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Ką pridengė krūtine 
Prezidentas?

Su Tėvynės S ą jung os va ldybos  
pirm ininku G ed im in u  V agnorium i 
kalbasi “ L ie tu vos a id o "  vyr. 
«faktoriaus pavaduoto jas Kęstutis
Petrauskis.

K. Petrauskis. Trečiadienį po 
Panoramos" k a lb ė jo  L ietuvos 

respublikos Prezidentas ir labai peikė 
konominį T ė vyn ė s  S ą ju n g o s  
engiamą referendumą. Kodėl taip 
upyko mūsų Prezidentas?

G. Vagnorius. Prezidentas stojo 
ūru ginti, tiesiog pridengė krūtine... 

e, deja. ne valstybę, o tik mažą 
omenklatūros grupelę. Gaila mūsų 
rezidento, gaila ir LDDP valdžios - 
e tik šiuo atveju, bet ir tada, kai 
ebuvo leista pasirašyti Pareigūnų 
ajamų deklaravim o įstatymo, kai 
uvo primestas tariam asis Lito 
atikimumo įstatymas, iš esmės 
idžiantis LDDP g lobo jam iem s 
ankininkams finansistam s pelnytis 

kitu. bankininkų ir  verslininkų, 
abartinės va ld ž io s  vadova i ir 
yriausybės nariai atsisako viešai 
skutuoti, vietoj to skeibia melagingus 
areiškimus ir gandus. Melas bijo 
Viro ginčo, melu gyvenimo nepakeisi 
žmonių nepamaitinsi.
Prieš rinkimus paskelbtoje LDDP 

rogramoje, su kuria visuomenę 
rupažindino busimasis Prezidentas, 
iškiai pasakyta, kad bus atstatytas 
monių indėlių 1990 m. perkamasis 
ajėgumas. Ir jok ių  priekaištų nėra

buvusiajai Vyriausybei ar buvusiems 
valstybės vyrams dėl to, kad anksčiau 
neatsiimtos iš Taupomojo banko Mas
kvos nusavintos santaupos. Tokių 
priekaištų negalėjo nė būti, nes visiems 
buvo suprantama, kad indėlius, 
padengtus valstybės turtu, techniškai 
buvo jmanoma ir privaloma atstatyti 
jvedus litą ir per savo pinigų sistemą 
sustabdžius infliaciją. Apie tai buvo 
sutartinai kalbamą o Vyriausybė tam 
rengdamasi įsteigė Investicijų banką 
ir perdavė jam įm onių akcijas.

Dabar gi atsisakymą vykdyti 
pažadus ir nenorą atstatyti santaupas 
bandom a m otyvuo ti tuo, kad 
valstybės vadovai buvę negeri, nes 
gražiai nepaprašę Maskvos grąžinti 
Taupom ojo banko indėlius.

Nenoras sustabdyti neteisėtas 
valstybės turto dalybas ir grąžinti 
žmonių santaupas teisinamas "buvu
sių jų" neprašymu, kad Maskva kom 
pensuotų indėlius, nors K. Prunskie
nės ir A. Brazausko Vyriausybė 1990 
metais dar pervedinėjo žmonių san
taupas j Maskvą, o 1991 metais 
Vagnoriaus vyriausybė nepervedinė
jo. Tai jžūlus melas, nepagarba 
rinkėjams, kuriuos norima matyti 
kvailiais. Tie, kurie atidavinėjo pinigus 
Maskvai, kaltina kitus, kurie to nedarė.

Absurd iška kaltinti ir infliaciją, nes 
nuvertėjo rubliai, o  ne santaupos, 
padengtos valstybės turtu.

Tęsinys k itam e num eryje

Tėvynės Są jungos (Lietuvos 
ko n se rva to rių ) p radė tą jį
pasirengimą referendumui “ Del 
neteisėto privatizavimo, nuvertintų 
indėlių ir akcijų bei pažeistos 
teisėsaugos” pradėjo pulti visa 
LDDP piramidė: ir Jo  Ekscelencija 
Prezidentas, ir premjeras, ir ministrai, 
ir jų  samdomieji tarnautojai. Be 
p lū d im o s i (“ nea tsak ingas, 
populistinis, absurdiškas" ir pan.), 
a rgum en ta i a iškūs. A tse it 
sutrikdysime stabilumą, t. y. stabilų 
“ grupes draugų" turto kaupimąj 
apvagiant visus Lietuvos žmones. 
O pagal valdančiuosius ponus 
" ... įv y k o  tam  tik ra s  lūžis 
nusikalstamumo kontrolės srityje" 
(tai pasireiškia, matyt, nauja 
sprog'm ų serija), “ pensijų augimo 
tampai... užtikrino... pensininkų 
realiųjų pajamų augim ą" (ypač po 
konvulsiškai ta isom o Pridėtosios 
vertės mokesčio jstatymo jvedimo). 
Ne, didžiosios piramides šulai, 
reikalą -imą grąžinti pavogtąjį žmonių 
turtą netinka vadinti nacionalizaciją' 
o krachas (anot finansų ministro 
Vilkelio) laukia tik nomenklatūrinių 
"privatizuotųjų" pasiekimų. Indėlių 
indeksavimo reikalingumąpripažjsta 
ir buvęs LDDP vy riausyb ės  
ekonomikos ministras J. Veselka.

RINKIMAI. Kaišiadorių apygar
doje, kurioje vietoj Prezidentu 
tapusio A. Brazausko vis nepavyksta 
išrinkti Seimo nario, vėl nejvyko. 
LDDP savo kandidato nebekėlė. 
Užtat sudarė “ kompetentingą" 
rinkimų kom isiją kuri, nepareiškusi 
jokių pretenzijų, priimdama Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
kandidato L  Sabučio dokumentus, 
jų neužregistravo. Esant vienam 
pretendentui - socialistų lyderiui A. 
Visockui, balsuoti atėjo... 4 procentai 
žmonių. O ko buvo tikimasi? 99,91 
procento, kaip ankstesniaisiais 
"vieno kandidato" laikais? Valdžiai, 
atrodo, nė kiek negaila lėšų 
beprasmiškiems spektakliams.

VALSTYBINĖS TELEVIZIJOS

m onopolį stiprina Lietuvos RTV 
generalinis direktorius L  Tapinas. 
Norėdamas pakenkti konkurentui, šį 
kartą Baltijos televizijai, p. Tapinas 
organizavo tarptautinį skandalą, 
pakviesdamas lenkų delegaciją 
pasirašyti kanalo nuom os sulartj. 
Baltijos TV direktorius G. Songaila 
mano, kad RTV valdyba, nutarusi 
išnuomoti be konkurso km a lą  “TV 
Polonia", atstovauja lenkų interesams 
Lietuvoje, vykdo nepriklausomosios 
valstybės koncepcija.

AM BASADORIUŠ Prancūzijoje,

pažinimo asis
Ispan ijo je  ir  P o rtu g a lijo je  O. 
Balakauskas bei am basadorius 
Lenkijoje D. Junevičius penktadienj 
Prezidento dekretu atšaukti iš šių šalių. 
D iplomatai a tšaukiam i skubiai. 
Paryžiuje jau nuo p irm adien io  
laikinuoju reikalų patikėtiniu paskirtas 
ambasados Švedijoje patarėjas G. 
Cekuolis. O ambasadoriumi, atrodo, 
taps neseniai j Tėvynę sugrjžusio 
Lietuvos diplomato S. Bačkio sūnus 
Ričardas. Atšaukimo priežastys

nežinomos. O Balakauskas lyg ir 
buvo "prasižengęs". Kai Paryžiuje 
viešėjo mūsų delegacija, vizito 
organizatoriai j aerouostą neatsiuntė 
žadėtojo autobuso, p. C. Juršėnui 
teko važiuoti maršrutiniu. O gal ir 
nereikia formaliųjų priežasčių? Dar 
V. Landsbergio paskirtus diplomatus 
turi pakeisti LDDP paskirtieji. Ir viskas. 
O antradieni, j Paryžių vyksta 
premjeras A. Sleževičius. Gal dėlto 
reikėjo skubėti?

B A LT IJO S  A S A M B L Ė JO S  
sesijoje dalyvavo ir Beniliukso 
parlamento bei Šiaurės Tarybos 
atstovai. Priimtuose dokumentuose 
numatomas tolesnis trijų šalių 
integravimasis, bendrųjų struktūrų 
kūrimas, pabrėžiama, kad mūsų 
kraštuose itin svarbu saugoti 
tautiškum ą, pasisakom a prieš 
perdėtą tautinių mažumų klausimo 
išpūtimą. Asamblėjos prezidiumo 
p irm in inku išrinktas L ietuvos 
parlamentaras E. Bičkauskas.

JAV VALSTYBĖS SEKRETO
RIUS W. Christopheris lankėsi 
Sirijoje, kurios vadovai nenori tartis 
dėl taikos su Izraeliu, kol šis visiškai 
nepasitrauks iš Goiano aukštumų, 
ir Jeriho mieste, kur Izraelio karius 
jau pakeitė ginkluotieji palestiniečiai.

JEM ENE tęsiasi mūšiai tarp 
Š iaurės ir P ietų kariuomenių. 
Anksčiau suvienijus dvi valstybes, 
jose liko atskiros kariuomenės. Dėl 
to  ir buvo galima jas panaudoti 
k o n k u ru o ja n č ių jų  ve ikė jų  
interesams.

B O S N IJO JE  IR H E R 
CEGOVINOJE, nepaisant tarptau
tinės bendrijos pastangų atkurti taiką 
v is dar. neramu. Neseniai serbai 
apšaudė JT  sa u g u m u  zona 
paskelbtą Tuzlos miestą. Serbai 
puolim ą m otyvu o ja  tuo, kad 
musulmonai užėmė kai kurias jų 
pozicijas.

R U A N D O JE  tebevyks ta  
skerdynės. Ten jau žuvo daugiau 
kaip 200 tūkstančių žmonių.

Jonas GENYS

Rytoj - Muziejų 
diena

Lastauskienės tėviškė-muziejus (įk. 
1966 m.) Vyresnioji sesuo Sofija labai 
m ė g o  p a s iv a ik š č io ti ne to liese  
vingiuojančios Virvytės pakrantėmis. 
Papilėje - visuomeninis S. Daukanto, 
Viekšniuose - aviacijos pradininko 
Lietuvoje A. Griškevičiaus muziejus. 
Jon išk io  ra jono  Ivoškų kaime 
(Gataučių apyl.) yra lietuvių dailininkės 
Marcės Katiliūtės tėvų sodyba. 
Muziejaus joje nėra, tačiau nemažai 
medžiagos apie dailininkę yra surinkę 
Gataučių devynmetės mokyklos 
kraštotyrininkai. Skaistgirio vidurinės 
mokyklos visuomeninis muziejus (jk. 
1964 m.), be kita ko, turi sukaupęs 
medžiagos apie tautosakos rinkėją

jkūrimo garsėja (1987 m.) rajono 
literatūros muziejus Naisiuose; 
jspūdingas Keramikos muziejus 
Kuršėnuose, puodžiaus Br. Radecko 
sodyboje (jk. 1987 m.)

Norintiesiems pamatyti ką nors 
naujesnio, jvairesnio, mūsų nuomone, 
pirmiausia reikėtų apsilankyti Pakruojo 
rajone. Tiesą "Žiemgalės”  kraštotyros 
muziejus Žeimelyje, jkurtas garsaus 
kraštotyrininko J. Sliavo, garsėja nuo 
pat pradžios - nuo 1959 metų. Pernai 
jis tapo "Aušros" muziejaus filialu. Iš 
mokyklos persikėlė j kitas patalpas - 
buvusiąją miestelio karčemą. Šiame 
muziejuje tarp eksponatų yra unikumų: 
žalvario amžiaus kirvukas, ankstyvojo

VIENI SUNYKO, 
KITI PRATURTĖJO

Įjjusų didelio miesto žmogus turbūt 
ra u s ia  prisimeną po Šiaulių kraštą 
■ "aušras, medžių paunksmėse 
f» . e|3usias žymių žmonių tėviškes, 
I S 05 muzieius, Jsikūrusius 
Į  -rose karčemose, malūnuose, 
Taniuose dvaruose 
№  nėra kitos galimybės, bent L !s , P a ke liauk im e po 
L , - , U0S‘.US' daugeliui žinomus, 
u rajone Paragių
ibilfa ui kairne yra rašytojų s! 
m'lausklenės ir A r i j o s

M atą  S lanč iauską . Šeduvos 
kraštotyros muziejus (jkurtas 1959 
m.) garsėja savo numizmatikos 
rinkiniais, žymaus lietuvių rašytojo 
Jono  Marcinkevičiaus (romanai 
"Kražių skerdynės", "Benjaminas 
Kordušas") gimtasis namas - muziejus 
(jk. 1975 m.) yra Radviliškyje. Kelmės 
rajono Užvenčio apyl. Ušnėnų kaime 
jau seniai lankomas (nuo 1960 m.) 
XIX a. viduryje statytas namas 
šiaudiniu stogu - Povilo Višinskio 
gim toji vieta, o pačiame Užventyje, 
restauruotam e dvaro svirne - 
visuom eninis kraštotyros muziejus, 
kuriame daug vietos skirta Šatrijos 
Raganai.

Grjžkime j Šiaulių rajoną. Nuo pat

geležies amžiaus brūkšniuotasis 
puodas, jvairių radinių iš senųjų 
žiemgalių tvirtovių Raktės ir Sidabrės.

Garsieji Pakruojo dvaro rūmai (XVIII 
a. pabaigos - XIX a  klasicistinio stiliaus 
pastatų kompleksas su peizažiniu 
parku) atėjus Atgimimui tampa 
muziejumi. Juose jsikūręs Šiaulių 
"Aušros" muziejaus skyrius, kurio 
darbuotojai rengia jvairias parodas 
(pastovios ekpsozicijos nėra). Ten 
pat ir v isuom eninis Ekslibriso 
muziejus, kuriam savo kolekciją 
padovano jo  š ia u lie tis  Jonas 
Nekrašas.

M alonėkite  ats iversti 4 p.

Rim anto PETRIKO nuotr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS

Dėl Tėvynės Sąjungos pasiū lym o  
referendumu p riim ti K onstituc in io  
{statymo “ Dėl neteisėto privatizavimo, 
nuvertintų indėlių ir  akcijų bei pažeistos 
te isėsaugos’ ’ pro jektą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
išnagrinėjusi Tėvynės Sąjungos teikiamą 
jstatymo ‘‘Dėl neteisėto privatizavimo, 
nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos 
teisėsaugos" projektą ir Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) valdybos pirm
ininko G. Vagnoriaus šio jstatymo projekto 
komentarą, pareiškia, kad šis jstatymo 
projektas - tai dar vienas Tėvynės Sąjungos 
mėginimas prastumti antikonstitucinį 
įstatymą, kurio nuostatas įgyvendinus 
Lietuvos žmonės bū tų  supriešinti, 
apmulkinti ir dar labiau nuskurdinti, 
suverčiant viso to padarinius Lietuvos 
Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei.

Dabartinė Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė nevengia teisingos ir griežtos kritikos. 
Kartu ji specialiai neužsiima ankstesniųjų 
vyriausybių darbo trūkum ų nagrinėjimu 
bei kritika. Tačiau, esant tokiam šmeižtui 
ir avantiūristiniams kvietimams, Vyriausybė 
privalo pasakyti krašto žmonėms, kastai 
per jstatymo projektas ir ko siekia Tėvynės 
Sąjungos vadovybė.

Jstatymo projekte populistiškai susie
jamos ir sąmoningai supainiojamos trys 
problemos: nuvertėjusių indėlių kompen
savimo, valstybės turto privatizavimo ir 
ilgalaikio turto indeksavimo. Ir svarbiausia 
iš jų, be abejonės, yra indėlių, buvusių 
Taupomojo banko sąskaitose iki 1991 
m. vasario 26 d., kom pensavim o 
gyventojams problema Tuo metu Lietuvos 
gyventojai Taupomajame banke turėjo 
beveik 2,8 mln. sąskaitų, t. y. ši problema 
aktuali praktiškai visiems, ypač vyresniojo 
amžiaus mūsų šalies gyventojams. 
Bendroji indėlių suma sudarė 7,1 mlrd.

rublių, tačiau tik 0,4 m lrd. rublių buvo 
Lietuvos taupomojo banko sąskaitose, 
likusi - 6,7 mlrd. rublių suma - TSRS 
taupomajame banke. G. Vagnoriaus 
Vyriausybė iš esmės nieko nepadarė, 
kad tuo metu Rusija grąžintų indėlius, o 
pasirinko lengviausiąjj kelią - žmonių 
apgaulės kelią, kviesdama indėlininkus 
neimti pinigų iš taupom ųjų kasų. Beje, 
supirkdama gyvulius iš gyventojų ir 
neturėdama realių išteklių, G. Vagnoriaus 
Vyriausybė taip pat ragino gyventojus 
neatsiimti pinigų iš taupomųjų kasų. Buvo 
žadama jvedant nacionalinę valiutą visus 
šiuos indėlius pakeisti palankesniu kursu.

G. Vagnoriaus Vyriausybės progra
moje, kurią 1991 m. birželio 13 d. aprobavo 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
(nutarimą šiuo klausim u pasirašė 
dabartinis Tėvynės Sąjungos pirmininkas 
V. Landsbergis), buvo jsipareigota 
taupomosiose kasose esančius gyventojų 
indėlius apsaugoti nuo in fliacijos: 
"Priskaičiuojant indėliams palūkanas, 
numatoma jas padidinti oficiaJiai patvirtintu 
infliacijos dydžiu (procentais) per palūkaių 
priskaičiavimo periodą". Beje, kaip tik 
dėl G. Vagnoriaus Vyriausybės vykdytos 
neteisingos ekonomikos politikos mūsų 
šalj užgriuvo pati didžiausia infliacijos 
banga, atskirais mėnesiais viršijanti 50 
proc. lygį. O nesudarius gyventojams 
galimybių atsiimti indėlius, ir jvyko 
didžiausias jų  nuvertėjimas. Todėl 
suprantama, kodėl, būdam i visiškai 
atsakingi už gyventojų indėlių išdavimo 
apribo jim ąirv is išką jų  nuvertinimą, buvę 
aukščiausieji Lietuvos Respublikos 
pareigūnai - V. Landsbergis ir G. Vagnorius 
- dabar pasirinko tokj amoralios politikos 
kelią, drjsta ir bando iš šios problemos 
susikrauti sau politinj kapitalą.

Tęsinys kitam e num eryje
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Ar melo ir iškraipytų faktų 
mašina gali pakenkti 

referendumui?

INTERVIU SU TĖVYNĖS 
SĄJUNGOS (LIETUVOS 
KONSERVATORIŲ) ŠIAULIŲ 
SKYRIAUS SEKRETORIUMI 
ZIGMU JASU

Koresp. Ka ip žin ia, Tėvynės 
Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 
renka parašus dėl referendumo 
p a s k e lb im o  e k o n o m in ia is  Ir 
te is ė tv a rk o s  k la u s im a is . 
Redakcijo je skam ba telefonai. 
Skaitytojai te iraujasi, kur galim a 
pasirašyti, s iū lo, pataria... Kokia  
padėtis Š iauliuose? Ar viskas  
sklandu?

Z. Jasas. Taigi kaip visos Lietuvos, 
taip ir Šiaulių miesto konservatoriai 
aktyviai renka parašus. Tiesa, pirmoji 
šios akcijos savaitė buvo paaukota 
organizaciniam darbui. Siekdami, kad 
žmonės nepasirašinėtų aklai", 
"Aušros alėjoje" išspausdinome 
referendumo projektą ir išsiuntėme 
visiems aplinkiniams rajonams. Be 
to, laikraščius su referendumo 
projeklu išdalinome Šiaulių miesto 
konservatoriams ir m um s iš širdies 
talkinantiems krikščionių demokratų 
partijos, tremtinių sąjungos bei 
sąjūdžio atstovams. Mūsų žmonės 
nusprendė, kad būtina paaiškinti šio 
referendumo tikslus, todėl lankosi 
pas gyventojus. Tiems, kurie nori 
išanalizuoti parengtą projektą parašų 
rinkėjai palieka laikraštj su jame 
atspausdintu m inėtu projektu. Pats 
parašų rinkimas Šiauliuose prasidėjo 
gegužės pradžioje. Per pirmąją 
savaitę pasirašė daugiau nei šeši 
tūkstančiai mūsų miesto gyventojų.

K o re sp . M a n y č ia u , kad  
rezultatas geras?

Z. Jasas. Taip. Iš tikrųjų rezultatas 
daug geresnis, nei tikė jom e.

Šiauliuose iš dešimties vidutiniškai 
sutiktų žmonių 7-8 pasirašo po 
minėtuoju tekstu. Galima padaryti 
išvadą, kad žmonės nori, kad 
socialinis teisingumas bei teisėtvarka 
būtų atstatyta. Visa tai teikia vilties, 
kad žmonės pradeda suvokti, jog 
savo  bendra is  ve iksm ais 
savivaliaujančią valdininkiją gali 
p rive rs ti ta rn au ti v isuom enės 
in teresam s, o  ne m afijinėm s 
struktūroms.

Koresp. Sakote, kad yra vilties  
m ūsų g y v e n im ą  p a d a ry ti 
žm og iške sn i, ta č ia u  d ide lio  
optim izm o Jūsų ve ide nematau. 
O gal aš klystu?

Z. Jasas. Visą gyvenimą buvau 
dideliu optimistu. Juo, matyt, ir liksiu. 
Tačiau tikru optim istu būti jau 
nebe le idžia  p e rgyven ti mūsų 
valstybingumo atstatymo metai. Jūs 
ir pati matote, kad visuomenė mėtosi 
nuo vieno kraštutinumo j kitą, 
sakyčiau, paky la  j o lim p ines 
aukštumas, o paskui krenta j  purvą. 
Nežinau, gal tai buvo neišvengiama... 
P r is im in k im e .. Paskelbėm e 
nep rik lausom ybę , atla ikėm e 
ekonominę blokadą, šiurkščią fizinę 
jėgą, gana šaltą Vakarų pasaulio 
laikyseną. Profesorius Vytautas 
Landsbergis sunkiai suvokiamu būdu 
sugebėjo atvesti mūsų tautą iki 
pasaulinio mūsų nepriklausomos 
valstybės pripažinimo. O mes, 
lietuviai... Nesugebėjome atsilaikyti 
prieš buvusiųjų komunistų bei KGB 
paleistą melo bei šmeižto mašiną,

sutrypėme, apspjaudėme savo vadus 
ir puolėme buvusiems, tačiau, 
sakyčiau, net nepasitraukusiems nuo 
valdymo svertų vadovams po kojų. 
Aišku, tik dabar mes turime galimybę 
teis ingai vertinti gerbiamo G. 
Vagnoriaus ir pono A. Šleževičiaus 
veiksmus. Pensininkai, ir ne tik jie, 
gerai prisimeną kad, G. Vagnoriui 
būnant premjeru, nors ir sunkoka 
buvo , tač iau  v isg i žm onės 
sugebėdavo ir už butą, kitas 
komunalines paslaugas susimokėti, 
ir dar vieną kitą "vagnorėlj”  juodai 
dienai pasidėti. Darbininkai gerai 
atsimeną kad, G. Vagnoriui pradėjus 
įgyvendinti numatytas ekonomines 
reformas, vadovai buvo verčiami 
mažini i išpūstą valdymo aparatą.. O 
dabar? š ta i Pavenčių cukraus 
fabrikas... Kiek ten tarnautojų! O 
dafbininkus varė lauk. Taigi su manimi 
tikriausia sutinkate, kad dabar viskas 
daroma atvirkščiai. Ne tik Pavenčių 
cukraus fabrike darbininkai buvo 
vejami lauk,.. O kiek mokama 
paprastam  darbo  žm ogui? 
D ažn iausia i tiek, kad anas 
neapsikentęs pats išeina. O tuomet 
nereikia jiems mokėti net išeitinės 
pašalpos. Arba štai pensininkui 
pragyventi skiriam a tiek, kad, 
užsimokėjus už butą, lieka tik tiek, 
kiek skiriama kalėjimuose sėdintiems 
pamaitinti. Ar ne graudu? Ar 
nesityčiojama iš žmonių?

Koresp. Deja, prem jero ar kitų 
dabartinės va ldž ios vyrų žmonos 
vartosi ta rs i Inkstas taukuose. 
Manyčiau, kad dabar žm onės Jau 
gali palyg in ti Ir pas irinkti geresni 
variantą: m aitin tis ekskom unlstų  
melagingais pažadais ar sąžiningu 
ir  doru darbu savo valkam s kurti 
geresnę a te it [? Ir v isg i žm onės gal 
ry š is  u žd ė ti t ra m d o m u o s iu s  
m arškinius juos valdantiem s?

Z. Jasas. Taip turėtų būti, nes taip 
yra šalyse, kuriose demokratija ir 
teisėtumas - pagrindiniai valstybės 
ramsčiai. Mes neturėtume užmiršti 
pas mus dar egzistuojančios melo ir 
iškreiptų faktų skleidimo mašinos, 
kuri dabar pradėjo dar labiau suktis. 
Todėl truputį neramu, ar žmonės 
sugebės atsilaikyti prieš pragaištingą 
jos veikimą. Vos tik užregistravus 
iniciatyvinę grupę parašų rinkimui 
dėl minėtojo referendumo surengimo, 
prasidėio antiagitacinė veikla, j areną 
"išvedant" vis disesnio ir didesnio

ka lib ro  ve ikė jus. O gegužės 
vienuoliktąją j šj darbą įsijungė net 
pats Prezidentas A. Brazauskas. Anot 
jo, konservatorių žingsniai veda šalj 
j pražūtį. Kodėl taip mano? Mat turjs 
didžiulę ekonominės veiklos patirtį ir 
žinąs, kad, indeksavus indėlius, kainos 
pašoksiančios dešimtis kartų ir 
žmonės pulsią atsiimti savo santaupų. 
Manyčiau, kad ir pats Prezidentas 
supranta, jog žmonėms porina 
mistinės realybės šydu apgaubtus 
žodžius. Kodėl tuomet juos sako? 
Jo Ekselencija juk puikiai žino, kad 
net dabar dauguma žmonių kiekveną 
atliekamą centą stengiasi padėti j 
banką! Gaila, nes mūsų Prezidento 
žodžiai - toii nuo realaus gyvenimo. 
Pono Prezidento pranašystės labai 
jau panašios j jo buvusių kolegų pagal 
partinę liniją draugų V. Sakalausko ir 
K  Prunskienės postringavimus. 
Pirmasis pranašavo, kad Lietuva be 
TSRS galės pragyventi tik dvi su puse 
dienos, o "gintarinė" ledi teigė, kad 
gerbiam o profesoriaus Vytauto 
Landsbergio šūkis: "OMON-von!" - 
pati didžiausia nesąmonė. Šiandien 
netik OMON, bet ir sovietinės armijos 
Lietuvoje jau nėra, ir be TSRS 
gyvename jau ketvirti metai. Štai tau 
ir pranašystės! Apgaulė ir tiek.

Koresp. A r dar tebemanote, kad 
užsukto ji m elo mašina gali turėti 
įtakos referendum o pasekmėms?

Z  Jasas. Manau, kad labai didelės 
įtakos turėti jau nebegali, nes pastoviai 
tuščias skrandis verčia žmones 
mąstyti, kodėl taip yra ir ką reikėtų 
daryti, kad taip blogai nebūtų. 
Pasirodo, inercijos dėsnis galioja ne 
tik fizikoje, bet ir žmonių mąstysenoje. 
Laba i m alonu, kad žm onių , 
suprantančių, kad būtina pažaboti 
savivalę, daugėja. Vadinasi, mūsų 
visuomenė pradeda eiti teisingu keliu.

Koresp . Dauguma žm on ių  
nežino, kur būtų galima pasirašyti.

Z  Jasas. Šiuo metu galima 
pasirašyti Sąjūdžio būstinėje (Vilniaus 
153, Š iaulia i), o gegužės pabaigoje 
judriausiose miesto vietose šiauliečiai 
matys žmones su parašų rinkimo 
lapais.

Koresp. Sėkmės Jum sl Ačiū, 
kad darote, ką galite, kad mūsų  
žm onės iš lip tų iš  melo Ir purvo bei 
skurdo liūno ir, būdami laisvi, kurtų 
la im ingą savo ir  valkų ateit).

Kalbėjosi
Birutė KYBARTIENĖ

GULBIŲ EŽERO “KARALIENĖ”
Radviliškio ra jono pakrašty, 

mažame Baukų kaime gyvena 
S a lom ė ja  S k iau te rienė  
paprasta kaimo moteriškė, 
pam ėgusi meną. Jos trobos 
ram ybę  sa ug o  ange la i, 
pakrūm ėse sutūpę kiškiai, 
voveraitės, stovi kojas parietusi 
gandrų porelė, išdidžiai dairosi 
plačia rag is briedis. Sklidinoje  
kūdro je  jsikūręs visas gulbių  
pulkelis. Išrietusios ilgus kaklus, 
išskle idusios baltus sparnus ...

Kiekvienais metais Salomėja 
maišydavo cementą su smėliu, 
p irkdavo dažų ir  lipdydavo sau, 
ka im ynam s, g im in ė m s  ir  
v is iš k a i nep a ž įs ta m ie m s  
žmonėms. Visas jo s  gyvenimas 
- kūryba Kurdama j i  pailsėdavo.

N uo  m ažens p am ėgus i 
knygas , a titrū k u s i nuo  
nesibaigiančių kaim iškų darbų,

j i  skaitė Čiurlionienės, K. Binkio 
i r  kitokias knygas. Perskaitytųjų 
knygų herojus nulipdydavo iš 
m o lio . D id e lė s  sodybos  
kampeliuose įkurd ino  "Brolių  
G rim ų p a s a k ų "  h e ro jų  ■ 
grybautoją su grybų pintinėle, 
ilgu  klostytu sijonu. Nuvažiavusi 
pas g im ines/ Kauną, užėjo j  iv .  
Mykolo bažnyčią. Patiko ten 
esančios angelų skulptūros. 
P am ėg ino  p a t i n u lip dy ti. 
Pažvelgusi pro langą, moteris 
dabar visada mato savo sukurtų 
angelų susikaupusius veidus.

Salomėjos rankos ja u  ketvirti 
m eta i neb e te ik ia  gyvybės  
naujiems kūriniams - po nelauktos 
ligos paralyžius atėmė dešinę  
pusę, rankos neteko stiprumo. 
Tik iš lėto, pasiramstydama lazda, 
ape ina  sodybą, p ag lo s to  
paukščius ir  žvėriukus. Tegul

gyvena jie po medžiais, tedžiugina 
kūrėjos širdį. Baukuose j i  gimė, 
užaugo savo motinos Agotos 
S teponavič ienės sodybo je . 
M otinabuvogabi mezgėja, tėvas 
m okėjo p ad irb ti gražiausias  
roges. Iš nagingo ūkininko j i  ir 
paveldėjo norą kurti, Jaunystėje 
mokėsi Panevėžio namų ruošos 
mokykloje. Vis bėgiojo į  teatrą 
žiūrėti Čiurlionienės ‘ Pinigėlių". 
Grįžusi namo, lipdė iš gipso, 
cemento, drožė iš medžio. 
Aplinkiniai pasišaipydavo. Gerai, 
kad vyras V incas lip d y ti 
skatindavo. Taip jų  sodyboje  
apsigyveno undinės, prihcai, 
m elsvi angelai, visas "gu lb ių  
e že ra s " - b a lti p a u k š č ia i 
melsvame vandenyje žaliuojančių 
eglių paunksmėje. Tas "gu lbių  
ežeras" Salomėją to li išgarsino. 
Važiuoja žmonės iš kaimyninių

rajonų pasižiūrėti, kaip gyvena 
gulb iųežero "kara lienė"-ka im o  
moteris, sugebanti molio gabalui 
suteikti išraišką, įkvėpti gyvybę. 
Tai kas, kad jau  sunku apeiti 
vaikystės takus. Salom ėjos 
ramioje sodyboje apsigyvenusios 
pasakos primeną kad gyvenimas 
nepraėjo veltui.

Rimantas PETRIKAS 
Autoriaus nuotr.

UZPROGRA
MUOTA

PERPRODUKCIJA
Prasidėjo sėja, laukuose jau  

darbuo jasi bendrovių m echani
zatoria i, nesnaudžia Ir ūkininkai. 
Pernai buvo daug vargo, kol kaimo 
žmonės pardavė užaugintą derlių. 
Vyriausybės vyrai pažadėjo, kad 
šiemet žem dirb ia i Iš ankstožlnos, 
kokios bus Javų pardavimo kvotos 
Ar jie nemelavo? To pasiteiravome 
Radviliškio rajono Valdybos žemės 
ūkio  skyriuje. Atsakė apie šiuos 
re ik a lu s  ž in a n t is  sky r ia u s  
agronom as Stasys Grlgutavlčlus.

-Taip, javų supirkimo kvotas jau 
žinome. Rajono žemdirbiai ateinantį 
rudenj galės parduoti 12 tūkstančiu 
tonų kviečių maistui. Rugių, skirtų 
duonai, kaimo žmonės tegalės 
parduoti 1500 tonų. o  vadinamųjų 
kruopinių miežių - 6000 tonų.

Valdybos specialistai surinko 
žinias, kiek praeitą rudenj bendrove 
ir ūkininkai pasėjo žiemkenčių. 
A p y lin k ių  agrarinės tarnybos 
darbuotojai sužinojo, kokius plotus 
žemdirbiai šj pavasarį užsės miežia 
Dabarvaldybažino, kiek bendroves 
ir ūkininkai pageidautų parduoti tųj 
kruopinių miežių bei duoninių rugių 
išaiškėjo, kad ateinanti rudenj butų 
galima valstybei skirti 5772 tonas 
rugių, kas 3,8 karto viršija kvotas 
(Pasikartosiu: rugių kvota - vos 1500 

tonų). Kilogramo tikslumu esame j 
paskaičiavę, kiek galėtume parduoti 
kviečių maistui. Žemdirbiai jų n&stų 
parduoti 25690 tonų. Tai irgi 2,1 karto 
viršija valstybės nustatytas kvotas. 
Miežių, iš kurių pramonė galėtų 
pagaminti kruopų, mūsų rajono 
kaimo žmonės pageidautų parduoti 
21743 tonas, arba 3,6 karto daugeu, 
nei nori valstybė.

Supirkimo punktai nedaro su 
žemdirbiais sutarčių, nes nežino 

valstybės numatytų javų supirkimo 
kainų. Perdirbėjai negauna kredtų. 

Be to, jie sako, kad "iš  viršaus 
padiktuotos kvotos esančios per 
didelės.,, Rėkyvos grūdų sup irk im o 

punkto elevatoriuose dar tebesau
goma 13000 tonų pernykščių kviečių.

Mes gautas kvotas jau pas
kirstėme žemdirbiams. Ūkininkasar 
bendrovė 8 kiekvieno hektaro kviečių 

tegalės parduoti apie vieną toną šių 

grūdų. Pernai vien bendrovės, 
skaičiuojant pradiniu svoriu, buvo 
užauginusios 368761 cnt žiem-nių 
kviečių - 33,6 cnt Iš hektaro. Po 
pirm inio javų valymo šis vidurkis 
sumažėjo iki 30,5 cnt iš kiekvieno 
hektaro. Vadinasi, bendras derlin
gum as neblogas. Jeigu ir šiemet 
užaugs tiek pat grūdų, tai jų vėl nebus 
kur dėti. Perprodukcija Iš hektaro 
sieks dvi tonas. Kas žino, gal šie 
metai bus dar derlingesni Todėl jau 
iš anksto patariame žemdirbiams 
papildomai sudarinėti sutartis su alaus 
gamintojais ar gyvulių augintojais.

AU ŠR O S ALĖJA
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j Respublikinę Šiaulių ligoninę 
tyrimams atlikti mane, susirgusi, 
palydėjo medicinos seselės. Daug 
mąsčiau apie tą nesavanaudišką 
žmonių rūpinimąsi manimi. Juk už 
visus gražius žodžius ir linkėjimus 
paliegusiam žmogui, kai pats nieko 
nebegali, nebepa jėg i, žym ia i 
reikalingesnė konkreti pagalba.

Gydytoja R. Rezgienė tarsi geroji 
Mama, medicinos sesuo -lyg būčiau 
tikras jos brolis stengėsi padėti, 
pa lengvin ti m ano būtį, liga i 
užklupus. Gal taip ir turi būti, bet aš 
taip retai man parodomą gerumą 
visada priimu kaip dovaną, kaip 
stebuklą...

Pas kitus ligonius ateina artimieji. 
Tik prie  m ano lo vos  niekas 
nesustoja. Žingsniai - vis pro šalį ir 
pro šalj.

Kas gi mane prisimins, aplankys, 
jeigu v is i užsiėm ę kur kas 
žem iškesniais da lyka is?  Negi 
seserys ar broliai, kurie Mamos 
namą j gabalėlius būtų suplėšę 
besidalindami, jei būtų pajėgę... O 
juk kai buvome dar stiprūs ir 
linksmi,visi sulėkdavo j kaimą 
gimtadienių, švenčių švęsti. Ir dar 
laukdavo, kad dešros kelionėn 
l jdėtum...

Tai argi man dabar ko besitikėti 
susirgus? Ne gailestis, ne užuojauta 
artimųjų š irdyse , o  ku r kas 
konkretesni materialūs dalykai.

Todėl akys vis krypsta j žmones, 
kuriems aš lyg ir svetimas turėčiau 
būti. Argi iš svetimo galėjau ko nors 
reikalauti ir laukti? O atsitiko taip, kad 
medicinos darbuotojai man tapo 
artimesni už gim ines. Nes aš 
ligoninėse dažnas svečias.

j Aukštelkės pensionatą su 
koncertu b uvo  a tvaž iavus ios  
samarietės. P ris im enu, viena 
moteris pasakė: “ Iškęskime viską - ir 
nuoskaudas, ir jžeidimą. Bažnyčia 
sako: atleiskime savo artimam..."

Deja, aš neturiu kam atleisti. Nes 
neturiu nei brolio, nei sesers. Tik 
žiūriu j medikų geras rankas ir akis, 
nes nuo jų  vienų bepriklauso, ar dar 
kiek palengvės m ano gyvenimas ir 
ar dar būsiu laimingas.

A le k s a s  B IČ K U S
AukStelkė

Ž iū rė d a m a  j p o p u lia r io s  
aktorės fo tog ra fiją , n e  v ie na  
atsidūsta: “O, kad aš būčiau tokia 
graži ir pa tra u k li..."  S va rb ia u s ia  - 
surasti savo g yve n im o  stilių , o, 
kaip sako prancūzai, “ kad bū tum  

'graži, re ik ia  da u g  ke n tė ti. .."  Ir ne 
veltui! Pasižiūrėkime, koks žym ių  
artistų , s p o r t in in k ų ,  k in o  
žvaigždžių s tilius...

Ledi D iana . Ž av io ji a n g lų  
princo Č arlzo  žm ona , rū p in 
damasi figū ra  ir sve ika ta , n e b e 
valgo savo m ė g s ta m ų  pa tie ka lų  

pupelių tom atų padaže. Lengvai 
užkandusi, ji pa ky la  n u o  s ta lo  su 
bado jausm u, ku ris  m u m s  ga l 
dar ir nepažjs tam as. B ijo d a m a  
Priaugti svorio, Led i D ia n a  va ig o  
tengvą m aistą, n e g e ria  vyno , 
sportuoja, p lauk io ja  base ine .

Pa tris lja  K aas. Š i p o p u lia ri 
dainininkė g yven a  še š ta ja m e  

ukšte ir visada lipa laiptais; tiesa, 
0 ten nėra. Kas d a r?  J i re ta i 
rikosi kavinėse ir resto ranuose, 

r»? ,Sn prirūkyta , o  ta i ke n k ia  
a'so s tygom s ir oda i. M a d m u - 

ZL ne9eria ir ne rūko . J i n e ž in o  
"anchuanos skonio. "Tok ie  d a ly

N a srė nu o se  pam inė ta  s p a u d o s  
a tg a v im o  90 m e tų  s u k a k tis .

Saulėtą gegužės septintąją visa 
Lietuva šventė lietuviškojo rašto 
atgavimo 90-ąsias metines. Labai 
norėjosi tądien būti Kaune, Kauno 
muziejaus sodelyje, kur knygnešių 
ainių draugijos pastangomis buvo 
atkurta ir atidengta P. Rimšos "Vargo 
mokykla" ir sienelė su iškaltomis 
knygnešių pavardėmis - šalto 
žalvario paminklas paprastiems 
karštų širdžių ir taurių sielų kaimo 
serm ėgiam s, ' kurių 
pasišventim o ir ištvermės' 
nepalaužė žiauriausi caro 
persekiojimai. Tik ar būtų buvę 
reikalingi Lietuvai knygnešiai ir 
vargo mokyklos, jei nebūtų buvę 
Motiejaus Valančiaus, kuris 
išmokė tautą rašto, atkaklumo ir 
paruošė didžiajam pasipriešinimui. 
Kaip rašo prof. A. Vaitiekūnienė, 
"...jdavė lietuviui knygą j rankas. Jis 
iš pamokymų padarė meną jo kūriniai 
tapo lietuvių literatūrai moralumo ir 
dvasinės sveikatos mokykla.”

Dėl to tądien Nasrėnuose, M. 
Valančiaus gimtinėje, muziejaus 
direktoriaus Algirdo Cesnos iniciatyva 
įvyko gal net svarbesnė negu Kaune 
šventė - M. Valančiaus raštų skaitymo 
konkurso nugalėto jų sąskrydis. 
Pastatytas gyvasis paminklas ir 
knygnešių šventai gadynei, ir jo s  
jkvėpėjui vyskupui Motiejui Valančiui. 
Atvyko svečių iš Kėdainių, Palangos, 
Kretingos, o 'iš  pačių Šiaulių - net 
pilnas autobusas mūsų konkurso 
laureatų, valančiukų, '"C iū tu lio "  
ansambliečių su savo mokytojomis.

Broniaus kambarys. Įeina Papokšlis.
BRO NIUS. Ko toks  rūškanas, 

brolau?
PAPOKŠLIS. Kur nebūsiu- kybau 

ant plauko!
BRONIUS. Ant ko?! Juodo, balto, 

praplikusio?
PAPOKŠLIS. Perkeltine prasme. O 

jei tiesiogiai, tai drebu dėl savo darbo 
vietos.

BRONIUS. Būta ko...
PAPOKŠLIS (mėgdžioja). “ Buto ko!" 

Elektrikas - visur elektrikas, o kur tu 
statybose tekin im o stakles matei? 
Specialybė mano tai ne statybinė!

BRONIUS. Betjvairiadarbiututaigali 
būti?!

PAPOKŠLIS. Kuo?!
BRONIUS. Na, tavo darbo knygelėj 

jdarbindami ar ne taip užrašė - “ priniat 
raznorabočim"? Ar nepadirbsi - kur 
šiukšles išneši, kur žemes palyginsi?

PAPOKŠLIS. Užtat kad ne! "Priniat

ka i m a n ę s  pa p ra sč ia u s ia i n e d o 
m in a ", - tv ir tin a  Patrisija.

D že in  Fondą. Ji pasakoja, kad 
va ikys tė je  ja i b ū d a vo  net “ p e rs i
v a lg y m o  p r ie p u o lia i" . Iš p radž ių  
ji ko vo jo  viena , pa sku i suga lvo jo  
populiarią ją  aerobiką, kurios dėka 
Džein figū ra  - b e  priekaištų. Džein

Gyvas, melodingas, dažniausiai 
žemaitiškas žodis pynėsi su dar 
m elodingesnėm is Kūlupėnų ir 
"Ciūtulio" etnografinių ansamblių 
dainomis.

Vaidilos rūbais ir kauke pasipuošęs 
liaudies menininkas drožinėtojas M. 
Pučkorius, mokytoja - kraštotyrininkė 
E. Ravickienė, poetė M. 
Kudarauskaitė prisiminė garbingą

praeitį, M- Valančiaus giminės likimą, 
knygnešių žygius, tris mėnesius 
trukusį tikėjimo ir tautinės sąmonės 
bastiono - Kęstaičių bažnyčios 
gynimą (1886 m.), Kražių skerdynes. 
Vyskupas daugiau kaip prieš 
dešimtmetį numatė caro ruošiamus 
žiaurumus ir Tilžėje leidžiamose 
knygelėse rašė, kaip dera lietuviams 
elgtis: "M asko liam s bažnyčias 
atimant, katalikai turi ne vien šiaip 
jau vyresnybės melsti, kad to 
nedarytų, bet dar turi susibėgti visos 
parap ijos  žm onės, vyrišk i ir 
moteriškos, vakarčiu nešinos. Turi 
pripildyti, apgulti bažnyčią ir neleisti 
maskolių prie Dievo namų. Pačioje 
bažnyčioje turi naktavoti ir su ašaromis 
giedodami turi melsti Viešpaties, idant 
gelbėtų savo šventą bažnyčią... Jei 
kurj žmogų maskoliai muštų, kapotų,

kamenščikom" - mūrininku. O aš tik 
mūrininkų dainą moku - "Ant kalno 
mūrai!"

BRONIUS. Tai ko taip aukštai šokai?
PAPOKŠLIS (vėlei mėgdžioja). 

"Š o k a i!"  Je igu  tik  m ūrin inkus 
priim inėjo! Išgirdau kridoriuje prie 
kadrų skyriaus: "Žiemą gal rimto darbo 
nebus - j šiūpelį pasirėmę pastovėsit". 
Pastovėjau kaip tikras mūrininkas - iki 
pietų vienon pusėn, po pietų - kiton 
pasirėmęs. Kartkartėm tuos tavo 
vadinamus jvairiadarbius darbus 
atlikdavom. Bet pavasarį prasidės rimti 
darbai! Išljs yla iš maišo!

BRONIUS. Tik be panikos! Pavasarį 
nauji frontai atsidaro...

PAPOKŠLIS. Kokie “ frontai”? Karas 
prasidės? Rytų, Vakarų frontai? Karo 
propaganda, žinok, draudžiama!

BRONIUS. Statybiniai frontai, asile. 
Nauji darbai, kitaip tariant. Pavyzdžiui, 
gerbūvio...

visai negeria alkoholio, valgo m a
žai, kiekvieną dieną po 2 valandas 
sp o rtu o ja , važ inė ja  dviračiu.

E liz a b e th  T e ilo r . Buvo laikai, 
kai ji, būdam a 165 cm  ūgio, svėrė 
82  kg. Ir v is  dė lto , sukau pus i 
v isą  valią , ji s u g e b ė jo  num esti 
2 8  kg ir d a b a r v isą la ik  s teb i savo

čaižytų su bizūnais, vis tai turi 
iškentėti” . Ar ne iš čia mūsųSąjūdžio 
ištakos, parlamento atkaklaus gynimo 
šaknys, tikėjimas, kad galybė - 
vienybėje. Tas tikėjimas - ore ir širdyse. 
Ir pasididžiavimas savo žmonėmis: 
“Turime savus pinigus: ant jų beveik 
vieni žemaičiai!"

Visus sužavėjo jaunieji Kūlupėnų 
skaitovai, na, ir mūsiškis abiturientas 

D. Staponkus, kurj reiklūs 
žemaičiai išrinko šauniausiu M. 
Valančiaus anūku.

Išs isk irs tėm e  m aloniai 
pavargę, bet labai praturtėję, 
susitarę rudenj vėl susitikti 
Nasrėnusoe ir artėjančiai M. 
Valančiaus gim imo 200 metų 
sukakčiai ten pasodinti 200 
ąžuolų. Kad žalieji jų lapai 

sugertų Lietuvą apgaubusį alkoholio 
tvaiką, o  jų  šaknyse - upeliais 
srūvančias nekaltas alkoholikų žmonų 
ir vaikų ašaras bei jų ' pačių 
beprasmiškai liejamą kraują.

Ir dar. Atrodo, kad M. Valančiaus 
raštų skaitymo idėja plėsis ir įžymiosios 
sukakties išvakarėse apims visą 
Lietuvą. Tačiau M. Valančiaus raštų 
išleista nepaprastai mažai, jų nedaug 
beišlikę, todėl, pasitinkant M. 
Valančiaus 200-ąsias gimimo metines, 
būtina pirmiausia išleisti visus Didžiojo 
Ganytojo raštus, j kuriuos turi įeiti ir 
"Žemaičių vyskupystė", ir “ Šventųjų 
gyvenimo'aprašymai” , ir"Blaivysteš 
gromatos"...

A lb e rta s  G R IG A N A V IČ IU S

PAPOKŠLIS. Ger...būvio?
BRONIUS. Na, aplinkos tvarkymo 

darbai paprastai taip vadinami.
PAPO K ŠLIS . Iš kur toks 

sutrumpinimas - iš "gerbk būvį" ar 
"gerink būvj"?

BRONIUS. Ko tu elektriko tokių 
dalykų klausi? Kalbininko klausk. To, 
kuris moka kelią, žino žodj!

PAPOKŠLIS. Ką tie gerbūviečiai 
daro - žolytes, vejeles sodina?

BRONIUS. Ne, tą  daro, rodos, 
apže ld in im as. O gerbūv ieč ia i 
šaligatvius tiesia. Darbas paprastas, 
sugebėsi. Pražykis: gerbt būvj, sakyk, 
noriu.

PAPOKŠLIS. Iš bado šuo... Reiks 
prašytis. Rekomenduosi Kukanauzai?

BRONIUS. Užtarsiu žodj, nebijok.
PAPOKŠLIS. O nuo vokiečių jokių 

žinių?
BRONIUS. Jokių. Gal ne sezonas 

pas juos dar.

Ž ilv in a s  S K A Č K A U S K A S

svorį, likdam a  lie kn a  ir jauna.
M a d o n a . J i v a lg o  d a u g  ryž ių  

su  daržovėm is , ge ria  vanden į, 
įva irias su ltis . D aug m iega. T ik 
a ts ikė lus i, v a la n d ą  tren iruo ja s i 
sp o rto  sa lė je ; p o  to  - lengvi 
pusryč ia i. T ru m p a i pailsė jusi, 
M ad o n a  b ė g a  15 km. D a in in inkė 
didžiuojasi, kad niekada nevartojo 
na rko tikų  nei m igdo m ų jų .

p a re n g ė  
V id a  S IM O N A IT IE N Ė

KAD BUTUM GRAŽI

GYVASIS 
PAMINKLAS

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes

PAPOKŠLIS IR KITI

r "

Ant drebulės 
kelmo

Mamo mamai kitos išeities 
nebuvo: kai man sukako septyneri, 
mane atidavė... ne j mokyklą, bet 
ūkininkui. Šis nužvelgė mus ir 
paklausė: "Ganyti reikės miške. 
Ar nebijosi?" "Aš kasdien miške 
renku žabus - kitaip neturėtume 
kuo bulvių išsivirti", - atsakiau.

Taip prasidėjo mano vaiksytės 
prasmingasis laikotarpis. Drauge 
su manimi galvijus ganė ir kitų 
ūkininkų vaikai. Jie ir buvo mano 
pirmieji mokytojai. Vietoj tušinuko 
• smailiai nudrožta eglės šakelė, 
o sąsiuvinis - drebules kelmas, 
dailiai m iško kirtėjų nupjautas. 
Ypač gera būdavo ant jo  rašyti po 
lietaus.

Tačiau tik viena tokia laiminga 
vasara ir tebuvo... Ja prasidėjo ir 
pasibaigė mano mokslas. Kai 
ūgtelėjau, našlaičio gyvenimas ir 
napabaigiami darbai užgriuvo visu 
sunkumu...

O rašyti pamėgau visam 
gyvenimui. Aš suprantu, kad 
n iekada nebepasivys iu  tų  
p raė jus ių  m etų ir p irm yn 
nužygiavusių po sėkmingesne 
žva igžde  g im us ių  savo
bendraamžių, bet džiaugiuosi, kad 
nors tokią laimę man skyrė likimas 
- vieną laimingą savo vaikystės 
vasarą pasimokyti žalojoje “kiškių 
m okykloje".

Man smagu, kad nors šiek tiek 
savo alkaną dvasią galiu pamaitinti 
tuo. ko tada vaikstėje išmokau. 
Taigi rašau - daugiausia sau, 
dažniausiai - j stalčių, nes pyksta 
ir šaiposi iš manęs žmona, iki šiol 
nesu p ra tus i to  m ano 
nepasotinamo noro - rašyti. O 
man širdis atsigauna.

Bandžiau netgi eiliuoti. Vieną 
posm ą išd rįsau  pas iū ly ti 
skaytojams.

M a n o  m a m a i b e  g a lo  re ik ė jo  
m a n ę s  ■

M a ž o , l ie s o ,  ž v it ra u s ,  
la ib a k o jo ...

G a l d ė l to  aš l ig  š io le i 
d a in u o ju  da inas ,

O  i r  saulės k itiem s ne už stoju.
L e o n a s  

D O B R O V O LS K IS
Š ia u lia i

Gal vėl ateis 
Mama

Motinos dieną pamerkiau j 
vazelę keturis žiedus. Ir, kaip 
nekeista, naktj prisisapnavo Mama 
Ji buvo tokia graži! Taip gera buvo 
pajusti jos rūpestj ir šilumą!

Mamos vardo dieną aš vėl 
pamerksiu gėlių. Gal dar kartą 
ateis ii, vienintelė ir nepakartojamą 
ir paniūrės j mane savo geromis 
akimis? Gal supras, kaip man 
dabar nelengva be jos globos, 
kaip nuolat trūksta jos rūpestingų 
rankų.

Ne per seniausiai gulėjau 
ligoninėje. Maloniai nustebau, 
patyręs daug dėm esio  iš 
Aukštelkės pensionato gydytojo, 
medicinos seselių, iš vairuotojo 
Igno Petrausko. Man, svetimam, 
pava rgusiam  žm ogui, jie 
nepagailėjo §avo širdies šilumos. 
Ačiū Jums, ŽMONĖS.

O artimieji mane pamiršo... Gal 
džiaugiasi, manimi, nebejaunu ir 
nebestipriu, atsikratę?

Tik Mama, tokia graži ir jauna, 
ateina j mano sapnus. Tik ji viena 
nepavarpdama nuolat stebi mano 
dienas šiame pasaulyje iš anapus.

A le k s a s  B IČ K U S
A u k š te lk ė

Si

A llS R O S  ALĖJA
t e —
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ponioms ir 
panelėms

f /s
GRIKIAI

Kodėl šias kruopas laip vertina 
d ie to lo g a i?  Kodėl jo s  
rekom enduotinos diabetikams, 
ligoniams, vaikams ir seneliams? Ar 
tai darom a dėl mados?

G rik ia i - vienas iš nedaugelio 
augalinių produktų, kuriuose yra daug 
magnio, o vitaminas P gaunamas 
perdirbant grikių žiedus. Jau vien dėl 
šių dviejų medžiagų grikius vertėtų 
valgyti.

Paskrudinti (tik neperdeginti) grikiai 
yra vertingiausi. Beje, ir kitas kruopas 
reikėtų pakaitinti ant keptuvės, o tik 
po to  virti.

Grikių derlingumas neprilygsta javų 
derlingumui. Užtat dabar grikiai tapo 
reta ir netokia jau pigia preke.

Kaip virti grikius? Paskrudintas 
kruopas nuplauname, verdame ipylę 
maždaug dvigubai daugiau vandens 
negu grikių. Kai vanduo užverda ugnį 
visai sumažiname ir uždengtame 
puode verdame maždaug 15 min. 
Bet kdSė bus vertingesnė, jeigu, pavirę 
4-5 minutes, puodą nukaisime ir, 
apvynioję laikraščiu, pakišime po 
pagalve. Per 15-20 minučių kruopos 
sušus ir  košė nebus sulipusi bei 
vandeninga.

Po pagalve gafme kaišioti bet kokią 
pradėtą virti košę ar sriubą. Tik 
nukeliant nuo ugnies negalima 
atidengti puodo ir išleisti garų. 

SĖLENOS
Jeigu galime pasitikti, kokią duoną 

valgyti, pirmenybę reikėtų teikti juodai 
bei sėlenų duonai. Kodėl?

Sėlenos sudaro sąlygas daugintis 
naudingai žarnyno mikroflorai, o ji 
savo ruožtu sintezuoja vitaminus, 
gerina virškinimą

Sėlenos apsaugos nuo vidurių 
užkietėjimo ir nuo nepageidaujamo 
viduriavimo. Tai padeda išvengti įvairių 
virškinimo organų ligų (taip pat ir 
vėžio).

Sėlenos apsaugo ir tulžies pūslę 
nuo akmenų, jos padeda mažinti 
cholesterino kiekj kraujyje.

L inkus iem s tuk ti žm onėm s, 
negalintiems įveikti savo apetito, 
sėlenos padeda suliesėti, nes jos 
‘ apgauna’ skrandi - pripildo j, suteikia 
sotum o pojūtj, bet yra nekaloringos

Jeigu yra galimybė gauti sėlenų, 
per parą pakanka jų suvartoti 3 
arbatinius šaukštelius (be kaupo). 
Sveikiausios yra kviečių sėlenos. 
Mūsų malūnai nėra sterilūs, todėl iš 
sėlenų reikia pašalinti kenksmingas 
bakterijas. Pakaitiname jas maždaug 
90 laipsnių C temperatūroje ne mažiau 
kaip 15 min. (galima ir keptuvėje - 
sėlenas maišome, kol taps auksinio 
geltonuao).

Jeigu sėlenas vartojame, kad 
nestorėtume, jas reikia valgyti prieš 
valgj. Saldinti jų negalima, nes cukrus 
naikina sėleną.

G ero apetito!

ponia JADVYGA

Atkelta iš 1 p,
Išsiplėtė Kelmės krašto muziejus, 

kuris nuo seno buvo įsikūręs Kelmės 
dvaro pri/ill a  klasicistinis stilius) rūmų 
antrajame aukšte, o dabar užimąs 
visą pastatą. Jo eksponatai pasakoja 
č ionykščių žm onių Istoriją nuo 
seniausiųjų laikų iki mūsų dienų.

Atgimus Lietuvai, deramai buvo 
pagerbtas V. Putvinskio atminimas. 
Kadangi Šilo Pavėžupio rūmai yra 
sudegę, Bkspoziciįa buvo atidaryta 
naujajame name Laikšės gyvenvietėje.

Š iau lių  ra joną  nau jovėm is 
pradžiugino Gruzdžiai. Pernai šiame 
m ieste ly je  surem ontuotam e

bibliotekos pastato antrajame aukšte 
jkurta Gruzdžiuose gimusio žymaus 
baltarusių dailininko Anatolijaus 
Tyčinos paveikslų galerija. Beje, tai

muziejus. Didžiausias jo turtas • 
rašytojo memorialiniai daiktai.

Tarptautinės muziejų dienos proga 
nepamirškime ir Šiaulių muziejų. Čia

VIENI SUNYKO,
KITI PRATURTĖJO

ne pirmasis jdomesnis muziejus 
šiame kukliame rajono kampe. 1980 
m. A. Griciaus vidurinėje mokykloje 
jkurtas visuomeninis kraštotyros

apsilankęs, kiekvieną kartą atrasi ką 
nors naujo. Noriu padėkoti Šiaulių 
“Aušros" muziejaus direktoriaus 
pavaduotojai p. Viktorijai Lozaitienei,

sutikusiai papasakoti apie muziejų 
gyvenimo naujoves Šiaulių krašte.

Viename straipsnyje nejmanoma 
suminėti visų Šiaulių krašto muziejų, 
ypač v isuom en in ių . Per 
paskutiniuosius metus vieni sunyko, 
kiti praturtėjo. Tačiau jų globėjų įdėtas 
triūsas niekada nenueis niekais 
vėsios, gilia senove arba jaudinančiais 
prisiminimais dvelkiančios muziejų 
salės buvo ir liks lankytojų atmintyje 
O jeigu perskaitę straipsnj pajutote, 
kad galite pasakyti ką nors naujo 
negirdėto, parašykite mūsų laikraščiui

Vilija DAUNYTĖ

Pirmuosiuose “Aušros”  muziejaus rūmuose 
(Aušros ai. 47) •

Laimos Jasiūnienės tekstilės paroda. 
Antruosiuose “Aušros” muziejaus rūmuose 

(Vytauto g. 89) - paroda “ Pinigai Lietuvoje” .

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 form os  -  įvairios.
Telef. Radviliškyje (8 292) 53269  

nuo 9 iki 11 val.

PARDUODAMAS
kolektyvinis sodas su nameliu. 

Teirautis telefonu 32138.

DĖMESIO!
Gegužės 19-ąją dieną, ketvirtadienj, 16 val., 

Kuršėnuose prie merijos įvyks piketas. 
Reikalausime teisingumo, darbo, duonos. 

Kuršėnų darbininkų sąjunga

TELEVC3JOS
PROGRAMA

Antradienis, gegužės 17 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 8.40 Žinios.

9.10 Sveika, Prancūzija. 9.40 
Videofilmas "Giminės” . 9 s. 18.00; 18.10; 
18.40 Žinios. 18.50 Programa vaikams.
19.30 Krikščionio žodis. 19.50 TV 
anonsas. 19.55 Dok. f. 20.25 
Senamiesčio minklės. 21.00 Panorama.
21.35 Videofilmas "Giminės". 10 s. 22.25 
Disputas Vilniaus universitete. 23.05 
“ Burda Moden". 23.45 Vakaro žinios, 
0.05 Country vakarėlis.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30; 9.30; 

16.00; 19.20; 21.30; 23.30 Anglų k. 
pamokėlės. 7.33 Žinios. 9.00 Filmas 
“ Budinti vaistinė". 37 s. 10.00 Ryto 
žurnalas. 11.30 Muzikos instrumentai.
12.00 Praeities dainos. 13.00 CNN 
naujienos. 13.30 CNN verslo naujienos.
14.00 Maistas ir vynas. 14.30 Atostogos 
rojuje. 15.00 Sportas poilsiui. 16.03 
Muzika. 17.20 Animaciniai f. 17.55 
Gegužinės pamaldos. 18.30 TV serialas 
“ B ud in ti v a is tin ė " . 37 s. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Bioterapija. 2 d.
19.35 Filmas "Santa Barbara". 318 s. 
20.25 Vitrina, 20.30 Žinios. 20.35 CNN 
naujienos. 21.05 Muzika. 21.33 Dok. f.
21.55 Muzika. 22.00 Filmas "Priemiesčio 
smogikas". 23.35 Muzika.

OSTANKINO TV
17.50 Filmas "Skilimas". 4 s. 18.45 Iš 

pirmų rankų. 18.55 Tema, 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos. 
20.45 Bomond. 21.00 Filmas "Būrys".
22.55 Naujienos. 23.05 Daina-94. 23.50 
Spaudos ekspresas.

Trečiadienis, gegužės 18 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 8.40; Žinios.

9.10 Videofilmas "Giminės". 10 serija. 
18.00; 18.10 Žinios. 18.40 Programa 
vaikams. 19.00 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Lietuva-Suomija. 
Pertraukoje • Žinios. 20.30 Kanadiečių 
serialas “ šuns namas". 12 serija. 21.00 
Panorama. 21.35 V ideofilm as 
“ Giminės". 11 serija. 22.25 Krantas.
23.30 Vakaro žinios. 23.50 Italijos trileris 
"Sensacija". 2 dalis,

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30; 9.35; 

16.00; 19.20; 21.30; 23.30 Anglų k. 
pamokėlės. 7.33 Žinios. 7.40 Muzika. 
8.45 Filmas “Santa Barbara". 318s. 9.40 
Muzika. 10.05 Ryto žurnalas. 11.15 
Laiškai. 12.00 Bi uns to Hus. 12.45 
Muzika. 13.00 CNN naujienos. 13.30 
CNN verslo naujienos. 14.00 Maistas ir 
vynas. 14.30 Atostogos rojuje. 15.00 
Sportas poilsiui. 16.03 Muzika. 17.20 
Animaciniai f. 17.55 Jurbarko TV 
programa.19.00 Futbolas. Maskvos 
“ D inam o" - "T o rp e d o ". 19.50 
Bioterapija. 3 d. 20.05 Filmas "Santa 
Barbara". 319 s. 20.55 Vitrina. 21.00 
Žinios. 21.05 CNN naujienos. 21.33 
Laisvas žodis. 22.00 Filmas "Manekenė 
juda". 23.35 Muzika.

OSTANKINO TV
18.00 Filmas "Skilimas". 5 s. 18.55 

Nauji žmonės. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.45 
Rusijos muziejų Paryžiaus pavasaris.
21.05 Futbolas. Ispanijos "Barselona" - 
Italijos "Milanas". Pertraukoje - 21.55 
Naujienos. 23.15 Naujienos. 23,25 
Akademija. 23.55 Spaudos ekspresas.

Ketvirtadienis, gegužės 19 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 8.40 Žinios. 

9.10 Videofilmas "Giminės". 11 s. 18.00; 
18.10; 18.40 Žinios. 18.50 Krepšinis. 
Europos moterų čempionatas. Lietuva- 
Kroatija. 19.30 Programa vaikams. 19.40 
Vyriausybė nutarė... 19.55 TV anonsas.
20.00 Katalikų TV studija. 20.30 "22". 
Sporto programa futbolo mėgėjams.
21.00 Panorama. 21.35 Videofilmas 
"Giminės". 12 serija. 22,20 Grįžulo 
Ratai. 23.15 Žinios. 23.35 Kanadiečių 
fantastinis serialas "Anapus tikrovės" - 
"Priešas tarp mūsų", "Beprotystė".

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30; 16.00; 

19.20; 21.30; 0.10 Anglų k. pamokėlės. 
7.33 Žinios. 7.40 Muzika. 8 45 Filmas 
"Santa Barbara". 319 s. 9.40 Muzika.
10.05 Ryto žurnalas. 11.00
Brandenburgo kraštovaizdis. 12.00 
Sonny Rolins. 12.45 Muzika. 13.00 CNN 
naujienos. 13.30 CNN verslo naujienos.

14.00 Maistas ir vynas. 14.30 Atostogos 
rojuje. 15.00 Sportas poilsiui. 16.03 
Muzika. 17.20 Gegužinės pamaldos. 
17.50 Auto- ir motosporto pasaulyje. 
18.20 Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Bioterapija. 4 d. 
19.35 Filmas "Santa Barbara". 320 s. 
20.25 Vitrina. 20.30 Žinios. 20.35 CNN 
žinios. 21.05 Muzika. 21.33 Dok. f. 21.40 
Filmas "Neužmušamasis".

OSTANKINO TV
17.55 Filmas "Skilimas". 6 s. 18.55 E. 

Gabrilovičius apie laiką ir save. 19.40 
Labanakt vaikučiai. 20.00 Naujienos. 
20.45 Loto "Milijonas", 21.15 Filmas 
"Turtuolis vargšas". 22.55 Naujienos. 
23.05 Koncertas. 23.45 Spaudos 
ekspresas.

SAT 1
Antradienis, gegužės 17 d.
15.30 F. “ Bonanza". 16.25 F. Alfas".

17.00 F. "Laiko strėlė". 18.00 Viktorina
"5x5". 18.30 Regioninė programa. 19.00 
"Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės ratas".
21.15 F. "Kalnų gydytojas". 22.15 F. 
"Sąmokslininkai". Pabaigoje - žinios.
23.15 U. Mejeris: "N esutinku!"0.10 “TV 
veidrodis". Reportažai. 0.45 "Atsargiai, 
kamera!" Pabaigoje - žinios.

Trečiadienis, gegužės 18 d.
15.30 F. "Bonanza”. 16.25 F. "Alfas". 

17.00 F. “ Baimės sritis". 18,00 Viktorina
>roar(

"Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.25 Futbolas. 20.30 
"Laimės ratas". 21.15 F. "Per daug 
gerai, kad būtų galima patikėti". 
Pabaigoje - žinios. 23.10 F. "Hanteris". 
0.10 "Paskutinis Šou".

Ketvirtadienis, gegužės 19 d.
15.30 F. "Bonanza". 16.25 F. "Alfas” .

17.00 F. “Amoralus taikos tarpininkas",
18.00 Viktorina "5x5". 18.30 Regioninė 
programa. 19.00 "Lošk va bank!" 20.00 
Žinios. 20.19 Sporto naujienos. 20.30 
"Laimės ratas". 21.15 F. "Volfo policijos 
nuovada". 22,15 Tiesioginė laida su M. 
Šreinemakers. Pabaigoje - žinios. 0.30 F. 
"Sočiai Club "Šajene".

BALTIJOS TV 
Antradienis, gegužės 17 d.
19 00 Programa. Žinios. 19.10 

Amerikiečių serialas "Ta ip  sukasi 
pasaulis". 19.55 LLF apžvalga. 20.10 
Amerikiečių serialas "Ta ip  sukasi 
pasaulis” . 21.00 CNN valanda. 22.00 
Baltijos naujienos. 22.15 CNN valanda.

23.15F. "Mania".
Trečiadienis, geaužės 18 d.
19.00 Programa. Žinios. 19.10 Filmas 

‘Ta ip  sukasi pasaulis". 19.55 Pasaulio 
naujienos. 20.10 Filmas ‘Taip sukasi 
pasaulis". 21.00 CNN Business Day. [ 
21.30 P roblem os. Požiūriai. 
Perspektyvos. 22.00 Baltijos naujienos 
22.15 Filmas "Hercules Unchained"" .

Ketvirtad ien is, gegužės 19 d.
19.00 Programa. Žinios. 19.10 Filmas | 

‘Taip sukasi pasaulis". 19.55 LKL 
apžvalga. 20.10 Filmas 'Taip sukasi 
pasaulis". 21.00 CNN valanda. 22.00 I 
B a ltijos  nau jienos. 22.15 Filmas į 
"Captain Apache” .

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS T V ] 
PROGRAMA

Antrad ien is, gegužės 17 d.
19.30 "Pirk. parduok, informuok". 19.45 I 

Žinios. 20.05 Spaudos apžvalga. 20.10- I!
21.00 Baltijos TV. "Taip pasaulis sukasi |
(III). 21.00 “ Sodžius". 21.20 Kelių policija 
informuoja. 21.30 Anglų k. pamoka. 21 40 
Alternatyvaus meno studijos laida. 22.00 I
Veiksmo filmas "Kad išgyventum " 23 40 j 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok"' 
Žinios. Spaudos apžvalga.

Trečiadienis, gegužės 18 d.
19.30 “Pirk, parduok, informuok ". 1945

Žinios. 20.05 Spaudos apžvalga, 20.10- |
21.00 Balti jos TV. 'Ta ip  pasaulis sukasi" d
(IV). 21.00 Studijoje Darbininkų sąjungos I 
atstovai. 21.10 Maski šou. 21.35 Kartojama | 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios 
Spaudos apžvalga.

Ketvirtad ien is, gegužės 19 d.
19.30 "Pirk. parduok, informuok". 19.45 I 

Žinios. 20.05 Spaudos apžvalga. 20.10- 1
21.00 Baltijos TV. ‘Ta ip  pasaulis sukasi
(V). 21.00 "ArgosTV": programa vaikams, I 
laida "N ", žaidimas "Superpolėdžiukas , P 
filmas. 22.40 Kartojama "Pirk, parduok, į  
informuok". Žinios. Spaudos ažpvag0 |  
23.10 Anglų k. pamoka.

KABELINĖS TV PROGRAMA
A ntrad ien is, gegužės 17 d. .

—  — . 21.1 u ■19.00 M. f. ■Ttmefauno m M t t j  .  
M. f. "Mirties linija". 22.40 M. f. K"11"  I
būsena".

Trsčlad lanls, geg u t ts  18 «•
19.00 M. f. "Amerikietiška®

20.40 M f. "Išdavikas". 22.15 M. f. |
Ir valnlo iJvarymes .

Ketvirtad ien is, geflUŽSs įso - f .

19.00 M. f.
‘Prekiautojas moterimis 21.56 M I
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