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GEGUŽES MALDA 
IR PAGARBA 
MOTINOMS

VYRESNIOSIOS KARTOS ATMINTYJE DAR GYVI 
GEGUŽINIŲ PAMALDŲ KAIME PRISIMINIMAI. 
DIDESNIOJOJE ŪKININKO SEKLYČIOJE ARBA 
KUMETYNO ERDVESNIAME KAMBARYJE, KUR 
KARTU - VIRTUVĖ, SEKLYČIA IR MIEGAMASIS, 
VYKDAVO GEGUŽINĖS PAMALDOS. PRIE ĮRENGTO 
ALTORĖLIO, ŽALUMYNAIS PAPUOŠTO ŠV. MARIJOS 
PAVEIKSLO, VISĄ MĖNESĮ NEVYSDAVO DARŽELIO 
IR LAUKO GĖLĖS.
Pavakariais, n us ip lovę  darbo  

dulkes, užsim etę švaresnj d rabužį 
nors skarelę, iš artimesnių sodybų, 

namu susirinkdavo žmonės pasimels- 
Arčiau altoriaus - va ikai ir moterys, 

už jų - suk lupę  vyrai. P aska itydavo  
Šv. Marijos litaniją, pag iedodavo  
Sveika, Marija, M otina  D ievo ..." 

Pasitaikydavo ir nesk landum ų. Tai 
ne tą gaidą paėm ė, tai m očiu tė, gerai 
^įžiūrėdama, litanijoje eilę sumaišė. 

Tada perim davo  ska ity ti kuri nors iš 
jaunų m erginų. Dvaro bernų p ra juo 
kinta ši,kumštelėta,užsitraukdavo ant 
akių skarelę ir dar labiau  pa linkdavo  
prie maldaknygės. Pam aldum o rimtis 
greitai b ūd avo  atstatyta.

Naikink rūstybę m ūsų  širdyje, 
suteik ram ybę, sve ika  Marija... 
Labai p rasm inga, kad gegužės  

menesj, kuris skirtas dangaus Motinai, 
kartu yra pagerbiamos ir mūsų žemės 
motinos, g yvos io s  ir m irus ios ios. ŠI 
pagarba neturėtų apsiriboti v ie n  
lik Motinos diena, Ji turi tęstis v isą  
mūsų gyvenimą.

Moteris ir M otina  - d v i kokyb iška i 
ikirtingos sąvokos. N evienod i ir jų  
pagerbimo tikslai. (Kovo 8-oji - kom u
nistinės pakra ipos m o te rų  šventė, 
sovietinis palik im as.) Pati ly tis  tiek

moterims, tiek vyram s jokių nuopelnų  
nesuteikia. Ž m o g ų  iškelia tik  jo  
naudingoji v e ik lą  prasmingas darbas. 
M oterim i g im sta  kiekviena, o  motina, 
tikrąja to  žodžio  prasme, jau tampama. 
Neužtenka  v ien  pag im dyti, reikia ir 
užauginti, išugdyti, išauklėti. Tai 
sudėtingas, subtilus ir šventas proce
sas, ku riam e ats isk le idž ia  žm on ijos  
g yve n im o  esm ė. Š io s  pare igos iš 
m o tin os  re ika lau ja  d 'de lio  pas iš 
ventim o ir meilės. Tad pagarba priklau
so  M otinai ir to m s  m oterim s, kurios  
imasi šių nelengvų motinystės pareigų, 
jva ik in da m o s  ar k ita ip  g lob o da m o s  
p am estinukus  Ir našla ičius.

Motinyste i pagerbti m eno žm onės  
nepaga ilė jo  nei jėgų , nei talento. Šia 
tematika yra sukurti nuostabiausi meno 
kūrin ia i. K oks  šviesus Koredžo  
“ K ristaus g im im as” ! Lyg tos  nakties  
kara lienės ž ie do  prasiskle idim as. 
V idurnakč io  tam sio je  g lūdum o je  
ate ina j žem ę gyvybė , nušvin ta  
žm on ija i K ristaus šviesa. Leonardo  
da V inč i “ M adono je  su gė le " 
vaizduoja laimingą motinystę. Jaunutė 
besišypsanti m am a, lyg  ta  poezijos  
gėlė, stebi savo va ikučio  galbūt pirmą  
pažintį su  gėlyte. Ž av i tas išorin is dar 
va ik iškas m o tin os  ža ism ingum as,

la isvum as ir neslep iam as d ž iaugs
mas.

Rafaelio m adonos, ka ip  antai: 
"G raž ios ios sod in inkės” , "K onesta- 
bilio madona" ir kitos, - labiau suaugu
sios ir rūpestingo  liūdes io  n usp a l
v intos. Iš jų  m um s labiausia i ž inom a  
"S iks to  m adona", g laudžianti prie  

savęs kūdikėlj lyg norė
tų  nuo  ko  nors apsau
goti. J to lj įsm eig tos  
liūdnokos ir sus irūp i
nusios akys tarsi įžvel
g ia  savo ir kūdikėlio, 
ta ip  pat ir m ūsų  lau
kiantį sunkų išban 
dym ų kelią.

D id e lė  a tra m a  
m otinai- darni šeima, 
vyro  dėm esys ir para 
ma. Vyro, j kurį būtų  
galim a atsiremti ka ip  į 
tvirtą uolą. Mikelan- 
dželo'Domo madonoje’ 
ka ip  tik  ir parodyta  
še im os dama, v ien in 
gum as, sus ijung im as  
tarsi į vieną m azgą Bet 
kaip ir d e rą  dominuoja  
motina Ji pilna judesio: 
g ra k š č ia i iš le n k to s  
rankos, dailiai pasukta  
galva  G i vyras pavaiz
duotas už jos nugaros, 
bet v isų  jų  judesys  ir

dėm esys yra skirtas kūdikiui.
Motinystė teikia daug džiaugsmo, 

bet ne mažiau rūpesč ių  ir skausm o. 
K ad a  m a tau  m ū s ų  lia u d ie s  
Sopu lingą ją  (jos š irdį, pervertą  
septyn ia is kalavijais), la ikančią  savo  
mirusį sūnų, prisimenu žydų tragediją  
kada iš motinų glėbio buvo išplėšiami 
ir žudom i kūdikiai, o  vė liau ir jos  
pačios, frontan išėjusių karių, pokario  
partizanų ir kalin ių m otinas, jų  
pražiūrėtas ir išverktas akis su  nuolat 
kankinančiu  k lausim u, ar dar gyvas, 
ar sugrįš? Kalinių, trem tin ių  m otinos, 
a tsk irtos , n e b e te k u s io s  š e im o s  
m aitintojo, sunkia i d irb da m o s  S ib iro  
m iškuose ar prie a tš iaurios Laptevų

jū ros, nutraukusios n uo  savo  burnos  
paskutinį kąsnį, stengėsi išgelbėti nors
vaikus.

G arb inga  v ie ta  m o tina i ten ka  ir 
m ūsų tau tos  kūrybo je . Daug graž ių  
žodžių  yra išsakę  rašytojai, poetai. 
"M otin a  -  m ūsų  m ažoji, a rtim o ji 
tėvyn ė " “ Narpų žid inys, š ilum a  ir

RENKAMI 
PARAŠAI

Akmenė« miesto visuomenininkai 
aktyviai renka parašus referendumui 
dėl neteisėto turto privatizavimo, 
nuvertintų indėlių, akcijų ir pažeistos 
teisėsaugos bei pirmalaikių Seimo 
rinkimų.

Džiugu, kad mūsų miesto gyventojai 
supranta pirmalaikių Seimo rinkimų 
reikšmę ir savo parašais pritaria 
referendumams.

Ne vienas žmogus, sulaukęs 
gyvenimo saulėlydžio, kantriai visą 
gyvenimą taupęs liūdnai dienai, 
nubraukia karčią ašarą ir dėkoja tiems, 
kurie paruošė šiuos projektus ir rūpinasi 
jų  įgyvendinimu.

Tai nelengva kova su tais, kurie 
sotina Lietuvos gyventojus tik pažadais, 
propaganda, tyčiojasi ir dar drįsta 
keiksnoti projekto autorius.

Malonu, kad net buvęs ekonomuos 
ministras p. Veselka patvirtino, jog 
galima rasti išeitį nuvertintiems 
indėliams grąžinti.

Nelikime abejingi. Paskubėkime 
a tlik ti savo p ilie tin ę  pareigą, 
pasirašykime.

Aldona BAČIUUENĖ

šeim os altorius". ‘T u  m ano motinėle, 
m očiute  sengalvėle..." Taip jau būna  
gyvenim e, kad tik  tada  įve rtinam e  
savo motinas, kuom et jų  netenkame. 
Lieka neišsakyti šve lnūs  žodžia i, 
neištartas ačiū  L

M otinyste i m erga ites re ikia ruošti, 
o vėliau ir pačiom s ruoštis, nuo mažų  
dienų. Kokia bus m ūsų  ateinanti kartą  
didžią ja  dalim i p rik la u so  nuo motinų. 
Ž m on ių  išm intis  by lo ja , kad m o tinos  
netekim as va iku i y ra  d ide lė  nelaimė, 
tėvo  - tik  pusė to . "D uo k ite  m um s  
geras motinas - ir m es būsime geriausi 
žm o n ės” .

Stasys GLIAUDYS

Infliacija balandi 
buvo 1,6 proc.

Statis tikos departam ento 
duomenimis, tai mažiausias kainų 
padidėjimas šiemet - kovą jis buvo 
3,3, vasarį - 2,9, sausį - 4,8 proc.

Balandį, palyginti su kovu, ypač 
pabrango sveikatos priežiūros ir 
medicinos paslaugos - 6,9 proc., taip 
pat transportas ir ryšiai - 6,7 proc. 
Mažiausiai per mėnesį ir apskritai 
šiemet pabrango maisto produktai, 
alkoholiniai gėrimai ir tabako
gaminiai - 0,4 proc. 5,5 proc. per 
mėnesį išaugo išlaidos būstui, kurui 
ir energijai. 2,7 - drabužiai ir avalynė
bei švietimas, poilsis ir kultūra, 1,9 
proc. - namų ūkio funkcionavimo 
reikmenys ir paslaugos; kitos prekės 
ir paslaugos pabrango 2,5 proc.

Infliacijos tempai per pirmuosius 
keturis šių metų mėnesius buvo 
mažesni nei pernai tuo pačiu metų 
laikotarpiu. Pavyzdžiui, pernai 
balandį infliacija buvo 25 proc, o per 
visus 1993 m. -188,7 proc.

BNS

Ar muilo burbulai, spalvoti ir 
gražūs, ilgai išsilaiko? Ne. Jie 
sprogsta! Žodžiu, šnipštas ir 
tiek. Liūdna, kad vaikystės 
pomėgis - pūsti muilo burbulus 
ir jais nuoširdžiai džiaugtis - 
dar taip dažnai aplanko 
kolegas, kurie dažniausiai net 
nesitiki, kad košė iš muilo gali 
Prisvilti ir negardžiai kvepėti. 
Sakyčiau, išsivirė sau tokios 
košelės ir laikraštis "Šiaulių 
kraštas". Argi? Beje beje... Ir 
kėl tenka prisiminti šiųmetinę 
balandžio aštuonioliktąją. Tą 
dienąšiaulių miesto apylinkės 
teisme nagrinėta byla dėl 
9arPės ir orumo gynimo pagal 
AB "Šiaulių kraštas" civilinj 
ieškinį Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių 
mesto tarybai. ' Aušros alėjoje" 
|au rašyta, kad byla nagrinėta 
uždarame teismo posėdyje, 
buvo išprašyti net žurnalistai, 
nes to pageidavo “ Šiaulių 
krašto" atstovai. Sąjūdžio 
Sodininkės aktorės Olitos 

autartaitės mintis, pasakytas 
eisme, skaitytojams jau

pateikėme ankstėliau. Šiame 
numeryje spausdiname 
liudininko, Kauno technologijos 
universiteto Šiaulių fakulteto 
docento Zigmo Turausko ir 
Lietuvos Respublikos kontrolės 
departamento Šiaulių apygardos
skyriaus vyriau
siosios kontro
lierės Virginijos 
Pluščiauskienės 
teisme pasa
kytas mintis. Pa
galiau "Aušros 
alėjos" redakcijai 
{teiktas ir Šiaulių 
miesto apylinkės

teismo sprendimo nuorašas. 
Ieškovas (AB "Šiaulių kraštas") 
prašė jpareigoti atsakovą paneigti 
žinias, žeminančias "Šiaulių 
krašto" redakcijos kolektyvo 
garbę ir orumą bei neatitinkančias 
tikrovės, kad "Šiaulių kraštas" - 
laikraštpalaikis, bei sakinj "Ypač 
"Š iau lių  kraštas" labai 
tendencingas1' (citata Iš minėtojo 
sprendimo - A. D.)

Už skriaudą ieškovai iš pradžių 
prašė net 100 minimalių, tačiau 
vėliau moralinės žalos atlyginimo 
atsisakė, (domu, kodėl? Prisiminė, 
kad muilo burbulai visgi 
sprogsta? Atsakovai su ieškiniu 
nesutiko ir paprašė jj atmesti.

“Šiaulių kraštas” 
tendencingas  
la ikraštis ir tiek

Kokj sprendimą priims minėtojo 
teismo teisėja J. Badaugienė?

- Ieškinys tenkintinas iš 
dalies, - teismo salėje pasakė 
ji. - Laikytina, kad atsakovas 
įrod ė , kad e ilė je  savo 
publikacijų "Šiaulių kraštas" - 
šališkai, vienpusiškai Ir ne 
visada objektyviai nušviečia 
{vairias problemas (Liet. CPK

58 str.), todėl laikyti, kad V. 
Pluščiauskienės nuomonė, kad 
“ Š iau lių  k ra š ta s "  laba i 
tendencingas - neatitinka 
tikrovei - negalima. Be to, tai - 
subjektyvi pareikšta žmogaus 
nuom onė. P riju n g to s

publikacijos bei 
t e i s m ų  
sprendim ai-ta i 
k o n k r e t ū s  
Įrodymai, kad 
kai kuriuose 
s tra ipsn iuo se  
paskelbti faktai 
n ė r a  
o b j e k t y v ū s .

(Gerbiamos teisėjos kalbos 
taisyti nedrjsome - A. D.)

O ką daryti su tuo šešiolikos 
raidžių žodeliu 'laikraštpalaikis"? 
Teks paneigti, nors negali 
nepacituoti "Am žiaus" 
korespondentės Šiauliuose, 
šiuometiniame aštuonioliktame 
minėtojo laikraščio numeryje 
rašinyje "Šiaulių kraštas" nenori 
būti tendencingu laikraštpalaUu"

išspausdintus žodžius: 
"Negaliu nepasidžiaugti, kad, 
ko gero, pagrindinis šios 
apskritai banalokos istorijos 
veikėjas - gyvas lietuviškas 
žodis. Neradau jo, kaip siūlė 
advokatas J. Nekrošius, 
"Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne” . Ne iš muziejinių 
lobynų ištrauktas, o iš gyvosios, 
iš šnekos patekęs j spaudą, o 
per ją - j teismą, jis savotiškos, 
retos darybos (sudurtinis iš trijų 
žodžių: trečiasis dėmuo - gal 
daiktavardis, gal būdvardis, 
atliekantis panašų j priesagos 
vaidmenį), ganėtinai ilgas ir ne 
itin patogus tarti, jis kliuvo už 
nuo valdiškos kalbėsenos 
atšipusių dantų ir lūpų, bet buvo 
gyvas! Jis buvo gyvas: talpus, 
taiklus ir tikslus, nereikalingas 
sinonimų, neabejotinai 
užgaulus - ir dėl to dar gyvesnis" 
(Leonlja Malakauskienė).

Iš kur tą gyvąjį žodj ištraukė 
ponia Virginija? Ar tik ne iš 
"Šiaulių krašto" skaitytojų?

Algis DARGIS
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“Šiaulių krašto" ieškinys dėl 
garbės ir orumo įžeidimo laikraščiui 
"Aušros alėja" buvo svarstomas 
už uždarų durų. Kadangi teismo 
metu nebuvo' jleisti spaudos 
atstovai, tai, jiems paprašius, aš 
pabandysiu išdėstyti teisme 
pasakytas mintis. Negaliu 
garantuoti, kad tai bus lygiai tas 
pats, kas buvo pasakyta teismo 
salėje, bet pasisakymo esmė išliks 
nepakitusi.

Taigi "Šiaulių krašto” redakcija 
jsižeidė, kadangi "Aušros alėjoje" 
buvo išspausdinta vienos 
pareigūnės nuomonė, kad "Šiaulių 
kraštas" yra “ labai tendencingas" 
ir "laikraštpalaikis".

Mintis, kad žodis "tendencingas" 
yra įžeidžiantis, man nesuprantama. 
Tai primena mano vaikystės metus, 
kada savo broliuką vietoj žodžio 
“šaunuolis” pavadinau žodžiu 
"spartuolis’’, ir jis tada, nesupratęs 
to žodžio prasmės, labai supyko. 
Pažiūrėję j enciklopedinj žodyną, 
rasime, kad žodis “tendencija" yra 
kilęs iš lotynų kalbos žodžio 
“tendentia", kuris reiškia polinkj. 
Šiuolaikinės šio žodžio prasmės 
yra kokio nors reiškinio raidos 
kryptis, požiūrių, siekių, veiksmų 
kryptingumas, etinis, socialinis ar 
politinis šališkumas meno kūrinyje, 
mokslo veikale.

Galima pateikti daug šio žodžio 
vartojimo pavyzdžių, kaip "filosofo 
švietėjo ir poeto G. Skovorodos 
(1722-1794) kūryba pasižymi 
humanistinėmis tendencijomis" 
(LTE, 111.)

Nors žodis "tendencija” ir nėra 
įžeidžiantis, tačiau "Šiaulių krašto" 
laikraštyje galima nustatyti tam tikras 
tendencijas. Pirma, laikraštis nuo 
pat pirmųjų savo numenu ypatingą 
dėmesj skiria nusikaltimams. 1990- 
91 m. laikraščių pirmuosiuose 
puslapiuose stambiomis raidėmis 
j akis krenta pavadinimai: "Ramių 
naktų čia nebūna", “Šūviai dėl 
aukso žiedo", "Mergytė ir vampyras 
dviese lifte", "Šaudoma", "Prie durų 
žmogus be kojų" Irt. t.

Kokių tikslų tuo siekiama, čia 
neaptarsime. Tai galėtų būti kita 
tema.

Antra tendencija - tai laikraščio 
calankumas kairiesiems-LDDP ir 
_AF, Kitokią nuomonę laikraštis 
skaitytojams siūlo apie 
dešiniuosius. 1991 m. didelėmis 
raidėmis spausdinama antraštė 
Mes su Landsbergiu j saulę, mes

su Landsbergiu kovon". Užuomina 
| daugeliui žinomą eilėraštj ir 
Landsbergio prilyginimas Stalinui. 
1993 m. • straipsnelis "Šilalės 
pavyzdys ■ ekonominis nusikaltimas" 
(?) iliustruotas kortų kalade ir kortoje 
su užrašu “Joker" atvaizduotas V.

Apie
tendenciją

“Šiaulių
krašte”

Landsbergis.
Peržiūrėjus apie pusę laikraščio 

tiražo, nieko panašaus neteko matyli 
nei apie A. Brazauską, nei apie A. 
Bendinską ar kitus kairiųjų eilinius.

Trečia, šis laikraštis nelabai myli 
savo Tėvynę, nes kitaip ar spausdintų 
tokį P. Dargio straipsnį "Kaip parodyti 
meilę Tėvynei" (1991 06.07). Cituoju: 
“ Šiuo metu mums nieko nėra 
brangiau už Tėvynę. Ne tik vyrams, 
bet ir moterims. Jeigu tą brangumą 
reikėtų išreikšti rubliais ar doleriais, 
būtų sunku: visada atrodytų, kad 
paprašėme per mažai. Dėl jos mes 
pasiryžę... paaukoti geriausių 
draugų karjerą ar net persiplėšti 
marškinius ties krūtinės ląsta” . 
Taip, tik sudėvėtų marškinių ir teverta 
ta Tėvynė. Juk ne ji duoda pradinį 
kapitalą UAB kurtis.

Žodis "laikraštpalaikis" yra 
sinonimas tam tikros rūšies spaudos 
leidinių, kurie vadinami bulvarine 
spauda. Enciklopediniame žodyne 
rasime tokios spaudos apibūdinimą 
Bulvarinė spauda ■ šalyje platinami 
menkaverčiai laikraščiai, žurnalai Ir 
beletristiniai kūriniai, dažnai dar 
vadinami, geltonąja spauda. 
Pavadinimas atsirado XIX a. viduryje 
Paryžiuje. Pradžioje šitaip buvo 
vadinami leidiniai, skirti menkai 
išprususiai liaudžiai - vadinamajai 
bulvarų publikai. Bulvarinė spauda 
skelbia daugiausia sensacinlo, 
stulbinančio pobūdžio skaitalą ■ įvairių 
žanrų rašinius apie nusikaltėlių 
nuotykius, skandalingas aferas, 
pornografiškus intymių santykių 
aprašymus ir pan. Apeliuodama j

žemuosius žmogaus instinktus, 
atitraukia skaitytojų dėmesj nuo 
aktualiu visuomenės problemų. 
(LTE, T.2, 322 p.)

Paanalizuokime, ar "Šiaulių 
krašto" laikraštis "tenkina" tuos 
bulvarinės spaudos reikalavimus. 
Pirma, tai išsamūs įvairių nusikaltimų 
įvykių ir nusikaltėlių elgesio 
aprašymai, kurių atskirų detalių 
tikrumą nustatyti eiliniam skaitytojui 
yra sunku arba net neįmanoma, 
bet tie aprašymai patraukia menkai 
išprususių skaitytojų dėmesj. 
Spausdinamos įvairios
skandalingos ir banalios istorijos. 
Apie tai kalba vien straipsnių 
pavadinimai, kaip "Leninui auga 
barzda", "Pagimdė ateivė" 
"Išprievartavo mumiją", "Jo slaptas 
mintis žinojo vienas kitas draugas, 
CŽV..." Paskutiniajame rašinyje 
teigiama, kad L. Brežnevas ne mirė, 
o pabėgo su 18 metų mergina j 
Vakarų Samoa salą (taigi, 
skaitytojau, imk ir patikrink - tiesa 
ar ne). Beje, ten išspausdinti ir tokie 
"juokeliai ”, kaip "suuodė, kad man 
nestovi, k pradėjo kaišioti ne bobas, 
o ordinus", "Jevtušenko kvailas. 
Jis geriau bandeles keptų" ir dar 
daug panašios "išminties". įdomus 
1993 m. persispausdintas rašinys 
“Kauno prostitutės" apie Lietuvos 
vyrus” . Kažkodėl labiausiai 
prostitučių geidžiami A Sabonis ir 
A Stašaitis! bet ne didžiausią reitingą 
apklausoseturintys politikai? Ar ne 
todėl, kad šie du vyrai nepritaria 
dabartinei valdžiai? Taip bulvariniais 
rašiniais bandoma formuoti 
skaitytojų tarpe klaidingą vaizdą. 
Gal kai kurie skatytojai susipainios 
Ir pagalvos, kad jau A. Sabonis 
vaikšto pas Kauno prostitutes.

Matome, kaip, pagal žinomo 
rašytojo S. Gedos posakį, gimsta 
pigi laikraštiena, kuri tenkina 
bulvarinės spaudos reikalavimus.

Teismo sprendimas, 
draudžiantis naudoti tą ar kitą žodį 
- sinonimą nereiškia, kad ši spauda 
pasidaro ori ir garbinga. Matyt, 
sunkiau' yra prisipažinti esant 
bulvariniu leidiniu. Gal jau 'atėjo 
laikas, kai tą reikia įvardinti ir sakyti 
tiesą j akis, kokia nemaloni ji būtų. 
Žinodama apie save kitų nuomonę, 
galbūt spauda be teismų sprendimų 
panorės pasikeisti. Na, o kas 
nenorės, tą ir vadinkime tikruoju 
vardu.

Zigmas TURAUSKAS

Vargas dėl paso
Redakcijai parašė Edita Šlbeko:

“ Gyvenau Šiauliuose. 1987-ųjų 
spalį Ištekėjau u i Ba/tarusl/os 
piliečio Igorio Šlbeko Ir Išvykau 
gyventi į  Baltarusijos Sviotlogorskc 
miestą, f  9S3 metų gegužis 18 d. 
Iš slskyrlau su vyru Ir grįžau gyventi 
pas mamą į  Šiaulius. Grfžusf norėjau 
gauti Lietuvos piliečio pasą, tačiau 
Šiaulių policija» komisariato 
migracijos tarnybos' viršininkė 
pasakė, kad Iš Baltarusijos Vidaus 
reikalų skyriaus pasų stato privalau 
pristatyti pažymą, kurioje būtų 
parašyta, jog nesu priėmusi 
Baltarusijos pilietybės. Šių matų 
vasario 22-ąją nuvykusi ten 
paprašiau minėtos pažymos, tačiau 
man atsakė, kad Jokių pažymų 
neišdavinėjame, nes pase nėra 
antspaudo, tvirtinančio, kad asu 
Baltarusijos pilietė Meko nepešusl, 
sugrįžau /  Šiaulius. Nuėjau J 
migracijos tarnybos skyrių, 
paaiškinau tą pat/, ką man sakė 
baltarusė pasų stalo viršininkė. 
Šiauliškė migracijos tarnybos 
viršininkė man griežtai atsakė, kad 
svetimų respublikų pilietybės 
įstatymų nežino Ir Ja! reikalinga 
pažyma. Atsidūriau aklavietėje. Be

lietuviško paso prisiregistruoti 
negailu, įsidarbinti Irgi... Ką man 
daryti?"

Su šiuo laišku nuėjau j Šiaulių miesto 
policijos komisariatą. Migracijos 
tarnybos viršininkė Danguolė 
Skabursklenė malonia) sutiko 
pasikalbėti. Anot jos, tokio dokumento, 
patvirtinančio pilietybę, visgi reikia. 
Žmonės atsiveža pažymas Iš Latvijos 
Ir Baltarusijos. Visa tai numatyta 
Lietuvos pilietybės jstatyme, r  |  negalint 
pažeisti minėtojo įstatymo.

- Žmonės neatidūs. Išvažiuodami 
Iš kitos valstybės, nepasidomi, kokių 
dokumentų reikės čia. Prisimenu tų 
moterį. Buvo atėjusi. IšBaltarusijcsia 
"Išleido" su senu pasu. Tai juk senas 
tarybinis pasas, kuris pripažintas 
negaliojančiu. Todėl ir atsiranda 
problema: kaip su tokiu nuvažiuosi j 
Baltačusiją! - porino D. Skaburskienė,

- Ir nėra jokios išeities? Žmogų, 
padėti reikia...

- Kodėl ne? Moteris privalo kreiptis 
) Baltarusijos astovybę Lietuvoje, ten 
turėtų jai padėti, - pasakė viršininkė

Taip, nėra padėties be Išeities, 
Tačiau tuo turime pasirūpinti patys, 

Birutė KYBARTIENĖ

Vytauto GELŽINIO pieš.l

Gali pravardžiuoti kad ir kupranugariais?
Šių metų 31-ame “ Aušros 

alėjos”  numeryje rašyta apie 
teismo posėd|, kuriame "Šiaulių 
k ra š tas ”  (redaktorius V. 
Vertelis) labai Įsižeidęs dėl kelių 
žodžių bylinėjosi su mūsų 
la ikraščiu. Šiaulių miesto 
apylinkės teismo teisėja p. 
Badaugienė “ Šiaulių krašto”  
vyr. redaktoriaus VI. Vertelio 
reikalavimu priėmė nutartį, 
kuria visi (net žumallstall) buvo 
Išvaryti Iš teismo salės. Todėl 
tuosyk spausdinome Šiaulių 
dramos teatro aktorės ir 
"A ušros alėjos”  liudininkės 
O litos Dautartaitės kalbą, 
pasakytą teisme, o dabsr 
pa te lk ia m e  te ism in iu o se  
ginčuose pasakytas Lietuvos 
R e s p u b lik o s  k o n tro lė s  
d e pa rtam en to  Š ia u lių  
a p yg a rd o s  s ky ria u s

vyriaus ios ios  kontro lierės 
V irg in ijos  P luščiauskienės 
mintis:

- Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 25 straipsnyje 
sakoma, kad žmogus turi teisę 
turėti savo įsitikinimus ir juos

laisvai reikšti, Jam neturi būti 
kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti 
informaciją bei idėjas. Šios 
Konstitucijos 26 str. sakoma kad 
minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė 
yra nevaržoma Todėl nugrimzdo 
j istorijos šiukšlyną laikai, kai buvo 
viena partija, viena tiesa, viena 
draugų nuomonė.

Pagaliau visuotinėje Žmogaus 
teisių deklaracijoje, ' priimtoje 
1948 m. gruodžio dešimtąją SNO, 
rašoma: "Kiekvienas žmogus turi 
teisę j minties, sąžinės ir religijos 
laisvę.(18 str.)“Kiekvienas žmogus 
turi teisę j jsitikinimų ir jų reiškimo 
laisvę, kuri apima teisę
nekliudomai laikytis savo
jsitikinimų irteisę ieškoti, gauti ir 
skleisti informaciją ir idėjas, 
nesvarbu, kokiomis priemonėmis 
jos būtų išreikštos". (19 str.)

"Šiaulių krašto" ieškininiame 
pareiškime rašoma, kad žodžiai 
“ Šiaulių kraštas”  -
"laikraštpalaikis ir ypač labai 
tendencingas" iškraipė ir žemina 
laikraščio statusą. Be to, šie 
teiginiai daro žalą AB ir laikraščio 
prestižui. Tačiau - ar tai ne

akivaizdus melas?! Pats “Šiaulių 
kraštas" apie tai rašo: “ VKD 
Š iau lių  apygardos vyr. 
kontrolierė V. Pluščiausklenė 
mums (ta ip  pat Ir 
“ Respublikai” ) jau yra dariusi 
šiokią tokią reklamą viename 
savo rašinėlyje abu laikraščius 
pavadindama "tendencingais 
lalkraštpalalklais” . Nors kai 
kurie mūsų skaitytojai Ir ragino 
skelti atgal (“ Ar negalėtumėt 
jai prigalvoti dar gražesnių 
epitetų?” ), mes vis dėlto 
nusprendėme nenusiristi Iki 
“ valstybinės”  pareigūnės (I) 
lyg io . P irma, ka ltin im as 
vaikiškas, Iš piršto laužtas Ir 
paskelbtas mažai kam žinomoje 
“Aušros alėjoje” . O antra, jeigu 
tikra i esame “ tendencingi 
laikraštpalaiklai", mus nubaus 
patys skaitytojai, atsisakydami 
prenumeratos, nebeplrkdaml 
leidinio kioske, nebenešdaml 
mums skelbimų... Kol kas nieko 
panašaus nematom Ir 
“ valstybinė”  kontrolierė gali 
mus pravardžiuoti kad ir 
kupranugariais” . (ŠK Nr. 223,

AUSROS ALĖJA

1992.11.18.)
Tai kada laikraštis meluoja? 

Rašydamas ieškininį pareiškimą 
ar minėtą straipsnj? Jei teisybė 
ieškininiame pareiškime, tai kodėl 
tiražas išaugo? Jei teisybė 
ankstėliau minėtame straipsnyje, 
tai kodėl meluojama ieškininiame 
pareiškime?

Kiekvienas laikraštis Ir 
redakcijos kolektyvas pelno tokią 
šlovę, kokios yra verti. Skaitytojo 
nuomonė - tai ne pareigūno 
nuomonė ir jo priimtos kokios 
nors sankcijos. Yra minčių, kurios 
priklauso tik subjektui, ir joks 
teismas nepakeis jo nuomonės. 
Demokratinėje (ne korumpuo- 
toje!) visuomenėje tokio teisėjo 
tikrai neatsiras.

Sako, prievarta gerbiamas Ir 
mylimas nebūsi. Garbę visų pirma 
reikia turėti. Iš pateiktų jrodymų 
laikraštis neatsitiktinai platina 
tendencingas žinias arba 
"plauna" žmonių smegenis. 
Tokio turinio ieškiniai, atsidūrę 
teismuose, rodo nenorą laikytis 
Konstitucijos, nenorą girdėti sau 
nepalankių minčių.

Šiaip neskaitau laikraščių! 
kilusių iš visokių “ organų” , kuria 
diena iš dienos nuodija žmonių 
sąmonę sterilia partietiška tiesai 
gerų cenzorių "apdorotą" nucf 
objektyvios tiesos. Tendencingaj 
teikiamos žinios numeris 
numerio pateikiamos kokteilio 
forma - tiesa sumaišyta su pusla| 
tiesa ar net šlykščiausiu melu,j  
nesuteikiant nenupirkto ploto kitai 
nuomonei, nenusipelno, manau! 
ir gero apibūdinimo. Beje, pagal 
Spaudos jstatymą (34 str.« 
laikraštis neatsako u i vieša| 
pasakytus žodžius. Tuo tarpt 
1991.03.19 pats "Šiaulių kraštas! 
tai pripažino, atspausdinęs iki šiol 
nepaneigtą mintį, kad Šiaulių 
kraštas" yra skandalus mėgstantsl 
dėl biznio reikalų laikraštpalaikis |  

(patelkta sutrumpintai)
Savo pasisakymą teisme 

Pluščiauskienė baigė Viljamo 
Šekspyro žodžiais: Per 
nekaitinkite krosnies 5311 
priešams, nes j 
patys".
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Grupė MESMERIZED iš 
Ispanijos! Manau, kad šios 
grupės biografija itin įdomi. Kartu 
jie grojatik 8 mėnesius, bet prieš 
tai kiekvienas atskirai grojo 
grupėse: HYRCANIA, SELF 
PAGOCITY, SUFFERING HOUR. 
G ro ja  penkiese: FERVER (gitara), 
JUANAN (vokalas), IGOR 
(būgnai), AITOR (bosas), 
SERGIO (ritminė ir akustinė 
itaros). Vaikinai labai užsiėmę, 

tad repetuoja tik šeštadieniais ir 
sekmadieniais, bet kitomis 
dienomis groja po 6-8 valandas. 
Greitai turi pasirodyti pirmasis 
grupės demo. Palinkėkime jiems 
sėkm ės!

O dabar skaitykite interviu su 
grupės vokalistu Juanan! 

Jūra tė . Ką grojate?
Juanan. Grojame BRUTUAL 

(DOOM) DEATH metalą.
Jūra tė . Kas tavo gyvenime 
arbiausia?
Juanan. Aš manau, kad mano 

gyvenime yra daug svarbių 
dalykų. Gyvenimas yra 
sudėtingas ir kartais aš turiu daug 
problemų. Esu baigęs aukštąją 
mokyklą ir dabar dirbu modelių 
parduotuvėje "SNAKE". Bet ši 
parduotuvė nėra mano. Kaip 
pasakė LEMMING PROXECT 
(DEATH metalo grupės iš 
Vokietijos) vokalistas, "pinigai yra 
pasaulio ateitis!"

Jūratė. Ką galvoji apie religiją? 
Juanan. Manau, kad aš turiu 

savo religiją. Netikiu neįšėtonu, 
nei dievu! T ai yra manoreligya, ir 
čia galioja mano taisyklės. Galiu 
pasakyti, kad kiekvienas žmogus 
turi teisę tikėti tuo, kuo jis nori! 

Jūratė. Tavo hobis?
Juanan. Mėgstu leisti 

laisvalaikį su gražiomis 
panelėmis, klausytis muzikos, 
žaisti tenisą eiti j koncertus, groti 
gitarą skaityti Barkerio knygas ir 
skaniai pamiegoti po 2 valandas

per dieną.
Jūratė. Ką galvoj! apie 

DEICIDE?
Juanan. DEICIDE yra didi 

grupė. Aš buvau šios grupės 
koncerte. Jie grojo pas mus per 
praeitas Kalėdas su GOREFEST. 
Igor ir aš klausėme šio koncerto 
ir mums labiau patiko GOREFEST 
nei DEICIDE. Bet DEICIDE muzika 
man patinka!

Jūratė. Kokia jūsų . grupės 
padėtis Ispanijoje?

Juanan. Mes esame 
undergraud grupė ir ateityje 
matysis, ar mūsų grupė taps 
įžymi, ar ne. Šiais laikais labai 
sunku pragyventi iš muzikos... 
Bet mes pakilsime j viršūnę!!! 

Jūratė. Grupės problemos? 
Juanan. Mums reikia daug 

pinigų naujai aparatūrai ir daug 
laisvo laiko, kad galėtume groti 
kartu.

Jūratė. Ką norėtum pasakyti 
pabaigoje?

Juanan. Visų pirma aš noriu 
padėkoti Tau už susidomėjimą 
mūsų grupe! Taip pat norėčiau 
sužinoti iš tavęs daugiau apie 
Lietuvos grupes (ypač 
REGREDIOR). Noriu, kad 
parašytų Lietuvos metalo fanai. 
Aš pažadu atsakyti j visus laiškus! 
Ir sėkmės tau!

Jūratė. Ačiū! Su nekantrumu 
laukiame pasirodant jūsų demo! 
Sėkmės, - ■

Manau, kad, paskaitę interviu, 
susidarėte tam tikrą nuomonę 
apie šią ispanų grupę. O jei ne, 
tai rašykite laiškus ir sužinosite 
dar daugiau.

MESMERIZED 
Jon Andonl Perez Slmon 
PLAZA MAESTRO MATEO 
HERNANDEZ Nr. S -S®B 

48920 PORTUGALETE 
VIZCAYA 

SPAIN

Rimanto PETRIKO nuotr.

SOCIONIKA SK INASI KELIĄ
P ra ė ju s i š e š ta d ie n j Š ia u lių

"Saulės" kino teatre jvyko susitikimas 
su socionlkos specialiste, firmos 
"Skirma" darbuotoja psichologe 
Sigita Česnavičiene iš Vilniaus. 
Susirinkusius šiauliečius viešnia 
supažindino su mažokai kam žinoma, 
bet vis labiau populiarėjančia mokslo 
šaka, kalbėjo aoie jos praktinj 
pritaikymą.

S ocion ikostiks las - harm onizuoti 
žmonių santykius, padėti žmogui save 
suprasti. V is i žm o n ės g im sta  
asmenybėmis. Juos galima suskirstyti 
j 16 tip ų  (nuo vaikystės). To  paties 
tipo žmonės, žinom a, būna skirtingi, 
bet jų  santykiai su kitų 15 tipų  
žmonėmis bus tokie pat. Socionikos  
pradininkas - šveicarų m okslin inkas  
K. G. Jungas (1875-1961). Vėliau šią 
asmenybių tipo log iją  patobu lino  jo  
tautietė Majer Bruks.

S ocionika - dar jaunas m okslas: 
gyvuoja tik 25 metus, o  mūsų šalyje  
-15. Lietuvoje p irm oji jj išvystė Aušra  
Augustinavičiūtė - iššifravo K. G. 
Ju ng o  t ip o lo g iją  ir  p radė jo  ją  
populiarinti.

Tie 16 tipų  yra  pavadinti žym ių  
žmonių vardais, pvz., Don Kichotas, 
Hugo... Lektorė S. Česnavičiene  
a išk ino  k lausyto jam s, ka ip  jie  
nustatomi. Iš 6  žm ogaus bruožų (jie 
pateikiami porom is) reikia atsirinkti 
3, iš kiekvienos poros imant po vieną. 
O tie bruožai tokie: sensorin is - 
intuityvus, etinis (emocin is), loginis, 
ekstravertas - in travertas. Jų  
g ru p a v im o  p r in c ip a i a p ra š y ti 
knygelėje "Tarpusavio  santykių  
pažinim as - kelias j sėkm ę", kuri 
buvo platinama vakaro metu.

Žmonių tipai pagal savo psichikos 
struktūros g im in ingum ą skirstom i j 
keturias kvadras, j kurias įeinančių  
žm onių  tipai a titinka vienas kitą ir 
psichiškai, ir fiziškai. Santykia i su

tos  pačios kvadros žm onėm is - 
reliatyvūs ir nekonfliktiški.

O santykia i ta rp  v isų  tip ų  žm onių  
būna  laba i jva irū s : p ap ild ym o  
(geriausias santykis), geri aktyvacijos, 
veidrodiniai, tapatum o. N eblog i 
d a ly k in ia i, p u s ia u  p a p ild y m o ,  
gim iniški. Sunkoka, kai tarp  žm onių  
užsimezga užsakym o ir  kontro lės  
santykiai.

Ž inodam as savo tipą ir jam  
būd ingus santykius su k itų  tipų  
žm onėm is, asm uo  galės lengviau  
susirasti tinkam ą draugą, sutuoktinj,

žinos, kaip pakoreguoti santykius su  
a rt im a is ia is  (m o tin a , v a ik u ) , 
bendradarbiais.

Lektorė S. Česnavičiene ne tik  
s u p a ž in d in o  k la u s y to ju s  su  
socionikos m okslo pradmenimis, bet 
ir padėjo  v is iem s, kurie norėjo  
nusistatyti savo tipą.

S ocion ika  jau atkeliavo j Š iaulius. 
Firm os “ S k irm a" pažinčių  klubas  
"Harmonija" turės savo atstovą mūsų  
mieste. Palinkėkime jam  sėkm ingos  
veiklos.

Vilija DAUNYTĖ

Valdžios vyrai šypsosi -
šypsokimės ir mes

“Pasaulinė kaina” 
smogia ne vien mums...

(pamfletas)
Su Borisu Nikolajevičium mes 

šiek tiek panašūs: to pat ūgio, 
abu šiek tiek sportininkai ir 
statybininkai. Bet aš niekaip 
nesuprantu, ko jis nusigriebė to 
termino “pasaulinė kaina”? Kaip 
šiek tiek degustuojantis, turiu 
šiokią tokią hipotezę: jis norėjo 
padėti šiek tiek išgeriančiam 
Rusijos žmogeliui, norėjo kad, 
pavyzdžiui, naftininkas turėtų ko 
užkąsti, o ne alyvuotą rankovę 
uostytų.

Tačiau štai koks paradoksas 
- jis neatsižvelgė, kad rusiška 
degtinė daugiausia gaminama 
iš naftos, ir, energetiniams 
resursams pabrangus, pasiekus 
jiems ta prasme pasaulinį Įygj, 
tą patį lygį automatiškai pasieks 
ir degtinė...

Tuo bematant pasinaudojo 
praktiškieji vokiečiai. Jie savo 
vodką” i r “vvodką" varo turbūt 

iš akmens anglies (tokia pat 
bjauri), bet akmens anglies 
pasaulinė kaina žemesnė už 
naftos, tad "vodka" jau nebe 
automatiškai, o tiesiog 
kulkosvaidiškai tapo pigesnė už 
bogką". O rusų žmogeliui - kas? 

Dar Volodia Vysockis dainavo: 
"Drianj my pjom iz ekonomiji"... 
Juolab kad patriotizmui sparnai

labai gudriai pakirpti: "vodka” - 
ir "Rasputin", ir "Petrov", ir 
“ Fiodor” , ir "Alexander wodka" 
ir netgi (čia jau virš visko!) “ Boris 
Jeldn...” (Tik su ‘Vodka Sakuska” 
vokiečiai k ie k ' persistengė, 
nesusigaudę kas kaip, roges 
prieš arklį tuo pavadinimu 
pastatydami...)

Žodžiu, rusų mužikėlis, 
proletaras ir suplonėjęs 
inteligentijos tarpsluoksnis 
marmalą dabar geria vokišką, o 
pasekmės yra tokios:

1. Valstybė negauna pajamų.
2. Iš degtinės - likerio gamyklų 

masiškai bėga darbuotojai (ko 
per amžius nebūdavo).

O kaip mumą patiltės tarp Rytų 
ir Vakarų gyventojams, elgtis šioje 
situacijoje?

Geriausia, be abejo (nors aš 
asmeniškai ne visai su tuo 
sutinku), būtų visai negerti. O 
jeigu - jau, tai gal pasekim 
"Pirmadienio" (toks laikraštis) 
iniciatyva:

MES PERKAM TIK 
LIETUVIŠKĄ. Mes ragaujame tik 
lietuvišką! Mes vaišiname tik 
lietuviška. Mes dovanų nešame 
tik lietuvišką!

Žilvinas SKAČKAUSKAS

Jaučiamas.
visuotinis

atsipalaidavimas
Radviliškio ra jone yra  net 70  

didesn ių  ir m ažesnių  bendrovių. 
Pernai jo s  gavo  17,4 m ilijono litų  
pelno. B endrovėse smarkia i 
s u m a ž ė jo  g a m in a m o s  
produkc ijos savikaina.

Bet, ra jono va ldybos žemės  
ūk io  skyriaus v e d ė jo  J o n o  
Povila ič io  teigim u, savikaina  
sumažėjo todėl, kad naudojamasi 
ankstesniaisiais metais sukauptu  
kuru, trąšomis, chemikalais. Todėl 
bendrovės d irbo  pelningai, bet 
tai yra  laikina, nes ateis diena, 
kai prireiks naujesnės technikos, 
baigsis paskutiniai kuro lašai, 
chem ikalų gramai.

Pasak vedėjo, bendrovėse  
ja u č ia m a s  v is u o tin is
atsipalaidavimas. Jose labai daug 
vagių, m enka d arbo  drausmė. 
Dažnai g irtą m echanizatorių  iš 
traktoriaus tenka iškelti. Tarp  
bendrovės va do vų  yra daug  
n e k o m p e te n tin g ų  ž m o n ių . 
Sum aniausi specia lista i ėm ėsi 
ūkininkauti 
Radviliškis

Rimantas PETRIKAS

AUSROS ALĖJA
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ponioms ir 
lanelėms

LAPINES
SALOTOS

l
j Pirmieji pavasario pranašai 
• dariuose • (vairios salotos. Jų yra 
I  Įvairių rūšių: lapinės, gulinės, 
|  salotinės cikorijos ir kt Salotos mūsų 
|  organizmui svarbios tuo, kad turi 
■ vitaminų, gausu jose ir mineralinių J medliagų, mikroelementų, taip pat 
I fermentų ir chlorofilo, be to, kai 
I  kuriose dar yra karčiųų medliagų, 
|  kurios gerai veikia liaukų sekreciją 
|  sužadina medžiagų apykaitą. Visa 
|  tai labai reikalinga organizmui, ypač

pavasarj.
Lapinių salotų reikia vartoti kaip 

I galima daugiau. Geriausia šviežias, 
|  nes ilgiau palaikytos jos praranda 
|  ne tik išvaizdą bet ir nemažą dalj 
|  turimų vertingų medžiagų. Net kol

pamešame namo, gležni nesuvynioti
J salotų lapeliai, bet kaip sukišti j 
I  rezgines arba užspausti sunkesniais 
I  produktais, netenka pusės savo 
|  vertės. Negalima nuskintų salotų 
|  laikyti ant palangių, nes dėlšviesos 
I  ir oro žūsta didelė dalis vitaminų.

Jeigu jau tenka kiek palaikyti
J geriausia šaltoje ir tamsioje vietoje, 
I  pridengus vandenyje suvilgyta 
|  skepetaite. Salotų lapeius reikia gerai 
|  nuplauti tekančiu vandeniu 
i  (geriausia kiekvieną lapeljatskirai), 

o nuplovus • 10-12 min. palaikyti

Pirmu 
"Aušros”  
rūmuose 

47)-L 
Jasiūnienc 

part 
Antru 

“Aušros”  
rūmuose 
89) •  paroc 

Lietui

osiuose 
muziejaus 
Aušros ai. 
aimos 
s tekstilės 
ida.
jsiuose 
muziejaus 
Vytauto g. 
la “ Pinigai 
'oje” .

Foto 
muziejuje 
spalvotųjų 

par 
Evaldo B 

(kauniečic 
paroda 

atidarymai 
12 dieną 1

jrafijos
prancūzų

fotografijų
tda;
itkevičiaus 
) fotoaktų 
kurios 
- gegužės 

7 valandą.

PANEIGIMAS
Paneigiame laikraščio 

“Šiaulių kraštas" redakcijos 
kolektyvo garbę ir orumą 
žeminančias žinias, kad 
"Šiaulių kraštas" -  
laikrašt palaikis.

šaltame pasūdytame vandenyje (1 
šaukštels druskos 1 1 vandens). Ypač 
ta procedūra patartina gūlinėms 
salotoms, nestarp raukšlelių gali būti 
kenkėjų kiaušinėlių, kartais net jau 
išsiritusių kirmėlaičių. Pamirkytus 
lapus dar kartą nuplaukime tekančiu 
vandeniu.

Negalima salotų lapų smulkinti 
peiliais, salotos pateikiamos sveikos 
arba supešlotos nedideliais 
gabalėliais. Jei salotų ruošiame daug, 
geriau jas siuvėjų žirklėmis sukarpyti 
norimo pločio juostelėmis nei peiliu 
traiškyti lapelius, padėtus ant lentutės.

Tiek sveiki salotų lapai, tiek suplėšyti 
gabalėliais ar sukarpyti juostelėmis 
pirmiausia pašlakstomi citrinos 
sultimis ar vaisių actu, užlašinami 
keli lašai alyvų ar kito aliejaus. Vietoj 
alyvų aliejaus salotoms gali būti 
pateikiami Įvairūs uždarai, kurie 
padedami atskirai indeliuose, kad pats 
valgytojas jų užsipiltų ir susimaišytų 
salotas. Uždarams tinka ne daug 
pasūdyta grietinė, kefyras, majonezas, 
majonezas sumaišytas su krienais 
ar kitais priedais. Labai skanu ant 
pašlakstytų citrinos sultimis salotų 
lapelių užpilti karštų spirgučių. Su 
spirgučiais paruoštos salotos gali būti 
valgomos ir kaip atskiras patiekalas 
su virtomis bulvėmis ar aliejuje 
pakepintais juodos duonos 
skrebučiais.

Susmulkinti krapų lapeliai, pjaustyti 
svogūnų laiškai paskanins salotas, 
o kietai virto kiaušinio skiltelės ar 
ridikėliai jas papuoš Lapinės daržovės 
tinka kaip priedas prie daugelio mėsos, 
kiaušinių, žuvies valgių, taip pat gali 
būti atskiras dietinis patiekalas su 
Įvairiai paruoštomis bulvėmis.

Keletą kartų per dieną būtinai 
patiekite š9imai šviežių daržovių: 
salotų, ridikėlių, smulkiai supjaustytų 
šviežių kopūstų, krapų, petražolių 
lapelių.

Labai naudingos pavasarį jaunų 
burokėlių lapų salotos. Kad būtų 
geresnis skonis, taip pat kad būtų 
jos vitaminingesnės, įdėkite truputj 
rūgštynių, dilgėlių arba balandų.

Prieš ruošdamos salotas, daržoves 
atšaldykite.

j paruoštas salotas aliejaus jpilkite 
tik tuomet, kai jos jau pasūdytos, 
Įdėta pipirų, Įpilta acto (druska aliejuje 
netirpsta).

Salotoms ir mišrainėms geriau 
vartoti keptus burokėlius.

Vietoj obuolių j kopūstų salotas 
galite dėti apelsino arba mandarino 
skiltelių.

Ridikų salotos bus skanesnės, jei 
j jas pridėsite aliejuje pakepintų 
svogūnų.

Daugiau vartokite ankštinių 
saldžiųjų pipirų Ir šviežių kopūstų 
salotų, nes vitaminų ir kitų medžiagų 
juose yra ne mažiau kaip apelsinuose.

Mšrane neaštriai kvepės česnaku, 
jeimažą duonos riekutę jtrinsite juo ir 
įdėsite j paruoštą mišrainę,

Kad mišrainė patraukliau atrodytų, 
kiekvieną daržovių rūšį užpilkite 
aliejumi. Sumaišykite jas prieš pat
valgį.

Skysti, kuriame buvo konservuoti 
žaliejižirneliai, suvartokite sriuboms: 
jame yra tiek pat cukraus, vitaminų 
bei mineralinių medžiagų, kiek Ir 
pačiuose žirneliuose.

Jaunų ridikų lapelius nuplaukite ir

susmulkinkite, suberkite j salotas: 
juose daug vitaminų ir mineralinių 
druskų,

Pietų krašto šeimininkės j salotas 
prideda smulkiai supjaustytų salierų 
stiebelių. Šis prieskonis suteikia 
salotoms savitą itin malonų skonj.

Gero apetito!

ponia JAGVYGA

DĖMESIO!
Jūs norėtumėte prenumeruoti “Aušros alėją”? 

Prašome! Laikraščio prenumeratą 
III ketvirčiui priima įmonė 

"Tvarka” (informacija telefonu 56784).
Kaina vienam mėnesiui - 2,50 Lt, o trims - 7,50 Lt. 

Mūsų laikraščio prenumeratą priima ir Šiaulių, 
Akmenės, Kelmės, Radviliškio, Joniškio bei 

Pakruojo paštai. Prenumeruojantiesiems “Aušros 
alėją”  pašte kaina 1 mėnesiui - 2,70 Lt.

Firma parduoda dyzelinį kurą,
A - 76 benziną; gali pristatytį į  vietą.

Atsiskaitymo formos - įvairios.
Telef. Radviliškyje (8 292) 53269 

nuo 9 iki 11 val.

TELEVIZIJOS

Penktadienis, gegužės 15 d.
LIETUVOS TV

8.00 Programa 8.05 LTV 
Informacinė laida. 8.35; 9.00; 18.00; 
18.10; 18 40Žinios. 9.25 Videofilmas 
"Giminės". 18.50 Laida lenkų kalba. 
19.00 Futbolas. "Žalgiris-EBSVV"- 
"Romaras1 21.00 Panorama. 21.35 
Bentski šou. 22.00 Laisvės alėja 22.20 
Festivalio "Auksinis tauras" 
dienoraštis. 22.30 Nakviša. 23.15 
Vakaro žinios. 23.35 Nakviša. 0.25 
Aukštas 18/17.

TELE-3
7,00;7.33 Žinios. 7.30; 16.00; 19.20; 

23.30 Anglų k. pamokėlės. 8.45 F. 
"Santa Barbara” . 9.35 F. "Budinti 
vaistinė". 15.00 Sportas poilsiui. 16.50 
F. “Vaikai, kurie per daug žinojo” . 2 
s. 18 OOGegužinės pamaldos. 18.30 
F. “Budinti vaistinė". 19.00 Naujausios 
žinios. 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 F. “Artimas 
ratas". 21.55 Žinios. 22.00 Vitrina. 
22.05 F. “Miegalis". 23,35 Muzika.

OSTANKINO TV
17.00 Naujienos. 17.25 Kultūros 

naujienos. 17.40 Žmogus ir įstatymas. 
18.15 Amerika su M. Taratuta. 18.45 
Stebuklų laukas. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.45 
Savaitės žmogus. 21.05 F. “ Denas 
Ogastas" 3 1.22.05 Matadoras. 22.50 
Spaudos ekspresas. 23 00 Naujienos. 
23 05 Koncertas. 23.45 Programa A. 
23.55 Autošou.

šeštadienis, gegužės 14 d.
LIETUVOS TV

9,00Programa, 9.05 "Vyturiams ir 
pelėdžiukams”. 10.00 Šarka 10.30 
Santarvė. 11,20 Mūsų kalba. 11.50 
TV anonsas. 11.55 Sveiką Pranoūzja 
1225 Sveikata. 13.00 Gatvės krepšinio 

turnyras. 13.10 Kelias. 13.40 Futbolas. 
"Panerys"-”Kaunas” 15.10 Iš vakarų 
pakrantės. 15.40 F. "Monopolija". 
16,30Gatvėskrepšiniotumyras. 17.00 
Sveikinimai. 18.00 Naujienos. 
Nuomonės. 18,30 TV anonsas, 18.35

PROGRAMA
Meilės banga 18.45 Būtovės slėpiniai. 
19.30 Videožurnalas “Stilius". 20.00 
VRS kamera. 20.25 Gatvės krepšinio 
turnyras, 21.00 Panorama. 21.35 Po 
savo stogu. 22.15 F. "Senis" - "Jis 
niekad nebuvo kavalierius". 23.20 
Žinios. 23.40 Festivalio “Auksinis 
tauras" dienoraštis. 23.50 Po 
vakarienės 0.20 Roko žvaigždžių 
koncertas.

TELE-3
9.00 Animac. filmai. 11.00; 19.20 

Anglų k. pamokėlės. 11.10 Kino 
maratonas. 12.35 Laisvė - jūsų 
prigimtis. 1 d. 14.00 F. “Raudonoji 
lirija-7000“ 15.40 Naujienos vaikams. 
16.00 CNN naujienos. 16.30 Futbolas 
be sienų. 17.25 Dok. filmas. 17.40 
Tiškutės paštas. 18.10 Muzikinė laida 
"Viskas!" 18.30 Stilius, 19.00 
Naujausios žinios. 19.35 Dok. f. 20.00 
MTV European TOP 20.22.00 Vitrina 
22.05 F. "Patriotų žaidimai". 24.00 
Kelionių žurnalas. 1.00 Po vidurnakčio.

OSTANKINO TV
17.55 Iki ir po... 18.45 F. "Vieta, 

kur tau gerai". 1 s. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.45 F. 
“Vieta, kur tau gerai". 2 s. 21.40 
Gegužės žvaigždės. 23.30 Futbolas.

Sekmadienis, gegužės 15 d.
LIETUVOS TV

9.00 Pfbgrama. 9.05 Lletloto 9.15 
Programa vaikams. 9.40 Liudykime 
Kristų. 10.1DMažesniužmus. 10.25 
Peržengus 2000-uosius. 11.15 
Krepšinio pasaulyje. 12.00 Studija 
MT. 12.45 TV anonsas. 12.50 Kaip 
gyveni, kompozitoriau? 13.20 F, 
“ Degrasi gatvės vaikai". 13.45 
Jaunimo estrada. 14.15 Dok. ciklas
Vokečių teatras” . 14.45 Sveikinimų 

koncertas. 15.40 Žurnalas "Alice". 
16.40 Sakiau, kad sugrjšlu. 17.25 
NBA apžvalga. 18.00 Žinios. 18.05 Iš 
kultūros archyvų. 18.35 Tarptau
tiniams šeimos metams. 19.05 TV 
anonsas, 19.10 Jubiliejinis M. 
Tamošiūno kūrybos vakaras, 20.10

Laida jaunimui "Beveik rimtai". 21.00 
Panorama. 21.35 TV anonsas. 21.55 
Kalbos viktorina, 22.55 F. "Mielas 
negyvėlis teisėjas".

TELE-3
9.00 Anirnac.T 'td jtt' Langas j 

gamtą. 11.00F."Rumiancevo byla", 
12.40; 14.25 Anglų k. pamokėlės.
13.00 Laisvė - jūsų prigimtis. 2 d.
14.35 Gyvūnijos pasaulyje. 15.30 
Stebuklingas V. Disnėjaus pasaulis.
16.30 "Formulė-1". 18.30 POP TV. 
18.50 Savakės naujienos. 19.00 
Horoskopas. 19.10 Žvelkime atidžių. 
19.25 F. “Delailossugrjžimas". 21.30 
F. "Rita auklėtoja".

OSTANKINO TV 
17.55Juokopanorama. 18.40TV 

locija. 19.00 F. "Bonl ir Klaidas 
itališkai". 21.00 Sekmadienis. 21.45 
Sporto savaitgalis 22.00 Svajonės 
stotis. 23.10 Vizitas j Maskvą

SAT 1
Penktadienis, gegulės 13 d.
15.30 ATP teniso turnyras. 18.00 

"5x5". Viktorina. 18.30 Regioninė 
programa. 19,00 "Lošk va bank!"
20.00 Žinios 20.19 Sporto naujienos.
20.30 "Laimės ratas". 21.15 F “Meilės 
misija". 23.00 F. "išlaisvinkime Hat)".

šeštadienis, gegulės 14 d. 
8.20 Animac. f. 11.20 Žaidimų 

pasaulis. 11.55 F. "Meilės misija". 
13.40 F. "Naujas gyvenimo puslapis".
15.35 ATP teniso turnyras. 16.35 F. 
"Velnias ateis ketvirtą". 17.50 "5x5". 
Viktorina 18 20 “Lošk va bank!” 1925 
F "Siauras takas". 20.15 Futbolas 
20,20 Žinios. 20.30 "Laimės ratas” . 
21.15 Pageidavimų koncertas. 23.00 
"Vyre, vyre".

Sekmadienis, gegulės 15 d. 
8,10; 8.35; 9,00; 9,10;9.40; 10.10; 

Laidos vaikams. 10.35 F. "Keliautojas 
ar apgavikas". 11.00 Žaklmų pasaulis.
11.30 Supermagas. 12.00 Politika.
13.00 NBA rungtynės. 14 00 F "Blekas 
- Juodasis žaibas". 14.30 F. " Kelionė 
pro juodąją saulę". 15.25 ATP teniso 
turnyras, l6.lOF."Ch)sumas”. 18.15 
F. "Maištas". 19.15 "Laimės ratas".
20.00 Žinios 2015 Futbolo šou. 21.15 
F. "Meilės misija". 23.05 Pokalbis 
bokšte.

BALTIJOS TV 
Penkiadienis, gegulės 13 d.
19.00 CNN valanda. 20.00 Žinios

20.05 Pasaulio naujienos. 20.20 
Futbolas. "Šiaulial-Sakaias' - Kauno 
"Inkąrąs". 22.00 Baltijos naujienos. 
22.15F. "Teroras".

šeštadienis, gegulės 14 d.
9.00 Programa. 9.05 "'Atrandant 

Jėzų". 9.30 Animac f. 10.20 Muzikinė 
laida "Juoda-balta". 11.00 F, “Laukrtė 
Vongo moteris". 12.15 Koncertas 
1300 F. "Napoleonas". 15.00Animac. 
f. “ Džonis, kuris nugalėjo milžiną”
16.00 Programa. 16.05 F. “Keršto 
slėnis". 17.30 Kelionė j gamtą. 18.00 
Koncertuoja “Bix". 19.00 Žinios 19.05 
NBA rungtynės. 20.05 F. "Šarada"
22.00 Baltijos naujienos. 22.15 F. 
"Kartą prieš mano mirtj".

Sekmadienis, gegulės 15 d.
9.00 Programa. 9.05 "Atrandant 

Jėzų". 9.30 Animac. f. "Guliverio 
kelionės". 10.45 NBA runglynės. 1145 
F. "Spartakas ir 10 gladlatonų" 1335 
Koncertas. 14.30 F. vaikams "Margoji 
Hamilino dūdelė". 16.00 Programa
16.05 "Pantomimos žingsniai Arklių 
gatvėje..." 17.05 Jazz. 17 25 NBA 
apžvalga 18.00 Ekrane • w rlis 
Čaplinas. 19.00 Baltijos naujienos. 
19.15 F. “Paryžiaus ekspresas”. 20.30 
CNN valanda 21.30 TV 
"Neieškok žodžio kišenėje". 22 *  
F. "Balius".

ŠIAULIŲ VT Ir Baltijos TV
Penktadienis, gegužės 13 d.
19.00; 22.30 "Pirk, Pa,du0'L 

Informuok". 19.15 Žinios. 19 I
Spaudos apžvalga. 19.50 Laida
pertrauka”. 20.20-22.00 Baltijosr TVl 
programa. 22.00 F. "V k tu rn a  |  
liudininkas” .

KABELINĖ TV 
Penktadienis, gegužės 13 d
19.00 F. "Pajuokos objek« H 

19.50 F. "Eisas Ventura - p riva li 
seklys". 21.15 F. "Silpna vieta ■,22- I  
F. "Meilę atidedame rytdienai ■
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