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DIREKTORIŲ SAUGO 
POLICININKAS NUO 

ĮTŪŽUSIŲ CUKRAUS
V A L G Y T O JŲ ?

“A u ro s ”  c u k ru s . N e te k o  a p ie  to k ) g ird ė ti?  T a i jū s  j c u k ra u s  
biznj n e su k lšo te  s a v o  p in ig ų ?  J ū s  -  la im in g a s  ž m o g u s .

0  "A u ro s "  d ire k to r iu s  A . B u itk u s ?  L a im in g a s  a r  n e ?  J is  p a ro d ė  
d o k u m e n tą , k u riu o  g a ra n tu o ja m a s  1 0 0 0 0  to n ų  c u k ra u s  p r is ta ty m a s  

K la ip ė d o s  u o s tą  la ik o ta rp y je  n u o  s a u s io  2 5 -o s  ik i v a s a r io  2 8 -o s  
d ienos.

Š ia u liu o se  k a lb a m a , n e v a  “ A u ra i”  n e ž in o m o s  o rg a n iz u o to s  
s tru k tū ro s  p a s iū lę  s a v o  p a s la u g a s ... A ts is a k iu s  jų , b u tų  s u n k u m ų  

jauti c u k rų  ir  p a d a ry t i g e rą  b izn j.
- J o k ių  p a s iū ly m ų  a r k o  n o rs  p a n a š a u s  n e s a m e  g avę , - p a n e ig ė  

A uros”  d ire k to rius .

N u k e lta  j 2  p

PAŽINIMO AŠIS
Žavi Ir elegantiška B ilio C lintono 
ona Inauguracijos dieną pakibo 

nt kaklo savo vyrui, džiaugsm ingai 
eikindama naująjj JAV prezidentą, 

o šių televizijos kadrų nejaukiai 
fijutau: įsivaizdavau, kaip pasikeistų 

ikincjo ekselencijos veidas ir figūra, 
tokj pokštą iškrėstų A. Brazausko 

iylima moteris. Beje, gal ir d ė l š ios 
iežasties mandagiai buvo  atmes- 

Billo Clintono kvietimas j iškilmes? 
jsilinguoja mūsų prezidento rinkimų 

impanija. IŠ daugelio pretendentų 
tik  du - ekskom unistin io b loko 

stovas, DDP statytinis A  Brazauskas 
nepriklausomas, p lataus spektro 
itinių jėgų  remiamas kandidatas 
Lozoraitis. Nei v ieno, nei kito 

udžiai ir tautai pristatinėti nereikia, 
abiejų nuopelnai Lietuvai jau jrašytl 

iGsų valstybės istorijos puslapius. 
Kairuoliškos masinės informacijos 
emonės apie porą m ėnesių tąso 
versijas, t. y. form uoja  tris stere- 

pus mūsų “ d idžiai politizuotai 
uomenel". Pirma, labai ryškiai 
stoma masinė psichozė dėl ved i

mosios mafijos - "tu rtingų  žm onių  
va ldžios". Eilinių žm onių  ap- 

;rumo realizavimui vadinamajame 
•ikaltėlių pasaulyje šiltnam ines 
gas bujoti sukuria tam  tikros 
ižios struktūros, tačiau, skaitant 
aščius, susidaro (spūdis, kad 
liausiai linksniuojamus mafijozius 
“ susem s". Ir liaudis supras, jog  
im a tvarka. Ant p igaus populia- 

žirgetio kom unista i visada 
ėjo jodinėti...
ntrasle stereotipas - padirbti 
lomlnalo bendrieji talonai. Kuria- 
sąlygos skubotam  lito  Įvedimui, 
ateisinant dar v ieną populistin j 

zidentinės kampanijos metu. 
ičlojl versija Jau asmeninė, 
nepriklausom am kandidatui j 
lausom os Lietuvos p reziden

t ą  S. Lozoraitis - žm ogus “ iš 
lu lio”  (cituo ju  laikinąjį ekse- 

tod ė l než ino  L ie tu vos  
Įmų. K itaip tariant, DDP ir jos 

traukia seną g iesm elę apie 
uncijos s toką  Jiems, žinoma,

pavydu, kad S. Lozoraitis yra  p ro 
fesionalus politikas, v isą  gyvenimą 
dirbęs tik Nepriklausomoje valstybėje, 
n ieko bendro  neturi su sovietiniais
gabumais ir, svarbiausia,Jo siela laisva 
nuo  vergiškų instinktuŲ)rieš d id jjj 

smnlkaimyną. Be to, estai išsirinko prezi
dentą užsienieti ir aplenkė m us 
Nepriklausomybės įtvirtinimo kelyje..

Ő apie k o m p e te n ^  vertėtų 
pam ąstyti d a b a r t in ia r^ l^  Lietuvos 
užsien io  politikos projektuotojams. 
Gaila m inistro Povilo  Gylio, ne
sugebančio  orientuotis Vakarų p o li

tikos labirintuose, nepataikančio į taktą 
Rytuose, č ia  ir lendayla  iš maišo: gal 
užtektų kom petencijos, bet trukdo 
darbinės ve ik los im potencija. Todėl 
negali P. G itys priversti Č. S tankev
ičiaus derinti savo pareiškimų su DDP 
taryba...

Pilkos, neapšviestos parduotuvių 
vitrinos maskuoja skurdą bei tuštumą. 
V iskas labai brangu ir turi nepak
enčiam ą tendenciją  po  prezidento 
rinkimų dar brangti. DDP jau skaičiuoja 
priva tizacijos p roceso  pristabdym o 
nuostolius, nebekalba apie mokesčių 
mažin im ą bei atpiginimus. Todėl ir 
sakau, ar Brazauską sau ant sprando 
užsikarsim e, ar ponu Lozoraičiu 
pasitikėsim e - iš  išs ivysčiusio  socia l
izm o liūno  bus sunku  išbristi. Tik su 
N eprik lausom os L ietuvos am basa
doriaus A m eriko je  pagalba, politine 
išm one bei ryšiais tai padaryti bus 
lengviau.

Barbora KIRKILAITĖ

TAS SUNKUS KE LIAS Į  TIESĄ
Biruli KYBAKTIENĖ

- RAINIŲ MIŠKELYJE SU KANKINIAIS ENKAVEDISTAI PASIELGĖ ŽIAURIAI, O AŠ ESU KANKINAMA DABAR! IR 
MAN ATRODO TAIP KAIP TIE KANKINIAI, TIK  KANAVIMO BŪDAS - KITAS, - PASAKĖ GENUTĖ TOUUŠIENĖ, JAU 
I 67-UOSIUS (KOPUSI BUVUSI POLITINĖ KALINĖ, IR SUSIMĄSTĖ,

Keturis su puse metų jos byla 
keliauja iš te ism o j teismą. Kiekvi
enąsyk m oteris viliasi, kad bus tartas 
te is ingas žodis, tačiau tenka tik at
s idusti ir vė l eiti tu o  sunkiu keliu j 
tiesą. Jaučia, kad silpsta kojos, 
m audžia rankas, smarkiau krūtinėje 
daužosi širdis. Todė l ir vaistų reikia 
v is  naujų. O taip norėtųsi senatvėje 
ramybės, džiaugsmo... Tačiau tai - 
kol kas ne jai. Kodėl?

Žingsniuodama tuo sunkiu gyven
imo keliu, prisim ena to lim us laikus, 
kuom et augo dideliame savo brolių 
ir seserų būryje. Prisim ena žemę,

kurią d irbo  kartu su  savo tėvais. 
Nedaug tos žem ės anie turėjo: tik  16 
ha. Ta ip  ir būtų d irbę tą savo žemę, 
jei ne bolševikinė okupacija, ne karo 
mr^*Cj Tuom et ir bėdos prasidėjo: 
R a M j m iškelyje enkavedista i žiau
riai nukankino jo s  pusbro li Kostą 
B uč ių . T u o m e t T e lš ių  am a tų  
m okyklo je  su anuo  m okėsi Genės 
bro lis Jonas. Jaunuo lis  išsigando 
enbeiecJistų žiaurumų, todėl pasislėpė 
iru. 'Я *  Juo  sus idom ėjo  stribai. 
Pradėjo lankytis Genės tėvų namuose, 
tardyti tėvus, seseris. Vieną dieną 
(tai b uvo  1948-aisiais) atvažiavo

tardyto ja i ir išsivežė Genę su  vyriau
sia seserim i. Nuvežė j Viekšnius. 
Tardė, mušė. Nieko nesužinoję, išvežė 
j Lukiškių kalėjimą. Ir č ia  enkavedis
tai n ieko nepešė. Bet Genę ir levą 
nuteisė dešim čia i metų kalėjimo. 
Išvežė j Vorkutą  (Kom ijos ATSR).

- K o tik  aš ten  nemačiau, vaikeli, - 
nubraukia skruostu  riedančią ašarą 
G. Toliušienė. - Tačiau dabar su 
manim i e lgiam asi kur kas baisiau. 
Sunku Ir apsakyti.

Tęsinys kitame numeryje

naujienų šiupinys
Lietuve tapo pirmąją Rytų Europos 

šalimi, su kuria Lenkijos ryšių ministerija 
>asirašė susita'imą dėl bendradar- 
liavimo pašto ir telekomunikacijų srityje.

norėdami pareikšti savo pritarimą 
" ‘ ‘ ‘ jPreziden-Nepriklausomam kandidatui j 

tus Stasiui Lozoraičiui.

Prieš pat Naujuosius metus ra> 
/iliškiečiai sulaukė šventinės dovanos

rad-
iš

Šiaulių "Gintaro" ir "Vaivorykštės" 
sodininkų bendrijų nariams leista 
išsipirkti turimus žemės sklypus.

Iš Lenkijos j Lietuvą atkeliavo 2000 
tonų labai mums reikalingo krosninio 
kuro, pritaikyto mažoms katilinėms. 
Todėl šis kuras iškeliaus j  rajonų centrus 
ir j kaimų katilines. Artimiausiu metu iš 
Lenkijos tokio kuro bus atgabenta ir 
daugiau.

Joniškyje ketina apsilankyti kandida
tas i Lietuvos Prezidentus, Lietuvos Re
spublikos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis. Šio

Vokietijos, nuo Liudvigshafeno miesto 
žmonių. Vokiečiai radviliškiečiams pa
dovanojo net 688 maišus, 478 dėžes su 
drabužiais, maisto produktais ir me
dikamentais. Labdaros siunta išdalinta 
socialiai remtiniems asmenims: invali
dams, našlaičiams, daugiavaikėms 
šeimoms.

Ir šiais metais gauta dar viena siunta 
su maisto produktais, medikamentais, 
patalyne, drabužiais. Šįkart labdarą at
siuntė vokiečiai, gyvenantys Olsvico 
mieste.

Šiomis dienomis mirė Radviliškyje 
gyvenos Lietuvos kariuomenės sava
noris, Saulių sąjungos narys, kovų su 
berm ontin inkais  dalyvis Izidorius  
UTINSKAS. Buvusj savanorį pagerbė 
krašto apsaugos savanoriai, šaulių  
sąjungos nariai, buvę tremtiniai bei po
litiniai kaliniai.

susitikimo joniškiečiai labai laukia, nes 
pradeda suvokti, kas yra kas.

Laikinai einantis Lietuvos prezidento 
pareigas Algirdas Brazauskas pareiškė 
nepasitikėjimą Lietuvos banko valdybos 
pirm ininku Vilium i Baldišių, 
nepaaiškindamas, kodėl prieš metus jis 
to nepadarė Gediminui Vagnoriui 
pasiūlius.

Pasirodo, laikinasis įstatymas dėl 
prekybps taisyklių pažeidimo Kelmėje - 
numiręs", o kitas, tam tinkamas - ne

galiojantis. Pikti liežuviai pliauškia, kad 
kol G. Razminienė bus "policininkienė", 
tol joks įstatymas jai negalios.

Pagaliau Kelmės apylinkės teismo 
teisėja L. Barkovskienė po kelių teismų 
išsiaiškino, kad valstybės kontrolieriai 
neturėjo teisės surašyti administracinio 
teisės pažeidimo protokolo pardavėjai 
L. Krisinauskienei ir skyriaus vedėjai G. 
Razminienei už pirkėjų apvaginėjimą, t. 
y. fiktyvų važtaraščių ilsirašy ma ir vos ne 
dvigubą prekių kainos padidinimą.

Nuo sausio pirmosios Vyriausybė 
penkis kartus padidino Finansų minis- 
erijos, Valstybinės mokesčių In

spekcijos ir miestų bei rajonų valstybinių 
mokesčių inspekcijų viršininkų, jų pa
vaduotojų, skyrių viršininkų, valstybinių 
mokesčių inspektorių tarnybinius at-

šiauliuose kasdien daugėja netikrų 
pinigų. Policijos komisariato duomeni
mis j vieną iš miesto bankų pateko net 
40000 padirbtų talonų.

Šiaulių miesto valdžios koridoriuose 
jau tvyro mintis išleisti naujo pavyzdžio 
važiavimo talonus miesto transportu. 
Vadinasi, kelionės autobusais dar kartą 
brangs. Aptariamoji kaina - ne mažiau 
dešimties talonų...

Savo valią dėl Lietuvos Respublikos
pilietybės įsigaliojimo žmonės dar gali 
pareikšti šią savaitę, kreipdamiesi į

Šiauliuose sklando nedrąsūs gandai, 
kad šj savaitgalj gyventojai turės karštą 
vandenį.

mokesčių inspektorių tarnybinius 
lyginimus. |domu, ar bent tiek pat kartų 
jadidės šių pareigūnų aktyvumas, pr- 
skaičiuojant nuslėptus mokesčius į Lie

tuvos respublikos biudžetą?

miesto Savivaldybėje jsikūrusfą pili
etybės komisiją. Informacija telefonu

Miestiečiams patartina savo sveikatą 
saugoti dar labiau, nes Savivaldybė

Minint sausio tryliktosios antrąsias 
metines nuo Katedros aikštės j Antakal
nio kapines nusitęsė daugiatūkstantinė 
minia. Opozicijos lyderis V. Landsbergis 
su žmona neše vainiką, skirtą kritusiems

Jau buvo surinkta apie 100000 
jarašų Nepriklausomam kandidatui j 
jetuvos Prezidentus Stasiui Lozoraičiui 

remti, tačiau ir Šiauliuose, ir Joniškyje, ir 
Kelmėje, ir Pakruojyje, ir Akmenėje, ir

i rlnltmintn Lnmifetiii Ilahue

patvirtino pap ildom ų m okamų•L- ---- ------paslaugų, teikiamų gyventojų pageida
vimu, gydymo jstaigose jkainius.

Lietuvos laisvės gynėjams. 
Šiai "  '

IXtriniCJU, II I PniWVj^jVi H I ... Г i F VI I - j  -  . ..
Radviliškyje j rinkiminių komisijų štabus 
bei rinkimų būstines ėjo žmonės,

Ryšium su Šiaulių 2-osios vaikų 
muzikos mokyklos jsteigimu, nuspręsta 
miesto vaikų muzikos mokyklą vadinti 1- 
ąja vaikų muzikos mokykla.

siaulių miesto atstovai ėjo kolonos 
viduryje. Staiga prie mūsų prisigretino 
valdiškos išvaizdos vyriškis ir tarė:

- Žiūrėkit, va, už jūsų Brazauskas 
eina.

- Ar su žmona? - smalsiai klausiu.
- Ne, su Juršėnu, - išgirstu atsakymą.

AN0NŠAŠ '
GINKLUOTI REKETININKAI? TARP J Ų  ■ IR KELMIŠKIS

ilAND IEN AIŠKU, KAD TAS PARDAVĖJAS BESĄS KEI 
iČEPONAVlCIENES SŪNELIS SAULIUS ŠCEPONAVIt

ALĖ JO S" NUMERYJE. ,
—r -



Griūdamas socialistinės ekon
omikos medis paliko daug puvėsių. 
Vienas tokių yra požiūris (pinigus. 
Komunistams pinigai buvo laiki
nas reiškinys, kuris turėjo išnykti, 
sukūrus komunistinę visuomenę. 
Vienas komunizmo mokslo pradin
inkas, norėdamas parodyti savo 
niekinant) požiūri | pinigus, teigė, 
kad aukso kaip pinigų simbolio 
vieta bus tualete, o ne bankuose.

Socializm o statytojam s pinigai 
turėjo atlikti ne savo tiesiogines 
funkcijas, bet tarnauti propagandos

kelios pinigų reformos 15-20 metų 
intervalais. Tokia reforma leidžia 
sunaikinti infliacinius p inigus ir vėl 
viską pradėti iš pradžių. Priešpaskut
inė pinigų reforma vyko  1961 m. ir 
aštuoniasdešimtųjų pabaigoje ji vėl 
pribrendo. Tačiau M. Gorbačiovo 
komanda dėl tam  tikrų priežasčių 
išdrjso (vykdyti tik dalinj 50 Ir 100 
rublių kupiūrų pakeitimą. Ta opera
cija nieko gero nedavė. Beje, reikėtų 
priminti, kad JAV išvis nėra keitusi 
savo pinigų.

Neturėdama kitų pajamų šaltinių,

a «9
PRERIJA - ŠIAURĖS AME
RIKOS LYGUMŲ AUGALIJA, 
KURIOJE VYRAUJA DAU
GIAMETĖS VARPINĖS ŽOLĖS, 
P A K E IČ IA N Č IO S  ILG A S  
SAUSRAS (LTE)

AUKSO VIETA TUALETE? ARBA
ŽAIDIMAS PINIGĖLIAIS

tikslams. Todėl, siekiant (rodyti so 
cialistinės sistem os “ pranašumą", 
buvo  nustatytos iškreip tos produktų 
kainos: mažesnės nei savikaina buvo 
m aisto produktų ir energetinių re
sursų kainos. Tačiau, norint padengti 
dotacijas taip vadinam ų ne pirmo 
būtinum o gam iniams (skalbimo 
mašinoms, šaldytuvams, drabužiams, 
autom obiliam s ir kitiems), jų  kainos 
buvo kelis kartus didesnės nei savika
ina. Tok ia  iškraipyta kainų sistema 
neskatino kurti efektyvaus žemės ūkio 
bei plėsti paklausą turinčių  prekių 
gam ybos.

Be to, daug kam buvo  mokami 
neuždirbti 30-40 procentų didesni 
atlyginimai. Todėl pastoviai trūko 
prekių, buvo didelės eilės ir pinigų 
perteklius. Tokiu būdu susidarydavo 
neb logo gyvenim o iliuzija. Tačiau 
daug laiko ir pastangų atimdavo 
n o r im o s  p re kės  pa ieška . Kai 
susikaupia daug perteklinių pinigų, 
išleidžiam i kiti "tikresn i" pinigai - ta
lonai ir paskyros. Tik gavęs taloną ir 
paskyrą, t. y. tikrą pinigą, galėjai pirkti 
daiktą. Kai Vyriausybė nebegalėdavo 
sutvarkyti finansinių reikalų, darbo 
žm o n ių  "p a g e id a v im u " b uvo  
vykdom a p in igų  re form a, kuri 
nuvertindavo santaupas. Didesnes 
santaupas turėdavo darbštesni ir prot
ingai išleidžiantys uždirbtus p inigus 
žmonės. Tačiau reforma nepalies- 
davo proletariato (išvertus darbo) 
žmonių, kurie gyvendavo nuo a lgos 
iki algos, o "atliekam us”  p inigus 
išmainydavo j alkoholj. Pastariesiems 
tokia reforma suteikdavo net tam tikrą 
džiaugsmą, sykiu pritarimą bei val
dančios partijos palaikymą Tuo būdu 
buvo formuojama visuomenės lygybė 
skurde. Sovietų Sąjungoje jvy kdytos

Maskva ėmėsi didelės pinigų em
isijos. Tai sukėlė dar didesnj prekių 
trūkum ą ir kainų augimą turguose. 
Turbūt visi dar prisimenate, kaip už 
talonus buvo dalinamos kojinės, 
cigaretės, muilas, degtukai ir kita. 
Pinigai neteko savo pinigų funkcijos. 
Tokia situacija bloga, nes neskatina 
geriau dirbti ir uždirbti: sunku gauti 
prekę.

Vienas būdas atstatyti pinigų 
funkciją yra kainų liberalizavimas. 
Lietuvoje tai buvo pradėta vykdyti 
1991 metais. Tą patį pernai padarė 
Rusija. Ir ne G. Vagnorius kaltas, kad 
kainos išaugo keliasdešimt kartų, o  
kaiti tie, kurie, finansuodam i karinj- 
pramoninį kompleksą ir neefektyvią 
socialistinę ekonomiką, prispausdino 
prekėmis nepadengtų rublių. Kol 
naudojomės rubliu, kaltininku buvo 
Maskva.

Norint pagerinti ekonom inę situa
ciją, reikia sustabdyti arba iki m ini
mumo sumažinti p inigų infliaciją. Kol 
buvo rublis, infliacijos tem pus lėmė 
jo emisija. Naudojant rublj, neįma
nom a Lietuvoje nusipirkti arba par
duoti, tarkime, sviesto k ilogrr ą už 
20 rub., jei Rusijoje jis  k a in d tn o o  
rub. Sviestas bus išvežtas j Rusiją ir 
ten parduotas. Jokios sienos jo ne
sulaikys. Todėl, G. Vagnoriui vado
vaujant, buvo vykdoma ekonom
inė politika, liberalizuotos luinos  
Ir pagal kalnų augimo te m p i/f ie lti  
atlyginimai. Ši politika užsienio 
ekonomistų yra rekomenduojama 
kaip klasikinė pereinant iŠ central
izuoto valdymo | rinką. Infliaciją 
galima reguliuoti tik turint savus 
pinigus.

Po rugpjūčio pučo Lietuva galėjo 
(sivesti savus pinigus, bet čia

paa iškė jo , kad kup iū rų  nėra ir 
neaišku, kada bus, nes V. Baldišius 
s a v a v a liš k a i n u kė lė  p in ig ų  
spausdin im o Įvykdym o datą. Lie
tuva turi ir toliau pasilikti rublio zo
noje ir kęsti visas iš to kylančias 
blogybes, žinoma, nepamirštant 
apkaltinti G. Vagnorių. Tokj V. 
Baldišiaus savivaliavimą kairioji AT 
dauguma įvertino teigiamai ir nepri
tarė jo  atsistatydinimui.

(vedus laikinus pinigus-talonus, 
galima buvo pradėti pinigų stabili
zacijos procesą. Spalio ir lapkričio 
mėnesiais talono infliacijos tempai 
buvo mažesni už rublio. Ir štai gruodžio 
mén. V. Baldišius ir "grupė draugų" 
padaro 6  milijardų talonų emisiją. 
Talono vertė krenta trečdaliu kon
vertuojamų valiutų atžvilgiu. Vadi
nasi, tiek pat pabrangs visos prekės, 
kurios yra įvežamos iš užsienio, taip 
pat ir iš Rusijos. Matyt, ši emisija bus 
panaudota algų pakėlimui prieš prezi
dento rinkimus, t. y, politinei propa
gandai. Mums jau žinomi komunistin
iai žaidimai pinigėliais tęsiami. Pa
didėjusios kainos pavers niekais algų 
priedus, bet tai jau bus po rinkimų, o 
žaidimas sužaistas.

Taip V. Baldišius ir Lietuvos bankas 
iškasė keletą nemažų duobių mošų 
kelyje per reformų preriją. Tokiais V. 
Baldišiaus veiksmais (jau (!) nepat
enkinta ir Seimo DDP dauguma, kuri 
anksčiau jj rėmė,( nors tai kenkė G. 
Vagnoriui. Tik dabar pareiškė nepasi
tikėjimą.

Mauras atliko savo darbą.
Apie butus - kitame laikraščio 

numeryje.

Zigmas TURAUSKAS

Petras KUORICKIS

PATI GILIAUSIA, PASIRODO, 
KAIMO DUOBĖ

Vieną rytą, atėjęs j darbą, prie 
dirbtuvių pamačiau neįprastą vaizdą 
Mechanizatoriai, paprastai rinkdavęsi 
j rytines diskusijas nedideliais pulke
liais, stovėjo viename didžiuliame 
būryje ir karštai ginčijosi. Judė jo  iš 
v ie tos j vietą, m ojavo rankomis, 
grūmojo kumščiais. "Avarija” , - pama
niau. Priėjau arčiau. D idžiu lio puiko 
viduryje pamačiau keletą ūkio spe
cialistų ir patj pirmininką. “ Nearsim, 
nevažiuosim... Tegul kulia spragilais... 
Tegul nosim  aria... Padegsim” , - 
šūkavo vyrai. Klausiu, kas atsitiko. 
Pasirodo, kad pirmininkas, būdamas 
rajono valdyboje, sužinojo, jog  An
tanina Kačinskienė pagal valstiečių 
ūkio įstatymą 15 ha žemės ima. Todėl 
ilgai nesiskirstė jtūžę žmonės. Vieni 
p iktinosi, kad be reikalo iš rudens 
dirvą suarė, trąšas išbėrė, chem i
kalais nupurkšė. Kiti tikino, kad 
Kačinskienė, nieko neturėdama ir 
d irbdam a žemę p likom is rankomis, 
greit ją  aple is ir vėl prašysis j kolūkj 
priim am a... ] laukus žm onės tą  dieną 
išvažiavo tik apie pietus.

Praėįo kiek laiko, Kačinskienė žemę 
gavo, išsidirbo ir apsisėjo laiku. Ūki
n inkė atsilygino ir ūkiui, ir jai dirbus

iems mechanizatoriams. Kūlė ji ne 
spragilais, bet to  paties Micaičių 
kolūkio kombainais. Ir vargu jai būtų

pasisekę susitarti su mechanizato
riais ir specialistais, jei ne ūkio vado
vas Jonas Rukiauskas.

G erai nep ris im in iau , ar 
Kačinskienės vasarojus jau buvo 
išplaukėjęs ar ne... Tik prisimenu, 
kad Kačinskienės "iššūk io" sukel
tos aistros buvojau gerokai aprimu
sios, kuomet dirbtuvių ir kolūkio 
kontoros skelbimų lentose pasirodė 
dvidešimt devynių žmonių, rajono 
valdyboje užpildžiusių anketas dėl 
žemės susigrąžinim o, sąrašai. 
Tuomet agrarinių apylinkių tarnybų 
dar nebuvo. Tie sąrašai - dar ne 
prašymai žemei susigrąžinti, o tik 
paprasčiausios anketos eilinei apklau
sai. Tačiau ir to  pakako, kad, vos 
valandą dirbtuvių skelbimų lentoje 
iškabėjęs, sąrašas būtų nuplėštas ir 
čia pat vietoje sutryptas. To pakako, 
kad j sąraše išvardintus žmones būtų 
žiūrima, kaip j naują baltų varnų pulkelį.
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NEKALTOS ŠVIE TIM IE Č IŲ  N U O D Ė M Ė S ?

IŠPLĖŠTOS
MOKYKLOS, DEGINTAS 

VALDIŠKAS
BENZINAS?

Ar tai jau didelė nuodėmė, kad Šiaulių miesto švietimo skyriaus vedėja O. 
Čepaitienė asmeniniams reikalams naudodavo tarnybinj automobilį "Volga"? Juk 
vaiinėta tik pas tėvus j Kudirkos Naumiestį. Ir tam tikru metu pravažiuota tik 4598 km 
ir sudeginta benzino tik už 2759 rublius. Be to, sako, kad už šiuos pasivažinėjimus 
vedėja sumokėjo net 510 rub. Ji aiškino, kad kartą net 40 litrų benzino "užpylė". Ką 
gali žinoti, gal ir "užpylė"... Todėl G. Čepaitienės kelionių nuostoliai sudarė tik 1125 
rub., kuriuos privalu įnešti į švietimo skyriaus kasą. Pinigus vedėja įneš ir nuodėmės 
neliks.

Ar (manoma išsyk užsėsti dvi kėdes? Sakote, ne? Bet ponas J. Butkus dirbo 
Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoju ir čia pat gavo pusę inžinieriaus algos. Anot 
didžiojo Monstro įstatymo, tai- pažeidimas. Bet vis tiek šiam žmogui pertam tikrą laika 
(kokį užfiksavo valstybės kontrolierius) jam išmokėti 10558 rubliai, nes, anot paties J 
Butkaus, inžinierių N. Stašaitytės ir R. Jankienės, S. Žukausko, pavaduotojas 
inžinierius "vedė” objektų remontų techninę priežiūrą ne darbo metu.

O kiek ir kokių darbų švietimo skyriuje padarydavo miesto valdybos ūkvedys 
tiekėjas F. Lapukas, dirbantis 0,5 etato pagalbiniu darbininku, kontrolieriui A 
Stalionlui taip ir nepavyko nustatyti. Tačiau minėtam asmeniui taip pat išmokė- 
nemaži pinigai. Ar užsidirbo juos?

Liūdniausia, kad per nepilnus metus šiauliškėse švietimo sistemos jstaigosj 
įvykdyta 119 Įvairių vagysčių ir plėšimų. Nuostoliai dideli. Kodėl taip? Juk valdišk i 
turtą saugo sargai ir kiemsargiai, kurie už tą darbą gauna algas. Iš policijos atėję s 
raštai - tarsi nebyliai: kaltininkai nerasti. O daiktai pavogti ir, žinoma, nurašyti. Taip 
nurašytas ir j Izraelį išvykusio 17-osios vidurinės mokyklos direktoriaus I, Berg. 
negrąžintas kompiuteris "Eka" bei stiprintuvas “ Brigą".

Kai kurie šiauliečiai puikiai žino, kad praėjusią vasarą buvo uždarytas 23-asis 
vaikų lopšelis-darželis, tačiau retas tikriausiai girdėjo apie čia jvykusią keistą vagyse 
nors vedėjos G. Čepaitienės įsakymu minėto darželio turtas patikėtas sauge 
buvusiai šios ikimokyklinės įstaigos vedėjai J. Pažarauskienei ir ūkvedei N. Vorono- 
vai, tačiau iš čia išgaravo 72 šviestuvai, klozetas ir nemažai kitokių vertingų daik: 
Kadangi apiplėšimo požymių darželyje nesimatė, nuostolius padengs minėtos m .- į 
eriškės J. Pažarauskienė ir N. Voronova.

Savotišką machinaciją padarė ir Švietimo skyriaus ūkinės grupės vedėjas . 
Bušma, nes “ pamiršo" mokykloms atiduoti net 300 kv. m polietileninės plėvelės 3 
apie šaunamuosius ginklus, laikomus mokyklose, nedrąsu ir rašyti, nes taip suvL a 
buhalterinė apskaita, kad šuo koją nusilaužtų. Kiek ir kokių ginklų yra? Tas visa 
neaišku 21-oje, 3-oje, 7-oje vidurinėse mokyklose. Keista, kad spalio 29-aa 
mokyklas oasiųsta Švietimo skyriaus vedėjos sudaryta komisija taip ir nesugoL j 
reikiamai inventorizuoti ginklų. Gal jos nariai skaičiuoti nemoka? O gal nenc 3 
terliotis su tais ginklais? Palaida bala ne tik su jais. štai 18-oje vidurinėje току k : t 
(direktorius J. Giniotis) nerasta videomagnetofono BM-12, dviejų valčių Ее-, 
zopjūklas rastas iškomplektuotas. Tik kontrolieriui prispaudus, daiktai atsirado. Kodėl 
taip?

Įvairius pažeidimus ir machinacijas galima vardinti ir vardinti. Bet kas iš to7 .'ei ■

pakeisti?!
Birutė KYBARTIENĖ I

DIREKTORIŲ SAUGO
POLICININKAS NUO
ĮTŪŽUSIŲ CUKRAUS

VALGYTOJŲ?
Atkelta iš 1 p.

Priminiau p. Buitkui, kad žmonės skundžiasi, nes nori sulaukti cu* 
arba atgauti pinigus. Kodėl taip atsitiko? Anot p. Buitkaus, kaiti bar 
Maskva: visi pinigai buvo pervesti rugpjūčio 7 d.

- Ar toks savotiškas įsipareigojimų "užtem pim as" neatveš firm os į i: 
rotą? - neiškentęs pasiteiravau.

Mano abejones p. Buitkusišskla idėkaip mat: net sum okėjus d e lsp r-. 
firma pelno gaus pakankamai, nes cukrų pirko p igiau nei surinko pinigu 
Tarkime, "Aura" už toną cukraus tarpininkui mokėjo (įskaitant ir transpoi 
vimą) po 300 dolerių. Tuomet už cukraus kg susižėrė p o  60 rub., nes 19£ 
metų rugpjūčio 7 d. doleris vidutiniškai kainavo tik 160 rub. Nesunku suska'1 x  
kokį pelną tikisi gauti "Auros" biznieriai. Kas išlošė per tokį konirafl 
įvykdymo suvėlinimą? Tik ne eiliniai cukraus valgytojai... A r bent nat a 
uogų ir vaisių derliui sulauks jie cuki'aus? Žm onės to  jau nesitiki. Nesitj 
atgauti ir savo pinigus. Jaučiasi apmulkinti.

- Nusiskundimų tuo, aišku, buvo, - pasakė Šiaulių m iesto vyr. prokurora 
A. Mirnyj. - Savo pinigus individualūs pirkėjai gali atgauti per teismą, o organ 
zacijos - per arbitražą. Žinoma, kad Panevėžio prokuroras "A ura i" iešl "  ’ 
pareiškęs. Sunerimę žmonės skambina iš v isos Lietuvos.

Vyr. prokuroro padėjėja V. šauklienė apie "A u ros" saldųjj kontraktą 
visus dokumentus. Įdomiausia tai, kad dabar "Aura" cukrų perka per M; 
firmą "Intersigma".

Kas bus toliau? Neaišku, | teismą Šiauliuose dar niekas nesikreipė Kcj 
Pasirodo, prieš teismą ieškovas turi sumokėti 10 proc. nuo ieškinį 
valstybinj mokestį. Nors teismas šias išlaidas gali priteisti atsakovui 
parvežus cukrų, byla bus nutraukta. To mokesčio žmogui niekas negrą#* 
Gal todėl ir susilaiko nuskriaustieji cukraus valgytojai nuo visokių te ism ų’

Liūdna istorija. Pamąstyti yra apie ką. Keista Ir nesuprantama, kam "  
buvo reikalingas tarpininkas? Ar negalėjo firm os žm onės patys 
Olandija. Isoaniia ir sneHartio _____ _______iandiją Ispaniją ir susitarti? Tarpininkas paprastai pasiima dalį pelno 
tam tarpininkui pinigai pervesti tam tikram laikotarpiui, kad šis, padaręs ' 
sandėrių, tuos pinigus padvigubintų, o  cukrų parduotų žema kaina 

Aurai" gerai uždirbti?

d e  ..a „ Antanas PNIAUS^
< . Aur° 8 bU8t|neJe už stalo priešais p. Buitkaus stalą ^  

porininkas. Gal saugo "Aur08" vadovus nuo (tūžuslų cukraus va1̂

ros a№!3



APIE ST. LOZORAIČIO  
KOMPETENCIJĄ

Komunistiniai propagandistai aiškina, kad p. St. Lozoraitis nepakankamai 
pažįsta Lietuvą, kad mums reikalingas prezidentas, kuris ją gerai žinotų. Iš 
tikrųjų, jeigu Lietuva vėl norėtų statyti komunizmą, tai p. St. Lozoraitis per 
mažai pažįstamas su jo  statyba, nestudijavęs taip g ilia i marksizmo-len
inizmo. Betgi dabar Lietuva veržiasi iš  komunistinio maro j Europą. Tai koks 
vedlys vertingesnis, ar kuris pažįsta Europos tvarką, ekonomiką, artas, kuris 
gerai žino marksizmą-leninizmą ir kaip statyti socializmą? Kariuomenė, be
siveržianti į priešą, labiausiai vertina tuos žvalgus, kurie kilę iš ten ir pažįsta tą 
kraštą. O marksistinių konsultantų p. St. Lozoraitis Lietuvoje suras iki valiai. 
Žinoma, jeigu komunistai ruoštųsi tęsti socializmo statybą, tai jų  įžvalgumas 

į čia suprantamas.

APIE TOLERANCIJĄ IR 
TAUTOS VIENYBĘ

šias vertybes ypač mėgsta pabrėžti komunistai. O ar pasitarnautų šiems 
:siams išrinkimas Prezidentu nepriklausom o kandidato, kurį remia visos 
artijos ir organizacijos, išskyrus komunistus? Tuo atveju Seimo pirmininku 
3tų A. Brazauskas7 ir v isos Lietuvos politinės jėgos būtų aukštai at- 

tovaujamos dviejuose svarbiausiuose valstybės postuose. Veržimasis vienos 
i[Os į visus aukštus valstybės postus greičiau turi kitą savybę. Komunistines 

Lktatūros atvejais taip ir buvo - v ienos partijos buvo ir visi vadai...
Palanga E dvardas SKRITULSKAS

DAR TURIME 
ALIMYBĘ IŠGELBĖTI 

LIETUVĄ
I I ^ L j e D A N T  1988 M. BIRŽELIU IR BAIGIANT 1992 M. SPALIO 25 D. 
DAUGUMAI MŪSŲ ATRODĖ, KAD MES, LIETUVOS ŽMONĖS, JAU 
ESAME TVIRTAI PASIRINKĘ POLITINĖS IR EKONOMINĖS KRYPTIES 
KELIĄ IR JUO EISIME, NEPAISYDAMI ĮVAIRIŲ PEREINAMOJO LAIKO
TARPIO SUNKUMŲ.

Taip r- mė tie Amerikos lietuviai, su kuriais praėjusią vasarą teko susitikti, 
kai birželio liepos mėnesiais viešėjau JAV. Lietuviai verslininkai ir juristai, su 
kuriais teko kalbėtis, teiravosi, kaip galėtų padėti Lietuvai.

Nuo t< laiko tepraėjo keletas mėnesių. Noriu dabar pateikti keletą ištraukų 
iš laiškų, neseniai gautų iš JAV. Buvęs Lietuvos karininkas Stasys Zacharka, 
gyvenant s Niujorko valstijos Corn ingo mieste, rašo taip:

“ Tlas/orj sunku Įs iva izduo ti, ka d  p o  to, kas pergyventa  p e r  p en 
kiasdešim t metų, viskas vė l p as isuko  Į  košm aro  pusę . Su tok ia  d ide le  
persvara Jie (LDDP -Is ta l- redakc. p astaba) nauĮal p riim tą  K onstituc iją  
ge li pavergti pap ras tu  p op ie ria us  gab a lu  arba p e rra šy ti nauja i.

Turbūt bus p ake is ti I r  v is i L ie tuvos a m basado ria i Ir konsu la i kitose  
valstybėse Nežinia, kas Iš la ikys č ia  esančias am basadas p rie  Washing- 
tono  t f  Tautų S ąjungos?  Jos  Ik i š io l yra Iš la ikom os Čia ve ik ianč io  
Am erikos L ietuvių  fo n d o ".
T M į a i š k e  kunigas Kostas B urbulys iš Čikagos rašo:

"L ietuvos s iek im u nep rik lausom ybės pasau lis  d om ė jo s i Ir g ė rė jo s i 
labai, bet pasku tin iu  pas ir in k im u  la b a i nusivy lė . A trodo , kad  dauge lis  
»uslla lko  nuo pad ė jim o  L ietuvai, n e t A m erikos lie tuv ia i, ku rie  nebem ano  
siekt/ ekonom in ių  ryš ių  su L ietuva, nes p a d ė tis  la ba i neaiški, nežin ia, kas 
bus to liau. Rusija p a t i n ieko  n etu ri, ku o  g a lė tų  L ie tuva i padėti. Oką Ir tu ri, 
tyč iom is naduoda. Vakarų p asa u lis  b ū tų  ga lė jęs daug  daug iau  padėti, 
je i Lietuva bū tų  pas ir in kus i k itą  k e lią .. ."

Vasario 14 dieną dar turime galimybę išgelbėti Lietuvą Ir jos gerą vardą 
šaulio akyse Tik ar visi mes, lietuviai, šitai suprantame?

Algimantas SERAFINAVIČIUS 
P- S. Honorarą skiriu "Aušros alėjai" remti.

NORIU PASIDALINTI SAVO NERIMU

'Auš

Radviliškio rajono laikraštyje "Mūsų 
kraštas" lapkričio 14 dienos numeryje - 
du "jdomūs" straipsniai. Tai ponų, jei taip 
galima juos pavadinti, Jono Buškaus ir 
Česlovo Kaniausko rašiniai. Noriu pa
klausti pirmiausia pono Buškaus, kuris 
rašo'. "Ar daug kas pasikeitė šiandien?" 
Atsakymas mano toks. Pasikeitė. Tik ne 
Jūsų, ponas Buškau.dėka. Ne Jūsų dėka 
Lietuva tapo Nepriklausoma valstybe, ne 
Jūsų dėka pasauli! ją tokią pripažino, ne 
Jūsų dėka komunistai pakeitė kepures, 
ne Jūsų dėka švenčiame be baimės šv. 
Kalėdas, šv. Velykas, minime vasario 16 
d., birželio 14 d. - Gedulo dieną. Tai 
nuopelnas tos dalies tautos, kuri drįso 
nuo 1940-ųjų iki 1988-ųjų metų Jūsų 
draugams pasakyti tiesą į akis, už kurią 
šimtus sukrovė turgaus aikštėse, užsida
rą saugumo rūsiuose jiems laužė kaulus, 
pasileidę muziką iš Maskvos, kad ne
girdėtų gatvėje žmonių klyksmo. Nuo Jū
sų kaip nuo maro tūkstančiai žmonių bė- 
go j Vakarus. Kurie nesuspėjo pabėgti ar
ba nenorėjo palikti gimtinės, tokiems Jū
sų partijos nariai komunistai, ponas 
Buškau, surado jiems amžiną gyvenimą 
prie Laptevų jūros, užpildė Sibiro plotus,

Kazachstano stepes, Kas gi valdo šian
dien Lietuvą? Ar ne tie patys komunistai, 
persidažę plaukus, pasikeitę kepures? 
Kas sugriovė kolūkius, kas išgrobstė tur
tą? Ar ne buvę pirmininkai, agronomai, 
zootechnikai? Kas pasikeitė teisėtvar
koje, švietime, medicinos srityje? Ar ne 
čia darbuojasi tie patys taip save 
garbinę komunistėliai, šiandien pasi
vadinę LDDP nariais? Negirdėjau per 
savo amžių, kad užsienyje gyvenantys 
žmonės bėgtų j Tarybų Sąjungą laimės 
ieškoti. Tik Jūs mokėjote spygliuota vie
la tarsi lagerio zona atsitverti nuo pasau
lio, kad niekas nepamatytų, kaip gyvena 
T .rybų Sąjungos pilietis. Didžiausias 
nusikalstamumas Jūsų - žmogų pada
rėte vergu. O verg; Jums šiandien la
biausiai reikia! Tų, kurie nesvarstydami, 
Jūsų klausytų ir ištikimai Jums tarnautų. 
Tai ne laisvos ir ne Nepriklausomos 
valstybės žmonės, o paklusnūs tarnai, 
kuriems labiausiai rūpi šilta bulvienė ir 
užsienietiški batai, tik ne komunistų 
gaminti. Kokia nostalgija gyvena šian
dien dirbantys įmonėse... Tokie, kaip 
Jūs, ilgisi netolimos praeities, kada ma
žai uždirbdamas, galėjai kombinuoti ir

gerai gyventi. Kultūringame ir civilizuo
tame pasaulyje tokie kombinatoriai va
dinami vagimis, tik pas mus jie buvo 
toleruojami ir apdovanojami ordinais ir 
medaliai, vadinami pirmūnais, nusipel
niusiais žmonėmis. Dar pilnos mokyklos 
Jums paklusnių mokytojų, kurie spės 
priauklėti Jums ištikimų tarnų. Jūsų 
rankose visa valdžia buvo ir yra. Kiek V. 
Landsbergio šalininkų sėdi rajonų ir 
miestų tarybose? Kas valdė Aukščiau
siąją Tarybą Ir audarė Vy riausy bę? Ar ne 
Jūsų ištikimi tarnai, kurių G. Vagnorius 
negalėjo atleisti iš pareigų? Jūs savo 
rankomis Lietuvą griovėte nuo 1940 
metų, ją griaunate ir šiandien, tik kaltę 
suversdami kitiems. Jūs esate griovimo 
meistrai. Kur tik koją jkėlė komunistas, 
ten chaosas ir netvarka. Tokią turtingą 
šalj kaip Rusija Jūs padarėte ubagynu. 
Galite didžiuotis. Mokate auksą paversti 
j mėšlą.

Algirdas KAMANTAUSKAS 
Buvęs politinis kalinys

P. S. Honorarą skiriu "Aušros alėjai" 
remti.

KREIPIM ASIS Į LIETUVOS ŽEM ES SAVIN INKUS
Artėjant Lietuvos prezidento rinkimams, ypač svarus turi būti žemės savininkų žodis pasirenkant prezidentą. Mes 

neturime likti abejingi, nes sprendžiasi Lietuvos ir mūsų bei mūsų vaikų likimas. Penkiasdešimt metų žemės savininkai 
buvome nuvaryti nuo savo žemės komunistų valdomoje Lietuvoje. LDDP, esanti valdžioje, yra komunistinės valdžios 
tęsėja, nes pavadinimo pakeitimas nekeičia jos nuostatų. Jie toliau reanimuoja "ko lchozus” , trukdo žemės reformos 
eigai. Mūsų siekių (atgauti savo tėvų žemę) garantas - pasisakymas už kandidatą j Lietuvos prezidentus St. Lozoraitį.

Kviečiame visus žemės savininkus atiduoti savo balsus už St. Lozoraitį, visą savo šviesų gyvenimą pašventusį 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui ir komunistinės santvarkos likvidavimui Lietuvoje.

Tik savo apsisprendimu pateisinsime buvusį garbingą Lietuvos ūkininko vardą.
Te nugali sveikas protas, te padeda mums Dievas.

Š iaulių  ra jono  žemės sav in inka i

Adolfas MAŽEIKA
Neviltis Ima, klausantis ka lbų  ap ie  In te resų  derin 

imą. GI Inte resų  būna Įvairių...
Vienokie Jaudina sąžiningą darbininką, kitokie spekuli

antą. Valstietis - bendrovės narys a r ū kin inkas - t ik is i 
palankesn ių  Įstatym ų ū k ine i veikla i, o, b es iruoš iantis  
antiva lstybine i a r ant/žm ogiškai veiklai, sieks, kad  būtų  
p riim ti m enkai už ta i baudžian tys Įstatym ai. Savininkas 
daugiau  galvos apie save. o ne ap ie  p ra ka itu o jan tį 
sam dinį.

Žmogui nesvarbu, kas v a id ilo je , кщ з va lda n tie ji 
save vadina. Nesvarbu n e t ka ip  valdo. Jam svarbu, 
ka ip  tas valdym as p a lieč ia  JĮ patį, t. y., k le k  te is ing u m o  
va ldym o veiksm uose yra. Tai la ba i sena visų d o rų  
žm on ių  svajonė, o nedorų jų  rūpestis  - kaip, a pe inan t 
teisingumą, maksimaliai patenk in ti savo ego
is tin iu s  Interesus. Inte resų  konfron ta  T |  j 
sukelia  nesanta iką tarp  te is ing ų jų : gyve
nan č ių  savo sąskaita Ir nete is ingų jų : 
s iek ianč ių  g yven ti arba gyvenančių  
k itų  sąskaita.

Valdžia ne ta V. U ljanovo  
susapnuota prievarta liaudžia i.
Valdžios in s tituc iją  žm onija  
kū rė  š im tm ečia is. I r  jo s  
paskirtis  ne g inti, ne 
saugoti, ne prievartau ti 
a r va ldyti visuomenę, 
b e t tiesos Ir te is in 
gum o p rinc ipa is  re g 
u liu o ti žm onių  sen- 
tykius. Tai esm inė Ir  
s v a rb ia u s ia  jo s  
funkcija , deja, kurios  
nevykdė kom unistinė  
valdžia. Todėl Ik i n e r
egė to  m asto pač io je  
" d e m o k r a t i š k ia u 
s io je " valstybėje buvo

presnls.
Te is ingum o suvokim as lem ia žm ogaus sąžinę, 

k u ri yra  ne  kas kita, ka ip  savo veiksmų k itų  žm on ių  
a tžv ilg iu  Įve rtin im o  pasąm onės Išvada. Iškre ip tas  
te is ingum o suvokim as • nusika lt' l iš i sąžinė.

Sąžinė tramdo savanaudiškĄą žmogaus p rig im tį, 
su la iko Ją n uo  n ed oro  gyvenim o, verčia apm ąsty ti 
savo veiksm us, a tga ilauti, veng ti nete is ingum o.

P er p enk iasdeš im t so c la lkom un ls tinės dem a
g og ijos  m e tų  a tp ra tom e  Ieško ti tiesos Ir te is in 
gumo, ko vo ti u i  Šias vertybes. D ė l la ik inos ra 
mybės, b ijo d a m i p ra ra s ti ju o d o s  duonos kąsnj, 
pas tro d y tl ke is tuo lia is  (i). Išsišokėliais, u žs itar
nau ti spec. tarnybų  dėm esj. Tai buvo  Juoda, tamsi, 
melu, ve idm ainystėm is, dem agog ija  Ir  m asin iu  

apvogim u (Ir  vog im u) g rįs ta  praeitis . Na, o 
š iand ien  a r re ik ia  rū p in tis  dem okra tija  

ka ip  te is ingum o Išra iška?
Reikia. Ir. d ė l d au ge lio  p riežasčių.

. 4 / PIRMA. Kas buvo, tas liko  mūsų
tarpe, įp roč iuose , vertin im uose, 

pasir ink im uose , e lgesyje  Ir net 
m ora lė je  ( je i dar ta ip  galim a  

v a d in t i) .  Ta i sa va im e  
neišnyks. B logybes reikia 

išgyvend in ti.
ANTRA. Užpuolus  

negandom s, tik in 
tysis m eldžia  Dievą  
p a g a lb o s , o
a b e jo ja n ty s ls  a r  
netikintis skundžiasi 
n e p e l n y t o m i s  
bausm ėm is. B et a r  
D ie va s  b a u d ž ia  
nekaltuosius?

Dievui. Kaip tobu
la i v isa tos esybei, 
sve tim os žm on ių

PAMĄSTYMAI APIE TIESĄ IR TEISINGUMĄ
Išbu jo ju s i neteisybė.

D e m o k r a t i j a ,  
l ia u d ie s  va ldž ia , 
tebuvo tik  antikos la i
kais. šiandien liaudies 
valdžia re iškia  ne ką 
k ita  ka ip  kalbas ap ie  tą llaud j. Dem okra tija  - ta i ne tik  
la isvi rinkimai, žodžio, spaudos, sąžinės laisvė. Visa tai 
būtinos, b e t nepakankam os sąlygos, nes Jos ne lem ia  
valdymo esmės. Valdymo demokratiškumą lem ia tiesos  
I r  te is ingum o buvim as va ldž ios I r  žm onių, žm on ių  Ir  
valdžios santykiuose. Nesvarbu, kaip  vadinama vfsuom- 
enlnė politinė sistema, žmonių bendrabūvio Ir asmeninė 
la im ė. Visuomenės m ora linė  pažanga priklauso nuo 
to, kaip ta  s istem a su te lk ia  rea lias ga lim ybes s ie k ti 
te is ingum o, kovo ti už Jį, p as inaudo ti teisingumo a t
sta tym u i Ir ugdym ui te isėtvarkos b e i va ldym o Insti
tuc ijom is . Kuo daugiau  tiesos I r  te is ing u m o  Žmonių 
santykiuose, tuo  d idesnė dem okra tija . O, je i  š ito  nėra  
a rba  m aža i tėra, ta i n ieko neve rti patys graž iaus i 
žodžia i apie ją.

Tiesa I r  te is ingum as b ū d in g i t ik  žm ogu i. G yvūnijos  
p asa u lis  tokių  sąvokų n etu ri. Ten teisus, kuris stl-

y d o s . T o d ė l
nekaltųjų Dievas ne
baudžia. Mes patys, 
susitaikydam i, ne
m a ty d a m i, to l
eruodam i, abe jin 

gum o skatinam i le idž iam a  Iš b u jo ti b log iu i, kuris  
vė liau a ts igręž ia  p rie š  m us I r  m ūsų valkus. 
Taikstymasis su  b lo g iu  n ep ranyksta  be  pėdsakų. 
Jo  pasekm ės - ta i ka ltų  n eka ltų jų  kančios.

TREČIA. N iekad  nebuvo  I r  nebus santarvės tarp  
skriaudžiam o jo  I r  skriaudiko. Tai įro d o  tautų  Is to 
rijo s : p e rga les  savo nam uose švenčia  tik  tiesos Ir  
te is ingum o ke liu  e lnanačloa  tautos.

KETVIRTA. Nesantaika tau to je  pad id in a  pavo jų  
Jos la isve i Ir va ls tyb ingum ui.

PENKTA. B e  tiesos Ir  te is ing u m o  neįm anom as  
ekonom in is  suklestė jim as.

ŠEŠTA. N e ugdydam l tiesos Ir te is ingum o žm o
n ių  santykiuose, n es itikėk im e  žm og iškos žm on ių  
visuomenė fc.

P. S. H onora rą  s k ir iu  " A ušros a lė ja i”  rem ti.

ros alėja” 1993 M.01. 22-01. 29. D.



ponioms ir 
panelėms

M alonu, kad m an patalkinti 
šiuosyk pas is iū lė  skaitytoja  

š iau lie tė  M arija  VIP IEN Ė. 
Štai ką ji rašo:

Labai kn ieti pasida lin ti patirtim i su 
k itom is moterim is apie labai paprastą 
ska lb im o  būdą. Sako, šita ip ska lb in 
ius ska lb ia  Š ved ijos moterys.

10 hr vandens užkaitinti iki vi
rim o. (dėti 1 stiklinę s k a lb im o  m il
te lių , 1 valg. šaukštą b a lin im o  
m iltelių ( “Persolio", “ G u lb ė s ”  ar 
kt.). Pam erkti sausus nešvarius  
skalbinius keletui valandų (kol atvės 
vanduo, m aždaug 3 -4  va l.). Skal
binius Išgręžti, skalauti mums 
(p ra s tu  b ūdu . P a b a n d y k ite .  
Sėkm ės!

Ačiū poniai M arija i. Tikiuosi, kad 
skaitytojos pasinaudos šiuo patarimu. 
O dabar siūlom e dar keletą  
naudingų patarimų.

J aliejų, kuriame kepa žuvis, jm esti 
keli bulvės gabaliukai sugeria  žuvies 
kvapą.

Pupelės bus skanesnės, je igu 
vandenj, kuriame jos verdamos, nupil
site  tuo j užvirus, paskui pupeles vėl 
užpils ite  Saitu vandeniu, jpy lu s ios  2- 
3  šaukštus aliejaus.

Nebūtina pupelių  prieš verdant 
m irkyti, o  kad gre ič iau išvirtų, tereikia 
ve rdan t kelis kartus p ap ild o m a i jp ilti 
po  pusę stiklinės ša lto  vandens.

V erdant pupeles ir ž irn iu s , geriau 
juos pasūdyti tada, kai jie sum inkštėja

Žali žirneliai nepraras spa lvos, je i 
ve rdan t j vanden j jbers ite  truput) 
cukraus.

Kad pupe lių  ir ž irnių košė  būtų 
vietisa, trinkite ją  tuo j pat išvirusios.

G am indam os pupelių  a r ž irnių 
košę, naudokite  karštą p ieną  -  tyrė 
b us  puri ir  vientisa.

N audodam os ko nse rvuotus Žir
nelius neišp ilk ite  skysč io  - v irdam os 
m ėsišką a r daržovių  sriubą, supilk ite  
j ją , nes š is  skystis ne m ažiau naudin
gas u i  pač ius žirnelius.

PASIGAMINKIME 
RYTIEČIŲ CHALVOS

stiklinės miltų, 2  stiklinės  
ydyto sviesto, 3 /4  stiklinės  
kraus, žiupsnelis vanillno.
Miltus 3-4 cm  storio  s luoksniu, 
stoviai m aišant, kepti keptuvėje, 
paruduos. Troškintuve virti sviestą 

cukrum i, kol cukrus iš tirps (ap ie  5 
i.) . Paskui supilti m iltus ir gerai 
įa išyti. Masę išdėti ant lentos 5-6 
i s to rio  s luoksn iu  ir a tša ldyti. Ska-

Ponia JADVYGA

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems šiauliečiams A, 
Kizniui, Cimermanui, A. Baltutienei, E. Zibolienei, I. Stropi- 
enei, V. Gasučiui, B. Norkūnienei, O. Baršauskaitei, E. 
Merliünieneí, J. Žibienei, A. Eitučiui, D. Švaicienei, V. 
Rumbauskienei, B. Grigalaičiui, M. Vipienei, A. Valiuškienei, 
R. Medalinkienei, P. Sarnačinskaitei, J. Šimaityteį, A, 
Kamantauskui, A. Kulikauskui. A. Švedienei, K. Šviti- 
naitienei, A. Grapskienei, E. Mediškauskienei, J. Val
inskui. S. Mačiulienei. A. Razmai, I. Vileikytei, R. Brazaitienei, 
V. Baranauskui, P. Sasnauskienei, A. Viliūnui, P. Bačkiui. 
B. Bučkuvienei ir daugeliui kitų, paaukojusiems pinigų 
laikraščio "Aušros alėja” fondui bei rinkiminiam kandi' 
dato į prezidentus St. Lozoraičio fondui remti.

PONAI VERSLININKAI 
IR BIZNIERIAI, ,

SUOMIŲ FIRMA 
“ R A V K O ”

IEŠKO KONTAKTO SU JUM IS, LIETUVOS  
VERSLININKAIS IR  B IZNIERIAIS, NES NORI 
PIRKTI, PA RD U O TI ARBA KEISTI ĮVAIRIAS  

PREKES. SIŪLYKITE AUKŠTĖLIAU PATEIKTU  
A D R ES U  ANGLIŠKAI ARBA VOKIŠKAI.

(P. O. B ox 170, SF  -  00531  

HELSINKIS, FINLA ND)

Mieli šiauliečiai!

Miesto žiemos sporto 
žaidynės kviečia:'

! SAUSIO г т  d •  šachm atininkus, dalyviai 

registruojam i nuo 17  val. šaškių Ir šachm atų klube 
'(Vytauto 85), varžybų pradžia 18  val.

SAUSIO 30 d. slidininkus bėgti krosą,

registracija nuo 13 val. Ten iso  - uždaruose teniso kortu
ose (G ardino 10), pradžia 14  val.

Dėl netinkamų oro sąlygų 
poledinės žūklės, slalomo, 

ledo ritulio, regbio ir slidinėjimo 
varžybos vyks vėliau.

Kūno kultūros ir sporto skyrius

ŠIAULIŲ KRAŠTO 
VERSLININKAI!

Skelbkitės mūsų laikraštyje, nes 
“Aušros alėja” 

ateityje tikrai taps Jūsų geriausiu 
padėjėju biznio reikaluose. 

Kainos už skelbimus - triskart 
mažesnės nei kituosev

Šiaulių laikraščiuose. 
Informacija teikiama telefonu 

22590.

TELEVIZIJOS PROG RAM A
SAVAITGALIUI

Penktadienis, sausio 22  d.
LIETUVOS TELEVIZIJA

17.55 Žinios. 18.10 Puota m iške. 18.50 Ir mažiems, ir d ideliems.
19.15 Sostinė. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.25 Reklama. 20 .3 0  Panorar
21.00 V ideofilm as "Vokie tijos-P rancūzijos su ta rtis ” . 21.10-1.30 P rogram i 
Kauno. 21.10 TV žaidim as "TAIP. N E ". 22.00 Laisvės alėja. 22.10 Hum t 
laida. 22.30 Videokaukas. 23.15 V akaro  žinios. 23,30 Studija MT. 24.00 
kadrai per sekundę". 0.40 R odo  "W orld  net".

O STANKINO  PROGRAMA
14.00 Naujienos. 14.20 P rogram a. 14.25 Bridžas. 14.50 Biznis. 15.05 B lokr 
tas. 15.10 A nim acin is f. 15.20 Ką re iškia  jūsų  vardai? 16.50 Veikla. 17. 
Naujienos. 17.30 Rodo tarpva lstyb in is O stankino kanalas. 17.45 Žm ogus 
įstatymas. 18.15 Am erika su M. Taraluta. 18.45 S tebuklų laukas. 19,- 
Labanakt, vaikučiai, 19.55 Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 20.' 
TV men. f. ‘ ‘Žinia iš praeities". 22.25 Politbiuras. 23.20 Muzikinė program
24.00 Savaitės žm ogus. 0.15 A utošou. 0.30 Muzikinė programa.

RUSIJOS P RO G R AM A
13.00 Naujausios žinios. 13.20 Reklama. 13.25 D ok.f. 14.00 Austra lijos tenk 
Čempionatas. 15.00 TV birža. 15.30 Žin ios. 15.45 S tud ija ‘ ‘Rost". 16.15Meil< 
gatvė. 16.45  Pašnekesiai "M etropo ly je ". 17.00 Penktadieninis V. Disnėjaus 
17.50 Opera - m ano likimas. 18.45 Šventė k iekvieną dieną. 18.55 Reklam
19.00 Naujausios ž in ios. 19.20 Ekspocentre . 19.25 M eninis f. 20.50 A r 
macinis f. suaugusiem s "K a tinas ir  k lounas". 21.00 R odo "K -2 ". 21.5; 
Reklama. 22.00 Naujausios ž in ios. 22.20 Kalba "žva igždės". 22.25 Sporte 
karuselė. 22.40 Rusijos Federacijos AT sesijoje. 23.10 V akaro salonas. 0.4C 
Pramoginė laida.

Šeštadienis, sausio 23 d.
LIETUVOS TELEVIZIJA

9.00 Žinios. 9.05 Programa vaikams. 10.05 K laipėdos kraštas. 10.50 Krikščlor c 
žodis. 11.00 Santarvė. 12.00 Baltarusių program a. 12.20 Sveikata. 12.50 
Gestas. 13.20 Lietuvos kariuomenė. 14.05 M ūsų kalba. 14.35 Mažoji premje a 
K. Kavecko vokalinis cik las "K e lionė  j To lm ink iem j” . 14.55 Baleto salė. 15.30 
TV forumas. 16.30  S porto  p rogram a “ K am uo lys". 17.00 TV  a lbum as. 18 0 
Žinios. 18.10 Dok. f. 18.25 Jūra. 18.55 Roko legendų išpažintys. Poi 
Saimonas - “Ypatingas omnibusas". 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.25 Rėkia-
20.30 Panorama. 21.00 TV studija. 21.15 P o  savo  stogu. 22.15 Vokiečių  A 
detektyvinis f. iŠ serijos "S enis". -  "Ž ud iko  beieškant". 23.15 V akaro žin ios
23.30 Tibeto ekspedicija. 23.50 Labirintas.

O STANKINO  PRO G R AM A
14.00 Naujienos. 14.20 Programa. 14.25 A nim acin is  f. 14.50 Nekeltom - 
pastabos, arba Ispaniški motyvai, i laida. 15.55 S po rto  program a. 16A5 
Anim acinis f. 16.Ś5 Raudonas kvadratas. 17.35 V. M o lčanovas apie D q  
teatrą. 1 8^p T V m en .f. "Teis ingum o gatvė". 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19 55 
R e k la m a ie 00 Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 M eninis f. "Žvaigždžij 
kūrėjas", j  ser. 21.35 Po Zodiako  ženklu. Vandenis. 23.00 Naujienos. 23.15 
Programa. 23.20 Men. f. "Pu lk in inkas Redlis".

RUSIJOS PRO GRAM A
13.00 N ^ ų js io s  žinios. 13.20 Piligrimas. 14,05 Sėkm ės zigzagas ' 5 0 5  

Rodo Amerikos žvaigždės. 15,35 Rusijos enciklopedija. 16.20 Futbo
las be sienų. 17.15 Šeim os portretas. 18.05 Kūdikio lūpom is. 18.45 Šv - -  
k iekvieną dieną. 18.55 Reklama. 19.00 Naujausios ž in ios. 19.20 Rėkiami 
19.25 Prancūzijos TV men. f. "Im ože n" prem jera 4 ser. 20.50 Animaci.n sl
21.00  Kontrastai. 21.10 Reporteris. 21.55 Reklama. 22.00 N aujausios žinios 
22.20 Kalba “ žvaigždės". 22.25 Sporto  karuselė. 22.30 Asorti. 23.00 p,c 
grama "A ". 23.30 A d  libitum. 24.00 Men. f. "D ingęs tarp  g y v ų jų ” .

Sekm adienis, sausio 24 d.
LIETUVOS TELEVIZIJA  

8.30-14.00 Program a iš  Kauno. 8 .30 Programa. 8.35 G ero ji naujienos 8M 
Lietloto 04 tiražas. 9.00 Program a vaikam s. 9.50 S veikatos abėcėlė  10OC 
Loterija "N em unas". 10.05 TV albumas. 10.35 TV seria las “ K aim ynai 110С 
Klasika. 11.30 TV f. "E  street". 12.00 K repšin io pasaulyje. 1 3 .0 0  Peržengus 
2000-uosius. 13.40 Koncertas. 14.00 Laida lenkų kalba. 14.35A ruodai 1 4 5 5  

Sekmadienio muzika. 15.30 Religijos valandėlė. 16.00 S po rto  progra
16.30 Sveikinimų koncertas. 18.00 Žinios. 18.10 Lietuva ir pasaulis ‘ 8 Я 
Gimtinė. 19.20 Iš dramaturgo stalčiaus. "C ecilijos  ke lionė ". 2 0 .0 0  L áb áé u l 
vaikučiai. 20.25 Reklama. 20.30 Naujienos, N uom onės. 21.05 Rodo "J tö f 
s tud ija ” . 23.05 Senosios m uzikos puslapiai. 23.15 Vakaro  ž in ios. 23.30 P o | 
scriptum.

OSTANKINO  PRO GRAM A
14.00 Naujienos. 14.20 D ialogas eteryje. 15.00 K eliautojų  klubas 15-į 
Programa. 16.35 TV locija. 16.50 Anim acin is f. 17.45 Naujienos 
Dainuoja M. Kotliarovas. 18.40 K ino afiša. 19.00 M eninis f. "Pažadėtas 
dangus". 21 00 Rezultatai. 21.45 S porto  savaitgalis. 22,00 M atadoras 2304 
Naujienos. 23.20 Programa. 23.25 Rytinė žva igždė naktin iam e eteryje O.flj 
V ideodromas.

RUSIJOS PROGRAMA
13.00 Naujausios žinios. 1320  Neiškaposi... 13.35 G eriausios NBA va ržyta i 
14.35 Dainuoja J. Levitanskis. 15.25 Pozneris Ir Donachju . 15.55 G y v ū o J  
pasaulyje. 16.55 V. D isnė jaus!. 17.45 Kviečia J. Petrosianas... 18 .4 5 šverl 
kiekvieną dieną. 18.55 Reklama. 19.00 N aujausios ž in ios. 19.20 Ekspi 
centre. 19.25 Kviečia J. Petrosianas... 20.45 K ino parduotuvė  21.00 TVoū*T 
f. 21.55 Reklama. 22.00 Naujausios žinios. 22.20 Kalba žvaigždes 22Ą 
S porto  karuselė. 22.30 Austra lijos ten iso  čem piona tas 23  25 "Geltor 
povandeninio  I 
a iv o " klubas.
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