ta tym a s  d ė l susirinkim ų  
organizav im o ir vedim o tvarkos ne  
t ik  p a ž e id ž ia  K o n s titu c ijo s  
garantuotą  žodžio  ir  susirinkim ų  
laisvę, b e t i r  s teb ina  absurdiškais  
re ikalavim ais (pvz., draud im as  
reng ti susirinkim us tam siu paros  
m e tu  ir  p a n .). Tokių laisvės ir  
dem okratijos  p a že id im ų  nedrįso  
padary ti ir  LTSR Aukščiausio ji 
Taryba.

R asa R A S TA U S K IE N Ė



PROKURORE, KODg L TYLI?
- TAU GYVENIMAS BAIGĖSI - NUŠAUSIU! - PIKTAI SURIKO. 

VEIDAS JO BUVO KLAIKUS, ,

Rijadas išlipo iš taksi ir jtūžęs 
puolė prie Andželikos, kuri stovėjo 
šalia brolio taisiusio automobilj.

• Tu nori pabėgti nuo manęs? - 
grėsmingai šaukė pamėlusiu veidu.

Puolė kumščiais Andželiką, 
perskėlė jai lūpą, iš kurios pradėjo 
bėgti kraujas.

- Sprunki? Kam daiktus pasiėmei? 
- niršo, pamatęs automobilyje 
ryšulius.

Džeraldas atsistojo tarp Rijado ir 
sesers.

- Jie nesimušė, - vėliau pasakys 
Andželika - Rijadas Mickūnas pasiūlė 
man eiti j jo namus pasikalbėti. Pradėjo 
mane tempti. Gerai neatmenu.. 
Tačiau tarsi girdėjau brolio žodžius 
“ taikykitės, eik pasikalbėti’’.

Brolis liko kieme. Andželika, 
tempiama Rijado, lipo laiptais. Tuo 
metu Džeraldas nuė jo pas 
pažjstamus, gyvenančius toje pat 
laiptinėje, kur Rijadas nuomavo butą. 
Paprašė cigaretės.

* Nerūkykite koridoriuje. Eikite j 
laiptinę, - paprašė buto šeimininkė.

Džeraldas su jos vyru išėjo j laiptinę, 
palypėjo kelis laiptelius, atsistojo prie 
lango ir užsirūkė.

O Rijadas, atsirakinęs savojo buto 
duris, stum telėjo per slenkstj 
Andželiką ir vėl pradėjo šaukti. Parėkė, 
parėkė, nubėgo prie spintos, pasiėmė 
medžiokiinj šautuvą...

- Tau gyvenimas baigėsi - 
nušausiu! - piktai suriko.

- Veidas jo  buvo klaikus. 
Išsigandau, - prisiminė Andželika 
baisiąją šiųnetinės sausio trečiosios 
dieną.

Dar ankstėliau Rijadas grasino jai 
šiuo-šautuvu, tačiau tai buvo tarsi 
juokeis. 0  dabar?

• "Itaminkis, Rijadai, - pradėjo 
kalbinti jtūžėlj. - Negerk ir viskas bus 
gerai.

R. Mickūnas atsisėdo ant lovos, 
tačiau kalba nesimezgė. Po minutėlės 
atstūmė šatia buvusią Andželiką ir 
puolė su šautuvu pro duris.

Andželika nurimo. Pajuto, kad 
ramiau pradėjo plakti jos širdis.

Tuomet pasigirdo šūvis.
"Tikriausiai, Rijadas šovė j langą, 

"išliejo tulži", '  viena sau pamanė ir 
nuėjo j vonią apsiprausti. Po minutėlės 
užrakino R. Mickūno buto duris ir 
išėjo. Lipdama laiptais, pamatė 
išbyrėjusi langu stiklą. “ Rijadas 
pasidarbavo" - šovė j galva mintis. - 
“ Eisiu pas Eglę ir brolj” .

Eglę Andželika sutiko kieme. 
Mergina buvo išbalusi tarsi popieriaus 
lapas.

-Kasatsitiko,Egle? - paklausėjos 
A ndže lika  ir pa ju to  v irpu lius , 
nubėgusius jos kūnu.

- Džeraldas! - suklykė Eglė ir puolė 
prie durų, per kurias ką tik buvo išėjusi 
Andželika.

- Kas atsitiko, Egle? - dar kartą 
paklausė išbalusios merginos.

-PaskambinoDaiva. Pasakė, kad 
peršautas Džeraldas, - trūkčiojančiu 
balsu aiškino ji

Abi puolė prie Daivos buto durų.
- Pamačiau ant grindų sukniubusi 

brolj. Daugiau nieko neatsimenu, - 
praėjus geram pusmečiui, pasakė 
Andžel-ka Jr nutilo, - Aš brolį labai 
labai mylėjau. Iš pradžių daugiau 
bendravau su vyresniuoju Algirdu. 
Tačiau, kai jis žuvo, susidraugavau 
su Džeraldu. Jaunėlis buvo nekalbus, 
ramaus charakterio... Daiva ir jos vyras 
sakė, kad liepiau paskambinti tėvams 
ir nualpau.

Džeraldui šovė j nugarą. Atsisuko 
jis, nužengė kelis laiptelius žemyn, 
atidarė žmogaus, su kuriuo rūkė, buto

duris ir nukrito koridoriuje. Mirė tuojau 
pat Netrukus atvažiavo mirusiojo 
artimieji, greitoji pagalba, kurios jau 
nebereikėjo, policininkai... Čia pat 
apklausti įvykio liudininkai. Reikėjo 
tik suimti Rijadą Mickūną, įtariamą 
padariusį sunkų nusikaltimą.

- Šovė mano sūnui j nugarą! Ar 
gali būti kas baisiau?! - beprasmiškai 
mirusio motina Elena Marcinkienė 
gniaužė rankas. - Kodėl taip?!

Birutė KYBA RTIEN Ė  
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VALDININKAMS
Seime 141 deputatas. Dauguma tų 

vyrų sugeba tik ranką vieningai pakelti 
(senu įpročiu). Šiaip jau ir sakinį sunkiai 
sekasi suregzti. Ir nereikia, nes yra kas 
galvoja, kas tekstus surašo. Panašiai 
kaip Fonvizino hro/ui, kuris nustebo, 
kam jam mokytis geografijos, jei yra 
vežikas. Kiekvienas deputatas turi po 
padėjėją rajonuose ryšiams su rinkėjais 
palaikyti, o pačiame Seime yra 460 
vadinamojo aparato darbuotojų. Ypač 
įiį sparčiai daugėjo 1992 metais ir iki 
šiol buvo prikurta net 580 etatų. Visi 
vos besutilpo Seimo erdviuose 22 tūkst. 
kv. metrų ploto rūmuose. Sunkiai 
besusigaudė kas, ką ir kam veikia. 
Neseniai iš 580 etatų sumažinta 120, 
bet palikta 460 patarnautojų ir specialistų 
- vidutiniškai daugiau kaip po tris 
kiekvienam deputatui. Etatai sumažinti, 
o pinigai algoms liko tie patys. Mokesčių 
mokėtojams tai atsieina 9,8 milijono 
talonų arba 98 tūkst. litų kas mėnesį.

PINIGŲ YRA
O prezidentūros aparatas! Šių val

dininkų algų nežino nė Seimo deputatai, 
bet dauguma vieningai nubalsavc 
prezidentūrai iš biudžeto skirti 60 mln. 
talonų, t. y. 600 tūkst. litų. Kaip girdėti, 
prezidentūra vis pasipildo kompe
tentingais specialistais, komisijomis it 
ima panašėti Į buvusį centro komitetą. 
Valdininkams išlaikyti lėšų atsiranda, 
pensininkams ■ kita kalba.

Dar ne galas. Numatoma Įkurti dai 
vieną - Bendrųjų reikalų ministeriją neva 
departamentų veiklai koordinuoti. Aps
kritai to valdininkų akvariumo funkcijos 
ne visai aiškios. Bendri reikalai - tai 
niekieno darbai.

Bus nauji Vyriausybės atstovai 
rajonuose.

Kai visi susis, tai ir užgros, nes 
užsakinėti muziką teisę jie jau turi ir 
tuo smagiai naudojasi.

Vytautas D A U G IN IS

TĖVYNĖS SĄJUNGOS (LIETUVOS 
KONSERVATORIŲ) SKYRIŲ LAIKINOSIOS 

TARYBOS

Šiauliai 8 214 C. Urbelis 52146 d. 51456 n.

J. Genys 38754 d. 53865 n. 
A. Sėjūnas24466 d. 53126 n. 
Z. Turauskas 35581 d.

Pakruojis 8 291

N. Akm enė 8 295
S. Bulavas 54330 n.

J. Dunauskaltė 39785 n.
S. Teniukas 39593 d. 39393 n.

K. Gaivenis 
J. Zajarskis 

45277 n.
O. Žygienė

51193 d . 

51452 d .

Joniškis 8-296
V. Antanaitis 51279 d. 53930 n. 
R. Šukys 51836 n.
V. Tumaitytė 51475 n.

Radviliškis 8 292
J. Pušinskas
Z. Šileikis 53131 d. (8 214)

32282 n.
J. Pušinskas

Kelm ė 8 297
R. Juškaitė 52176 d. 52492 n.

G. Šakienė 52264 d. 52113 n.

Šiaulių rajonas 8 214
V. Girnius 31555 d. 74928 n.

V. Rupšys
K. Vaišvilas 34968 d. ( 8

269) 78401 n.

MAN VAIDENASI SMOLENSKYNES 
UODAI

Ir šiauliečiams, ir joniškiečiams, ir 
pakruojiečiams...

1987 metais Šiaulių MSMV gavo 
pirmuosius lazerinius nuolydžio 
reguliatorius. Su jais jau buvau 
susipažinęs tobulinimosi kursuose 
Ariogaloje, tačiau praktiškai dirtti neteko.

N. S u rin ino  daug iakauš is  
ekskavatorius buvo pritaikytas darbui 
su tuo lazeriniu prietaisu. Per kelias 
dienas niveliuoti su juo įpratau. Sunkus 
ir gremėzdiškas tai buvo prietaisas. 
Kaip ir viskas, kas rusiška. Jj maitino 
lengvosios mašinos 12-kos voltų 
akumuliatorius. Jj kartu su lazeriu ir 
reikėjo tampyti nuo sausintuvo prie 
sausintuvo. Tačiau brigadai buvo 
lengviau - nebereikėjo tiesti troso 
nuolydžiui reguliuoti.

Štai šiame objekte man, dar 
nepatyrusiam niveliuotojui, krito j akis 
toks faktas: kurių velnių mes 
melioruojame kalvas? Juk vanduo ir 
ta ip  nubėgs. Kartais, a tlikęs 
skaičiavimus, pamatydavau tokį 
rezultatą: nuolydis - 8 procentai. O 
tai juk kalnas!

Kai šito paklausiau darbų vykdytojo 
- jis buvo iš Joniškio - man buvo 
atsakyta gana mandagiai: Toks
projektas".

"Пк vėliau supratau, kad projektuotojai

iš Kauno, Sartų melioratorių vadovų 
paprašyti, aišku, ne už gražias akis, 
sistemas suprojektavo netik pelkėse, 
bet ir kalvose. Išlošdavo visi, nes 
faktiškai tų kalvų galėjai ir nemelioruoti, 
o tik paimti už darbą pinigus. Su 
vietine kontrole susitarti buvo vieni 
juokai. Vėliau įsitikinau, kad projektuotojai 
savo projektuose pripiešdavo krūmų 
ten, kur jų niekuomet nebuvo. Ir vėl 
abipusė nauda: daugiau krūmų - 
projektas brangesnis. Projektuotojams 
vieni pinigai, melioratoriams kiti - už 
"nurautus krūmus".

Dienos slinko kaip melioratoriams 
įprasta: dieną darbas, vakare televizorius, 
kortos, “šnapsas". Smolenskas čia 
pat, su pakeleivine mašina pašokti ir 
grjžtitaksi vieni juokai. Beje, kartą per 
savaitę j objektą atvažiuodavo melsvas 
“Žiguliukas". Jaunas vaikinas atveždavo 
naminės, spirto arba “čiačics" - vynuogių 
degtinės. Melioratoriai gerdavo daug, 
tačiau Sis objektas buvo ramus, palyginus 
su tais, kurie dar laukė manęs.

Savo darbus buvome bebaigią, 
kai vieną pavakarę j mūsų "miestelį” 
įvažiavo baltas "pikapas". Iš jo išlipo 
j čigoną panašus vyras.

- Kuriame vagone gyvena Surininas?

• paklausė jis.
- O. Balčiūną velnias atnešė, - 

kumštelėjo man virėja Valė. - Tas 
sukčius be reikalo neatvažiuos...

- Kodėl jis sukčius? - pasiteiravau,
' - Todėl, kad nėra Smolenske 
žmogaus, kurio jis nebūtų apgavęs. 
- Kad ii mane, - ii ji čia pat pradėjo 
pasakoti j prastą melioratoriams 
Smolenske istoriją, kai tą ar kitą mėnesj 
gavo daug mažiau, negu jai priklausė.

Kadangi Balčiūno objektas "degė", 
o tuo pačiu ir didžiulės premijos galėjo 
"nuplaukti", Stasys, pasitelkęs Sartų 
KMK partinės organizacijos sekretorių 
"sugrojo" Surininui maršą. Mat Kolia 
buvo partinis ir nors žinodamas, koks 
yra panevėžietis Čigonas, turėjo paklusti, 
Aš, aišku, kartu su juo.

Taip mes vagone ant ratu tempiant 
MAZ-ui, nusikraustėme 30 kilometrų 
j kitą Smolensko pusę. Važiavome 
pro istorines vietas: Krasnyj Bor, kur 
dar ir tuomet buvo išlikęs Hitlerio 
bunkeris, o jo paslapčių niekas 
nenarpliojo. Tiesa, fiurerio gimimo 
dieną - balandžio 20-ąją prieš metus 
buvo susirinkusi jaunų smolenskiečių 
minia, bijodama, kad kas nesusirinktų 
paminėti Hitlerio gimtadienio. Tačiau

nieko panašaus neįvyko, o bunkeris 
toliau saugojo savo paslaptis.

Tiesa, pačiame Smolenske Hitlerj 
bandyta prisiminti. Buvo susirėmimų. 
Net autobusą apvertę. Apie tai rašė 
"Rabočij putj” .

Kita istorinė vieta - žinoma visame 
pasaulyje. Tai Katynė, kur 1939 metais 
NKVD sušaudė kelis tūkstančius lenkų 
karininkų ir bandė suversti kaltę 
vokiečiams. Tuomet j Katynę buvo 
atvykę buvęs JAV sekretorius Zbignevas 
Bzežinskis, Lenkijos premjeras 
Tadeušas Mazoveckis. Michailas 
Gorbačiovas pripažino: “ Katynė prie 
Smolensko - dar viena gėdos dėmė 
mūsų valstybės Istorijoje” .

1987 metais Katynėje stovėjo tik 
memorialinė lenta su užrašu, liudijančiu, 
kad čia 1941 metais fašistai sušaudė 
grupę lenkų karininkų. Dabar 
memorialinė lenta jau su kitu užrašu. 
Bet vis tiek diplomatišku. Neparašyta 
tiesiai, kad lenkus sušaudė NKVD. 
"Žuvę" - ir tiek.

Tačiau jau 1988 metais, dirbdamas 
ir gyvendamas tarybinio ūkio teritorijoje, 
9 kilometrų atstume nuo tos baisios 
vietos, vakarais klausydavausi Bi- 
Bi-Si, kuri transliuodavo vieno lenkų 
istoriko knygos "Katynė" ištraukas.

Objektas, Zagusynės kaime j kurį 
atvykome j padėti S. Balčiūnui užbaigti 
objekte darbus, priklausė Katynės 
tarybiniam ūkiui - milijonieriui. Kažkada 
šiame kaime buvo beveik šimtas namų, 
o dabar gyveno vos kelios šeimos; 
dauguma - mūsų žmonės.

Objekte turėjome valgyklą, bet, 
skirtingai nuo pirmojo objekto, šiame

buvo auginamos kiaulės. Tiesa, nedaug 
tik penkios. Vieną Balčiūno nurodymu 
penėjo Sartų KMK viršininkui, 
vadinamam "Batia", kitą - pačiam 
Balčiūnui, trečią - darbų vykdytoju 
Romui Zdanavičiui iš Alytaus, ketvirta 
- vienai valgyklos virėjai Laimai iŠ 
Šilutės, penktoji buvo penima šiaip 
sau, dėl apskrito skaičiaus.

Dėl tų kiaulių mums nebuvo nei 
šilta, nei šalta. Produktų atveždavo 
objektą pakankamai. Jei kuomet 
kiaulienos pritrukdavome, Zdanavičius 
sėsdavo j sunkvežimį, kurj turėjome 
objek’te ir atveždavo didžiulę kiaulę 
tiesiai iš tarybinio ūkio fermos. Vyrai 
čia pat pjaudavo, svilindavo ir 
išdalindavo.

Jeigu kiaulę skersdavo, žinojome 
jog iš ryto prisistatys S. Balčiūnas, 
nors taip savaitėmis jo nematydavome 
Jam reikėdavo kumpio. Juk už jj 
nemokėdavo. Paprastai šiek tiek daugiau 
atskaičiuodavo už maistą iš nuolatiniu 
valgyklos lankytojų, o  jų b u v o  gal 30 
Balčiūno už jo suktumą niekas nemėgc 
todėl juokavo, kad kumpiai reikalingi 
Smolensko k... išlaikyti.

Dirbome iš peties - degtinė ir kortos 
buvo pamirštos Prireikė net Seštadien u 
bei sekmadienių. Laiko likdavo t* 
valgiui ir miegui. Užtat objektą atidavėme 
laiku ir gavome premijas. Darbininkai 
po 20, aš - 50 rublių. Viršininkai 
tame tarpe S. Balčiūnas, -p o  1000 r D 
ir daugiau.

Š itas  K U 0LA s 

Tęsinys kitame numeryje
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LOGRAMAS 
SVIESTO 
INAVO TIK 

DU LITUS
Litas. Ilgai lauktas. Lauktas kaip 

gelbėtojas, kaip stebukladarys. Tikrai 
iCitų stebuklas, jeigu pinigo vardas 
įke is tų  mūsų ekonominę padėtį, 
ie reikalo viliamės. Be saiko imamos 
askolos (kreditai). Kas mus ištiks, 

juos reikės grąžinti? 1932 m. 
konominė krizė sukrėtė visą pasaulj, 
rito dolerio vertė, o litas išsilaikė, 
akyčiau, išdidžiai.

Šiandien Lito komitetas nori, kad 
:o vertė būtų tokia pat, kaip prieš 

ra. Bet juk tada lito perkamoji galia 
ivo visai ne ta, kokia yra šiandien.

1 Lt valgykloje buvo galima 
.valgyti gerus pietus. 1 kg pirmos 
šies sviesto parduotuvėje kainavo 
[Lt, o turguje - 1,50 Lt. 1 kg dešros 
nuo 1,50 iki 4 Lt, “ Maskvos” 
rvelatas - 3,50 Lt, virta dešra su 
nukais - 1,30-1,40 Lt, duonos 

palelis - 0,60 Lt, bet tai buvo gryna 
lona. Prancūziška bandelė, panaši 
*atoną, kainavo 0,15 Lt, pynutė -

Šiauliai

0,20 Lt,ledų porcija -0,15-20 Lt, 1 kg 
saldainių - 2-4 Lt, plytelė šokolado - 
2 Lt, degtukų dėžutė - 5 et. Apie 80 kg 
sverianti bekoną turguje buvo galima 
nusipirkti už 40 Lt, 1 kg rugių - už 14 
et, 250 g ruginės degtinės - už 2 Lt, 
bulvinės - už 1,50 Lt, 160 stiprumo 
"Kunigaikščių” alaus butelj apie 300 
g su tara - už 0,60 Lt, 120 stiprumo 
"Bogh-Bir" - už 0,55 Lt, 4,50 stiprumo 
"Pilzeno” - už 0,40 Lt. Papirosų 
pakeliai: "Gražuolė” , "Safo" - po 0,30 
Lt.

Į Pakruojo miestelį per atlaidus 
atveždavo žuvelių (rūkytų strimelių), 
m inagų, ungurių. V is i galė jo 
prisivaišinti iki soties.

B o stono  juodas kostium as 
kainavo 80 Lt, vizitinis kostiumas 120- 
160 Lt, vyr. šilkiniai marškiniai -12-16 
Lt, juodi vyr. pusbačiai - 12-18 Lt, 
auliniai batai - 30-35 Lt. Audiniai visi 
buvo natūralios vilnos arba natūralaus 
šilko; avalynė - iš natūralios odos.

E lena  JA N S O N IE N Ė

KERŠIJA UZ “KOLCHOZŲ” 
IŠARDYMĄ

Birželio 30 d. prie Vyriausybės 
rūmų jvyko protesto piketas, kurio  
dalyviai protestavo prieš bandymus 
sus ido ro ti su Š ila lės ra jono  
vadovais. Pikete dalyvavo Šilalės 
rajono sav ivaldybės tarybos 
pirmininkas A. Bankus, valdytojas J. 
Raudonius, LR Seimo Tėvynės 
santaros nariai V. Lapė, K. Skrebys, 
Z. Šličytė, P.-A. Miškinis, A. 
Endriukaitis, E. Kunevičienė, A. 
Katkus, Sąjūdžio Seimo Tarybos 
nariai, Šilalės ir Vilniaus gyventojai.

Tą dieną Vyriausybėje buvo 
svarstomas nutarimo projektas, 
kuriame buvo numatyta:

perduoti Generalinei prokuratūrai 
medžiagą apie Šilalės rajono 
savivaldybės vadovų darbą,

siūlyti savivaldybės deputatams 
atleisti iš užimamų pareigų J. Raudonį 
ir kitus su žemės ūkio reforma 
susijusius darbuotojus.

Uždarame Vyriausybės posėdyje 
Įj dalyvavo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) atstovai A. Katkus, E. 
Kunevičienė, V. Žiemelis. Pavyko 
pasiekti, kad buvo priimtas tik pirmasis

nutarimo punktas.
Piketuotojai priėmė rezoliuciją, 

kurioje protestuojama, kad bandoma 
sus idoro ti su Š ila lės ra jono 
savivaldybės vadovybe ir įteikė ją 
Lietuvos Respublikos ministrui 
Pirmininkui Adolfui Šleževičiui. 

Rezoliucijoje sakoma:
"LDDP, atėjusi į valdžią, gausių 

pažadų rinkėjams dėka užuot ėmusi 
vykdyti šiuos pažadus ir spręsti 
konkrečias socialines ekonomines 
problemas visą savo energiją ir įgytą 
absoliučią valdžią nukreipė politiniam 
susidorojimui su dar išlikusiais 
valdžioje demokratinių jėgų atstovais.

Pradėjus nuo bandymų paleisti 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, 
po  to sekusiu St. Lozoraičio 
atšaukimu, prieita iki Šilalės rajono 
savivaldybės vadovų atleidim o 
svarstymo.

Pažymėtina, jog ir anksčiau Šilalės 
vadovams buvo daromas spaudimas:

1) N esk irtos ankstesnės
Vyriausybės nutarimu numatytos 
lėšos Š ilalės m ies to  va lym o 
įrenginiams,

2) Nuolat siuntinėjamos įvairiausių 
vyriausybinių žinynų komisijos ir tuo 
trukdoma normaliam darbui,

3) Skirta mažiausiai (lyginant su 
kitais rajonais) lėšų bedarbystės 
problemoms spręsti.

Tačiau Šilalės rajone labai 
sėkmingai privatizuotas žemės ūkio 
turtas (neprivatizuoto turto lik ę t ik  
4 proc.). Čia apie 80 proc. žemės 
priklauso privatiems asmenims, yra 
4600 ū k in in kų . Žem ės ū k io  
m in is tra s  te ik ia  V y ria u syb e i 
svarstyti šio rajono va ldyto jo  ir 
kitų pareigūnų atleidimo klausimą. 
Šių kaltinimų absurdiškumą visiškai 
pan e igė  S a n ta ros  dep u ta tų  
sudaryta komisija. Tikroji priežastis 
- ta i kerštas už “ ko lch o zų ”  
likvidavim ą šiame rajone.

Piketo dalyviai reikalauja nutraukti 
politinio susidorojimo akciją prieš 
Šilalės vadovus ir leisti jiem s 
netrukdomai tęsti darbą Šilalės žmonių 
labui".

P a ren gė  
D a iva  B A JE R Č IE N Ė

NORĖJOME ISGELRETI

VIS

J ie

Karo m e ta is  po  ne tikė tos  
d a  y b ės Pakruojo miestelio žydų 

/  tikinimo liko gyva tik Sreiberio  
Į  ma. Šreiberis buvo vidaus ligų 

g y  ytojas, o Š re ib e r ie n ė
s to  įatologė. A ugino du sūnus. Ir 
tĄ  з/, ir vaikai buvo labai draugiški, 

ems kuo ga lėdam i padėdavo, 
vis svarstė, spėliojo, kodėl 

H  iečiai juos paliko nesušaudę. 
met mes, lietuviai, nesuvokėme, 
?/ vykdomas žydų genocidas. 

BjEį.> manoma, kad žydai naikinami 
Я  jiniais sum etim ais. Todėl ši 
gyd J n jų  šeim a nutarė priim ti

i
:ų tikėjimą. Jiems tai padaryti 
to sunku, nes  re lig in iu  
jiu  j ie  buvo indiferentai: 
1avo ir “m acus”, ir kiaulieną, 
rietu rudenį šreiberių  šeim a  
pakrikštyta. Juos Pakruojo  
šio je  krikštijo bažnyčios  
nas M ik a lo ju s  Š e ižy s . 
a tėvia is  buvo  tas pats  
i a s  M. Šeižys, vikaras Niunka, 
Zalytė ir Pranutė Lugauskaitė. 
kštą gydytojas Šreiberis gavo 
iu s , gydytoja Š reiberienė  - 
ios, sūnus Jaša - Jokūbo, o 
mysis Aliukas - A leksandro  
s. P o krikšto  gydyto ja  
rienė su sūnumis lankydavosi 
čioje, o vietos kunigai m okė  
atalikų tikybos, 
ėjus keliem s m ėnesiam s po  

W m kruojis-RadvHiskis

m iestelio  žydų  sušaudymo, prie  jų  
n a m o  p r iv a ž ia v o  k a riš ka s  
sunkvežim is. Vokiečių kariškiai 
apsupo nam ą ir  įsakė jiem s lip ti iš 
sunkvežimio. Tuom et nelaimingieji 
s u p ra to , k a d  n e tru k u s  bus  
pasikėsinta į  jų  gyvybę. Lipant į 
sunkvežim į, gydytojas šaukėsi 
žm onių  pagalbos:

- G erie ji žm onės, ge lbėk it mus!
Paskui tą p a tį kartojo ir kiti 

sunkvežimyje suklupdytieji šeimos 
nariai. Aplink mašiną šaltakraujiškai 
vaikšč io jo  g in k lu o ti vokiečių  
kareiviai. N iekas iš m iestelio  
gyventojų  neišdrįso prieiti, nors 
visi vežam ųjų lab a i gailėjom ės.

Žm onės kalbėjo , kad tą baisiąją  
d ie n ą  v o k ie č ia i g y d y to ją  
Š reiberienę , kaip karaimą, norėję  
nuo šeimos atskirti, nežudyti, tačiau 
j i  p a s ip rieš in u s i ir  įlip u s i į 
sunkvežim į pas vyrą ir vaikus. Juos 
nuvežė  ten, kur anksčiau buvo  
sušaudyti jų  tautiečiai.

D aug  m etų  p rabėgo  nuo tų 
šiurpių dienų, daug vargo man teko 
patirti tremtyje ir skriaudų Tėvynėje, 
tač iau  šis įvykis nžeužm irštam as: 
visą laiką  g irdžiu  širdį veriantį 
šauksmą: “Gerieji žmonės, gelbėkit 
m us!”, -  i  .o Stasė Žalytė- 
Motiejūnienė, prisiminusi šį tragišką 
įvykį.

E. ŠVEISTIENĖ

faksu iš Vilniaus
UŽ STASĮ LOZORAITĮ 

SURINKTA VIRŠ 140 TŪKST. 
PARAŠŲ

Vilnius - 28361 
Kaunas - 34850  
Klaipėda -1 0 1 5 6  
Panevėžys - 8944  
Šiauliai - 8005 
Akmenė - 621 
Joniškis - 350  
Kelmė - 1141 
Pakruoj is - 204 
Radviliškis - 857 
Šiaulių rajonas - 350
(pateikiame sutrumpinę)

FOTOTRIPTIKAS

Ričardo DAILIDĖS nuotr.
Šiaulių Povilo Višinskio respublikinėje bibliotekoje šia tem a veikia fotomenininko 
Ričardo Dailidės fotografijų paroda. M aloniai kviečiame apsilankyti.

Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 60-mečiui

A UŠR O S ALEJA



ponioms ir 
panelėms

VAIKUČIAI - ŠNEKUČIAI

KOMPOTAI
V Y ŠN IŲ

Vyšnių kompotas ruošiamas su 
kauliukais.

Gražias, dideles, nepakenktas uogas, 
nuskabius kotelius, nuplauti ir 
apdžiūvusias talpiai sudėti j stiklainius 
iki kaklelio. | stiklainius įdėti po 10-20 
vyšnių branduolių, kad būtų geresnis 
skonis.

Uogas užpilti išvirtu atvėsintu sirupu. 
Sirupą verdame taip 1 I vandens 
dedame 400 g cukraus ir 2-3 nedide
les sudžiūvusio ape ls ino  žieveles. 
Verdant nugraibyti putas. Leisti sirupui 
atvėsti ir nusistovėti. Jei cukrus Švendrių, 
nuosėdų bus mažiau. Atvėsusi sirupą 
užpilti ant vyšnių ir stiklainius, uždėjus 
dangtelius, bet ne' hermetiškai' uždarytus, 
kaitinti 75-80 C temperatūroje apie 
20 min. (priklausomai nuo vyšnių 
dydžio). Svarbu, kad vyšnios netrūkhėtų 
Galima ir nekaitinti. Tačiau stiklainius, 
uogas užpylus sirupu, reikėtų uždaryti 
tuojau pat.

JU O D Ų JŲ  SE R B E N TŲ  
Išsirpusios, didelės, neseniai 

surinktos uogos nuplaunamos šaltu 
vandeniu, nuskabomos nuo šakučių 
ir perrenkamos. Jei uogos labai 
apdulkusios, perplaunamos 2-3 kartus, 
suberiam osįpienobutelius, lengvai 
juos sukrataht (2 cm nepripilama iki 
butelio viršaus).

Pagaminamas 60 proc stiprumo 
cukraus sirupas, t. y. 1 I vandens 
imama 1,5 kg cukraus, ir karštas 
užpilamas ant uogų, 1 cm nepripilant 
iki butelio viršaus.

Pripildyti buteliai sustatomi j puodą 
ir kaitinami 75 C  temperatūroje:
1-21 talpos buteliai -1 5  min,
1 " "  -25  min.

Iškaitinti buteliai tuoj sandariai 
uždaromi _

S T A M B IU  N E IS S IR P U S IU  
AG RA STŲ  

2 kg uogų, 300 g cukraus, 0,5 f 
vandens.

Užaugusios, bet ne&sirpuskx uogos 
perrenkamos ir surūšiuojamos pagal 
dydį. Nukarpomi žiedų likučiai ir kdeliai. 
uogos nuplaunamos silpname acto 
tirpale ir subadomos. Iš cukraus ir 
vandens išverdamas sirupas. Jis 
atvėsinamas ir užpilamas ant uogų. 
Taip paruošti agrastai lėtai kaitinami, 
kol pasidaro gelsvi, t. y. praranda 
savo natūralią žalią spalvą. Po to jie 
išgriebiami ant sieto arba į pusdubenį 
ir paskleidžiami plonu sluoksniu.

Kai atšąla, uogos šaukštu atsargiai 
sudedam os į stiklainius, užpilamos 
tuo pačiu (taip pat atvėsintu) sirupu, 
kuriame buvo apvirintos, ir kaitinamos 
15 mm 85 C temperatūroje. Iškaitinus 
stiklainiai sandariai uždaromi metaliniais 
dangteliais arba užrišami polietilenine 
plėvele.

A g ras tų  kom po tą  galim a 
užkonservuoti ir paprastuose vyno 
arba pieno buteliuose.

S M U L K IU  N E IS S IR P U S IU  
A G R A STŲ  

Žali. kieti, užaugę smulkūs agrastai 
(Hauton veislės) na/alomi ir nuplaunami 
vandeniu.

išverdamas 30 proc. stiprumo sirupas 
(kiekvienam litrui vandens imama po 
450 g cukraus). Kai atvėsta "fs užpilamas 
ant sudėtų i stiklainius ar butelius 
uogu. Į kiekvieną indą įdedama po 
gabalėlį vaniles. Paruoštas gaminys 
kaitinamas 75-85 C temperatūroje: 

vyno buteliai , -1 5  min,
1 -21 talpos stiklainiai -15  min,
11 - 20 min.

Pabandykite. Gal patiks?

Po nia JA DVYG A

Berniukas vaikosi vištą, mėto ją 
akmenimis. Maža mergaitė šaukia:

- Kam kankini vištą? Argi ji ne 
žmogus?

Mamytė pasakė:
- Eikš, nušluostysiu ašarytes
- Nešluostyk, aš dar verksiu,- 

atsakė Danutė

- Seneli, ar turi dantų?
- Neturiu.
- Nevieno?
- Nevieno.
-Tuomet palaikyk mano meduolį.

- Močiut, ar tu pas mus pėsčia 
atėjai?

- Pėsčia mano vaikeli.
- Vaje, o tėtė sakė, kad tave velnias 

atnešė

Čarlis Čaplinas vaikystėje išmušė 
kaimynei langą. Išsigandęs leidosi 
bėgti, bet kaimynas spėjo nutverti jj 
už apykaklės.

- Ak tu, mažas nenaudėli! Ar nežinai, 
kad už iškultą langą teks sumokėti?

- Aišku, žinau, - atsakė Čarlis, - 
todėl ir bėgu j namus pinigų atsinešti.

Jonukas paklausė mamos: 
-Aratsimeni, mama, tą vazą, kuri 

tau v is  rūpėjo, kad aš jos 
nesudaužyčiau?

- Atsimenu. Na, ir kas?
- Tavo rūpesčiui atėjo galas.

-Seneli, ar gegužiukus irgi augina 
gegutės mama?..

- Dėde, o  kokie čia grioviai per 
visą mišką?

- Čia, vaikeli, apkasai. Tokiuose 
grioviuose žmonės kariavo. Bet tu 
aar mažas ir nieko nesupranti.

-Suprantu, suprantu! Mano dėdė 
ir dabar kariauja. Jis kiekvieną vakarą 
griovyje prie kelio taip pasislepia, 
kad tik kojos kyšo!..

Maža mergaitė klausia mamos, 
kiek reikia mokėti už gandro atneštąjį 
broliuką.

Mama sako:
- Dukrele, broliukai kilogramais 

nepardavinėjami.
- Bet kam tada juos sveria, kai tik 

jie atsiranda?

- Mano Laimutei jau trys mėnesiai, 
- sako viena moteriškė kitai.

- O  mano Vyturėliui tiktai du su 
puse, ir jis jau sė d i..

-  Už ką? - klausia penkiametis 
Sauliukas.

Mamyte, ar visos pasakos 
prasideda žodžiais: Seniai, labai 
seniai..."?

- Ne, vaikeli. Yra pasakų, kurios 
prasideda taip: "Šį vakarą vėl turiu 
eiti j posėdį” . •

Dariukas, tik ką išlipęs iš autobuso, 
skundžiasi:

- Ak, kokia baisi spūstis buvo 
autobuse! Tėtė dar gavo atsisėsti, o 
mes su mama visą kel ią stovėjome. 

Parinko
Danutė kažko supyko ir paleido 

dūdas. Po kiek laiko pailso ir nutHo Dalia Ž U K A U S K A IT Ė

i r
Mieli politiniai kaliniai 

ir tremtiniai,
š. m. liepos П  d. 14 val. m iesto Kultūros 
namuose (Aušros alėja 31, Šiauliai) vyks mūsų 
skyriaus narių susirinkimas. Aptarsime pirmojo 
p u s m e č io  ta ry b o s  darbą, ka rtu  v is i 
suplanuosime, ką nuveikti ateityje. Salėje bus 
lentelės su trėm imų ir  Įkalinim ų vietovardžiais. 
Gal ta i padės mums susipažinti su naujais 
bendram inčiais, o gal iš naujo atpažinsime 
senuosius?

Bus kukli meninė dalis.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Lietuvos p o lit in ių  kalinių ir  trem tin ių  sąjungos
Šiaulių m iesto taryba

Gerbiam ieji,
Jūs dar nesiskelbėte mūsų laikraštyje? ; 
B e  re ikalo ... N o rs  m ūsų “A u šros a lė jo s ” tiražas , 

kiek m ažėlesnis nei konkurentų, tačiau net nep erskai- ' 
ty tas laikraštis nevirsta m akulatūra. skelbim am s ,
negailėsime laikraščio ploto, pateiksime juos patraukliai. 1 
B e to , m es nelupam e šim tais... .

Mielai spausdinsime ir Jūsų sveikinimus, ‘ 
skirtus artimiems ir brangiems žmonėms. ■ 
"Aušros alėjos” puslapiuose galite pareikšti > 
ir užuojautą...
“Aušros alėją” jau vis daugiau ir daugiau \ 
žmonių skaito ne tik Šiauliuose, bet ir \ 
Joniškyje, Akmenėje, Kelmėje, Radviliškyje, ■ 
Pakruojuje. Mūsų laikraštis prenumeruojamas ■ 
net Kaune, Vilniuje... I

"A u šro s  a lė ja" Jūsų paslaugom s.
R eklam a ir ske lb im ai priim am i redakcijo je  (V ilniaus ■ 

153 , Š iauliai) darbo dienom is nuo 9  Iki 19 val. In lo rm a- ‘  
cija teikiam a telefonais 2 2 5 90 ,2 4466 . Aplinkinių rajonų I  
žm onės, galite kreip tis į laikraščių platintojus.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
KETVIRTADIENIS, VII. 15 
LIETUVOS TELEVIZIJA

18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si 
ž in ios. 19.30 Langas. 20.00  
Videomadų žurnalas “ Manheteno 
mozaika”. 20.25 Dariaus ir Girėno 
skrydžio per Atlantą 60-mečkiui 
Atmintis. 20.55 Reklama. 21.00 
Panorama. 21.30 Dariaus ir Girėno 
skrydžio per Atlantą 60-mečiui. Pakilo 
žygdarbiui lietuviai. 21.55 Amerikiečių 
detektyvinis serialas “ Tvin Pykso 
miestelis". 11 serija. 22.45 Po 
vakarienės. 23.15 Vakaro žinios. 

OSTANKINO PROGRAMA 
14 00 Naujienos. 14 20 Programa. 

14.25 TV įvairenybės. 15.10 Bloknotas. 
15.15 Animacinis f. ' Bitė Maja". 15.40 
Laisvė... iki pareikalavimo. 16.00 
Pokalbiai su vyskupi Vasilijumi. 16.15 
Džemas 16.45 Kaip pasiekti sėkmės
17.00 Naujienos 17.20 Programa 
17.25... Iki 16-os ir vyresniems. 18.05 
Apie orus. 18.10 Meninis f. “ Tiesiog 
M arija ". 18.55 S u sitik im as. 
Akademikas B. Raušenbachas. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama.
20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 
20 40 Loto Milijonas". 21.10 Meninis 
f. "Didžioji šeima” . 23.00 Naujienos. 
23.20 Garso takelis. 23.50 Spaudos 
ekspresas. 24.00 Mokslo pop, f 
"Superjausmai". 4 serija.

RUSIJOS PROGRAMA 
19.00 Naujausios žinios. 19.20 

Reklama. 19.25 TV meninis f. “ Santa 
Barbara” . 192 serija. 20.15 Auto- ir 
m o to spo rto  pasaulyje. 20.45 
Programa "Eks". 20.55 Ekspocentre.
21.00 Politikos olimpe. 21.55 Reklama
22.00 Naujausios žinios. 22.20 
Automobilis. 22.25 Kalba žvaigždės, 
22.30S porto karuselė. 22.35 Moteris 
už grotų... kodėl9 22.50 Sankt 
Peterburgo baletas 23.35 Džiazas. 
0.05 J. Šifrinas laidoje "Trumpiau” .

PENKTADIENIS, V1L16 
LIETUVOS TELEVIZIJA
18.00 Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 Bi 8 i S i 
žinios. 19.30 Katalikų TV studija 20.00 
TV serialas “ E gatvė". 20.25 
Juokingiausi Amerikos žmonės. 20.55 
Reklama. 21 00 Panorama. 21 30 TV 
serialas 1 jtikinėtojai". 22.20 Laisvės 
alėja. 22.40 TV žaidimas "Pusę per 
pusę". 23.15 Vakaro žinios 23.30- 
0 15 Studija MT.

OSTANKINO PROGRAMA 
14 00 Naujienos. 14.20 Programa. 
Į4.25 Bridžas. 14.50 Biznis. 15.05 
Animacinis f. "Bitė Maja’ . 15.30Šou. 
17.00 Naujienos 17.20 Rodo 
tarpvalstybinis Ostankino kanalas. 
17.40 Apie orus. 17.45 Žmogus ir 
įstatymas. 18.15 Vagonas-03.18.45 
Stebuklų laukas. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.35 Programa. 20 40 
Savaitės žmogus 20.55 TV meninis 
f. ‘ Svinis". 3 senja. 21.55 Politbiuras. 
22.30 Programa "X". 23.20 Autošou.
23.35 Hitkonvejeris. Pertraukoje • 
Naujienos. 0.35Spaudos ekspresas. 
0.45 Sporto programa.

RUSUOS PROGRAMA
19.00 Naujausios žinios. 19.20 

Reklama. 19.25 TV meninis f. "Santa 
Barbara” 193 serija. 20 15 Prancūzija 
Daina. 21.00 Rodo -K-2“ 21.55 
Reklama 2200 Naujausios žinios, 
22.20 Automobilis. 22.25 Kalba 
žvaigždės 22.30 Sporto karuselė
22.35 J. jevtušenka. 23.05 A. Mironovo 
konkurse. Dainuoja aktoriai. 0.05 Mis

Kava-к rėmas”

ŠEŠTADIENIS, VII. 17 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Žinios 9,05 Programa vaikams 

Vyturiams ir pelėdžiukams". 10.00 
Ir šeimai, ir namams. 10,30 Krikščionio 
žodis, 10 40 Santarvė 11.30 Mūsų 
kalba. 12.00 Sveikata 12.40 Meninis

f. vaikams “Lobiųsala” . 2serija. 13.45 
LTV spektaklis. B. N ušič iaus 
"Biografija". 15.30 Krepšinis. Kauno 
"Ža lg iris" - Sankt Peterburgo 
"Spartakas". 16.50 Baltarusių 
programa. 1700 Svetimo skausmo 
nebūna. 18.00 Žinios. 18.10Pragrama 
vaikams. 19.00 Iš vakarų pakrantės. 
19.30 Dokumentinis f. "Krysia", 19.55 
Kablys. 20.25 VRS kamera. 20.55 
Reklama. 21.00 Panorama. 21.30 Po 
savo stogu. 22.15. Vokiečių TV 
detektyvinis t. iš serijos "Senis”  - 
"Neišvengiama pabaiga". 23,15 
Vakaro žinios.

OSTANKINO PROGRAMA
14.00 Naujienos 14.20 Programa. 

14.25 Animacinis! 15.15 Privatininko 
abėcėlė. 15.25 Europos TV žurnalas 
"Central Ekspres". 15.55 Sporto 
programa. 16.35 Pinigai ir politika. 
17.05 Gyvūnijos pasaulyje. 17.50 
Teatrinis romanas, 18.50TV meninis 
f. Hiustono riteriai' 3119.40 Labanakt 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 
TV meninis f. "Žydra ir pilka". 3 serija. 
21.20 Rodo studija Rezonansas". 
21.40 Po Zodiako ženklu. Liūtas. 23.00 
Naujienos. 23.25 Apie orus 23.30 
Gandai. 23.55Sportas, 0.10 Naktinis 
hitas. 1.05 Erotiniai siužetai. 1.15 
Meninis f. "Riaumojantis tigras".

RUSIJOS PROGRAMA
19.00 Naujausios žinios 19.20 

Reklama. 19.25 Meninis f “ Atleisk" 
20.50 TV erudiias. 20 55 Ekspocentre
21.00 Visiškai slaptai 21.55 Reklama.
22.00 Naujausios žinios. 22.20 
Automobilis 22.25 Kalba žvaigždės 
22.30 Sporto karuselė 22.35 Pasaulio 
tinklinio lygos pirmenybės Rusija 
Japonija 23.35 Programa "A 0.35 
Meninis f . ' Svetimi čia nevaikšto"

SEKMADIENIS, VII. 18 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Programa. 8.05 "VVorldnet 

laida apie valdybos bižnj. 8 30 Lietloto. 
8.35 Kalendorius. 8.45 TV albumas 
9.15 Sve ikatos abėcėlė. 9 30 
Programa vaikams. 10.05 TV serialas 
E gatvė". 10.30 Peržengus 2000 

uosius. 11.20 Krepšinio pasaulyj?
12 00 Meninis f Lobių sala”  3 serija 
13.05 Sveikinimų koncertas. 14 20 I 
Gestas 14*50 Svečiuose "Ratuto
15.20 Religijos valandėlė 15 50 
Šveicarų videožurnalas "Šveicaru 
pasaulis". 3 dalis. 16 15 Populiarios 
klasikos kūrinius smuikuoja R Kailius 
akompanuoja L. Lobkova 1650Laida 
lenkų kalba. 17,20 Gimtinė. 17 50 
Žinios. 1755 Programa vaikams
18 50 Muzikinis viešbulis-3 19 30 
Vokiečių dokumentinis f. 2015 
Gintarinę pora-93 prisiminus. 20 55 
Reklama. 2100  Panorama. 21.30 
Amerikiečių detektyvinis serialas "Tvn 
Pykso mies(elis . 12 serija 2220 
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