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' |  Ką matome šiandien Lietuvoje? 
| jsisiautėjusj Lietuvos turto grobimą.
■ Didžiules ve rtybes - įm ones, 
. pastatus, transportą, poilsiavietes 
j  miklūs veikėjai paverčia savo 
I privačia nuosavybe praktiškai už 
| niekus. Prie to  prisideda ir tyčiniai 
| p ra s isko lin im a i, ir a rtė jan tys  
| bankrotai. Mat kol kas tokiom is
■ aplinkybėmis galima dar kurj laiką
■ čiupti valstybės biudžeto arba, kitaip 
j  sakant, visų mūsų mokesčių pinigus, 
I gaunant param os ne ūkininkams, 
I ne mokytojams, gydytojam s ir 
| pensininkams, bet “ vargšėm s” 
| negabių vadovų įmonėms, kurios 
i  kitaip neišsilaiko, vien šelpiamos iš
■ valstybės biudžeto. Panašiai draugų 
[bū re lio  globojam a daugelis ben-
■ drovių, valstybės pinigai perpum- 
I puojami bankrotų "efektyvum o" ir 
|  panašių šnekalų "kompetencijoms". 
|  Galima prisikrauti kišenes ir palūkanų 
|  iš to, ko mėnesiais ir metais nesu

moka ūkininkams. Kada nors jie 
galbūt “ atgaus" nusmukusius pirmi-

I nius pinigus, mat per tą laiką kažko- 
I kiam aukštam pienininkui eina pro- 
I centai - ne ūkininkams, ne bendro
v ė m s . O galų gale “ nuvarytą", su- 
|  bankrutavusią įm onę su nereika- 
ilingais, išvargintais darbininkais, 
, tikrais kandidatais į bedarbius,

V ytautas LANDSBERGIS
APYNASRIS DIDELEI BURNAI,
RYJANČIAI, KAS JAI NEPRIKLAUSO

pasiims vėl kokia vadovų grupė,

pasinaudojusi savo ryšiais valdžioje 
ir įstatymų spragomis, kai kompe
tencijų valdžia tik skėsčioja veidmai
ningai rankomis: matote - prieš keletą 
metų buvo likusi viena spragelė, ir 
“ mes nieko negalime padaryti". Jie 
gali padaryti bet ką per penkias mi
nutes ir Vyriausybėje, ir Seime, - pasi
keitė v isus įstatymus, kokius norėjo, 
bet štai ta spragelė, matyt, jiems 
patiems arba draugams yra naudinga

Tokiom is aplinkybėmis mūsų jau 
nestebiną kai didžiulė trąšų gamykla 
su savom is transporto įmonėmis, su 
poilsio namais, su visokiais pastatais 
ir įrengimais parduodama už tiek pat, 
kiek ir vieni dideli kultūros namai 
v idutin iškam e Lietuvos mieste. 
Žinome, kaip didelis audimo fabrikas 
prieš keletą metų buvo aprūpintas 
įrengim ais dar iš Sovietų Sąjungos 
biudžeto - naujaisiais vakarietiškais 
įrengimais už 30 mln. dolerių, o 
šiandien apsukrūs žmonės nusiperka 
įm onę su tais įrengim ais ir visais 
pastatais, su visa infrastruktūra tik už 
0,5 mln. dolerių. Apie Taujėnų dvarą 
visi jau girdėjo pakankamai,o apie 
Dūkšto - dar nedaug. Nepaisant to, 
vis kalbama žmonėms, pasitelkiant 
dar ir kokius tolim us ekspertus, kad 
Lietuvoje jokio turto nėrą visos įmonės 
niekam tikusios, todėl už jas pinigų 
gauti negalima, sukaupti fondų indėlių 
kompensavimui nesą iš ko. Tiesą 
sakant, valdžia ta ip kalbėjo keletą 
mėnesių. Paskui pradėjo plokštelę 
keisti būtent 'todė l, kad pamatė 
artėjančio referendumo jėgą, kad 
600000 žmonių parašų jau nebegalima 
numesti į šalį, - tų žmonių suklaidinti 
nepavyks.

Galėjome pastebėti labai keistus 
dalykus, keistą blaškymąsi pačiame 
Seime - antai buvo itin skubiai 
priiminėjamas naujas Referendumo 
įstatymas su visokiom is kliūtimis,

REFERENDUMO  
SUŽLUGDYMAS - PASKUTINIS  

JŲ ŠANSAS IŠLIKTI
Petras KUDRICKIS

G egužės m ėnesio  pabaiga. 
Traukinyje Klaipėda - Vilnius prieš 
mane sėdi grupelė studentiško 
amžiaus jaunuolių. Jų  centre - 
žilstelėjęs vešlia barzda vyriškis. 
Barzdočius didesnę kelio dalį įdėmiai 
skaitė angliškai parašytą filosofinės 
krypties žurnalą, kažką jame pieštuku 
braukė, žymėjosi. Vėliau, pervertęs 
kalstą lietuviškos spaudos leidinių, 
įsiterpė j bepolitikuojančių jaunuolių 
9inčą.

- Na, sakykite, jūs dabar trečio 
kurso studentai, kas gi jūsų ir pagaliau 
Lietuvos laukia po  metų kitų?

Jaunuoliai įva iriom is spalvom is 
bandė piešti savo ir Lietuvos ateitį.

- Jūs tik spėliojate, - papriekaištavo

barzdočius. - Na, o aš, remdamasis 
savo pa ty rim u , so c ia lin e  ir 
psichologine dabartinės visuomenės 
analize, pabandysiu prognozuoti. 
Sakykite, kas padėjo LDDP grįžti į 
va ldž ią?  O gi pap rasč iaus ias  
visuomenės psichologijos žinojimas. 
Ar prisimenate, kur ir kaip kūrėsi 
Persitvarkymo Sąjūdis? Partinėse 
organizacijose... Pirmiausia - Mokslų 
Akademijos ir Rašytojų sąjungos 
partinėse organizacijose. Reikėjo, kad 
vykstantys procesai pačių komunistų 
būtų valdomi. Reikėjo ir naujo dievuko. 
Vargu ar prisimenate, kaip B. Rupeika 
socialinį teisingumą propaguojančias 
laidas meistriškai derino su A. 
Brazausko asmenybės Išaukštinimu.

N uke lta  | 2 p.

apribojimais, gąsdinimais, apsunki
nimais. Ko tik ten nebuvo prisigalvota! 
Paskui jau suvokė daugelio dalykų 
absurdiškumą, atsisakė jų, o vis dėlto 
liko dar tiek, kad ir Konstitucinis teis
mas turėjo pasakyti, kas yra neteisėtą 
kokie apsunkinimai naujame Refe
rendumo įstatyme yra padaryti nusiž
engiant Konstitucijai. Ir dar šį tą 
pasakys, kad tik spėtų. įgudę nusi
žengėliai visiems paliko maža laiko.

O referendumas eina pirmyn. 
Valdžia skubiai bandė pasiūlyti Seime 
kitus indėlių kom pensavimo būdus. 
Galbūt pasiūlys jų dar ir prieš 
balsavimą, kad žm onės Lietuvoje 
(kaip užsienio svečiai) būtų nukrei
piami vien tik į indėlių problemą, nors 
tame, ką siūlo valdžia, jokio konkre
tum o nėra; tuo 10 proc. kompen
savimu iš biudžeto korupcija nestab
dom ą tiktai biudžetas alinamas, prieš 
ką pasisako ir Tėvynės Sąjunga, ir

užsienio ekspertai. įstatyme, kuris 
teikiamas referendumui, yra konkrečiai 
numatyta ir iš ko, Ir kiek. Dešimt 
milijardų pagal 1994 metų sausio 1 
dienos kainų indeksą - tai realiai 
egzistuojantis turtas, kurio nors dalį 
panaudojus tam tikslui, jau galima 
palengvinti žm onių gyvenimą Ir 
atgaivinti patį ūkį, tvarkyti finansus, 
neleisti chaoso, galų gale tramdyti ir 
draugų bei valdininkų įsismaginimą 
neteisėtai praturtėti. į  tą didelį įstatymą 
yra mat įjungtas ir anksčiau Seimo 
priimtas, paskui daugumos vėl atmes
tas įstatymas, kuris liepia deklaruoti 
kiekvienais metais valstybės parei
gūnų turtą bei pajamas - nuo Prezi
dento iki policininko! Kad būtų mato
ma, iš ko žmonės gyveno ir kaip jie 
praturtėjo, ar tas praturtėjimas yra 
teisėtas, ar atitinka gaunamą atlyg
inimą. Visi puikiai supranta, kad ne 
vieno pareigūno susikraunamas

didžiulis turtas, nė iš tolo neatitinkantis 
atlyginimo. Nors Seimo dauguma, 
panaudojusi net Prezidentą taigi visa 
LDDP viršūnėlė, tą  įstatymą atmetė, 
palikusi sau laisvas rankas neteisėtai 
turtėti dar bent vienerius ar kelerius 
metus, vis dėlto šiandien dar galima 
juos tramdyti. Priimtas referendumu 
įstatymas uždės neblogą apynasrį 
didelei burnai, ryjančiai, kas jai 
nepriklauso.

Neveltui matome, kaip skubiai yra 
stengiamasi privatizuoti didžiąsias 
įmones, kurių kapitalas leistų daug 
ko gero padaryti, je igu jis būtų 
indeksuotas ir privatizuotas maždaug 
normaliai ir teisėtai. Matyt, valdžia 
b ijo  referendumo ir nori susitvarkyti 
kiek galima greičiau iki jo. įtūžimas ir 
baimė, kuo taip labai pratrūko 
neatsinaujinančioje "Dienoje" ponas 
Juozas, juolab įsidėmėtini, Tai tam 
tikra LDDP valdžios prisipažinimo 
elgsena - kuo ji šiandien labiausiai 
suinteresuota; kartu tai ir pripažinimas, 
kad referendumas gali korupcijos arba 
valdiškų nusikaltimų blogybes iš tikrųjų 
sustabdyti.

Žmonės dar gali tai padaiyti. Tokia 
galim ybė yra, ja reikia pasinaudoti.

Prie Dubysos ir prie marių, Mums po vieną ir po du
Prie Žagarės ir Žiežmarių Medų valgyti gardu,

Vita lijaus SUCHOCKIO pieš.

Atsikąst skanaus pyrago, 
Pieną gerti lyg iš rago!
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ŽMOGUS IR VALSTYBININKAS
Iš Prezidento adjutanto pik. Vaclovo Šliogerio prisiminimų

RUGPJŪČIO 10 D. 
SUKANKA 120 METŲ, KAI 
GIMĖ PIRMASIS
LIETUVOS PREZIDENTAS 
ANTANAS SMETONA

ATOSTOGŲ DIENOS 
UŽUGIRYJE

UžugiryjeA. Smetonai buvo gera, 
nes netoliese - jo gimtinė, o aplink - 
giminės ir savi žmonės.

Jis keldavosi apie aštuntą ir po 
valandos pusryCiaudavo. Pavalgęs 
apžiūrėdavo ūkio trobesių statybos 
darbus ir išeidavo pasivaikščioti j 
laukus. Tų pasivaikščiojimų metu A. 
S m etona  papasakodavo
visokiausių nuotykių iš jaunystės 
laikų. Jis puikiai pažinojo savo 
tėviškės apylinkes, laukus ir miškus. 
Ypač jis  mėgo m išką ir Lėno ežerą. 
Miške jis parodydavo medžius, kur 
gyvena  drevėse sus im etus ios  
širšės, nusivesdavo j avietynus. 
Vaikščiodamas Lėno pakrantėmis, 
rodydavo, kur geresnis atabradas 
maudytis, kurioje vietoje geriau 
žuvys kimba ir koks masalas dėtinas 
ant meškerės kabliuko.

Kai kada mes, palydovai, ir 
pasinaudodavome A. Smetonos 
patarimais, kai išeidavome pasi
maudyti ar meškerioti. Labai jdomiai 
jis  pasakodavo ir apie savo gimines 
bei jdomesnius Užulėnio ūkininkus. 
Stebėdavausi A. Sm etonos patva
rumu, nes, nuėjęs keliolika kilomet
rų, jis grjidavo namo nepavargęs. 
Galimas daiktas, kad jam jėgų 
teikdavo tėviškės laukai ir miškai.

Kartais A  Smetona pabandydavo 
ir š j tą padirbėti lauke. Kartą 
bevaikščiodami galulaukyje aptikome 
kelis darbininkus, beraunančius 
kelmus šlapokoje pievoje, kurią rudenį 
norėta išarti. Ir A. Smetona pamėgino 
išrauti vieną kitą krūmą Išrovęs keletą 
nusivilko švarką ir toliau valė pievą. 
Ką gi, ir mums, palydovams, teko 
pasekti Prezidento pavyzdžiu. 
Nusivilkę švarkus, sušilę, ir mes koki 
pusvalandj rovėme krūmus. Kadangi 
p. S. Smetonienė buvo prašiusi mane

priž iū rė ti Prezidentą, kad jis  
pasivaikščiojimo metu nepervargtų, 
pasiūliau baigti tą "sportą" ir užsirūkyti.

A. Smetona vis dėlto buvo dar 
gana stiprus, nors ir turėjo per 
šešiasdešimt metų. A  Smetona, radęs 
laukuose ūkininką beariantį ar kitą 
koki nors darbą bedirbantj, visuomet 
jj užkalbindavo.

Sekmadienio tvarka 
buvo kiek kitokia. A.
Smetona keldavosi kiek , j p |  
vėliau ir po pusryčių su W  
visa šeima bei palydovais j§ į§ Į | | l l  
automobiliu vykdavo j i
Lėno bažnyčią, esančią 
kitoje ežero pusėje. Išėjęs 
po pamaldų šventoriun,
A. Sm etona
pasikalbėdavo su Lėno 
parapijos žmonėmis. Čia 
ir vieną kitą pažjstamą iš 
jaunystės la ikų 
susitikdavo. Kaim o 
žmonės buvo nedrąsūs, 
bet A. Smetona, iš 
p rig im ties švelnus, 
malonus, paprastas ir 
neišdidus, su jais greit 
rasdavo bendrą kalbą Tai 
nedaugelio mūsų didžiųjų 
asmenybių nepaprastai 
vertinga būdo savybė.

A. SMETONOS 
DARBO DIENA

A. Smetona gana 
griežtai la ikydavosi 
įprastinės dienos tvarkos.
Jis visada keldavosi 
devintą valandą. Apie dešimtą 
Prezidentas dažniausiai per svetainę, 
kurioje aš jo  laukdavau, eidavo 
pusryčiauti j valgomąjį. Kasdien 
pusryčiaudavau kartu su Prezidentu, 
dažniausiai - tik dviese. Pusryčių metu 
turėdavau progos šiek tiek su juo 
pasišnekėti ir si tą papasakodavau 
jam iš vietos naujienų - apie kokj 
nors įdomesnį pokalbį priėmimo metu, 
įtakingesnių sutiktų žmonių pareikštą 
nuomonę politiniais, kultūros ir kitais 
klausimais.

Po pusryčių A. Smetona eidavo į 
savo darbo kabinetą, kur pirmiausia 
išklausydavo mano kasdieninio 
pranešimo. Man buvo pavesta 
padaryti įvairių gaunamųjų raštų, tiek 
tarnybinių, tiek asmeninių, santraukas.
Tik kai kuriuos laiškus, kurie 
pasirodydavo besą ypač intymūs, 
įteikdavau Prezidentui neatplėštus.

Po pranešim o pate ikdavau

Prezidentui tos dienos lankytojų 
sąrašą kurį jis paprastai patvirtindavo. 
Retkarščiais ir Prezidentas tą sąrašą 
papildydavo, paprašydamas iškviesti 
jam reikalingą asmenį.

Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 
14 val. Prezidentas priiminėdavo 
lankytojus. Susitaręs su Prezidentu, 
patikslindavau dienos vizitatorių laiką

Būdavo ir tokiu lankytojų, kuriuos 
Prezidentas priimdavo be eilės. Tokių 
grupei priklausydavo kurio nors kaimo 
ar valsčiaus ūkininkų delegacija, 
atvykusi su kokiu nors specialiu 
prašym u, pavyzdžiu i, laukų 
nusausinimo reikalu ir pan. A  Smetona 
atjausdavo ūkininkus ir mielai su jais 
pasikalbėdavo. Pasitaikydavo, kad 
tokia be eilės pas Prezidentą patekusi 
delegacija per ilgai užsisėdėdavo ir 
man, žinoma, gerokai supainiodavo 
tos dienos audiencijų tvarkaraštį. 
Turėdavau eiti pas Prezidentą 
kabinetan ir jam tai priminti.

A. Smetona pietaudavo kartu su 
šeima ir prezidentūroje gyvenančiais 
karin inka is . Beveik kasdien 
pasitaikydavo svečių.

Po pietų A. Smetona mėgdavo 
lošti kortomis "66", bet ne iš pinigų. 
Lošim o kom panionai paprastai 
būdavo namiškiai, ir ši pramogėlė

tetrukdavo kokj pusvalandį,
Apie 17 valandą kartais kiek vėliau, 

A. Smetona jau sėdėdavo savo darbo 
kabinete. Čia jis peržiūrėdavo atidėtus 
raštus, ministrų paliktus ilgesnius 
pranešimus, įvairius biuletenius, 
vietinę ir užsienio spaudą Ypač mėgo

“ Journal de Geneve". Po pietų 
Prezidentas taip pat priimdavo kokj 
lankytoją, kartais tardavosi su 
vyriausybės nariais, kanceliarijos 
viršininku kun. dr. P. Bielskumi ir kt.

Dvidešimtą valandą Prezidentas 
vakarieniaudavo. Vakarienei būdavo 
šalti valgiai. Vasarą beveik kasdien 
A. Smetona suvalgydavo lėkštę 
surūgusio pieno su bulvėmis. Beje, 
A. Smetona maistui ypatingų 
reikalavimų nekėlė. Mėgo tradicines 
lietuviškas sriubas, ypač kopūstus ir 
barščius, miltinius ar bulvinius 
sklindžius, liesą mėsą.

Ir po vakarienės A. Smetonos 
darbas ilgai nesibaigdavo. Paprastai 
du ar tris kartus per savaitę vakarienės 
metu, po jos, o kai kada net apie 23 
va landą atvykdavo m in is tras 
pirmininkas J. Tūbelis ir su Prezidentu 
visą vakarą praleisdavo kabinete, j 
tuos pasitarimus būdavo iškviečiamas 
ir teisingumo ministras St. Šilingas. 
Kartais vakare atvažiuodavo Lietuvos 
tautininkų sąjungos pirmininkas 
dekanas kun. Vladas Mironas. Laisvo 
laiko likdavo nedaug. Todėl A. 
Smetona stengdavosi kiekvieną laisvą 
vakarą paskaityti arba rašyti. Daug 
sekmadienių jis praleisdavo darbo 
kabinete. Paprastai miegoti eidavo 
vėlai, apie 1 val. nakties, o kartais ir 
dar vėliau.

A. Smetoną nors turėjo juridinj 
išsilavinimą, buvo gerai susipažinęs 
su filosofija, lietuvių Kalba ir lite ratūra. 
Lietuvos universitete yra dės tęs etiką 
senovės filosofiją ir paskel bęs keletą 
straipsnių. Kad ir labai užimtas 
valstybiniais reikalais, laisvalaikiu 
skaitė naujausius litera tūros kūrinius 
įvairiomis kalbomis. Iš senųjų kalbų 
jis mokėjo lotynų ir graikų; laisvai 
kalbėjo ir rašė prancū ziškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai. Be to, neblogai 
buvo pramokęs ir anglų kalbą. A. 
Smetona labai domėjosi lietuvių kalba. 
Jo raštų kalba buvo stilinga, 
taisyklinga, žodinga, nuspalvinta 
savosios Užulėnio tarmės. Todėl 
nenuostabu, kad ir universitete A. 
Smetona dėstė lietuvių kalbos stilistiką.

Nuotraukoje: A. Smetona 
Užugirlo laukuose

Irena VASINAUSKAITĖ

Po vieno valdybos posėdžio labai 
jdėmiai stebėjau jauną vyrriškį, 
gavusį neigiamą miesto valdžios 
atsakymą j savo prašymą paskirti 
jam vietą prekiauti naftos produktais 
iš konteinerių. Vyriškis kažką emo
cingai aiškino likimo draugui, kuriam 
pavyko tokią vietelę gauti, ener
gingai mosikavo rankomis. Eidama 
pro šalj, spėjau išgirsti interna
cionalinio pobūdžio dedikaciją reik
liems Šiaulių miesto valdytojams.

Visi pretendentai j benzino 
konteinerių karalius privalo gauti 
penkių autoritetingų institucijų - vyr. 
architekto, gamtosaugininko, prieš
gaisrinės apsaugos tarnybos šefo,

MES KARALIAI BE KARŪNŲ!
1. Benzino prekijo ABC

higienos centro vadovo bei kelių 
policijos atstovo autografus. Su 
šiomis neįkainojamomis vertybėmis 
busimieji prekijai eina j valdybos 
posėdžius ir laiko bene svarbiausiąjį 
egzaminą, nuo kurio priklauso, ar 
gaus vietą prekybai, ar ne. Miesto 
meras A. Saida kiekvieną prezidentą 
sutinka ir palydi priesaku: "Mokėk 
mokesčius", o mėgstamiausieji 
mero klausimai yra šie:

a) kiek su prekiauta už praėjusį

ketvirtj?
b) kiek sumokėta mokesčių?
c) kam mokate mokesčius?
d) iš kur perkate ir kaip 

atsiskaitote už benziną?
Jei j pirmuosius tris klausimus, 

mero pateiktąją ABC, pretendentai 
šiaip taip atsako, tai beveik visi 
" lū ž ta ’ ' ties  pasku tin iuo ju  
klausimėliu "d". Daug prekiautojų 
linkę už jiems pateiktąją produkciją 
mokėti grynais - ir jokios mokesčių

inspekcijos nesusigaudys, kiek 
pelno ir kokie turi būti mokesčiai. O 
jų "išdžiūvusiam" ir "išsekusiam" 
miesto biudžetui verkiant reikia, kad 
Šiauliai galėtų gražėti, tvarkytis, 
padėti vargstantiems miestiečiams. 
Ne visada sotus alkaną užjaučia. 
Todėl besikeiksnodami, jstatymų 
neišm anydam i, p re tendenta i j 
prekiautojus benzinu nori tapti 
nekarūnuotais karaliais.

Tęsinys kitame numeryje

REFERENDUMO SUŽLUGDYMAS 
PASKUTINIS JŲ ŠANSAS IŠLIKTI

Petras KUDRICKIS 
Atkelta iš 1 p.

Na, o propagandinis Arkikatedros 
g rą ž in im o  cerem on ia las  A. 
Brazauskui, o  per j| ir jo partijai, divi
dendų, visam, ko gero, dešimtmečiui 
atnešė. Naivesni tikintieji ne prieš 
Dievą, o prieš A. Brazauską vos 
nesiklaupė. .. Tačiau verta prisiminti, 
kad tuo metu Rusijai, pažymint 
krikščionybės tūkstantmelj, cerkvės 
tikintiesiems buvo grąžinamos ma
siškai, ir niekas už tai M. Gorbačiovui 
nesimeldė. Ir pagaliau pats partijos 
pavadinim o pakeitimas - taip pat 
propagandin is geslas. Prieš tai 
senuoju pavadinimu veikusi partija 
pačių kom unistų liežuviais (prisi
minkime B. Genzelio kalbas) taip buvo

išplakta, kad, palindusi po naujuoju 
pavadinimu, ta  pati partija su tais 
pačiais žmonėmis naivuolių akyse 
vos ne šventąja tapo. J uolab kad dar 
labiau jos šventumą B. Rupeikos 
"nukaltas dievukas” stiprino. Ir, 
manote, tai nedavė rezultatų? Turbūt 
namų šeimininkės V. Landsbergj, jei 
tuomet po ranka būtų pakliuvęs, 
kočėlais būtų užplakusios, pama
čiusios, kaip tada kukliai kuriamas 
tautos milžinas A. Brazauskas kuklioje 
eilinio deputato kėdėje patupdytas 
atrodė. Ir, žinoma, neliko jos jam 
skolingos. Kokių tik pilių Šveicarijos 
Alpėse savo liežuviais V. Landsbergiui 
nepristatė.

- Na, o  dabar žmonės jau pagyveno 
jų  valdomi. Daug ko pamatė, daug

kuo Įs itik in o  ir busim ajam e 
referendume galutinį tašką padės, - 
guodėsi vienas jaunuolis.

- Referendumas... - nusijuokė 
barzdočius.

Bet paskui, surimtėjęs ir kažką 
giliai pamąstęs, tarė:

- Referendumas - tai paskutinis 
tautos šansas, tik labai abejoju jo 
sėkme. Žinoma, net jsigaliojus 
referendumo priimtam jstatymul, 
vargu ar pavyktų viską jgyvendinti. 
Tačiau ir referendumo sėkmė būtų 
rimtas stimulas tautai iš teisinės 
stagnacijos išjudinti.

- Na, kaipgi gali nepavykti 
referendumas, jei jau dabar reikalingas 
parašų skaičius surinktas, - prieštaravo 
vienas jaunuolis.

- Parašų bus surinkta dvigubai 
daugiau negu reikia, nes propa
gandinė valdžios mašina dirba tik 
tuščiais apsisukimais Pilnu pajėgumu 
ji bus paleista prieš referendumą. 
Komjaunuoliškų statybų tampu 
"namai bus statomi" G. Vagnoriui Ir 
V. Landsbergiui. Nemažą "pažangą" 
turėtų padaryti ir R. Paulauskas savo 
laidomis "Kas geresnio, premjere" 
lipdantis naują dievuką. Nemanykite, 
kad LDD partijai, turinčiai daugumą 
Seime, nepavyks parinkti referen
dumui nepalankiausio momento. Bus 
viskas padaryta, kad referendumas 
būtų pralaimėtas. Seimo dauguma, 
ko gero, neblogiau supranta, kad 
refe rendum o sužlugdym as 
paskutinis šansas jiems išlikti valdžioje 
ir išlaikyti neteisėtai įgytą turtą.

Apie neteisėtai Įgytą turtą 
skaitykite kitame "Aušros alė jos" 
numeryje,

I
I

I H U l B i

AR APSAUGOSIME 
SAVO VAIKUS?

Vyriausybė priėmė nutarimą “ Dėl 
priemonių vaikų teisių apsaugai gerinti 
ir įkūrė vaikų teisių apsaugos tarnybą 
prie Socialinės apsaugos ministerijos, 
Patvirtinti Respublikos miestų bei rajonų 
vaikų teisių apsaugos tarnybų bendrieji 
nuostatai.

Šiaulių miesto nepilnamečiųteisių 
apsaugos ir globos tarnyba prie miesto 
švietimo skyriaus reorganizuota j vaikų 
teisių apsaugostarnybą, patvirtinti jos 
nuostatai.

Tarnyba  ieškos būdų, kaip 
apsaugoti vaikus šeimose bei 
visuomenėje. Reorganizuotoji institucija 
dirbs su nepaklusnaus charakterio ir 
elgesio vaikais, bandys pašalinti 
priežastis, dėl kurių vaikai nusikalsta. 
Tarny ba rinks informaciją apie vaikus, 
kuriems reikalinga valstybės pagalba, 
pa la ikys ryšius su nuteistais 
nepilnamečiais, esančiais įkalinimo, 
įstaigose. Beje, spaudoje gana plačiail 
komentuojami valkų pažeminimol 
atvejai būtent šiose jstaigose.

Tarnyba tvarkys įvaikinimo ir globos 
klausimus. Jai sutelktos plačios teisės, 
nes jos rekomendacijos bus privalomos 
visoms vaikų ugdymo ir globos 
įstaigoms.

Tačiau ar apsaugosime savo vaikus? 
Ar bus apgintos jų teisės? Apie tai, kol 
gero, pasakys patys vaikai.

BUS MONTUOJAMI 
SKAITIKLIAI

Miestas nupirko šilumos skaitiklius 
Rugpjūčio antrojoje pusėje juos praves | 
montuoti pagal patvirtintą 11 Sos 
jyvenamųjų bendrijų sąrašą, 
aendrijų namuose įrengiamų prietaisų 
bei jų montavimo kainą bus galimai 
kompensuoti paėmus lengvatinius 
kreditus arba atsiskaitant už šilumos 
tiekimą. Tačiau gali atsitikti irtalp, kad| 
už šilumos apskaitos prietaisus 
kompensacija per 3 mėnesius bus 
išmokama grynaisiais pinigais.

PRATURTĖJO 
MIESTO REDAKCIJOS

Seimas ir Vyriausybė  leldoi 
jrivatizuoti patalpas, kuriose įsikūrusios 
aikraščių ir žurnalų redakcijos 

Šiauliuose miesto valdyba nusprendė 
perduoti iš nekilnojamojo turto bei 
eksploatavimo skyriaus j laikraščio 
“ Šiaulių naujienos" balansą patalpas 
Aušros alėjoje g. 48, j laikraščio "Aušros 
alėja" balansą - patalpas Vilniaus 
153.

Šiaulių krašto" laikraštis persikels 
j pastatą, esantj Trakų g. 20a, kuris 
perduodamas j šio laikraščio balansą

Panašiai praturtėti norėjo ir Lietuvos 
taupomojo banko Šiaulių skyrius, 
prašydamas perducrti j balansą patalpas 
Vilniaus g. 213. Valdyba nusprendė 
šio prašymo nepatenkinti. Vicemere 
V. Stasiūnaitė pasiūlė, kilus bankų 
bankroto bangai, nusipirkti patalpų iš 
subankrutavusių bankų.

TIRS PALAIKŲ 
RADIMO VIETĄ

VĮ "Pumpuras" teritorijoje (Rad
viliškio g. 126), remontuojant vanden- j 
tiekio trasą, rasti žmogaus kaulai.

Sudaryta vicemero K. šavinio 
vadovaujama komisija, kuri organizuos 
šios vietos tyrinėjim us. Darbams atl ikti 
reikės maždaug 3 tūkst Lt. Tokią sumai 
tikimasi rasti miesto biudžete arba 
ieškoti rėmėjų. ,,

parengė Irena VASINAUSKAITĖII

Maloniai kviečiame j pokalbius 
aktualiais Savivaldybės darbo 
klausimais.

Rugpjūčio 9 d., antradlenj, 11 
vidurinėje mokykloje, o rugpjūčio 
10 d., trečiadienį, 12 vidurinėje 
mokykloje dalyvaus miesto tarybos 
deputatė Virginija Ladletlenė, 
miesto valdybos nekilnojamojo turto 
eksploatacijos skyriaus darbuotojai, 
Kovo 11-osios Nepriklausomybės
akto signataras Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) Šiaulių 
skyriaus pirmininkas Algimanto* 
Sėjūnas.

Susitikimų pradžia 19 val. 30 
min.

Miesto tarybos 
Sąjūdžio frakcija

A U Š R O S ALĖJA
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VIEKVEDŽIŲ
DALIA

Alfonsas DAUNYS
Už ketverto kilometrų nuo Bubių, 

dešinėje plento pusėje, tarp  miškelių, 
prieš karą buvo nemažas Viekvedžių 
kaimas. Per kaimą tekėjo upelė Viekvedė, 
iš kur ir kilęs jo pavadinimas. Kada atsirado 
prie šios nedidelės upelės pirmosios 
sodybos, niekas šiandieną neprisimena,
0 kas sunaikino kaimą žino visi - bolševikai 
Ir šito iš istorijos neištrinsi. Žmonės šiame 
kaime sumaniai ūkininkavo ir pasiturinčiai 
gyveno. Patirties sėmėsi netoliese 
esančiame grafo Zubovo dvare.

Antrą kartą sug jžus j Lietuvą 
bolševikams, visi suprato, - jeigu jie ilgiau 
užsibus, laukia pražūtis. Jauni žmonės, 
išauginti laisvės dvasioje, atsisakė tarnauti 
okupantui ir išėjo j  mišką liaudies gynėjais, 
partizanais. Tačiau už tą  laisvę teko 
brangiai užmokėti.

Ties Butka ič ia is p irm asis  žuvo 
partizanas Teodoras Kybartas. Jo brolis 
su visa šeima, tėvais ir trejetu seserų 
atsidūrė tremtyje Sibire. Motina tuo metu 
sirgo ir buvo neštuvais jnešta j vagoną, 

i Ji Sibiro nepasiekė, - m irė vagone. Kur 
užkasti jos palaikai, niekas nežino. Sunki 
dalia ištiko ir Baranauskų šeimą,

, užauginusią trejetą sūnų ir tiek pat dukterų.
| Išmokyti mylėti savo žem ę ir Tėvynę 

Lietuvą, sūnūs vengė tarnybos Sovietų 
L armijoje, slapstėsi. Patekęs j stribų rank as, 
f  Viktoras, nors ir kankinamas, neišduoda 

savųjų draugų, užtat atsiduria Sibiro 
lageriuose. Jo sesutė Jadvyga, jtarus ją 

' esant partizanų ryšininke, taip pat 
. nuteisiama dešim čia i metų kalėti 

lageriuose. Kita sesuo Stasė irg i 
areštuojama, bet to ji nusprendžia gyva 

i nepalikti Lietuvos ir vežant per Bubių 
| mišką iššoka ir bando pabėgti. Stribai 
vejasi ir vienoje miško aikštelėje peršauna 

I jai kojas. Pagydę pale idžia j namus tik 
I tam, kad su visais likusiais šeimos nariais 
ištremtų j Sibirą. Tremtyje pabuvojo ir 

I Tamošaičių šeima už tai, kad priglausdavo 
I užėjusius pas juos partizanus. Šeimą 
, išdavė buvęs rusas, vokiečių okupacijos 
laikotarpiu atvežtas j šj kaimą iš 
Baltarusijoje naikinamų kąimų. 

į Caro armijos kareivis Kazimieras 
| Jokūbaitis užaugino keturis sūnus ir porą 
dukterų, kurių vyriausiasis taip pat išėjo 
Ipas partizanus. Vėliau, paskelbus 
lamnestiją, pasitaręs su būrio vadu Ąžuolu, 
jis legalizuojasi ir vaikštinėja po kaimus 
kaip siuvėjas,rinkdamas žinias,ir perduoda 
jas būriams. Taip Jonas tampa žymiausiu 
šio krašto ryšininku, slapyvarde Dainius. 
(Suimamas 1951 m. ir nuteisiamas kalėti 
be teisės sugrįžti j Lietuvą. Grjžta tik  po 
keturiasdešimties lagerių ir tremties metų. 
Po brolis nuteisiamas ir kasa kanalą 
Karelijoje. Sesutę paauglę kartą stribai 
paėmė neva tardymui. Užmetė ją  ant 
sukrautų mašinoje malkų ir pasileido visu 
greičiu per duobes, kad mergaitė nukristų 
r užsimuštų. Bet ji g re it susiorientavo, 
šmėtė Iš vidurio malkas irto je  duobutėje, 
pors ir aplamdytą pasiekė stribų būstinę, 
ptribai, radę ją  gyvą, stipriai nusikeikė.

Jau buvo nuspręsta išvežti ir šią šeimą 
|>et nespėjo - mirė Stalinas.
1 Žudynės, lageriai, trėmimai, vėliau - 
:olūkiai sunaikino kadaise praeityje savo 
uliūra, tra d ic ijo m is  ir lie tuv iška is  
įp ro č ia is  garsėjusj V iekvedžių kaimą, 
jikėkime, kaimas prisikels, kaip keliasi 
Įaujam gyvenimui Lietuva.

Petras KUDRICKIS TRANŲ KARTA?
Darbštus kaip bitelė tas Albinas 

Juknevičius Iš Lieporių.
- Nei ūkininkas, nei sklypininkas 

nesu, - sako Albinas. - Valdau 3 ha 
sodyb inės žemės, šiek tiek nuom oju iŠ 
m ieste gyvenančio žemės savininko, 
truputj turiu paveldėjęs Kelmės rajone. 
Taip ir sukuosi, o suktis reikia. Šeimoje 
penki vaikai. Vienijau m okslus baigė, kiti 
d a r te b e s im o ko . Re ik ia pač iam  
pragyventi, besimokantiems vaikams 
padėti.

V isą gyvenimą buvusiame kolūkyje 
bitutes prižiūrėjau, su jom is ir dabar 
nesiskiriu. Tik štai dėl karščių neramu. 
Bitėms, kaip ir galvijams, ganyklų reikia. 
Jei sausra užsitęs, ir bites teks maitinti.

Su Albinu vartome šeimos albumą. 
Gausybė nuotraukų, kuriose įamžinta 
v isa grojanti ir dainuojanti Juknevičių 
še im a. V id u rin y s is  sūnus n e tg i 
aukštesniąją muzikos mokyklą baigė. 
D abar A u kš te lkė s  ir B a z ilionų  
bažnyčiose vargonuoja.

- Kas šiandien labiausiai jaudina jūsų 
sielą? - paklausiau Albino.

B a is ia us ia  ta i, kad per 
penkiasdešimt metų ištisą tranų kartą 
išsiugdėme. Daugelis nei dirbti, nei 
mąstyti savarankiškai nebemoka. Na, o 
vogti vos ne visi išmoko. Ne vienas tą 
patyrimą netgi m otinos įsčiose įsigijo.

Prisimenu, kaip, vos tik susitvėrus 
kolūkiam s, v iena nėščia m oteris, 
neturėdama ko valgyti, naktimis, nors ir 
labai bijodama, vogdavo kolūkio javus. 
Duktė gimė vagilė, nors nei šeimoje, nei 
giminėje niekada vagies nebuvo.

Na, kad ir su tom is bendrovėmis. Ar 
gali jos išsilaikyti, jei ten vieni tranai 
belikę. Pravalgys, pragers, išvogs 
paskutinius likučius, o mūsų dorų 
žm onių viso gyvenimo darbas - šuniui 
ant uodegos. Seniai esu sakęs, kad tų 
bendrovių nereikia kurti, o kolūkio turtą - 
dalintis iš karto.

Vilties kibirkštėlė sužiba, kai išgirsti 
vieną kitą jau ir kitaip mąstantį, nusivylusį 
vyriausybe ir jos tvarka.

Esu ra jono ta ryb os deputatas. 
Malonu, kad sesijoje visai ką kita išgirsti i 
ir iš buvusių kolūkių pirm ininkų. Na, o dėl 
referendumo nežinau ką ir sakyti. 
Krokodilo ašaros liejamos dėl lėšų ir jėgų 
eikvojimo referendumui. Jam sužlugdyti 
dešimteriopai bus visko išeikvota. Esu 
Lieporių rinkimų apylinkės referendumo 
k o m is ijo s  narys. V a rč iau  rinkė jų  
sąrašus. Kiek ten juose jtraukta psichinių 
ligonių. O juk jie visi balsuos prieš 
referendumo siūlomą priimti Konstitucinį 
įstatymą.

NUOTRAUKOJE: bitininkas 
Albinas JUKNEVIČIUS

Jie  v iską išparduos
Dažnai susimąstau, kas žmogų 

išm okė meluoti, vogti, tyčiotis, 
neapkęsti. Turbūt velnias gundo 
žmones, nes p. Dievas nusigręžė nuo 
mūsų . Kaip žinome, paskelbus 
Lietuvos nepriklausomybę, atsivėrė 
bažnyčių durys, pasidarė laisvi keliai 
į jas, taip pat j tikėjimą. Bet kas iš to? 
Per penkiasdešimt metų žmonės, 
pripratinti nebetikėti, negreit vėl 
atsivers. Kas anais laikais dorai tikėjo, 
meldėsi, tas ir dabartiki. O kitų niekas 
dabar neįpareigoja, nes jie Dievo 
nebijo. Velnio - tuo labiau, nes šie 
žm onės su juo turbūt jau pasirašė 
sutartį. Neseniai vaikščiojau po 
k iem us, r in kd a m a  parašus  
referenciumui. Kaip žinome, kaimo 
žm onių niekas ta ip nejaudina kaip 
nuvertinti indėliai. Viena moteriškė 
sako: "Matai, koks mūsų Prezidentas 
dievobaimingas. Kai tik prasidėjo 
Atgimimas, jis  nepabūgo, atsisėdo 
šalia kardinolo V. Sladkevičiaus ir 
kalbasi". O profesorių p. V. Landsbergį 
kažkada mačiusi Arkikatedroje sėdint 
atsukusį nugarą j altorių. Matote, kaip 
“ mato" žmonių akys... Netikėjęs staiga 
tam pa tikinčiuoju, o tikintysis - 
netikinčiu. Ne, mielieji Lietuvos 
žm onės, gal jūs leidžiate save 
suklaidinti, o aš turiu savo nuomonę. 
Pasėdėjimas šalia švento žm ogaus 
ar bendravimas su juo mąstymo

nepakeičia.
j Kiniją lekia draugai Juršėnas, 

Bobelis, Genzelis ir kiti. Ir vėl turbūt 
milijonai išleidžiami kelionei. Atseit 
m okosi, ka ip  sukurti kin iškąjį 
k o m u n iz m ą .  ^  ( .j
Galbūt todėl ir iš . -
m ūsų ka im o 
ja u n im o  te ko  
iš g irs ti to k ią  -•
frazę : "V .
Leninas kūrė į 
kūrė komunizmą 
- neįkūrė, dabar
bando mūsų premjeras A  Šleževičius. 
Pamatysime, kaip jam  seksis". Ne, 
mielieji ponai, jūs tokios tvarkos, kuri 
yra Kinijoje, niekada neįvesite. Ten 
už vagystes šaudė. O čia,pas mus, 
vagiami milijonai, pačioje Vyriausybėje 
klesti m afiją valdininkai savivaliauja. 
A r jūs ir čia visus iššaudysite? Juk - 
savi? Dabar, girdžiu, radijo laidoje 
"Aktualijų studija" užduodami tik du 
klausimai. Pirmasis: kiek kainuos 
referendumas? Atsakymas - keturi 
milijonai. Žmonės, juk tai labai brangu. 
A n tras is  k la us im as: ka žkok ie
pensininkai atseit porina, kad geriau 
jiems pensijas būtų pakėlę.

Galite sau įsivaizduoti: devyniolika 
ministerijų, kelios dešimtys prezidento 
patarėjų, ambasadorių, 141 Seimo 
narys. O kiek dar mums nežinomais

p a va d in im a is  v a ld in in k ų  ir 
valdininkėlių. Ir visi jie tvarko tavo 
reikalus, "biednas" žmogau, o tų  moki 
jiems algas. Negana to, jiems saugoti 
patikėtus mūsų pinigus susikišo sau 

j kišenes. Gal čia 
vėl pasakytų p. A  
Šleževičius, kad 
tai šmeižtas. Ar ne 
jie statėsi vilas, 
rūm u s, o ir  
f a b r i k a i ,  
gam yklos buvo 
statom i iš mūsų 

pinigų. Juk čia, Lietuvoje, liko visas 
mūsų turtas, kurį mus valdantieji dabar 
superka už simbolinę kainą. Girdėjau, 
Šiaulių rajone Daugelių plytų fabrikas 
parduotas už vieną milijoną litų. Turbūt 
didžiausias fabrikas Lietuvoje, gam i
nąs plytas, šiferj, drenažo vamzdelius, 
čerpes. Nupirko su viskuo: kultūros 
namais, pirtim is ir karjerais.

Ar bus referendumas, ar ne, jie 
v iską išparduos, išdalins iki galo. AŠ 
žinau, jo g  bus daug pastangų, kad 
tik žmonės būtų suklaidinti ir negalėtų 
pareikšti savo valią. Siūlau visiems 
ateiti į referendumą Jeigu man skauda 
širdj arba aš geriau gyvenu, tai noriu, 
kad ir m ano kaimynas būtų turtingas 
ir laimingas.

Adelė BUMBLAUSKIENĖ 
Kelmės raj.

Kodėl 
žm onės  

nepagalvoja 
a p ie  k ito  
skausm ą
Dažnai visa šeima einame [kapines. 

D idelės kaitros, todėl reikia dažnai 
laistyti artimųjų kapus. Nelabai 
malonu, kai kapuose matai lakstanfius 
šunis, kates. Juk čia tokia vieta, kur 
turi viešpatauti rimtis, pagarba 
išėjusiems. Kapinėse nevalia net 
garsiai kalbėti, - reikia melstis už 
m irusiuosius.

Man ir m ano šeimos nariams 
nemalonu pasidarė, kad iš gretimų 
namų, esančių prie kapinių, skambėjo 
triukšm inga muzika, dainos. Taip ir 
norėjosi nueiti pas tuos žm ones ir 
paprašyti, kad pritildytų  savo 
magnetofonus. Juk nė vienas j kapines 
neateina džiūgauti. Stovi prie kapo 
jaunutė moteris su dviem vaikeliais,
- tragiškai žuvo jos vyras. J i negali 
m uzikos net girdėti. Ir ne ji viena. 
Kodėl žm onės nepagalvoja apie kito 
skausmą? Vertėtų rimtai pamąstyti 
apie tai, - kito skausmas mums negali 
būti svetimas.

Jonas PALIONIS

SAVAITĖS ŠIUPINYS

ŠIAULIŲ RAJ.
Ž a rė n ie č ia i s a vo  va lia i 

pareikšti, dalyvauti rinkimuose,
I referendumuose visada  eidavo 
1 j erdvius kultūros namus. Dabar 
| jie  p r iv a tiz u o ti ir  s to v i 
I nenaudojami. O referendum o 

dalyviams teks eiti j mokyklą, 
| kurioje bus įrengta referendumo 

būstinė.
*  *  *

Privatizavus Poviliškių karvių 
į kom p le ksą , n a u ja s is  jo  
I savininkas užveisė šam pin jonų 

plantacijas. Dabar p ieno iš čia 
| jau nebeveža, o  j  Šiaulius 

t ra n s p o rtu o ja  p irm u o s iu s  
| šam pin jonus. J u o s  aug ina

gruzdiečiai. Taip atsiranda naujos 
specialybės kaime.

RADVILIŠKIS
U g n iag es iam s pats

darbymetis. Per paskutiniąsias 
porą savaičių ugniagesiai buvo 
iškviesti 28 kartus. Per tokius 
karščius beveik ir kibirkšties 
nereikia. Liepsna šokteli nuo 
įkaitinto stiklo šukės, nuo metalo, 
ką jau kalbėti apie nuorūką.

Jau visą savaitę dega durpinga 
pieva (apie 10 ha) buvusiojo 
“ Ateities" kolūkio teritorijoje. 
Ugniagesiams vandenj reikia 
vež ti p o rą  k ilom e trų , nes 
m ažesnės kūdros išsisėmė,
išdžiūvo.

*  *  *
Iš Grinkiškio ŽŪB beicavimo

punkto, esančio Rudžių kaime, 
pavogti keturi elektros varikliai.

J. L  iš Pociūnų, nuėjęs j 
ganyklą, rado  pap jau tą  ir 
išmėsinėtą 400 kg svorio telyčią. 
Mėsa išvežta nežinomos markės 
m ašina 

AKMENĖ
B rangsta  kom una linė s  

paslaugos. Patvirtinti nauji rajono 
centro šilumos ir vandens tiekimo 
jmonės paslaugų tarifai. Kubinis 
m etras ša lto  va n d e n s  
gyventojams dabar kainuoja 0,25 
Lt (anksčiau kainavo 0,15 Lt).

*  *  *
Rugpjūčio 13 d. 18 val. Ventos 

lauko estradoje jvyks gyvenvietės 
vasaros šventė.

TELŠIAI
Telšių turgaus kainos: pieno 

1 - 0,40-0,50 Lt, sviesto 1 kg - 6 
Lt, kiaušinių 10 vnt. - 2-2,50 Lt,

bulvių (šviežių) 1 kg -1-1 ,50 Lt.
KELMĖ

J kaimą atkeliavo javapjūtė. 
Š iem et p ag a l s ta tis tiko s  
duomenis reikės nukirsti per 36 
tūkstančius hektarų. Tačiau 
svarbiausia - ar bus kam grūdus 
parduoti. Žemės ūkio ministerija 
rajonui nustatė tokias maisto 
grūdų pardavimo kvotas: kviečių 
- 4000, miežių - 2000, rugių 3000 
tonų. Tačiau Š ilutės grūdų 
perd irb im o jm o n ė  atsisakė 
supirkti rugius. Laimė, juos 
nupirks Šiaulių grūdų jm onė Nr.

Iki šiol rusena durpingoji

Žalpelkė; degė Tranaičių 
durpynas prie Šušvės upelio.

*  *  *

Vis įžū lesni darosi galvijų 
vagys. Saukėniškis Regimantas 
R adušis neteko 12 metų 
kaštoninės kumelės, Birutė 
Stankevičienė Iš Jucių kaim o - 
telyčios, Julija Stašinskienė iš 
Stulgių - veršelio, Petriškių 
žem ės ū k io  b e n d ro vė  - 
dešimties metų eržilo.

Veikė ir "privatizatoria i": iš 
Zakeliškių fermos pavogti keturi 
elektros varikliai, nuplėšta 300 
lapų šiferio nuo V idsodžio ŽŪ 
bendrovės Lukšių daržinės 
stogo.

SAVAITĖS ŠIUPINYS

A U Š R O S  A L L J-A



T

BUTO TVARKYMAS
Baisiausia yra tai, kad kiekvieną 

dieną buto tvarkymas prasideda iš 
naujo.

Tačiau jeigu jūs turite bent kokį 
nesugedusj dulkių siurblį, išsiurbkite 
juo viską, kas tik paklius po ranka: 
baldus, kilimus, knygas lentynose, 
m inkš tus  ža is lus , užuo la idas, 
besišeriantjšunj, dulkinas palanges, 
grindis. Jeigu jau išsitraukėte dulkių 
siurblį, tegu jis padirbėja. Kuo 
da in ia u  jūs naudojatės dulkių 
siurbliu, tuo mažiau tenka plauti: 
nuvalysite palanges - ir nebus 
purvinų balų, nuplovus langus; 
"pereisite’1 per drapiruotes - ir ant jų 
neatsiras dėm ių po skalbimo; 
surinksite dulkes nuo grindų - irtada 
jų plovimas pavirs tik pašluostymu, 
o tai kur kas paprasčiau.

* *  *

Nevalykite to, ko nepasiekia jūsų 
akys. Ant spintų paprasčiausiai 
padėkite laikraščius ir retkarčiais 
išmeskite juos kartu su dulkėmis.

*  *  *

Negaiškite laiko daiktams, kurie 
akivaizdžiai nesutepti. Pavyzdžiui, 
neverta plauti visas duris, jeigu 
namiškiai jas nučiupinėja tik toje 
vietoje, kur jiem s patogiausia duris 
atsidaryti. Patrinkite šitą dėmę 
drėgnu skudurėliu, pamirką ją j 
sodą, ir viskas.

*  * *

Daiktus, kuriuos turite reguliariai 
šluostyti, plauti arba valyti, nors jie 
jum s neduoda jokios apčiuopiamos 
nau dos (vazeles, s ta tu lė les, 
servetėles), padovanokite, pasitai
kius progai, draugams ir pažjs- 
tamiems - tegu su ja is kankinasi.

*  *  *

Vadovaudamiesi šiuo požiūriu, 
prieš papildydami namų interjerą, 
gerai pagalvokite, kaip v isa tai 
valysite. Ir protingai atsisakykite šios 
užgaidos.

*  * *

Neužklokite lovų lovatiesėmis! 
Paprasčiausiai patalynę sudėkite j 
spintą. Paskaičiuota, kad lovos 
pataisymas ir užklojimas atima 
keturias darbo dienas per metus. 
Dar p ridė k ite  laiką, kurj jūs 
sugaištate tam, kad užtiesalai būtų 
Švarūs. O kiek kartų per dieną jūs

juos pataisote ir palyginate!

Nepiktnaudžiaukite skalbimu ir 
nenuo la idž iauk ite  dė l to  
namiškiams. Jeigu jūsų vaikai ir 
vyras numeta savo drabužius, kad 
išskalbtumėte - tai nereiškia, kad jie 
nešvarūs; paprasčiausiai namiškiai 
tingi juos susidėti arba pasikabinti. 
Ką gi, tai teks padaryti jums. 
Sulankstyti ir pakabinti lengviau 
negu išskalbti, išdžiovinti ir išlyginti.

Būkite pasyvesnė: drabužiai 
patys kuo puikiausiai išsivalys ir 
išsiskalbs, jeigu juos iš anksto 
pamerksite j skalbimo priemonių 
tirpalą. Nereikia skubinti įvykių!

* * *
Jeigu reikalai pakryps taip, kad 

butą vis dėlto teks tvarkyti, ruošą 
visada pradėkite kitoje vietoje: tai 
paįvairins šj neįdomų darbą. Be to, 
jūsų jėgos kiekvieną kartą išseks vis 
kitoje vietoje, ir todėl kiekvienas jūsų 
namų kampelis nors kartą per 
mėnesį pajus, tegu ir trumpalaikj, 
jūsų dėmesj.

*  *  *

Jeigu jūs panorėjote kažką atlikti 
namuose • imkitės to nedelsiant! 
Nes noras ga li tuo j praeiti. 
Pažiūrėkite - netgi pasitenkinimą 
pajusite, dirbdama darbą, kuriam 
truputėlį aukščiau pritaikėme žodį 
"baisiausia” . Gal ir iš tikrųjų viskas 
ne taip baisu, gal netgi atvirkščiai?

Paskutinis priesakas: niekada 

negalvokite blogai apie 
še im in inkę  ir
neskubėkite  pas
merkti, jeigu jos namai 
jum s pasirodys 
netvarkingi arba sut
varkyti netinkamai. Gal 
čia yra kokia priežastis.
Mes daug ko 
nežinom e, o než i
nodam i geriau pri- 
kąskime liežuvį.

parengė Pranutė
ZU KAITYTE

APIE PIENĄ
įva iraus  am žiaus žm ogaus 

organizmui, be motinos, ožkos pienas 
yra naudingiausias.

Pieno jokiu būdu negalima kaitinti 
daugiau kaip 47 iaipsn. C, nes 
pasiekus, pavyzdžiui, 54 Iaipsn. C, 
fermentai sunaikinami. Dėl šios 
priežasties pasterizuotas pienas 
vartojimui netinka. Geriausia gerti 
ožkos pieną čia pat, pamelžus, tačiau 
galima jj laikyti ir uždarame Inde 
šaldytuve iki dviejų dienų.

Vaikams geriausias yra motinos 
arba šviežias ožkos pienas.

Neseniai atkreipiau dėmesj j tokj 
atsitikimą: mano draugo dvidešimt 
dviejų mėnesių m ergaitė buvo 
maitinama motinos pienu iki vienerių 
metų. Per visą tą  laiką bei po to 
m ergaitė buvo sveika ir gerai 
nusiteikusi. Kadangi mano draugas 
laikė dvi ožkas, kurios tuo  metu 
užtrūko, todėl vaikui teko duoti 
pasterizuoto parduotuvės pieno. Po 
dviejų dienų mergaitė susirgo sloga, 
ji tapo irzli ir nerami. Tėvas tuoj pat 
nusipirko dar dvi ožkas ir ėmė girdyti 
mergaitę šviežiu pienu.

Visi sutrikimai dingo per dvi dienas.
Tai toli gražu ne vienintelis atvejis.
Ožkos pienas yra vienas švariausių 

produktų, tuo tarpu karvės pienas 
retai būna švarus.

įro d y ta , jo g  karvės p ienas  
pagamina daug gleivių; ožkos pienas 
jų viai negamina.

Kodėl mes mažai vartojame ožkos 
pieno? Priežastis ekonomiškume: 
karvės duoda daugiau pieno negu

ožkos.
Apskritai idealu būtų 

turėti žemės sklypą, 
auginti savo vaisius ir

daržoves, tręšti organinėmis trąšomis, 
turėti kelis avilius, dvi tris ožkas ir 
gyventi ilgą, sveiką, laimingą ir 
naudingą gyvenimą.

Šią svajonę jūs galite įgyvendinti - 
reikia tik panorėti.

Ožka - švariausias naminis gyvulys. 
Jos šalinamieji organai beveik idealūs. 
Ožkos pienas žymiai geresnis už 
karvės ir, žinoma, už rūkančios ir 
geriančios motinos pieną.

Ožkos neserga tuberkulioze, 
brucelioze, kitomis ligomis, kuriomis 
taip dažnai užsikrečia karvės.

Ožkos pieno kokybė daug geresnė 
negu karvės: jis vienalytiškesnis, turi 
daugiau nebaftyminio azoto, baltymai 
geresnės kokybės, turi daugiau 
niacino ir tiamino negu bet koks kitas 
maistas.

Ožkos pienas labai efektyvus 
vaistas nuo viduriavimo mažiems 
vaikams. Padeda tai, kad ožkos piene 
yra daug niacino.

Tiaminas yra vienas svarbiausiųjų 
"B '1 grupės vitaminų, dalyvaujančių 
visuose pagrindiniuose žmogaus 
gyvenimo procesuose nuo gimimo 
iki mirties. Ožkos piene tiamino yra 
labai daug.

Dar kartą primename: nešildykime 
ožkos pieno daugiau kaip iki 47 Iaipsn. 
C tem pera tūros. Perkaitintą, 
pasterizuotą ar virintą pieną geriau 
išpilti j kanalizaciją negu duoti vaikui. 
Jeigu ožiukai gertų pasterizuotą pieną, 
jie žūtų per šešis mėnesius.

Antradienis, rugpjūčio 9 d. 
LIETUVOS TV
7.4$ Labas rytas. $15 TV anonsas.

19.00 Žinios. 19.10 Žinios. 19.20 TV 
anonsas. 19.25 Baltarusių programa.
19.35 Europos lengvosios atletikos 
čempionatas. 21.00 Panorama. 21.25 
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas.
23.05 TV anonsas. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Magiškasis Rėjaus Bredberio 
teatras “Nuostabi Dadlio Stouno mirtis", 
"Diena, kai amžinai lijo” .

TELE-3
8.45 Dokumentinis filmas. 9.30 

Anglų kalbos pamokėlė. 9.35 Meninis

filmas "Revanšas".
10.25 Meninis filmas 
"Avarija” . 12.00 CNN 
nau jienos. CNN 
News. 12.30 Rodo 
"W orldnet” . 17.15

E. Garinąs. 19.40 Labanakt, vaikučiai.
20.00 Naujienos. 20.45 Monologas.
21.00 Meninis f. “ O laivas plaukia".
23.15 Naujienos. 23.25 Bumerangas. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 11d. 
LIETUVOS TV
7.45 Laba$ rytas. 8.15 TV anonsas. 

19.00; 19.05 Žinios. 19.10 TV anonsas.
19.15 Katalikų TV studija 19.45 Europos 
lengvosios atletikos čempionatas. 21.00 
Panorama 21.35 Referendumui artėjant.
22.35 TV anonsas. 22.40 9 amatai.
23.20 Vakaro žinios. 23.35 Pasaulio

4 krepšinio čempionatas. 
TELE-3

vyrų V 
TE

TELEVIZIJOS

Trečiadienis, rugpjūčio 10 d
16.05 F. “ Bonanza". 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18.00 Viktorina 
"R iz iku o k ! 18.30 Regioninė 
progrąma. 19.00 "Lošk va bank!"
20.00 Žinios. 20.19 Sporto naujienos
20.30 "Laimės ratas". 21.15 F 
“Asyžiaus pogrindis". 23.20 F. 
"Hanteris", 0.20 F. "Be 10 minučių 
vidurnaktj” . 2.05 F, “ Žvaigždžių 
kelias".

Ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d.
.  16.05 F, "Bonanza". 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18.00 "Rizikuok1
18.30 Regioninė programa. 19.00

"Loškva bank!"20.00 
Žinios. 20.19 Sporto 
nau jienos. 20.30 
“ Laimės ratas'1. 21.15
F. "V o lfo  policijos 
nuovada” . 22.15 F. 
Maišatis". Pabaigojs

Anglų kalbos pamokėlė. 17.20 
Animacinis filmas "Lulu - gėlių angelas". 
26a 17.40 Meninisfilmas “Revanšas” .
18.30 Šiaulių TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.25 Meninis filmas 
Sulaužyta pasaga". 20.45 Žinios.

20.55 CNN naujienos. 21.30 Anglų 
kalbos pamokėte. 21.35 Dokumentinis 
filmas, 22,00 Meninis filmas "Jauna 
žmona’’. 23.35 Anglų kalbos pamokėlė.
23.40 Dokumentinis filmas "Stok! Kelių 
mokestis".

LilPolilnter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Filmas "Laukinė 

rožė” . 9.25 Keturi ratai. 9.45 Muzikinė 
laida "Viskas". 15.00 Naujienos. 15.25 
Animacinis f. 15.50 Stebuklingas 
pasaulis, arba Kinas. 16.10Džemas.
16.40 Užkulisiai. 17.00 Naujienos. 17.25 
Dokumentai ir likimai. 17.40 Klausimo 
reikšmė. 18.00 Piko valanda. 18.25 
Filmas “Laukinė rožė". 18.55 Rusijos 
futbolo čempionatas. 19.45 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.45 Iš 
pirmų rankų. 20.55 Daina-94. 21.40 
Meninis f. "Laikomas pavojingu". 23.35 
Naujienos. 23.45 Autošou.

Trečiadienis, rugpjūčio 10 d.

Tęsiama “Aušros alėjos” 
prenumerata rugsėjo 

mėnesiui.

Mūsų laikraštį galima užsiprenumeruoti 
Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Joniškio, 

Radviliškio, Pakruojo ir Akmenės paštuose. 
Kaina vienam nėnesiui - 2,7 Lt 

(su pristatymu).

Šiaulių mieste mūsų laikraštj galima 
užsiprenumeruoti redakcijoje (Vilniaus g, 153) 
arba paskambinus telefonais 29813 ir 22590. 

Kaina vienam mėnesiui - 2,5 Lt 
(su pristatymu).

Leidėjai

8.40 Meninis filmas "Santa Barbara".
9.30 Anglų kalbos pamokėlė. 9.40 
Meninis filmas "Revanšas” . 10.25 
Meninis filmas “ Blogas geras žmogus".
12.00 CNN naujienos. CNN News,
12.30 Rodo "Worldnet". 17.10Anglų 
kalbos pamokėlė. 17.15 Animacinis 
filmas "Lulu - gėlių angelas” . 28s.
17.40 Meninis filmas “ Revanšas".
18.30 Telšių TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Anglų kalbos 
pam okėlė. 19.25 Su v iso m is  
smulkmenomis. 19.35 Filmas "Santa 
Barbara". 20.25 Žinios. 20.30 CNN 
žinios, 21.00 Madų žurnalas. 21.30 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.35 Mes 
... lietuviai. 22.00 Meninis filmas "Kai 
kuolai žydės". 23.15 Anglų kalbos 
pamokėlė. 23.20 Dokumentinis filmas 
"Humanitariniai mokslai fronte” .

LltPoIiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Filmas "Laukinė 

rožė". 9.25 Muzika 9.45 Verslininkas.
10.00 Pasaulio vyrų krepšinio 
Čempionatas. 15.00 Naujienos. 15.25 
Animacinisf. 15.50 Multitroliia. 16.05 
"...Iki 16-os ir vyresniems . 16.40 
Planeta. 17.00 Naujienos. 17.25 
Dokumentai ir likimai. 17.40 Mjslė.

18.00 P iko 
valanda. 18.25 
TV seria las 
"Laukinė rožė".
18.55 Lyderis.
19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 
Naujienos. 20.40 
M a s k v a .  
Kremlius. 21.00 
Loto "Milijonas” ,
21.30 Meninis f. 
"Kelias j rojų” . 
23.10 Naujienos.
23.20 Čię 
dainos.

PROGRAMA
- žinios. 1,40 F. “ Žvaigždžių kelias"

Čigonų

LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas. 

19.00; 19.10Žinios. 19.15TVanonsas.
19.20 Kanadiečių serialas "Šuns 
namas". 20 s  19.45 Europos lengvosios 
atletikos čempionatas. 21.00 Panorama.
21.35 Krantas. 22.35 TV anonsas.
22.40 VRS-666, 23.30 Graži mūsų 
šeimynėlė.

TELE-3
8.45 Meninisfilmas “Santa Barbara”.

9.35 Anglų kalbos pamokėlė. 9.40 
Meninis filmas "Revanšas". 10.25 
Meninis filmas "Jauna žmona” . 12,00 
CNN naujienos. CNN News. 12.30 
Rodo "Worldnet” . 16.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 17.00 Animacinis filmas 
"Lulu - gėlių angelas". 27s. 17.25 
Meninis filmas ’Revanšas". 18.15 
Jurbarko TV programa 1845 Naųajsios 
žinios. 19.05 Anglų kalbos pamokėlė. 
19.10Dokume ntinis filmas. 19,55Su 
visomis smulkmenomis 20.05 Meninis 
filmas “Santa Barbara". 20.55 Žinios.
21.00 TELE-3 informacija, 21.10 CNN 
naujienos. 21.30 Anglų kabos pamokėlė.
21.35 Laisvas žodis. 22,00 Meninis 
filmas "Blogas geras žmogus". 23,35 
Anglų kalbos pamokėlė. 23.40 Naujų 
filmų apžvalga.

L ltP oIiin ter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Filmas “ Laukinė 

rožė” . 9.25 Muzika 9,45 Biznio žinios.
10.00 Naujienos. 10.20 Pasaulio vyrų 
krepšine čempbnaas 1500 Naujtenos.
15.25 Animacinis f. 16.05 Atsakymai.
16.40 Eteryje tarpvalstybinė TVR 
kompanija ’’Mlr". 17.00 Naujienos
17.25 Pasaulis šiandien. 17.40 
Technodromas. 18.00 Piko valanda.
18.25 Filmas "Laukinė rožė". 18.55

SAT 1 
Antradienis, 
rugpjūčio 9 

d.
16.05 F. 

" B o n a n z a ” .
17.00 F.
18.00 Viktorina 

R egion inė
"Žvaigždžių kelias’
"R iz ik u o k i"  18.30 
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".
23.15 U. Mejeris "Nesutinku!”  0.10 
"TV veidrodis” . Reportažai. Pabaigoje 
-žinios 0.45F. “Kas atsitiko Flelenai?"

BALTIJOS TV
Trečiadienis, rugpjūčio 10 d.
7.30 Rytinis ekspresas. 8.00 F. 

“ Nakties riba". (43), 8.30 'Taip sukasi 
pasauli?" (49). 9.25-10.25 CNN valanda
18.45 Žinios. 18.50 F. "Taip sukasi 
pasaulis" (49). 20.55 Pasaulio sportas
21.00 F. “ Nakties riba" (44). 21.30 
Baltijos naujienos. 21,45 Pasaulio 
naujienos. 22.00-23.00 CNN valanda

ŠVT Ir Baltijos TV 
Antradienis, rugpjūčio 9  d.
20.00 "Pirk, parduok, Informuok". Į

20.15 Žinios. 20.30 Spaudos apžvaga I
20.35 Kelių policija informuoja. 20451 
Rodo ir kalba Orienburgas... 21,051 
Ve iksm o film as "E lio to  Nesol 
sugrįžimas..." 22.40 Kartojama "PirK, [  
parduok, informuok". Žinios.

Trečiadienis, rugpjūčio 10 d,
7.30 Baltijos TV, Rytinis ekspresas. I

8.00 “ Nakties riba” . 8.30 “Taip pasaulis J 
sukasi". 9.25-10.25 CNN va landa i 
Meniu. Mokslas ir technologija f  
Pramogos. 18.45-20.00 Baltijos TV. I  
Žinios. 18.50 "Taip pasaulis sukasi I
19.45 Pasaulio naujienos. 20.00 “Pirk, I  
parduok, informuok". 20.15 Žinios. [
20.30 Spaudos apžvalga. 20.351 
Referendumui artėjant. 21.00 "Nakfies I  
riba". 21.30 Baltijos naujienos. 21.451 
Pasaulio naujienos. 22.00-23.00 CNN |  
valanda. Sveikata. Žvilgsnis j a 
Sėkm ės viršūnė , 23.00-23.301 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok” !  
Žinios.

K e tvirtad ien is, rugpjūčio 11 d. j
20.00 "Pirk, parduok, informuok", j

20.15 Žinios. 20.30 Spaudos apžvalga Į
20.35 Referedumul artėjant. 20.551 
Argos TV; program a vaikams, f  
ža id im as  "Pe lėdžiukas", 
nuostabiausių kojų konkursas. 22.30-1
23.00 Kartojama “ Pirk, parduok, f  
informuok". Žinios.

Kabelinės TV
Antradienis, rugpjūčio 9 d.
19.00 Men. f. “ Brius Li, mes ilgimės [j 

tavęs” . 20.30 Men, f. "Paskutinis! 
m oh ika nas". 22.10 Men. f . f  
"Sukaustytas pragaras’’.

‘ Trečiadienis, rugpjūčio 10 d.
19.00 Animac. f. Ežiuko Sonikol 

nuotykiai". 19.45 Men. f. "Didelės! 
mergaitės neverkia". 21,30 Men. f,| 
"Džekas - žaibas".

Ketvirtadienis, rugpjūčio 11 d. I
19.00Men.f.,'Junga".20.20Men j  

f. "Kulka galvoje” . 22,30 Men, f |  
"M irtina užduotis” .

AUSROS ALĖJA
Už vyr. redaktorių 
Juozas Kildišas

Laikraštis platinam as Akm enėje,! 
Joniškyje, Kelm ėje, Pakruojyje,! 
Radviliškyje, Šiaulių mieste ir rajone. | 
Išeina antradieniais Ir ketvirtadieniais
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