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Jūsų dalyvavimas ir tvirtai 
pareikšta nuomonė
savivaldybių rinkimuose buvo 
reikšmingas pilietinis veiksmas- 
nepritarimas ligšiolinei 
valdančiosios partijos politikai. 
Jūs atmetėto ir niekinantį LDDP 
požiūrį J "žmogų iš gatvės” . Su 
Jūsų parama stengsimės 

■eoakeisti atsinaujinančių 
savivaldybių darbo stilių, atkurti 
pasitikėjimą bent vietine valdžia, 
padėti tiems, kurie buvo 
apgaudinėjami, stumdomi, 
ujami. Savivalė bus daugiau

RINKĖJAI!
varžoma, juk Ir pati LDDP 
pripažino, kad jai "prasideda 
atsakingesnis periodas". 
Savivaldybių teisės itin 
apribotos. Visa biudžetinė ir 
pinigų politika, visa valstybės 
masto valdžia tebėra sutelkta 
tos pačios LDDP viršūnės 
rankose, tačiau griežtai 
reikalausime, kad ji atsisakytų 
privačių iniciatyvų slopinimo ir 
žmonių skurdinimo. O mes 
savivaldybių galimybių ribose 
dirbsime Jūsų labui.

Didesnių permainų atneš 
Seimo rinkimai, esminis 
Vyriausybės pakeitimas. Ligi tol

turime išplėtoti įstatymiškos 
tarpusavio pagalbos ir sa
visaugos formas, gaivinti 
kaimynųtalkos jausmus, šeimų 
dorovę ir tikėjimą ateitimi, 
nesmukti j nusiminimą ir 
degtinę, o apginti nuoširdumą 
ir padorumą, žmogaus ir 
valstybės garbę. Ir čia greit 
sužėlė dirvonai, kadangi šalies 
vadovybė nesiremia tiesa ir 
nemato teisingumo naudos. 
Betgi ateina jau ir naujai 
padvelkęs pavasaris; dirvonai, 
laukiantys plūgo, nepavirs 
nevilties usnynais.

ŁT1 MUSŲ ŠALYJE

BĖGLIAI. Pabėgę iš dalinio rusų 
kariai tebelaikomi Vilniaus paskirstymo 
punkte. Punkto pareigūnai BNS sakė, 

( ^ a d  su bėgliais kol kas nepasimatė 
nei jų motinos, nei Rusijos ambasados 
darbuotojai.

Vakar Respublikos Prezidentas 
pareiškė, kad Rusijos dezertyrų 
grąžinimas ne jų motinoms, o 

'  institucijom s, panašiom s j 
“ štrafbatus", prieštarautų žmogaus 
teisėms.

PO RINKIM Ų. Penktadienj 
Valstiečių partijos nariai, išrinkti j 
savivaldybių tarybas, buvo sukviesti 
j Vilnių. Partinis renginys vyko Žemės 
ūkio ministerijos salėje. Ministras V. 
Einoris nurodė partijos veiklos kryptis: 
kaip nors sustabdyti bendrovių irimą 
jas restauruoti.

Partijos valdybos pirmininkas K  
Purvinskas apžve lgė rinkim ų 
rezultatus ir patarė Valstiečių partijos 
deputatams duoti sutikimą j mero, 
tarybos pirm ininko postą, nes 
"turėdam i valdžią, galėsime ja 
pasinaudoti".

DIDINAMAS KAPITALAS. 1995 
m. kovo 30 d. jvyko “Tauro" banko 
visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Išklausytos tarybos ir valdybos 
ataskaitos, patvirtintas balansas ir 
pelno paskirstymas. Priimtas naujas 
banko statutas, atitinkantis Komercinių 
bankų ir Akcinių bendrovių jstatymų 
reikalavimus. Susirinkimas nustatė 
tvarką, pagal kurią jsigalios banko 
statutas.

Priimta 4 skyrių banko plėtojimo 
programa. Pagrindinė kryptis -

padidinti jstatinj kapitalą nuo šių metų 
Lietuvos banke įregistruotų 12 milijonų 
litų iki 30 milijonų litų. Šia dingstimi 
akc in inka i priėm ė konkrečius 
įsipareigojimus.

Buvo išrinkta 7 narių taryba net iš 
13 akcininkų, kurie jrašyti j slapto 
balsavimo biuletenius. Ekonomikos 
m okslų daktaras Genadijus
Konopliovas gavo daugiau kaip 
trečd a lį v isų  balsų, Darius 
Konopliovas - daugiau kaip 20 proc., 
profesorius, habilituotas ekonomikos 
mokslų daktaras Jonas Čiulevičius, 
profesorius, m edicinos mokslų 
daktaras Augustas Pronckus, teisės 
m okslų daktara i Eimantas 
Grakauskas, Edmundas Kisielius, 
Žem ės savin inkų sąjungos 
pirmininkas Aloyzas Liaugaudas - 
kiekvienas vidutiniškai iki 10 proc. 
balsų.

TRŪKO KANTRYBĖ. Pernai 
Jon išk io  ra jono žem dirb ia i 
nepalankiomis sausros sąlygomis 
išaugino ir akcinei bendrovei 
“ Pavenčių cukrus" pristatė 38 tūkst. 
tonų cukrinių runkelių. Iki šiol pinigų 
iš fabriko beveik negavo. O "savam"
- Šiaulių rajonui už cukrinius runkelius 
sumokėta apie 60 proc. priklausančių 
pinigų. Šiaulių antrasis malūnas už 
kviečius joniškiečiams skolingas 
daugiau negu ketvirti milijono Lt.

Tačiau didžiausia žaladarė - 
Joniškio pieninė, nuo praėjusių metų 
vasario mėnesio nemokanti už 
pristatytą pieną. Rajono ūkininkams, 
sk lyp in inkam s ir žemės ūkio 
bendrovėms pieninė skolinga 2,4 mln.

Lt, o su visais delspinigiais - apie 5 
mln. Lt.

Dar 1991 m  gruodžio mėn pieninė 
sudarė jtartiną sandėrį su šveicarų 
firma "Trenhand Kalmuss". Jai 
pardavė Pieno produktų už 800 tūkst. 
litų. Praėjo daugiau negu treji metai, 
o skola negrąžinama. Neranda nei 
firmos, nei gražiai žadėtų pinigų. 
Tačiau iš šios ekonominės klaidos 
pieninės vadovai nepasimokė: 1993 
m. vasarą kažkokiai Azerbaidžano 
organizacija i, jsiregistravusia i 
Šamkirsko rajone, pardavė sviesto 
už 1,6 mln. litų, ir iki šiol pinigų negavo. 
Praėjusių metų vasarą sviestą 
"padovanojo" šiauliškėms UAB 
“ Kamora" ir "Aitvaras". Iki šiol 
nesuranda dar 800 tūkst. litų. Iššvaistę 
turtą, Joniškio pieninės vadovai 
nesugeba atsiskaityti su žemdirbiais.

Jeigu už parduotą produkciją iki 
kovo 31 d. jmonės, perdirbančios 
žemės ūkio produkciją neatsiskaitys 
su žemdirbiais, tai jie imsis ryžtingų 
priemonių.

LPKT
BENDRIJOS

ŠIAULIŲ
SKYRIAUS

NARIŲ
ŽINIAI

Gauta labdaros siunta - vaikiškų, 
moteriškų, vyriškų drabužių, 
vaikiškos bei moteriškos avalynės. 
Tuos, kuriems reikia paramos, 
prašome kuo skubiausiai kreiptis 
telefonais: 437185,479524,428259 
arba pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 15 iki 18 val. j būstinę (Vilniaus 
153).

LPKT bendrijos Šiaulių  
skyriaus valdyba

D anutė B IND O K IENĖ
Nors nuo Tautinio atgimimo laikų, 

"Aušros", "Varpo", "Tėvynės sargo" 
ir kitos spaudos jkvėpti, mėgstame 
didžiuotis garbinga Lietuvos praeitimi, 
kunigaikščiais ir didvyriais, bet kažkaip 
vis prasikiša menkavertiškumo 
kom pleksas, tarsi apdriskęs 
apatinukas pro gražų, šventišką rūbą. 
Vis norime būti kitataučių pastebėti, 
išgirsti, norime skaityti jų teigiamus 
atsiliepimus apie lietuvius, Lietuvą.

Kartais tokie atsiliepimai pasitaiko 
netikėtose vietose ir iš netfcėtų šaltinių.

Dauguma mūsų skaitytojų galbūt 
nėra susipažinę su "The Bulletin of 
the Atomic Science" žurnalu, š. m. 
rugsėjo spalio mėn. Nr. 5(50) 
išspausdintas ilgas ir žvalgus 
straipsnis apie Baltijos tautas ("Baltic 
Pride, Russian Tears"). Jo autorė - 
rusė Nina Čugunova, Maskvoje 
leidžiamo laikraščio "O goniok" 
korespondentė ir šio "Biuletenio"

Baltijos tautos 
rusės akimis

Kelios palankios eilutės spaudoje ar 
kurio politiko (Senate, Kongrese, 
Baltuosiuose rūmuose) geras žodis 
bematant pakelia visiems ūpą, o kas 
nors tuoj pasiūlo siųsti padėkos 
telegramas tiems mūsų užtarėjams.

Apskritai esame labiau linkę skųstis 
savo trūkumais negu didžiuotis 
pasiekim ais, laimėjimais. O 
pasididžiuoti - ir pasidžiaugti - yra 
kuo, tik kartais, pagal amerikiečių 
posakį - nematome miško per medžius 
įdomu, kad kitataučiai, kurie turi progos 
plačiau ir intymiau Lietuvą pažinti, 
paprastai ją labai vertina, laiko aukštos 
vakarietiškos kultūros kraštu ir 
nevengia progų teigiamai atsiliepti.

numerio be'dradarbė, žvelgia j 
baltiečius, ypač lietuvius, kone su 
pavydu ir pasakoja, kaip komunizmo 
auklėtas Rusijos jaunim as - 
intelektualai - pradėjo atskirti tikrovę, 
egzistuojančią Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, nuo propagandos, brukamos 
istorijos vadovėliuose, spaudoje ir 
viso je šovin istinė je rusiškoje 
komunizmo doktrinoje.

Ji rašo, kad daugiau kaip keturis 
dešimtmečius Europa ir apskritai 
Vakarų pasaulis mažai dėmesio kreipė 
j Baltijos tautas, susikoncentravęs tik 
j Maskvą.

Nukelta j 2 p.

PASKUTINIS
PASITARIMAS

Irena BIJEIKIENĖ
Balandžio 3 dieną vyko paskutinis 

"senos" savivaldybės informacinis 
pasitarimas. Meras A  Saida informavo, 
kad penktadienj, kovo 31 dieną, 
savivaldybėje su koncernu "Philips" 
buvo pasirašyta sutartis. | Šiaulių 
aerouostą numatyta investuoti 29,3 
milijonus dolerių. Didžiausią paskolą 
šiam projektui remti suteikia Didžiosios 
Britanijos bankas “ Midland". Kreditas

turės būti grąžintas per 8,5 metų, 
mokėti reikės 8,35 proc. metinių 
palūkanų. A. Saida pažymėjo, kad 
buvo akcentuota viena iš pagrindinių 
sąlygų, kuomet projektas iš tiesų 
pradės galioti: 15 proc. visos projekto 
vertės per 120 dienų turi būti sumokėta 
"Midland" bankui, 5 proc. sumos, 
kurie sudaro apie 6 mln. dolerių, turi 
būti sumokėti per 30 dienų.

Nukelta 12 p.

NAUJA KNYGA
Neokomunizmas, "perestrojkos" 

tikslas ir procesų esmė tik pradedama 
tyrinėti. Nenuostabu, nes tik dabar 
ryškėja ir pačios neokomunizmo 
doktrinos, skirtos komunistinei 
nomenklatūrai amžinai viešpatauti bei 
tautoms pavergti, apmatai. Pagaliau 
šiuo tyrinėjimu nesuinteresuota ir 
partinė nomenklatūra, iki šiol giliai 
slėpusi ne tik savo turtus, bet ir 
septyniasdešimties metų praeitį. 
Atkaklumas, su kuriuo naujai situacijai 
pritaikyta komunistinė struktūra - LDDP 
- stengiasi savo rankose išlaikyti KGB 
archyvus, rodo, kad ir neokomunizmo 
sąlygomis ji tebenori daryti jtaką 
istorijos tyrimui. Siekdami išvengti 
istorijos klastojimo bei archyvinių 
šaltinių naikinimo, profesionalų, 
sąžiningų istorinių šaltinių registravimą, 
skelbimą, išvežtų dokumentų paiešką 
ir grąžinimą remiantis tarptautine teise, 
laikome neatidėliotinu valstybinės 
svarbos uždaviniu.

1985 m. TSKP CK Politinio biuro 
paskelbta "revoliucinė pertvarka" nėra 
naujas reiškinys komunistų partijos 
gyvenime. Šios pertvarkos idėjos ir

užuomazgos atsirado dar 1918 m., 
kai bolševikai, baimindamiesi generolų 
Denikino ir Judeničiaus armijų 
puolim o, p lanavo privatizuoti 
prisiplėštą svetimą turtą irtaip įsilieti į 
pasaulinę rinką. Jas rasime ir 1921 
m. Lenino paskelbtame NEP bei 1953 
m. L Berijos naujojoje VKP(b) politikos 
koncepcijoje. Todėl ir vadinamasis 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis M. 
Gorbačiovo "perestrojkai" remti, kaip 
ir kitose sovietinėse respublikose 
sukurti judėjimai, SSSR lyderiui tebuvo 
reikalingi tik dar vienai "blogio 
imperijos" reorganizacijai, kurios 
pagrindinis tikslas - neokomúnistiniais 
principais atliekama turto privatizacija 

Apie tai plačiau ir išsamiau rasite 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
išleistoje knygoje "Iš naujosios 
Lietuvos istorijos". Tai dokumentų 
rinkinys, nušviečiantis KGB veiklą 
pokomunistinėje Lietuvoje. Knygos 
kaina - 4 litai. Ji išleista tik 5 tūkst. 
egzempliorių tiražu. Skubėkite ją įsigyti 
"Aušros alėjos" redakcijoje (Vilniaus 
153) Telef. 429813.



SUTEMŲ 
VALANDA
Kovo 31 dieną 22 valandą Dramos 

teatras pakvietė] rusų didžiųjų poetų 
poezijos ir romansų vakarą "Sutemų 
valanda", kuris prasidėjo jaukioje, 
prieš savaitę po remonto atvėrusioje 
savo duris kavinėje.

Lyg apelsinas taurėje nuskendo 
saulė - Ir prabilo Puškino "Elegija". 
Vienas paskui kitą minkštu kilimu 
praėjo M. Lermontovas, A. Blokas, 
F. Tiutčevas, S. Jeseninas...

Silvijos Povilaitytės jtaigus balsas 
privertė sugrįžti ten, kur jau ne kaną 
buvai ir ko visada “ gailėsies, nes 
praėjo". Net tuos eilėraščius, kuriuos 
kažkada pravertai paskubomis, 
nesuspėjęs suvokti, kad tai taip pat 
perlas, aktorė privertė "išgirsti". Ne 
pro šalj aidėjo posmai - kalnu 
banguojančio ežero užgriuvo ir sielą 
ir mintis. Patikėjai, kad "mus išgelbės 
poezija". Arba paskandins. Ir plauks 
pilkos dienos pro šalj, ir eisi to žalio 
ežero dugnu, apsvaigęs lyg nuo karšto 
vyno taurės...

Aktorės N om edos Bėčiūtės 
atliekami E. Tomlno ir kt. romansai 
akimirkai grąžina j realybę ir... meta j 
kitą verpetą. Jos žemas, širdingas 
balsas tarsi ne dainuoja, bet rauda, - 
ir vėl be galo gaila panašaus j tave 
patį keleivio, kuriam nebėra nei kur 
skubėti, nei ką mylėti...

Trumpa užsimiršimo valanda. 
Negreit ji pasikartos.

Kai pakyli išeiti, nuo sienų žiūri 
Šviesūs, teigiantys džiaugsmą ir 
nerūpestingumą šiauliečio dailininkę 
Ričardo Garbačiausko paveikslai. Dar 
norėtum pabūti, dar kažko lyg per 
maža...

Bet sklaidosi burtai. Tik tai, ką lyg 
ištroškęs prie šaltinio pripuolęs 
suspėja! sugerti, lieka su tavimi.

Jau pi

Išlydėdama savo svečius aktorė

Romualdo STRUOGOS nuotr.

S. Povilaitytė j "Sutemų valandą" 
pakvietė vėl - paskutinjjj mėnesio 
penktadienj - balandžio 28 dieną. 
Kieno poezija šj kartą nuskaidrins 
paslapčių kupinas akimirkas prieš 
vidurnaktj? Gal V. Vysockio, M. 
Cvetajevos, o  gal B. Pasternako 
žvakė? Arba išgirsime R. Skučaitės 
žodžius, kad taurėje - ne apkartęs

vynas, bet praradimas, nudeginęs 
ugnimi? O gal D. Umevičiūtės protestą 
"Jau geriau karaliene nebūsiu" ar E. 
Mezglnaltės priekaištą “ Sakei, 
apeislm ežerą..."?

Paspėliokime ir palaukime balan
džio pabaigos. Nes brangu viskas - 
ne tik, kas praėjo, bet ir tai, kas dar 
ateis.

A. K.

PASKUTINIS 
PASITARIMAS

A tkelta  Iš 1 p.
A. Saida sakė, kad pinigai nėra 

didelė problema, tačiau laiko duota 
labai mažai. Pasak mero, be Tarybos, 
V a ldybos darbo  š io  p ro jekto  
nebūtume sulaukę. Buvo daug kritiškų 
situacijų, kad atrodė, jog nepavyks 
p ritrauk ti užs ien io  investic ijų . 
Pavyzdžiui, Kanados ekspertai buvo 
padarę išvadas, kad neapsimoka 
investuoti lėšas | Šiaulių aerouostą.

Projektas bus Jgyvendintas per 
22 mėnesius. Š. m. rugpjūčio-rugsėjo 
mėnesiais Šiaulių aerouoste turėtų 
prasidėti intensyvūs darbai, po 8-9 
m ėnesių aerouostas jau bus 
eksploatuojamas. "Philips" aerouoste 
įrengs kilimo-tūpimo, navigacinės 
sistem os ryšio “ žem ė-oras" ir 
mobilaus bei telefono ryšio sistemas, 
meteorologijos, skrydžių valdymo 
sistemas, matavimo ir kontrolės

prietaisus ir 1.1.
Pasitarime buvo paminėta, kad 

per 3-4 metus turėtų Išsispręsti 
geriam ojo vandens problem a 
Šiauliuose. Pasaulio bankas, Švedijos, 
Norvegijos ir kitų Šiaurės šalių fondai 
finansuos biologinių valymo statinių 
statybą. Klaipėdos miestas jau 
pasirašė kontraktą su Pasaulio banku. 
Tokj kontraktą artimiausiu metu 
pasirašys ir Šiauliai. Pavykus sudaryti 
sutartj, 7-8 mln. dolerių būtų suteikta 
Šiauliams kaip negrąžinama paramą 
o 80 mln. dolerių jDaskolą reikėtų 
grąžinti per 20 merų su nežymiomis 
palūkanomis.

Šiemet per i ketvirtį j miesto biudžetą 
buvo surinkta82,1 proc. planuojamų 
Įplaukų. Pernai-tik 68,2 proc. Pasak 
mero, šiemet surinkta daugiau pinigų, 
nes 50 proc. surinktų lėšų atitenka 
Šiauliams.

MIESTUI
PERDUO

DAMI
VARGONAI

Kovo 31 dieną UAB "Vilniaus 
vargonų dirbtuvė" ir miesto valdybos 
kultūros skyrius pasirašė perdavimo- 
priėmimo aktą, kuris skelbia, kadšv. 
Petro Ir Povilo bažnyčioje pastatyt! 
vargonai jau perduodami miestui. 
Kultūros skyrius su bažnyčia pasirašė 
sutartj, )°9 20 m0l4 9alės nemokamai 
naudoti vargonus įva iriem s 
koncertams. Ekspertų nuomone, 
vargonai iš tiesų yra puikūs.

Prengė I. B.

ÍTUOSE
SRAŠTUOSE

RUSIJA RUOŠIASI ŠVĘSTI 
PERGALĘ

Rusijos artilerija apšaudė Šalio 
miestą kuriame, paėmus Grozną,
buvo Čečėnijos gynėjų vadavietė. 
“  ‘ “ * aujelė če"Dabar liko vos saujelė čečėnų karių. 
Vadavietė pasitraukė apie 30 km | 
pietus, j Vedeno miestą. Po beveik 
keturis mėnesius trukusio karo, rusų 
kariuomenė užėmė svarbiausius Če
čėnuos miestus Pasak Rusijos kariuo
menės vado generolo A. Kulikovo, 
karas šioje respublikoje iš esmės 
baigtas. Anot generolo, pavieniai 
nepriklausomybės gynėjų būriai ir 
toliau kovos. Prezidento Dž. Dudajevo 
šalininkams trūksta ginklų, šaudmenų. 
Tikimasi, kad iki vasaros kovos taps 
vietinės reikšmės susirėmimais. 
Šeštadienį Rusijos gynybos ministras 
P. Gračiovas pareiškė, kad Jeigu 
kalnuose prasidės partizanų karas, 
Rusija vis tiek palauš pasipriešinimą.

SERBAI PAŽEIDŽIA JTO 
TAISYKLES

Bosnijos serbai apšaudė kelią, 
kuriuo j Sarajevą gabenama humani
tarinė pagalba. Nukautas vienas 
musulmonų vyriausybės ginkluotųjų 
pajėgų karys. Sugadintas j miestą 
važiavęs autobusas. Užpuolimas 
jvyko šeštadienį. Serbai atsitraukė, 
kai taikos kariai pagrasino įsikišti. 
Užpuolikai panaudojo priešlėktuvinj 
pabūklą ir sunkųjj kulkosvaidj. Tai 
reiškia, jog pažeistos JTO nustatytos 
taisyklės, kurios draudžia Sarajevo 
apylinkėse naudoti sunkiuosius 
ginklus.

NENORI TAIKOS 
SUTARTIES

Gazos mieste jvykus sprogimui 
žuvo mažiausiai šeši žmonės, dar 
keletas asmenų sužeista. Pasak 
Saugum o ta rn ybos  atstovo, 
sprogimas jvyko gyvenamajame

name, j kurj musulmonų teroristai 
nešė sprogstamuosius skysčius. 
Pasak palestiniečių policijos, teroristai 
priklausė organizacijai "Chamaz", 
kuri p rieš inas i Palestinos 
Išsivadavimo organizacijos taikos 
sutarčiai su Izraeliu. Sprogimas dviejų 
aukštų pastatą sulygino su žeme. 

UKRAINOS PREZIDENTAS 
ASMENIŠKAI VALDYS 

KRYMĄ 
Pirmadienj bus surengta ypatingoji 

Krymo parlamento sesija Bus svars
tomas šeštadienj paskelbtas Ukrainos 
prezidento jsakas. Prezidentas nus
prendė asmeniškai prižiūrėti tvarką 
Kryme. Pasak Krymo parlamento 
pirmininko, prezidento jsakas Krymą 
paverčia Ukrainos kolonija.

JAV PADEDA RUSIJAI 
JAV gynybos ministras V. Peris 

pareiškė, kad, nepaisant Maskvos 
ketinimų Iranui parduoti ginklus Ir 
branduolinę jrangą, Vašingtonas 
neketina mažinti Rusijai teikiamos 
paramos. V. Peris Maskvoje lankosi 
su dviejų dienų vizitu. Sekmadienj jis 
pasirašė JAV pagalbos Rusijai sutartj, 
kurioje Maskvai skiriama 5 mln. 
dolerių. Ginklų ir jrangos pardavimą 
V. Peris ketina aptarti su Rusijos 
gynybos ministru P. Gračiovu.

A. V.

Baltijos tautos rusės akimis
Atkelta iš 1 p.
Bet rusai, ypač nuvažiavę j Lietuvą, 

rasdavo v is iška i kitą pasaulj, 
"nepanašų | Rusiją, bet žalią ir švarų, 
o jo  miestai - europletiškos kultūros

Rusijos studentams Baltijos 
valstybės simbolizavo Europą ir laisvę. 
Net atvira gyventojų neapykanta 
rusams buvo naujiena Lietuviai jiems 
nepataikavo, nesistengė kalbėti 
rusiškai. Bet kurioje kitoje sovietų 
respublikoje apsilankę, rusai galėjo 
jaustis pranašesni už vietinius 
gyventojus, tik ne Baltijos vaistybėsel 

Nors autorė užsimena apie Latviją 
ir Estiją bet daugiausia dėmesio skiria 
Lietuvai. Ji gerai susipažinusi su 
Lietuvos istorija, sovietų okupacija, 
partizanų kovomis, "Baltijos keliu", 
laisvės sąjūdžiais, nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimu. Ji pabrėžia, 
kad Lietuva buvo pirmoji, pasiskelbusi 
nepriklausomą irtodéi 1990 m. sausio 
13 d. Maskva ėmėsi tokių kruvinų 
priemonių prieš lietuvius, labai gerai 
suprasdama, kad laisvės vėjai iš 
Lietuvos netrukus užkrės ir kitas 
sovietų respublikas. Represijos 
nebuvo veiksmingos, o Lietuvos 
pavyzdžiu tikrai pasekė kitos 
pavergtos tautos.

Uetuvą Latviją Estiją sovietų laikais 
išgelbėjo supratimas, kad jos jėga 
okupuotos. Kai 1960 m. prasidėjo 
disidentinis judėjimas Rusijoje, buvo 
net stebimasi tokio judėjimo stoka 
tarp Baltijos tautų. Tačiau, pagal 
autorę, rusai tada nesuprato, kad 
baltai visuomet buvo disidentai 
Sovietų sąjungoje. Jie turėjo tvirtą 
užnugari užsienyje, kur gyveno 
pabėgę nuo komunizmo jų tautiečiai, 
turėjo gausią pogrindžio spaudą, 
Katalikų Bažnyčios pasipriešinimą 
ateizmui ir komunizmui. Net komunistų 
partijai priklausę biurokratai, kurie 
atrodė režimui paklusnūs, su juo 
kooperavo, buvo vieningai nusistatę 
prieš sovietus. "Atskirų disidentų 
nereikėjo, nes šios tautos nebuvo 
suskilusios".

Nina Čugunova jžvelgė Baltijos 
valstybių begalinj laisvės troškimą, 
padėjusj neištirpti rusinimo jūroje. 
Kadangi ji yra rusė, galime susidaryti 
tikslesnj ir rusiškojo šovinizmo vaizdą 
kaip iki šio l kai kuriems, net 
in te lektualam s, rusam s sunku 
suprasti, kad tautos gali savo noru 
trokšti atsikratyti Rusijos globa, siekti 
nepriklausomybės.

"D raugas” . 1994 m.

Š. m. balandžio 17 d. 12 val. viešosiose varžytinėse parduodamas 2 
kambarių butas Šiaulių m. Draugystės pr. 10-38 (I aukštas, kambariai 
pereinami). Pradinė kaina -14500 Lt.

Norintys dalyvauti varžytinėse, registruojasi Dvaro 83a pas teismo 
antstolius ir {moka 10 proc. pradinės kainos.

Vyr. antstolė I. JATAUTIENĖ

L

Iliustruoto literatūrinio publicistinio almanacho "Varpai" redakcinė 
taryba dėl netikėtos mylimo brolio mirties nuoširdžiai užjaučia "Varpų" 
redakcinės tarybos narj, akcinės bendrovės, bendrosios Uetuvos- 
Voklotljos įmonės “ Baltik-Vairas” generalinį direktorių STEPONĄ 
BYTAUTĄ. _______________

PRITEISTA 200 LITŲ 
BAUDA

Šiaulių apygardos teismas tris 
dienas nagrinėjo baudžiamąją bylą, 
kurioje Mažeikių rajono Viekšnių 
gyven to jas Ignas V idm antas 
kaltinamas antivalstybine veikla. 
Teisiamasis nuo LKP skilimo iki pučo 
buvo LKP (SSKP) Mažeikių rajono 
komiteto pirmuoju sekretoriumi. 
Baudžiamoji byla jam iškelta dar 1991- 
ųjų metų rugpjūčio22 d. I. Vidmantas 
apkaltintas tėvynės Išdavimu Ir 
antivalstybine veikla ŠI byla buvo 
Generalinėje prokuratūroje, Aukš
čiausiajame teisme. 1992 m. lapkričio 
mėnasj Si institucija komunistų lyderj 
išteisino. Prezidiumas nuosprendį 
panaikino, teismas turėjo grąžinti bylą 
papildomai tirti. I. Vidmantas kalti
namas tuo, kad, būdamas LKP (SSKP) 
Mažeikių rajono pirmuoju sekretoriumi, 
ruošė jvairias proklamacijas, ragino 
laikytis SSRS jstatymų, vykdavo 
agituoti šaukiamojo amžiaus jaunuolių 
tarnauti sovietinėje armijoje, vykdė ir 
kitą veiklą prieš nepriklausomybę, o 
rugpjūčio pučo metu teisiamasis ypač 
stengėsi. Jis | savo kabinetą buvo 
pasikvietęs tuom etin io  Krašto 
apsaugos departamento Mažeikių 
rajono komendanto pavaduotoją L  
Valentiną pasienio užkardos viršininką 
V. Dabulskj. I. Vidmantas iš jų 
pareikalavo ginklais nesipriešinti 
“ jėgoms, pakilusioms ginti Sovietų 
Sąjungos", Bet tai ne visi buvusio 
komunistų lyderio veiksmai sunkiomis 
Lietuvai dienomis. Iš viso teisme buvo 
apklausta 13 liudininkų. Penktadienj 
teismas baigėsi. I. Vidmantui priteista 
200 litų bauda.

MIRĖ DARBO 
VIETOJE

Kovo 30 dieną apie 14 valandą AB 
"Eiga”  darbo vietoje rastas negyvas 
T. M., gimęs 1933 metais. Tą pačią 
dieną apie 16 valandą Gardino g. 2 
automobilių stcvėjimo aikštelėje rastas 
negyvas P. D., gimęs 1935 m. Smurto 
žymių nerasta, jvykius tiria Šiaulių 
miesto apylinkės prokuratūra.

INFORMUOJA
'V

SKOLĄ GRĄŽINS!
UAB "Erdama" 1993 m. spalio 1 

d. sudarė sutartj su "Žemaitijos pienu" 
dėl pieno produkcijos realizavimo 
konsignacijos' pagrindais. UAB 
"Erdama" "Žemaitijos pienui" yra 
skolinga 183393,53 Lt, tačiau 
neatsiskaito. J Šiaulių m. vyriausiąjį 
policijos komisariatą kreipėsi AB 
"Žemaitijos pienas" direktorius. 
Va ls tyb in is  arb itražas prite isė 
sumokėti atitinkamą pinigų sumą. 
Buvo aprašytas Ir skolininkų turtas. 
Klientas atsiskaftinėja po 100-150 Lt 
per mėnesj.

VIRVE - NUO STOGO J 
BALKONĄ

Š eštadienj Rūdės gatvėje 
gyvenantis V. M., atsibudęs apie 23.30 
val., kambaryje pamatė nepažįstamą 
vyriškį, kuris, šeimininkui sušukus, 
išbėgo pro duris. Vėliau V. M. 
pastebėjo, kad iš kambario pavogtas 
videoplejeris "Akai". | kambarį, esantj 
5 aukáe, buvo patekta virve nusileidus 
nuo stogo j balkoną.

PINIGUS ATĖMĖ PRIE 
KASOS LANGELIO

Penktadienj, 19 val., kontrolierei 
V. K  Šiaulių autobusų stoties 
tarnybinėse patalpose prie kasos 
langelio norint atiduoti pinigus 
(surinktas baudas), nepažjstamas 
jaunuolis iš rankų ištraukė 200 litų. 
įtariamasis sulaikytas.

Parengė Vida MISIŪNAITĖ

AUŠROS ALĖJA
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NUSIKALTIMAI

VAGIAMOS 
JAU IR TVOROS

JONIŠKIS. Siauruko gatvėje 
dingo kiemą juosianti 50 m ilgio 
aliuminio tvora SkiMoniuose sulaikyti 
asmenys, bandę pagrobti "Sidabros" 
AB priklausantj metalo laužą. IS 
Darginių miltų sandėlio pagrobta 500 
kg miežinių miltų; bendrovei padaryta 
150 litų žala Gedvainiškis St. Briedis 
iš A. N. bulvių kaupo per keletąkartų 
pagrobė apie 300 kg bulvių. S i Briedis 
jau teistas penkis kartus.

KAPINIŲ 
VAGYS SIAUČIA

Vogti kapinėse tapo įprasta ir labai 
paranku - aplink nė gyvos dvasios. 
Dieną kapinėse būna sargė, tačiau 
niekas jos nepaiso. Kapinėse vagia 
viską, ką tik gali: vazeles, stiklainius, 
žvakes, pagaliau dirbtines gėles, 
vainikus ir krepšelius. Anksčiau tokios 
vagystės buvo retos, gyvas gėles iš 
kapinių vogdavo tik ypač amoralūs 
asmenys. Dabartaijauvirstatiesiog 
“ verslu". Nurinkus dirbtines gėles, 
jas galima vėl parduoti. Po lapkričio

1-osios po kapines slampinėja vaik j 
“ brigados", surenkančios žvekr0.

KULTURA

APIE POETĘ - 
AUSTRALUOS 

LAIKRAŠTIS
KELMĖ. Laikraščio "Mūsų pas

togė" šių metų vasario 20-osios nume
ryje Juozas Almis Jūragis kalba apie 
"kuklią savo išvaizda" poetės Reginos 
Biržinytės eilėraščių knygelę "Tenai, 
už Kražantės". Tačiau, autoriaus 
nuomone, vos perskaitęs kelis eilėraš
čius pamatai, kad "Pelenės rūbuose
- šviesi poezijos karalaitė". Šis rinkinys
- tai ne tik mažytės geografinės vietos 
Žemaitijoje pagarbinimas. "Tai visas 
dėmesj patraukiantis, erdvus poetės 
dvasios, širdies ir pažinimo pasaulis, 
jos giliaregiai žvilgsniai į matomąją 
aplinką, j Lietuvą ir save Lietuvoje - 
Žemaitijoje, maitinančią savo sielą 
tai vienatvės, sutemų skaudumu, tai 
ilgesio bangų sukeltu nerimu, tai 
vaikystės atsiminimais".

'Tok ie  degančia širdimi rašantys 
poetai reti", - rašo Juozas Almis 
Jūragis.

EGZOTINIAI 
ŠOKIAI

^ TELŠ1AL Praėjusj savaitgalį pirmą 
kartą telšiškiai galėjo pasigrožėti 
tuo, kas Vakaruose ir didesniuose 
Lietuvos miestuose - kasdienybė. 
"M asčio" klubo bare šoko dešimt 
Klaipėdos "Kakadu" šokių mokyklos 
merginų. Beje, keturios iš jų - 
neapsirengusios. Bilietas j egzotinį 
vakarą kainavo trisdešimt litų. Vienas 
iš organizatorių Viktoras Stripeika 
sakė, jog už metų kitų ir Telšiuose 
tokie šokiai bus kasdienybė.

SUSKAIČIUOTI 
RAJONO 
GANDRAI

AKMENĖ. Pasibaigė V 
Tarptautinė bartųjų gandrų apskaita 
Lietuvoje ši buvo trečioji Mūsų rajone 
gandrus ska ič iavo m okiniai, 
mokytojai, savivaldybių, kultūros 
darbuotojai, ornitologai mėgėjai. 
1994-aisiais rajone rasta 211 užimtų 
gandralizdžių.
Parengė Vida SIMONAITIENĖ

TREMTINIŲ IR POLITINIŲ KALINIŲ 
PENSIJOS

Negavę išsamaus atsakymo 
vietiniuose "Sodros" skyriuose, j 
redakciją kreipėsi nemažai buvusių 
tremtinių ir politinių kalinių: kaip bus 
perskaičiuojamos jų pensijos, kokios 
numatytos lengvatos ir kompensacijos. 
Štai Gediminas Puišys iš Vilkaviškio 
rajono Pilviškių miestelio rašo: "Kai 
kreipiausi j savo "Sodrą", ten atsakė, 
kad nieko nežino. O noriu sužinoti 
štai ką ar priklauso man, kaip tremtiniui, 
kompensacija už išdirbtus Šiaurėje 9 
metus (nuo 1949 m. iki 1958 m.)? Ar 
numato naujasis Pensijų jstatymas 

^  kokias priemokas prie pensijos 
tremtiniams invalidams?"

Klausimų gauname pačių įvairiausių. 
Tad, surinkę visus, pateikėme "Sodros" 
valdybai. Spausdiname atsakymą.

Tremtiniams ir politiniams kaliniams 
pensijos perskaičiuojamos pagal tą 
pačią formulę (B+0.0Q5XSXKXD), kaip 
ir kitiems senatvės pensininkams. Tačiau 
yra kai kurių ypatumų. 1990 m. spalio 
mėnesį įsigaliojo Gyventojų pensinio 
aprūpinimo gerinimo įstatymas, ir 
pensijos jiems buvo skiriamos ir 
apskaičiuojamos šiek tiek kitaip. 
Apskaičiuojant pensiją, reabilituotų 
tremtinių, politinių kalinių tremtyje ar 
jkalinimo vietoje Išbūtas laikas buvo 
trigubinamas. Pavyzdžiui, 5 metus 
išbuvusiam tremtyje ar įkalinimo vietoje 
žmogui užskaitomas 15 metų darbo 
stažas. Grįžusių ištremties (arįkainimo 
vietos) tėvynėje dirbtas laikas skaičiuo
jamas taip pat, kaip ir kitiems žmonėms.

Kaip bus perskaičiuota pensija 
žmonėms, kurių visą stažą sudaro 
tremties laikas? Pavyzdžiui, tremtinė 
Gražina S. iki Ištrėmimo dirbo savo 
rikyje kaime. Tremtyje ji išbuvo 7 metus. 
Grįžusi buvo reabilituota 1988 metais. 
Gražinai buvo paskirta visa pensija 
kaip turinčiai visą būtiną (21 metų) 
darbo stažą (7X3=21). Pensija buvo 
paskirta pagal 1988 m. vidutinį Res
publikos žemės ūkto darbuotojo mėnes
inį darbo užmokestį. (Reabilituotiems 
tremtiniams bei politiniams kaliniams 
pensijos buvo apskaičiuojamos pagal 
vidutinį Respublikos darbo užmokestį 
tų metų, kada žmogus buvo reabiituotas, 
atsižvelgiant į specialybę ir pareigas, 
kuriose jis dirbo iki Qrémirno ar įkalinimo. 
Žinoma, jeigu iki pensijos paskyrimo 
jis neįgijo kito, geresnio 12 mėnesių 
arba 5 metų uždarbio vidurkio). 1988 
m. vidutinis Respublikos žemės ūkio 
darbuotojo darbo užmokestis buvo

139 rb (1,39 Lt). Gražinai S. buvo 
paskirta 135,11 Lt pensija. Dabar 
perskaičiuokime jos pensiją paa i\ 
naują formulę. Gražinos S. baz nė 
pensija - 75 Lt, nes jai iki 1995 m. 
sausio 1 d. buvo paskirta viso dydžio 
pensija. Jos koeficientas K bus 0,623 
(1,39:2 ,23=0,623). (V idutin is 
Respublikos mėnesio darbo užmokestis 
1988 m. buvo 223 rb (2,23 Lt.)

V isa G ražinos S. pensija  
perskaičiuojama taip:

75+0,005x7x0,623x352 =82,70.
Vadinasi, perskaičiavus Gražinos 

S. pensiją, sausio mėnesį ji buvo 
82,70 Lt. Vasario mėnesį Vyriausybės 
nutarimu pagrindinė (bazinė) pensija 
buvo padidinta 5 Lt, todėl vasario 
mėnesį jos pensija - 87,70 Lt.

Kaip matome, apskaičiuojant 
papildomą pensijos dalį, kuriai taip 
pat turi įtakos darbo stažas (S), tremtyje 
išbūtas laikas jau netrigubinamas. 
Pensininkė Gražina S., grįžusi iš tremties, 
jau nedirbo, todėl jos s o d in o  draudimo 
(t. y. darbo) stažas (S) - tik 7 metai.

Buvęs politinis kalinys Pranas N. 
iki įkalinimo dirbo darbininku. |kalinimo 
vietoje jis  išbuvo 5 metus. Jo darbo 
stažas, įskaitant kalinimo metus 
(viengubai), - 40 metų. Pranas N. 
buvo reabilituotas 1990 m., pensija 
paskirta 1975 m. F rano N. pensija 
buvo apskaičiuota iš 1974 metais 
gauto uždarbio - Í80 rb (1,8 Lt). Iki 
1995 m. sausio 1 d. jis gavo 138,75 Lt 
pensijos.

Perskaičiuokime Prano N. pensiją 
pagal naująjį įstatymą. 1974 m. 
Respublikos vidutinis darbo užmokestis 
buvo 138 rb (1,38 Lt). Vadinasi, Prano 
N. koe fic ien tas  K bus 1,30 
(1,8:1,38=1,30). Jo pensija sausio 
m ėnesį buvo:
75+0,005x40x1,3x352=166,52, vasario 
ménes] -171,52 Lt.

Tačiau, be perskaičiuotos pagal 
naująjį įstatymą valstybinės socialinio 
d raud im o senatvės pensijos, 
tremtiniams ir politiniams kaliniams 
nuo 1995 m. sausio 1 d. dar skiriama 
antroji - nukentėjusiųjų asmenų 
valstybinė pensija. Pensinio amžiaus 
žmonėms ji bus mokama bazinės 
pensijos dydžio nepriklausomai nuo 
to, kiek metų žmogus išbuvo tremtyje 
ar kalinimo vietoje. Vadinasi, Prano 
N. abiejų pensijų suma sausio mėnesį 
buvo 241,52 Lt (166,52+75,00=241,52), 
o  G ražinos S. - 157,70 Lt

(82,70+75=157,70). Vasario mėnesį 
atitinkamai 251,52 (171,52+80=251,52) 
ir 167,70 Lt (87,70+80=167,70).

Nukentėjusiojo asmens pensija 
skiriama tik perskaičiavus senatvės 
ar invalidumo pensijas pagal naująjj 
Valstybinių socialinio draudimo pensijų 
įstatymą, netaikant valstybinių 
so c ia lin io  draud im o pensijų 
nem ažln lm o ta isyk lės . Pinigų 
skirtumas, susidaręs susumavus 
socialinio draudimo ir nukentėjusiųjų 
asmenų pensijas, bus išmokėtas liepos 
mėnesį.

Žmonėms, tapusiems invalidais, 
nukentėjusiųjų asmenų valstybinės 
pensijos kitokios: jeigu dėl neteisėto 
kalinimo artremties žmogus tapo I ar
II grupės invalidu, tai jam skiriama 
1,5 bazinės pensijos dydžio pensija,
III grupės invalidams - 0,75 bazinės 
pensijos dydžio pensija Beto, I grupės 
invalidams dar mokama 0,5 bazinės 
pensijos dydžio priedas slaugai, jeigu 
šio priedo jis negauna prie socialinio 
draudimo pensijos. Taip pat skiriamos 
nukentėjusiųjų asmenų valstybinės 
našlių ir našlaičių pensijos. Našlių 
pensijos skiriamos našliams (našlėms), 
jeigu jų sutuoktinis (tremtinys ar politinis 
kalinys) žuvo ar mirė neteisėto kalinimo 
artremties metu arba būdamas invalidas 
mirė po tremties ar kalinimo, š i pensija 
skiriama tiems našiams, kurie sutuoktinio 
mirties metu buvo pensinio amžiaus 
ar iki senatvės pensijos jiems buvo 
likę ne daugiau kaip 5 metai arba jie 
buvo invalidai. Nukentėjusiųjų asmenų 
valstybinė našlių pensija skiriama 
tėvams, jeigu jų vaikai - tremtiniai ar 
politiniai kaliniai - žuvo tremties ar 
kalinimo metu, o tėvai yra I ar II grupės 
invalidai ar sulaukę senatvės pensijos 
amžiaus.

Našlaičių pensija už tremtinius ir 
politinius kalinius, žuvusius tremtyje, 
jkalinimo vietoje ar mirusius po to 
(jeigu jie buvo invalidai), skiriama 
vaikams (posūniams, podukroms) 
Iki 18 metų (besimokantiems - iki 24 
metų), taip pat vyresniems, jeigu iki 
18 metų je  tapo invaidais. Nukertėjusiųų 
asmenų valstybinės našlių ir našlaičių 
pensijos skiriamos už tokius asmenis 
nepriklausomai nuo to, kada jie mirė.

Vanda NEKRASIENĖ 
Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos 
direktoriaus patarėja

NETERSKITE MANĘS
P. ARUNIENE

L ietuvoje ba landžio 1*ąją 
laikydavo apgaulės diena.

Kaimynas kaimynui kokį šposą 
pasakydavo ir labai džiaugdavosi, 
kai šis patikėdavo tuo nekaltu melu. 
Jeigu ką apgaudavo balandžio 1- 
ąją, tai reiškė, kad tas bus 
apgaudinėjamas visus metus. Taigi 
balandžio 1-ąją būkime atsargūsl

Ir ne tik šią dieną Būkime atsargūs 
kasdien, saugokimės šiukšlių, kurios 
greitai užteršia mūsų gyvenimą. Ne 
tik akiai nemalonu, ne tik kojos 
užkliūva, bet neišvalyti sąšlavynai 
atneša ligas, kurių net nebereikia 
įvardyti.

Tad kol gyvename Žemėje, 
tokiame gražiame gamtos plotelyje 
kaip Lietuva, būkime jo  verti, 
neišiukšlinkime ne tik žodžiais, bet 
ir darbais. Daugelis atvykusiųjų 
džiaugiasi tokia nuostabia mūsų 
Tėvynės gamta. Smėliu pabars
tytame lopinėlyje pušelė šaknimis 
tvirtai laikosi - ir guodžia, ir ramina 
mus. Derlingoje žemėje žemdirbys 
augina duoną. Miškai valo mūsų 
orą, teikia įvairiausių gėrybių ne tik

žmogui, bet kiekvienam gamtos 
gyventojui. Graži mūsų Lietuva. Tai 
būkime gražūs Ir šeimininkai - geri, 
dori, sąžiningi Būkime geras pavyzdys 
vieni kitiems, karta-kartai. Blogį 
užkaskime giliai, kad niekada 
nesuvešėtų.

Aušta pavasaris, o mūsų miestai, 
miesteliai, ūkiai, įmonės, kiemai, kur 
mes gyvename, ypatingai bendra
bučiai, skęsta šiukšlynuose. Apsidai
rykime, pamatysime, kiek čia netvarkos 
ir pavojaus žmogaus sveikatai. Tai 
pa tv irtins v isų  gražių sodybų 
šeimininkai, tvarkingi ūkininkai, įmonių 
bei gamyklų vadovai. Nes tik nuo 
žmogaus priklauso, ar šalia jo gražu.

Padėkime mūsų žemei, surinkime 
besimėtančias nuolaužas, iš naujo 
paklokime išsikraipiusias šaligatvio 
plyteles.

Būkime meilės pilni, tada ir grožiui 
bei tvarkingumui atsiras vietos. 
Žmogus turi pabandyti nors truputėlį 
atsilyginti žemei už jos dovanas. Ir ne 
vien tik šiukšlėmis bei atliekomis.

Saulė bado akis. Veltui žiema dar 
stengiasi pridengti savo drobulėmis 
žmogaus nevalyvumą.

Apynasris 
švaistūnams

Vyriausybė, siekdama apriboti 
biudžetinių įstaigų bei organizacijų 
išlaidas prabangiems lengviesiems 
automobiliams, kovo 8 d. uždraudė 
biudžetinių įstaigų darbuotojams 
pirkti automobilius, brangesnius nei 
60000 Lt, išskyrus specialiosios 
paskirties automašinas.

Net pigesniuosius automobilius 
pagal nutarimą galima pirkti tik 
steigėjui ar ministerijai leidus.

Va ls tybės kon tro lės
departamentas, ištyręs 50 biudžetinių 
įstaigų ir organizacijų automobilių 
pirkimą per 11 mėnesių (1993 m. 
pabaiga - 1994 m. pradžia), teigia, 
jog buvo įsigyta 802 lengvieji 
automobiliai ir mikroautobusai. 588 
automobiliai kainavo 23488992 Lt, 
o kiti buvo gauti kaip labdara arba 
perkelti iš balanso į balansą.

LR Premjeras Adolfas Šleževičius 
spaudos kqnferencijoje kovo 9 d. 
nutarimą komentavo taip: "Žingsnis 
pavėluotas, bet geriau vėliau negu 
niekad".

Švaistūnų Šešetukas
(1993-1994 m.).

Iš la idos prabang iem s
lengviesiems automobiliams

įs ig y ta  K aina  
' {s ta iga a u to m o b ilių  (Lt) 
___________________ (vnĮ)_________________

VRM 287 9987473
Seimas 138 6141262
Generalinė
prokuratūra 32 1522718
Saugumo 
departa
mentas 24 1418800
Vyriausybės
kanceliarija 17 898024
Vį "Autoūkis"
KAM 11 749620

Iš “ Verslo žinių”

RASO 
“AUŠROS 
ALĖJAI”

BIJAU  
NUŽMOGĖJIMO

Gr. RUDOKAITĖ
Šiandieną man tenka Šauktis tų 

pačių maldos žodžių: "O viešpatie, o 
Dieve!", kuriuos įsiminiau perskaitytoje 
knygoje "Užžėlusiu taku", - taip 
mirdamas grafas šaukiasi dievo už 
savo prosenolių žiaurumus.

Šviesiausias dangau! O, kaip 
begyventi to liau? Ap ip lėšim ų, 
sprogimų, beširdiškumo, gyvenimo 
žiaurumo tėkmės rate.

Jei gėrio žiedai sodinami savoję 
žemėje, jaunų ir dorų žmonių širdimis, 
jie išžudomi.

Turtai, turtai - jų žemėje daug. Tik 
gyvybė viena vienintelė duota visiems. 
Pavasaris pabers žiedus, o išplėštos 
žmonių gyvybės nudažys žemę krauju.

Ar už meilę Tėvynei ir Tiesai,
Žiaurios rankos išplėš širdis?
Ar taip reikia mums vargti kentėti

žudymus, _ 
kiekvieną dieni

elia širdj už žmonių 
;ų pardavinėjimą, už 

iá, skendinčią blogyje.
Artėjant savivaldybės rinkimams 

linkėjau Tėvynės Sąjungos nariams, 
sūnums, dukroms išlikti doriems, 
einant savo žemės takais, nors ir sunku.

Bendrovės skaičiuoja pelną
Šiaulių cajono žemės ūkio 

bendrovės (ZUB) praėjusią savaitę 
ataskaitiniuose susirinkim uose 
paskelbė savo pelną 1994 m.

Verbūnų žemės ūkio bendrovė 
gavo 6220Ö0 Lt pelno. Daugiausia 
uždirbta iš augalininkystės -535000

Lt. Verbūniškiai nusprendė 500000 Lt 
pelno skirti gamybai vystyti.

Kuršėnų. ZUB pernai uždirbo 
538000 Lt, Šiupylių - 409000 Lt, Bridų 
-276000 Lt.

Iš "Verslo ž in ių "

LIETUVA, KUR EINI?
Ekonomikos ministerijos Privati

zavimo departamento duomenimis, 
nuo privatizacijos pradžios Lietuvoje 
privatizuota 5360 įmonių: 2662 
didžiosios ir vidutinės įmones priva
tizuotos viešai pasirašant akcijas, 
2650 smulkiu įmonių parduota auk
cionuose, 12 objektų privatizuota 
paskelbus geriausio verslo plano 
konkursą, 43 - už valiutą.

Statistikos departamento duome-

 , ,  namų ūkio pajamos p a r 
dėjo 76 proc., pensijos - 33 ,7------  *
infliacija buvo 45 proc.

3,7 proc., о

8 3  proc. Lietuvos 
iki 65 Lt, 7.---------
proc. - í 01-200 Lt, 23,5 proc. - 
350, 15,7 proc. - 351-500 Lt, 107 
proc. - 501 -700 Lt, 4.1 proc. - 701 -900 
Lt. 1,1 p ro c .-901-1000 Lt, 1,9 p ro c .- 
1001-1500 U, 0,7 proc.-1501 r  daugiau 
litų.

P. K.

AUSROS ALEJA



ponioms ir 
panelėms

Sv.
Velykoms
artėjant

SILKĖ SU AGURKAIS 
IR GRIETINE

2-3 silkės, nedideliu (Iki 200 g) 
šviežias agurkas, 200 g grietinės, 
petražolių, pipirų, svogūnų laiškų.

Silkę išmirkykite, išimkite kaulus, 
nulupkite odą, supjaustykite gaba
lėliais. Dėkite j pusdubenj sluoks- 
niuodamos su supjaustytais agurkais,

grietine, apibarstydamos pipirais. 
Puoškite žaliais svogūnų laiškais ir 
petražolėmis.

ŠVENTINIS 
VIŠTIENOS VYNIOTINIS

1 višta. /DARU/: 2 kiaušiniai, 200 
g  neriebios kiaulienos, svogūnas, 
riekelė pyrago, šaukštas sviesto, 
svogūno laiškų, šviežių ar džiovintų 
petražolių, druskos, kvepiančiųjų 
pipirų, vidutinio dydžio obuolys.

Vištą nuvalykite, išplaukite Ir 
perpjovę krūtinėlę, nuimkite nuo kaulų. 
Mėsą lengvai pamuškite, įtrinkite 
pipirais, druska, jei mėgstate, ir 
trupučiu Č esn io , gausiai pabarstykite 
petražolėmis ir kitomis prieskoninėmis 
žolėmis. Bent dvi valandas palaikykite 
vėsioje vietoje.

Gerai išplakite kiaušinius, jberkite 
susmulkintų svogūnų laiškų, petražo
lių, Jei turite - žaliųjų žirnelių. Keptuvėje 
ant sviesto Iškepkite omletą ir jj 
atvėsinkite.

200 g kiaulienos, nuo kaulų nu
pjaustytos vištienos likučius, krūtinėlės 
išpjovą sumalkite, įdėkite piene mirkyto 
pyrago riekę, kubeliais supjaustytą 
žalią (be žievės) obuolj ar džiovintų 
obuoliukų, pipirų, druskos ir viską 
sumaišykite. Sj jdarą lygiu sluoksniu 
paskleiskite ant omleto ir susukite. 
Omleto suktinuką dėkite ant muštos 
vištienos. Susukite. Įvyniokite j 
celofaną suriškite, kaip rišate vyniotinj.

Karštoje orkaitėje kepkite apie 
valandą Dar karštą lengvai paslėkite.

Valgykite šaltą.
RYŽIAIS {DARYTA 

KIAULIENOS 
KRŪTINĖLĖ

1,2 kg kiaulienos krūtinėles, 300 
g neriebios kiaulienos, 200 g  biriai 
virtų ryžių, 100 g svieste keptų 
svogūnų, kiaušinis, petražolių 
(džiovintų ar žalių), svogūnas, 
morka, druskos, pipirų, skiltele 
česnako.

Kiaulienos krūtinėlę Jtrinkte druską 
pipirais, česnakais. Šaltoje vietoje 
palaikykite dvi dienas.

300 g neriebios kiaulienos sumal
kite, sudėkite ryžius, pakepintus svo
gūnus, kiaušinj, petražoles, druskos, 
pipirų. Viską sumaišykite. Kiaulienos 
krūtinėlę prapjaukite skersai raumens 
ir j tą jpjovą - kišenę sukimšklte jdarą, 
ant viršaus uždėkite susmulkintą svo
gūną, morką. Visą mėsą suvyniokite 
j celofaną, galus gerai užspauskite, 
kad neišsileistų, nestipriai suriškite. 
Karštoje orkaitėje kepkite 1-1,5 
valandos.

Jei ruošiatės patiekti šaltą, lengvai 
paslėkite. Tačiau šj kepsnj galima 
valgyti ir karštą. Prie jo tinka šviežios 
Ir marinuotos daržovės.

GREITOS SALOTOS
Dėžutė kalmarų, 3-4 vidutinio 

dydžio virtos morkos, 2-3 kietai 
virti kiaušiniai, 2-3 rūgštūs obuoliai, 
svogūnas, ryšelis petražolių, 250 
g žaliųjų žirnelių, majonezo,

kvepiančiųjų pipirų.
Kalmarus, morkas, kiaušinius, 

obuolius supjaustykite kubeliais. 
Svogūną pakepinkite aliejuje (aliejų 
gerai nuvarvinkite). Suberkite žirnelius,

susmulkintas petražoles, pipirus ir 
išmaišykite su majonezu. Papuoškite 
petražolėmis.

Ponia Rūta

©
TAIKINYS

Antradienis, balandžio 4 d.
LTV
19.45 val.
“Valstybė Ir pilietis”
Nusikaltėlis palieka pėdsaką...
*  Teisinio gyvenimo {vykiai.
*  Vilniaus prokuratūroje baigta 

nagrinėti baudžiamoji byla...
*  Teismo ekspertizės instituto 

atliekamos ekspertizės, nauji tyrimų 
metodai.

* "Kvapų bankas" - kas tai?
Redaktorius A. Jancevičius.
23.15 val.
“ Brydė”
Ką giedojo vyturiai, sparnais 

išsukinėtais...
"Vilnius, Lukiškių kalėjimas, 1949"; 

"Letos salą Tit Arai, 1942 m  gruodis", 
"Irkutsko lageris, 1948", "Itatkos 
lageris, 1952" - šie ir kiti panašūs 
vietovardžiai, lydimi tam tikrų datų, 
lietuviui primena tautos ir konkretaus 
asmens kančių kelius. Bet - sutikite - 
jie ypač iškalbingi, kai matome tokius 
parašus po  eilėmis. O poezijos 
antologijoje 'Tremties Lietuva" taip 
paženklinta 120 autorių kūryba.

Bendrą tautos likimą liudijo, tėviškę 
vizijose regėjo poetai Antanas 
Miškinis, Kazys Inčiūra, Jonas 
Graičiūnas, Ona Lukauskaitė, Paulius 
Drevinis, Simas Račiūnas, Česys 
Cemnotonskis. Apie juos vėliau taikliai 
pasakė literatūros kritikė, profesorė 
Viktorija Daujotytė: "Vyturiai, sparnais 
išsukinėtais". Išsukinėtais, bet ne 
palaužtais...

"Brydėje" - tremties poetų eilės, 
pokalbiai su Simu Račiūnu ir Gintautu 
Iešmantu, knygos sudarytoju Juozu 
Laurušu.

21.10 val.
“ Saugokitės šventosios  

patvirkėlės"
1970 m. sukurto garsaus vokiečių 

režisieriaus R. W. Fassbinderiofilmo 
formulė - kinas apie kiną. Juostos 
centre - filmavimo grupė, turinti 
finansinių sunkumų. Režisierius šj 
filmą kūrė remdamasis tikrais faktais 
- panaši situacija buvo nutikusi Ir 
jam, kuriant juostą "Whlty". š io  filmo 
aktoriai vaidina ir juostoje "Saugokitės 
šventosios patvirkėlės": H. Schygulla, 
E. Constant nas, M. Von Trotta Ekrane 
šmėkšteli Ir pats R. W. Fassbinderis.

TELE-3
21.30 val.
"šantažas”
Garsiojo režisieriaus A  HHchcocko 

llmas, sukurtas 1929 m  Jauna moteris 
nužudo menininką, kuris kėsinosi ją 
išprievartauti. Ją ima šantažuoti 
niekšas o privatus seklys bando Jai 
padėti. Ši juosta - pirmasis garsinis 
filmas, sukurtas Didžiojoje Britanijoje. 
Vaidina A. Ondra, S. Allgood, J. 
Longdenas.

TELEVIZIJOS

A ntradienis, balandžio 4  d. 
LIETU VO S TV
7.30 .Labas rytas. 8.30 TV 

anonsas. 8.35 Sveiką Prancūzija
17.05 Baleto salė. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Laida lenkų kalba.
19.35 Nėra to blogo, kas neišeitų 
j gera. 19.45 Valstybė ir pilietis.
20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 F. "Saugokitės šventosios 
patvirkėlės”. 23.00 Vakaro žinios.
23.15 Brydė. Ką giedojo vyturiai, 
sparnais išsukinėtais.

TELE-3 
7.30 Žinios (a). 8.00 

Animacinis filmas. 8.30 TV serialas 
"Santa Baibara". 9.30 TV serialas 
“ Džonas Rosas” . 10.00 Muzika.
10.30 Vaidybinis filmas "Pervėlu 
verkti". 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 1215 Vaidybinis filmas 
"Eldorado” . 1, 2, 3 d. 13.35 
Muzika. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Keliautojo akimis. 16.00 
Pasaulio sportas. 16.30 Žvelkime 
atidžiau. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Eldorado” . 4 ,5 ,6  d. 17.30 Filmo 
pertraukoje 100%. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 100%. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Šantažas". 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Trečiad ien is , balandžio 5  d. 
LIETU VO S TV
7.30 Labas rytas. 8.35 

Mokomoji anglų k. programa.
17.05 Būtovės slėpiniai. 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Žinios. 19.05 Krikščionio 
žodis. 19.15 Sveikata kasdien.
19.35 Konkursas "Mano namas. 
Ekologija, energija, taupymas” .
20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 Krantas. 22.15 Europos 
rankinio čempionatas. Lietuva- 
Italija. 23.00 Vakaro žinios.

TELE-3

PROGRAMA
7.30 Žinios (a). 8.00 

Animacinis filmas. 8.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 9.30 
Vaidybinis filmas "Westgate III” .
10.30 Vaidybinis filmas “ Šan
tažas”. 1200 Anglų kalbos pamo
kėlė. 12.05 Vaidybinis filmas "El
dorado” . 4,5 ,6 d. 13.30 Muzika.
14.55 Anglų kalbos pamokėlė.
15.00 Kelionių skonis. 15.30 Ke
liautojo akimis. 16.00 Deutsche 
Welle. 16.30 jdomūs žmonės.
17.00 Vaidybinis filmas "Eldo
rado” .. 17.30 Filmo pertraukoje 
100%. 18.55 Animacinis filmas.
18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (r). 19.20 100%.
19.30 TV serialas "Santa 
Barbara” . 20.30 Animacinis fil
mas. 20.55 Anglų kalbos pamo
kėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.20 Muzika. 21.30 
TV serialas "Kobra". 7 d. 22.20 
Dokumentinis filmas “Sufleris” . 
23.10 Žinios. 23.25 Muzika 00.00 
Pabaiga.

BA LTIJO S TV  IR ŠIAU LIŲ  VT  
Antradienis, balandžio 4  d.
7.30 Sovijaus horoskopas.

7.35 ‘Taip sukasi pasaulis” . 8.30 
“ Nakties riba". 19.00 Pirk, 
parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius". 20.00 "Prospektas". 
20.20 Tautininkų žinios. 20.30 
“ Laukinė rožė” . 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 'Taip sukasi pa
saulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok” . Žinios.
22.30 Sankryža. 22.40 F. 
“ Pelenė” .

Trečiad ien is , balandžio 5 d.
7.30 Sovijaus horoskopas.

7.35 "Taip sukasi pasaulis” . 8.30 
"Nakties riba". 19.00 "Pirk, par
duok, informuok". 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Kauno “Žalgiris" - Šilutės "Šilutė'’.
20.00 "Nakties riba” . 20.25 
Baltijos naujienos. 20.30 'Taip 
sukasi pasaulis” . 21.30 Kartojama 
“ Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.00 Futbolas, UEFA: 
Paris JT - Germain - AC Milan. 
23.15 F. “ Pelenė".

Moterys gyvena ilgiau
* Nors moterys vadinamos "silp

nąja lytimi", jos gyvena gerokai ilgiau 
už vyrus. Kodėl taip yra, mokslas kol 
kas negali paaiškinti.

*

*  Vidutinis žmogaus amžius, arba 
kitaip dar vadinama vidutinė žmogaus 
gyvenimo trukmė, jvairiose pasaulio 
šalyse labai jvalri. Tą jvalrovę dar 
labiau didina tolydžio augantis skirtu
mas tarp vyrų ir moterų vidutinės gy
venimo trukmės Profesoriaus Eitnerio 
(Vokietija) maždaug prieš ketvirti 
amžiaus (1972 m.) atliktų tyrimųduo- 
menimis, keturiolikoje labiausiai Išsi
vysčiusių Europos šalių moterys gyve
no ilgiau už vyrus vidutiniškai 5,8 
metų.

*

*  Antai Prancūzijoje tuo metu 
moterų vidutinė gyvenimo trukmė 
buvo 75,2, vyrų - 68 metai. Vyresnių 
kaip 100 metų metėtų gyveno dvigubai 
daugiau negu vyrų. Pastarojo laikotar
pio duomenimis, vidutinė prancūzų 
gyvenimo trukmė dabar yra 81,3, 
prancūzų - 72 metai. Taigi moterų 
amžius pailgėjo vidutiniškai 6,1, o 
vyrų - 4 metais.

*

* Islandijos moterų gyvenimo truk
mės vidurkis dabar yra 81,3, vyrų - 
73,9 metų. Amerikiečiu (JAV) moterų
- 79, vyrų -72  metai. Švedės dar ne
seniai gyveno vidutiniškai 76,5, švedai
- 71,8 metų, dabar Švedijos moterų 
gyvenimo trukmė pailgėjo iki 79,6, o 
vyrų - iki 73,6 metų.

*  Dar prieš trisdešimt metų moterys 
Urugvajuje gyveno vidutiniškai 69, 
vyrai - 63 metus, dabar urugvajiečių 
moterų amžius pailgėjo 6 metais (iki 
75 m.), vyrų - 5-erlais (iki 68 m.) Beje, 
Meksikoje moterys gyvena tik 3-4 
metais ilgiau už vyrus.

*

*  Trumpiausiai gyvena kai kurių 
Afrikos šalių gyventojai. Antai Siera 
Leonėje vidutinė moterų gyvenimo 
trukmė - 41, vyrų - 37 metai,Bisau 
Gvinėjos moterų - 41,5, vyrų - 37,5 
metų, Čado moterų - 35, vyrų - 29 
metai, Gvinėjos moterų - 28, vyrų - 26 
metai, Burkina Faso moterų -31,1, 
vyrų - 32,1 metų. Beje, tai vienintelė 
šalis pasaulyje, kur moterys gyvena 
trumpiau už vyrus.

*
-  Japonija pirmauja pasaulyje pagal 

gyventojų, perkopusių šimto metų 
ribą, skaičių. Tekančios saulės šalyje 
dabar gyvena bemaž 1500 šimta
mečių. Daugiausia jų - moteiys. Be 
to, japonių gyvenimo trukmė turi aiškią 
tendenciją ilgėti. 1984 m. gimusioms 
mergaitėms prognozuojamas viduti
niškas 80,2 m., o berniukams - 74,7 
metų amžius. Pačiais naujausiais duo- 
menlmte, 1991 m. gimusiems Japoniu
kams vidutiniškai skirta išgyventi 76,1, 
japonlukėms-82,1 metų.

*
*  1724 m. Vengrijoje mirė O. 

Čartenas. Jis išgyveno 185 metus.
Parinko P. K.

Susikivirčijo du vyrai: vienas - 
aukštas, kitas - žemas, drūtas.

- Trenksiu j dantis, - pagrasino 
aukštasis.

- Tik pabandyk trenkti, - 
pasišiaušė dručkis.

Ir trenkė Ištjsėlis, bet taip, kad du 
dantys išlėkė.

- Kiek turiu sumokėti? - paklausė 
storulis. - Ar valdiškai imsi, ar pagal 
susitarimą?

"Iškvailėjo nuo smūgio", - 
Išsigando aukštasis.

■ - Už ką siūlai mokestj? - dėl viso 
ko paklausė.

- Už dantų profilaktiką, už ką gi 
daugiau. Pasiutusiai skaudėjo. Pas 
dantistą e iti b ijau, todė l Ir 
išprovokavau muštynes.

★ *  *

Vienas turtingas išdaigininkas 
susitarė, kad kleivienam 100 m 
distancijos sprinteriui sumokės 
1000 dolerių, jei tas, pasigirdus 
starto šūviui, pavėluos tris sekundes 
startuoti.

Kaip nustebo žiūrovai Ir sporto 
šventės organizatoriai, kai po 
startinio šūvio nė vienas Iš šešių 
bėgikų nepajudėjo iš vietos.

★ *  *

E kvilib ris tas -  atsakingas 
pareigas turintis funkcionierius.

*  *  *

Reketas - privatūs mokesčių 
Inspektoriai.

*  *  *

- Patark, kokią kaukę užsidėti, kad 
niekas nepažintų?

- Gerai nusiprausk - ir nepažins.
*  * *

- Mirė vyras, Ir aš noriu pas jj 
nukeliauti.

- Turėk sąžinės, leisk jam nors 
kape ramiai gulėti.

*  *  *

- Jūs sukčius, apgavota mane, 
pardavėte karvę, o ta po trijų dienų 
nudvėsė.

- Keista. JI man taip nedarydavo.

Jon as BURK AU SKA S
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