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Specialiai “Aušros alėjai” 
Kam turi skolinti vargšas 
Žmogus - j į  apvogusiems?

Siauliu valstybinei akcinei spaustuvei “Titnagas”,- 70
INTERVIU SU ŠIAULIŲ VALSTYBINES AKCINES 

SPAUSTUVĖS “TITNAGAS” DIREKTORIUMI 
BERNARDU Š IM K U M I

LABIAUSIAI MANE DŽIUGINA 
ŽMONĖS

KPSS ir LKP, prisidengdama melu, 
klasta ir savivale, penkiasdešimt 
okupacijos metų vykdė prieš Lietuvos 
žmones neregėto masto genocidą. 
Šiandieninė LDDP, tiesioginė KPSS 
ir LKP struktūrų perėmėja, lygiai taip 
pat vykdo genocidą, sąmoningai 
atvedusi mus, Ųetuvos pensininkus, 
invalidus, ir visus kitus prie bado 
slenksčio. Tik dabartinė LDDP tai daro 
rafinuočiau negu jos pirmtakai: ieško 
atpirkimo ožių ir jiems verčia kaltę už 
išvogtą Lietuvos turtą galutinai sugriautą 
žemės ūkį. Bet, ačiū Dievui, žmonės 
jau nebe tie, kokie buvo prieš rinkimus, 
jau išmoko atskirti pelus nuo grūdų.

LDDP, matydam a. kad 
^išvengiamai artėja jos viešpatavimo 

krachas, bando skaldyti Lietuvos 
visuomenę, jos organizacijas. Kaip 
antai, dar vasaros pradžioje Seimo 
narys p. J. Bernatonis televizijos laidoje 
Naujienos, nuomonės” ėmė ir 

oaskelbė, kad pensininkų piketo 
organizatoriai visą laiką yra tie patys 
asmenys, kad jie yra apmokami, gauna 
daugiau negu Seimo nariai 1993 m. 
spalio 10d., vykstant pensininkų piketui, 
aš buvau pakviestas j Seimo salę, 
kur iš Seimo tribūnos paklausiau p. 
J . Bernatonj, kas ir iŠ kokių šaltinių 
aomoka piketų organizatoriams'? Ponas 
J Bernatonis neturėjo ką atsakyti ir 
demonstratyviai apleido salę.

O ką atsako Vyriausybė j mūsų 
daugkartines peticijas? Girdime tik 
tas kad ‘trūksta lėšų".

Lėšų yra ir labai daug tik nėra 
valdžioje dorų ir sąžiningų žmonių 
Galime pateikti pavyzdžių Vykstant 
urto bei žemės privatizacijai, yra 
sukauptos milijoninės lėšos, kurios 
^naudojamos nežinia kur. Mums 
Lnoma, kad 5 proc. tų lėšų skiriami 

vatizacijos aparatui išlaikyti, 65 proc. 
nusėda savivaldybėse, o 30 proc. 
j ngsta neaiškiuose privatizacijos 
abirintuose. Turime duomenų, kad

pažinimo ašis
Rusijoje lapkričio 7-oji praėjo gana 

miai. Raudonos spalvos suburtų 
munizmo šauklių buvo nedaug. 
1 Sankt Peterburge, prie Auroros", 
rsi°jiN Andrejevą savo šalininkų 
usumu pasidžiaugti negalėjo 
B Jelcinas pasirašė konstitucijos 

% kuris pateikiamas visuomenei 
Rusįos prezidentes pakvietė

š. m. balandžio 9 d. Vyriausybės 
potvarkiu Nr. 220 skirias 8 milijonų 
talonų UAB "Graminta" (direktorius 
p. Tranas) beprocentinis kreditas, kuris 
turėjo būti grąžintas iki š. m. spalio 1 
dienos, iki šiol negrąžintas. Mat minėtoji 
UAB aptarnauja Seimo valgyklą. Buvęs 
Vilniaus miesto valdybos pirmininkas 
A Grumadas dar pernai suteikė 
neaiškios paskirties UAB 15 milijonų 
beprocentinį kreditą, už kurj Vakarų 
Vokietijoje buvo parduotas Rusijoje 
įsigytas spalvotasis metalas. Tuo metu, 
kai Vilniaus žmonės neturėjo net šilto 
vandens nusiprausti, mūsų gerb. 
generalinis prokuroras Prancūzijoje 
pirkosi automobilius. Tokių pavyzdžių 
galima pateikti dešimtis ir šimtus. O 
mums, kvaileliams, nuolat aiškinama, 
kad nėra pinigų pensijoms padidinti.

Mes, dirbdami veltui tarybinėje 
baudžiavoje, praradome sveikatą, 
statydami miestus, gamyklas, jmones 
ir žemės ūkio kompleksus, kas šiandien 
jau išvogta, išparceliuota ir sugriautą
- irtam nereikėjo nei karo, nei žemės 
drebėjimo, nei kitokių stichijų. Tai 
sugebėjo padaryti korumpuota, su 
mafija susijusi Lietuvos valdžia.

Lygiai taip, kaip sovietų pareigūnai 
pokario metais su pistoletu rankose 
vertė iš bado mirštančius žmones 
pasirašinėti valstybės paskolas, taip 
dabartinė valdžia elgiasi, atimdama 
iŠ pensininkų ir santaupas, beje, taip 
pat kliedėdama apie valstybės paskolą

Kam turi skolinti vargšas žmogus
- jį apvogusiems? Juk valstybės 
interesais, aiškiai matome, dabartinė 
valdžia nesirūpina. Jai rūpi tik savi 
arba grupiniai interesai.

Kaipturi būti rūpinamasi valstybe, 
žinome iš istorijos. Vokiečių tauta po 
karo susiveržė diržus, nes ir valstybės 
kancleris, ir visi kentėjo nepriteklius. 
Nevogdami vienas nuo kito jie atkūrė 
valstybę ir jos ekonomiką.

Malonėkite atsiversti 2 p.

gruodžio 12-tą dieną pritarti ir 
referendumu priimti konstituciją. 
Naujosios Rusijos konstitucijos projekte 
numatoma stipri prezidento valdžia, 
o  parlamento jgaliojimai sutrumpinami.

Dar nepasirašytas B Jelcino įsakas, 
kad pirmalaikiai Rusijos prezidento 
rinkimai, numatyti 1994 birželio mėnesį, 
atšaukiami. Tačiau konstitucijos projekte 
numatyta, kad prezidentas išbūna iKi 
kadencijos pabaigos Šeštadienį Rusijos 
prezidentas pareiškė, kad galbūt atšauks 
jau numatytus pirmalaikius rinkimus 
kitais metais.

J A V  prezidento B. Klintono 
administracijoje prasidėjo didelė kadrų 
kaita Penktadienį iš pareigų atsistatydino 
pirmasis JA V  valstybės sekretoriaus 
padėjėjas C. Wharionas. Be to, JA V  
prezidentas B. Klintonas tiria galimybes 
pakeisti aukštus savo administracijos 
pareigūnus, kurie rūpinasi užsienio 
politikos ir nacionalinio saugumo 
reikalais.

Jordanijoje rinkimus į parlamentą 
laimėjo nuosaikieji karaliaus šalininkai. 
Pirmą kartą į Jordanijos parlamentą 
išrinkta moteris - moterų teisių gynėja 
Toujan Faisal

Nutarta, kad dabar buvusi Europos 
Bendrija vadinsis Europos Sąjunga. 
Taip nusprendė susirinkę užsienio

Koresp. Malonu, kad jūs esate, 
kad turime kur spausdintis laikraščius. 
Septyniasdešimt metų... Daug tai ar 
mažai?

B. Šimkus. Žmogui tai, be abejo, 
daug. O spaustuvei - garbingas amžius. 
Šiauliuose nėra daug įmonių, kurios 
galėtų tuo pasidžiaugti. Je i spaustuvė 
gyvuoja penkiasdešimt metų, tai sako, 
kad j i  gyvybinga ir reikalinga.

Koresp. Kiek asmeniškai Jūs 
atiduodate ja i savo jėgų?

B. Šimkus. Nemaniau, kad tapsiu 
spaustuvininku. Užaugau valstiečių 
šeimoje. Nuo penkerių metų su tėvais 
išvežtas į  Sibirą, kur prabuvau vienuolika 
vasarų ir žiemų. Apie tokį darbą net 
nesvajojau. Gyvenimo keliai/ j į  mane 
atvedė. Dirbau Elekros montavimo 
valdyboje. Į spaustuvę atėjau 1977- 
aisiais. Pradėjau dirbti energetiku- 
mechaniku. Nuo 1980-ųjų - direktoriaus 
pavaduotojas. O  po metų, mirus Vytautui 
Zaleckui, perėmiau jo pareigas.

Koresp. O kada sunkiausia buvo?
B. Šimkus. O  kada lengva buvo? 

Je i anksčiau reikėjo dairytis į  aukštus 
rūmus, kad ko ne taip nepadaryčiau... 
Dabar to nereikia. Todėl tam tikra 
prasme lengviau. Dar kai kas mėgdavo 
pareguliuoti: tai į  kairę, tai į  dešinę. 
Dabar pagrindinis reguliatorius - 
ekoromika. Mano didžiausias rūpestis, 
kad žmonės geresnius atlyginimus 
gautų. Štai vartau J. Šliūpo raštus. 
1922-1923 metais spaustuvininkų 
atlyginimas buvo aukštesnis už miesto 
darbininkų vidurkį. Spaustuvininkai 
tuomet buvo darbininkiškoji inteligentija. 
O dabar? Esame priversti taupyti lėšas, 
kad galėtume daugiau pinigų išmokėti 
žmonėms. Pastebėjote, kad mūsų 
radiatoriai - dar šalti. Ir pats su vatinuku 
sėdžiu. Tarėmės su žmonėmis: išleisti 
lėšas šildymui ar verčiau atlyginimus 
padidinti. Spaustuvininkai nutarė 
pakentėti, vėsesnėje patalpoje padirbti, 
bet žmoniškesnę alga gauti. Taip 
sumažinome išlaidas. Tačiau tą darome 
ir kitaip. Štai patys ruošiame spaudos 
formas. Kitos spaustuvės tam galimybių 
neturi. Kodėl? Buvo tokie restauravimo 
technologijos barai. Visi jų  atsisakė,

Lapkričio 7-tą dieną Kazachijoje susitfcta 
su šios šalies prezidentu. O jau lapkričio 
8-tą dieną prasidėjo Lietuvos Prezidento 
vizitas Kinijoje. Antradienį apžiūrėta 
Didžioji Kinų siena.

Užsienio reikalų ministras paskyrė 
laikinus patikėtinius Kazachijoje ir 
Austrijoje. Kazachijoje Lietuvą atstovaus 
buvęs LTSR daržovių pramonės 
ministras. Austrijoje laikinu patikėtiniu 
paskirtas buvęs Šiaulietis 11 -tos vidurinės 
mokyklos auklėtinis A. Puklevičius.

Parengtas Prezidento dekretas dėl 
naujojo Lietuvos banko valdybos 
pirmininko. Juo turėtų būti skiriamas 
K Ratkevičius. Jis buvo Lietuvos banko 
valdybos pirmininko V. BaldSio, kuriam 
Generalinė prokuratūra yra iškėlusi 
baudžiamąją bylą dėl litų gamybos, 
pavaduotojas. Ar vėl ne visi galai j 
vandenį?

Antradienį Seime daugumiečiai 
aktyviai iki išnaktų "stūmė” savo 
paruoštas Lietuvos pilietybės įstatymo 
pataisas. Jų veiksmai tiek tiesmukiški,

o mes kaip tie konservatoriai - ne. 
Per ekonominę blokadą į  mus kreipėsi 
žmonės iš kitų spaustuvių, kad 
restauruotume plokštes. Tą pasidarome 
patys, o kitos spaustuvės perka jas, 
kainuojančias net po du JAV dolerius, 
iš Rusijos gamyklų. Mums to beveik 
nereikia, nes jau kartą panaudotas 
plokštes nuvalome, padengiame 
emulsija, o po  to dar tris ar net keturis 
kartus naudojame. Laikraščių kokybė 
nenukenčia, tiksliau, broko nedarome, 
tačiau sutaupome lėšų. Naudojant 
pačių pasiruoštas plokšteles sąnaudos
- beveik dešimt kartų mažesnes. Mes 
ir laikraščius spausdiname pigiau 
nei kitos spaustuvės. Ateina naujų 
klientų. įmonė “Spauda" sukėlė kainas, 
kad kai kurie leidiniai - ant bankroto 
slenksčio, štai ir šiandien su vienu 
vilniečiu leidėju sudarėme sutartį.

Koresp. Sklando gandai, kad 
spaustuves paslaugos brangs. O gal 
yra tiesos žmonių šnekose?

B. Šimkus. Negaliu pasakyti, kiek 
procentų, bet spausdinimo išlaidos 
d idės, nes mūsų m inėtosios  
spausdinimo formos jau baigia 
susidėvėti. Teks pirkti jas iš Rusijos 
už valiutą. Be to, jeigu ir toliau taip 
augs maisto produktų ir pramoninių 
prekių kainos, teks žmonėms didinti 
atlyginimus.

Koresp. Spausdinate ne tik miesto, 
bet ir aplinkinių rajonų laikraščius. 
Net kai kurie žemaičiai naudojasi 
‘Titnago" paslaugomis. Kaimynai latviai 
taip pat sudarę su jumis sutartį.

B. Šimkus. Taip. Net Rusijos kai 
kuriuos leidinius Gorbačiovo drau- 
dymečiu spausdinome. Dabar tik ne. 
Prezidentas B. Je lc ina s  
demokratiškesnis.

Koresp. Ar turite problemų? Kurią 
įvardintumėte pirmąja?

B. Šimkus. Didžiausia problema
- užsakymų trūkumas. Spaustuvės 
pajėgumai - dideli, ypač etiketinei 
produkcijai. Todėl priversti ieškoti 
užsakovų Latvijoje, Kaliningrado srityje.

Opi ir privatizavimo problema, nes 
privatizavimas iki galo dar nėra aiškus, 
į  už konvertuojamos valiutos objektų

paslaugas Bet čia didelė daSs pensininkų 
Vyriausybės dėka vėl sustatyti j eiles. 
Pasiimamos pažymos dėl kompensacijų 
už šildymą. Kompensacija bus keli 
litai, o žmonės varginami eilėse. Neaišku, 
kodėl nedidinamos pensijos ir nekeliami 
atlyginimai, o žmonės suvaromi į eiles.

sąrašą mus įtraukė. Kas mus nupirks?
Koresp. Gal liksime be spaustuvės?
B. Šimkus.Nemanyčiau. 'Titnagas" 

aptarnauja visą Šiaurės Lietuvos regioną.
Koresp. O kas Jus labiausiai 

džiugina?
B. Šimkus. Labiausiai mane džiugina 

žmonės. Neanalizavau kitų įmonių 
žmonių kaitos, tačiau, manyčiau, 
kad titnagiečiai - labiausiai prisirišę 
prie savo įmonės, labiausiai jai atsidavę. 
Per tuos metus pasikeitė labai nedaug 
žmonių ir tai daugiausia išėjo tie, 
kurie tik porą ar tris mėnesius pas 
mus buvo išdirbę. Pagrindinių 
specialybių žmonės tiesiog suaugę 
su įmone.

Koresp. Kam norėtumėte pasakyt’ 
nuoširdžiausią ačiū?

B. Šimkus. Tikrai labai daug puikių 
žmonių dirba spaustuvėje. Tačiau 
nuoširdžiausias ačiū -* Edvardui 
KORSAKUI, kuris dar 1944-aisiais 
atėjo į  spaustuvę. Pradėjo dirbti, dar 
būdamas paauglys, ir iki šiandien 
tebedirba; nors jau pensininkas, tačiau 
dažnai ateina, nes nėra nė vienos 
mašinos, kuri be jo  būtų paleista. Tai 
- didelis visų darbų meistras. Nuoširdus

tčiū irformųkopijuotojai Genovaitei 
ILEIKIENĖI, popieriaus pjovėjai 

Janinai G ERLIKIENEI, laikraščių 
spaudėjams Adolfu i GAIRIONIUI/r 
Broniui VALČIUKUL Dar bert dvidešimt 
pavardžių pasakyčiau...

Koresp. O  ka norėtumėte palinkėti 
savo žmonėms?

B. Šimkus. Pirmiausia - sveikatos! 
Bus sveiki ir viskas - gerai.

Koresp. Ir paskutinis klausimas, 
direktoriau: ar skaitote “Aušros alėją "?

B. Šimkus. Kiekvieną numeri. 
Pirmiausia perskaitau “Aušros a lė ją ,
' Šiaulių kraštą' “Šiaulių naujie nas 
Kitus leidinius tik permetu akimis.

Koresp. Ačiū Jums labai. “Aušros 
alėja" taip pat Jums ir Jūsų visam 
geram kolektyvui linki sveikatos, 
optimizmo, ryžto žengti į  priekį Lietuvos

naujienų šiupinys
Bazilionų parapijos kunigas Labdaros 

namams atvežė po maišą bulviu ir taukų. 
Varguoliai jam  labai dėkingi.

Geros širdies senutė Gražina Stankūnienė 
iš Kairių Labdaros namams pasiute kopūstų 
ir burokėlių. Nuoširdus ačiū šiai moteriai.

Šiaulių m. kultūros skyriuje sprendžiamas 
klausimas dėl tautinių mažumų bendrijos 
turim o knygų fondo, kurįsudaro 12tūkst. 
egzem pliorių, likimo. Iki šiol ši bendrija  
laikinai turėjo patalpas vaikų darželyje  
(Mickevičiaus g ), bet dabar jau nebetenka 
jų . Greičiausiai šį fondą po savo stogu  
priglaus miesto centrinė biblioteka.Jon as U ŽK U R ĖLIS

Ju s  dom ina Švietimo klausim ai? Turite problem ų su  
m okyklin io  amžiaus atžala? O  ga l Jum s kas nors nepatinka 
Jūsų  vaiko m okyklo je?

Skam binkite šiandien, lapkričio  11-ąją, ketvirtadienį, 
telefonu 22590 arba 29813. •
Jus išklausys, į  klausimus atsakys Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) Šiaulių skyriaus švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkė Z ITA  GRUŠIENĖ.

Jū sų  te lefono skam bučių lauksime nuo 16 Iki 18 val.

keliu.
Kalbėjosi 

Birutė K YB AR TIEN Ė

reikalų ministrai - įgyvendinama 
Mastrichto sutartis.

Lietuvos Respublikos Prezidentas
A. Brazauskas vėl didžioje kelionėje.

kad Seimo posėdžių salę kartu su 
opozicija paliko ir socialdemokratai.

Jau atėjo laikas šiauliečiams 
susimokėti už butus bei komunalines



faksu iš Vilniaus
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SEIMO OPOZICIJOS LYDERIO
V. LANDSBERGIO  

PAREIŠKIMAS
dėl kompensacijų nukentėjusiem s nuo nacistinės Vokie tijos

Siu metų rugsėjo 25 d. Rusijos Vyriausybė priėmė nuturimą, kaip 
naudoti pašalpą nacizmo persekiotiems asmenims, kurią Vokietija buvo 
paskyrusi buvusiai SSRS. Suma dalinama trims valstybėms -  Rusijai, 
Ukrainai ir Baltanisijai, o  Rusija pasiskelbė išmokėsianti šias kompensacijas 
taip pat buvusios Sovietų Sąjungos piliečiams Lietuvoje.

Tai neabejotinai politinis veiksmas, turis ir svarbiu valstybinės teisės 
aspektų. Buvusi sovietų pilietybė Lietuvoje suvokiama kaip okupacinė- 
priverstinė, primesta, -  j i  paskelbta niekine. Šalis ir įmonės ją  atmetė jau 
tada, kai SSRS mėgino dar sykį primesti Lietuvai referendumą dėl SSRS  

išsaugojimo". Tačiau dabar tikimasi, jog  Lietuvoje atsiras buvusių SSRS 
piliečiu, gal net Lietuvos piliečių, pripažįstančių Rusiją savo globėja, 
kadangi Lietuva šiuo kompensacijų klausimu jais tartum nešini pina.

Žinotina, kad Lietuvos diplomatinėmis 1992-1993 m. pastangomis 
buvo pasiekta Vokietijos užsienio reikalų ministro sutikimo, jog kompensacijų 
problema egzistuoja ir galėtų būti sprendžiama pagalbos nukentėjusiems 
asmenims Jorma. Tačiau gaila, kad dabartinė Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija tos temos neplėtojo ir paliko tuštumą Rusijos skverbimuisi. 
Savo piliečiais Lietuva turi pasiriipinti pati, ir aš tikiuosi, kad Vokietija tai 
supras.

Kam turi skolinti vargšas
žmogus  -  j i  apvogusiems:

Atkelta iš 1 p.
Dabartinis mūsų Vyriausybes 

vadovas puikiai sugeba manipuliuoti 
skaičiais, kuriuos pateikia Statistikos 
departamentas ir kurie nuo pradžios 
iki galo yra melagingi Statistikos 
departamentas teigia, kad vienas 
žmogus Lietuvoje apie 62 procentus 
savo pajamų sunaudoja maistui. Argi 
tai tiesa? Pensininkas, gaudamas 
vidutiniškai, tarkim, 75 litus per mėnesį, 
už buto nuomą ir komunalines 
paslaugas mokėdamas vidutiniškai 
42litus,išlikusių33litųturiprasimaitinti 
, apsirengti ir apsiauti. O  juk dar 
nemokėjome už butų apšildymą. Gal 
dėl to ponas premjeras priėmė 
socialinės apsaugos ministro p. 
Medaiskio atsistatydinimą? Bus dar 
vienas atpirkimo ožys, nemokantis 
dirbti pagal LDDP diktatą.

"Stiklių” restorano administracija 
anącienąsketoė, kad pas juos normalūs 
pietūs kainuoja tik 40 litų. Jeigu dar 
prisiminti pono Prezidento žodžius, 
pasakytus užsienyje, esą Lietuvos 
ekonomika stabilizavosi ir žmonių

pragyvenimo lygis nuolat gėrėja, ir 
pono Prezidento pralieta ašarą prie 
žurnalisto V. Lingio karsto, iš tiesų gal 
kas ten ir patikės, kad Lietuvoje iki 
visiškos gerovės trūksta tik lošimo 
namų.

O  mes, pensininkai ir invalidai, 
ketvirtadalis Lietuvos gyventojų, 
gelbėsimės patys. 1993 m. lapkričio 
16 d. 12 vai skelbiame visos Lietuvos 
pensininkų ir invalidų protestą- 
piketą. Nebesulaukdamiatsakymų 
iš Vyriausybės ir kitų valstybės 
institucijų, ruošiame medžiagą ir 
fotodokumentus Jungtin ių  Tautų 
Žm ogaus teisių gyn im o komitetui 
Ženevoje. Tegul sužino pasaulis, 
kad Lietuvoje yra pažeidžiama 
žm ogaus teisė gyventi.

Edmundas K A ZA R IN A S  
Lietuvos pensininkų  
ir invalidų socia linės  

apsaugos ir  teisių gynim o  
koordinacinės tarybos  

pirm ininko pavaduotojas

ŠIANDIEN JIE  -  

VALDŽIOJE. O RYTOJ?

M A N  
V A LD Ž IO S  К Т О  

BRANGUS KAIP 
A T M I N I M A S

Antano S TU G IO  pieš.

AR BUS TEISIAMAS 
G. VAGNORIUS?

Atleidžiant iš pareigų buvusį Lietuvos banko valdytoją R. 
Visokavičių, pats įspūdingiausias kaltinimas buvo toks: kinti jis  
į  priėmimą kartu su kitais svečiais pakvietė LDDP taip 
nemėgstamą Seimo narį G. Vagnorių.

Sako, kad, pradėjęs eiti ministro 
pirmininko pareigas, G. Vagnorius 
pusiau juokais, pusiau rimtai klaus
davo savo bičiulių, kokią bausmę už 
socialistinio ūkio sugriovimą sugalvos 
buvusi partinė nomenklatūra, kai vėl 
grjš j valdžią? Jis guodėsi, kad gal 
jau nebus galimybių reformatorius, 
kaip tuos pokario "buržuazinius 
nacionalistus , ištremti j Sibirą.

Ar dabartinė kairiųjų valdžia turi 
politinių motyvų susidoroti su G 
Vagnoriumi? Negalėtume to teigti, 
jei atsižvelgtume j jos oficialų pritarimą 
nepriklausomybės ir rinkos idėjoms: 
būtent tam, ką Įtvirtino dešiniųjų 
reformatoriška vyriausybė Antra 
vertus, žinome: kai tik ji ėmėsi 
ekonom ikoje desovietizacijos, 
privatizacijos ir rinkos, G  Vagnorius 
pasidarė labiausiai kairiųjų 
nekenčiamu žmogumi.

Kaip čia yra? Gal buvusio partinio- 
ūkinio aktyvo atstovai už privačią 
nuosavybę ir prieš socializmą 
pasisako ne iš širdies, o dėl reikalo: 
kitaip sunku tikėtis pergalės 
rinkimuose? Kaip sužinoti jų tikrąsias, 

ne deklaruojamas socialines 
nuostatas? Matyt, lengviausia bus 
tai padaryti, jei pirmiausia 
prisiminsime, kad visais laikais 
kiekvieno socialinio sluoksnio padėtį 
nulemdavo du pagrindiniai dalykai: 
galimybė įgyvendinti valstybinę 
valdžią ir teisė tvarkyti šalies turtą.

KAS APIPLĖŠĖ 
NOMENKLATŪRĄ?

Akivaizdu, kad pokario dešimtme
čiais visuomenės sluoksnis, vadintas 
nomenklatūra, šiais dviem atžvilgiais 
visą laiką buvo išimtinėje padėtyje - 
jo rankose buvo visos valdžios: ir 
įstatymų leidžiamoji, ir vykdomoji, ir 
teisminė, ir spauda, ir prokuratūra, ir 
K G B .. Svarbiausia, kad partinis-ūkinis 
aktyvas disponavo visu tautos turtu, 
išskyrus menkutę dalj - asmeninę 
žmonių nuosavybę. Visi atsimename, 
kaip ji buvo ribojama (neleidžiant 
pasistatyti didesnio namo. šiltnamio 
ir r. t.), kad nomenklatūros valdyme 
išliktų visa, kas šalyje buvo 
vertingiausia: pradedant gamyklomis 
bei kolūkiais, baigiant pirtelėmis bei 
specialiaisiais medžioklės plotais. 
Neveria daug apie tuos gerai žinomus 
dalykus kalbėti Reikėtų tik pažymėti, 
kad ir po 1990 metų Kovo 11-osios 
akto buvusi nomenklatūra visur, 
išskyrus Aukščiausiąją Tarybą Ir 
dar kelias centrines institucijas, 
realia ' tebeturėjo valdžią, ir  jos  
ž in io je  tebebuvo pagrindinis  
Lietuvos žmonių turtas.

Ir štai - G  Vagnorius? Šis siaubą 
kairiesiems keliantis polilikas, nedi
delio būrio Šalininkų padedamas, per 
pusantrų metų iš buvusiųjų atėmė 
išimtinę teisę skirstyti žemę, ganyklas, 
automašinas, keliones j užsieni Atėmė 
viską, kuo nomenklatūra pastaraisiais 
dešimtmečiais gyveno, kuo džiaugėsi 
To absoliučios valdžios jausmo 
neatperka įsigytos akcijos ar kitas 
privatus turtas. Anais laikais viskas 
priklausė jiems, o  dabar tai, ką turės 
lygioje konkurencijoje su kitais Ir su 
kuo gi čia kaip lygus su lygiu gali

susidurti buvęs kolūkio pirmininkas? 
O gi su gavusiu žemę ir jau turinčiu 
solidų ūkj buvusiu kolūkiečiu, kuriam 
kažkada pirmininkas, jei patikdavo, 
duodavo ganyklą prie namų, jei ne - 
nugrūsdavo j tolimą pašalį.

Dramatiškomis pasekmėmis "bu
vusiųjų” atžvilgiu dešiniųjų vykdoma 
turto ir žemės grąžinimo žmonėms 
reforma prilygo nacionalizavimo ir 
išbuožinimo tragedijai, vykusiai tada, 
kai Lietuvoje nugalėjo socialistinė 
revoliucija". Jei tuomet buvę ūkininkai, 
savininkai, nekęsdami jų turtą 
atėmusių komunistų, stojo prieš juos 
su ginklu, tai gal ir buvusi nomenklatūra 
stos prieš G  Vagnorių su tuo ginklu, 
kuris šiandien jos rankose - teisiniu 
pasmerkimu? Sunku pasakyti Mes 
galime tik remtis'rimta prielaida ir 
gyvenimiška patirtimi, sakančia, kad 
G  Vagnorius, simbolizuodamas tą 
politinę jėgą, kuri negrįžtamai išplėšė 
ir buvusiųjų” ekonominę visagalystę, 
turėtų sulaukti keršto, juolab kad viešų 
grasinimų pakako ir kad toji revanšo 
trokštanti jėga Šiandien turi lemiamą 
Įtaką valstybės institucijoms.

Tas mūsų prielaidas geriausiai 
patvirtina tai, kad nuo pat reformos 
pradžios ekspremjero veikla nuolat 
vadinama nusikalstama, nors iki šiol, 
beveik per trejus metus, tokiais 
griežtais žodžiais kalbantieji nepateikė 
ne vieno kaltumo įrodymo Ko gero, 
kaltintojam s atrodo, kad G. 
Vagnorius yra nusikaltėlis, tarkim, 
jau vien dėl to, kad "sugriovė 
kolūkinį kaimą". Tokia veikla buvo 
laikoma nusikalstama socialistinės, 
bet ne dabar galiojančios teisės 
požiūriu. Ir kuo daugiau gilinsimės j 
reformatoriaus primetamus kaltini
mus, tuo labiau įsitikinsime, kad kal
tintojų poziciją gal net nesąmoningai, 
veikia toji giliai įsišaknijusi socialistinio 
teisėtumo samprata.

KAI SVERIAMA 
SOCIALISTINĖM IS 
SVARSTYKLĖMIS

Laikraštis * Tiesa" išspausdino 
interviu su Seimo Ekonominių nusi
kaltimų tyrimo komisijos pirmininku 
V Juškumi. Jis konstatuoja G. 
Vagnoriaus vyriausybė kai kuriomis 
valiutinėmis lėšomis naudojosi net 
ne Lietuvoje! Objektyviai žiūrint, 
priekaištai būtų teisingi, jeigu lėšos 
bftų pervestos nusikalstamais tikslais, 
(apie tai įrodymų nera') ir visai neturėtų 
reikšmes kur - Lietuvoje ar, pavyzdžiui, 
Kinijoje. Tačiau Šiuo atveju skaitytojui 
nusikalstamumo įspūdį turi sudaryti 
pats lėšų naudojimas ne savo vals
tybėje (Įprastas dalykas civilizuotiems 
kraštams) Juk pagal tarybinę teise 
tvarką LTSR administracija neturėjo 
teis»‘3 su valiuta laisvai tvarkytis 
užsienyje.

Kitas G  Vagnoriaus nusikalti
mas kuriuo nuolat penima visuo
mene ir kurj mini savo interviu V 
Juškus, - lėšų švaistymas". Tikėtina, 
kad ir j šj dalyką bus žiūrima iš tų 
pačių socialistinio teisėtumo pozicijų 
Juk G Vagnoriaus kaltintojams ir j 
galvą neateitų mintis įvertinti anks 
teenių sovietinių vyriausybių veiklą

kaip jos, tenkindamos tarybinės 
nomenklatūros interesus, tikrai švaiste 
didžiules lėšas, jrengdamos išrink 
tiesiems brangius (specialius) gyve 
namuosius kvartalus miestuose i; 
poilsines gamtoje. Mat tai neprieš 
taravo nei tarybinei teisėtvarkai, ne 
'buvusiųjų” asmeniniams poreikiams 
Nevadins jie lėšų švaistymu ir t 
milijonų, išleistų garsiesiems Lenin 
biustams, komunizmo populiarinim 
leidiniams ar prievartinėms demon 
tracijoms, šlovinančioms partiją 
vyriausybę.

O gal jie vis dėlto atsižvelgs, k. 
dar nepraėjo patraukimo atsat 
mybėn senatis, ir sieks išaiškinti a: 
laikų vadovus, skyrusius lėšas KG : 
agentams? Užtai, kad šie padėdavai 
laisvai mąstančius sugrūsti j kame- 
ir psichines ligonines? Matyt, ne

O  nusikalstamu lėšų švalsty , 
j ie  pavad in s G. Va gn eris  s 
vyriausybės paramą strukturo r 
le id in ia m s, organizacijom s  
padėjusioms lietuvių tautai kovoti 
prieš sovietinius okupantus, prieš 
jedinstvininkų, TSKP, KGB provo
kacijas, padėjusioms atkurti Neprik- 
lausomos valstybės Institut as, 
sukurti atskirtą nuo Maskvos I 
ekonomiką. Svarbus G. Vagn 
"teisėjų” uždavinys - privers:' js 
užmiršti, kokiomis apgulties sąlyo 
dirbo dešiniųjų Vyriausybė ir ki aa 
reiškė remti nepriklausomybę į: a 
kančią spaudą, kai okupanta šl 
ninkavo Spaudos rūmuose, : e 
vizijoje,leido jedinstvininkų laikrai jsS 
ir tvindė Lietuvą kita dezinform<; a1 
Jiem s reikia, kad mes užmirštume 
M askvos pučą , ka i Vilniuje 
sovietiniai tankai kiekvieną sekundę 
laukė signalo užimti Vyriausybes 
rūmus, o G. Vagnorius su komanda 
Ir nedidele apsauga pasiruošė 
gynybai, neketindami gyvi pasi
duoti Tuomet politikai, AT  de; 
būgštaudami, kad Vyriausybe: 
vai gali būti sunaikinti fiziška:, ko 
okupantai neužvaldė lėšų, siūk > - 
bent mažą dalj struktūroms s e 
siančioms šiuo kritišku moment; ginti] 
nepriklausomybę 

Dažniausiai tų [temptu 'aktui 
sprendimai ir vadinami švaistymui 
Mat buvusios nomenklatūros rtrrosalĮ 
tada buvo visai priešingi ;jučc 
pergalės atveju ji būtų grjžus11 vadi a 
ir išsaugojusi senąją ekonominę : з 
Lengva numanyti, kaip dabar ga 
vertinti anuos dešiniųjų V y r ia u

sprendimus tie, kurie ramia arba si
viltimi laukė pučistų pergales' Žmones 

prisimena, kaip pralaimėjus pučui 
" buvusie ji"  vaikščiojo nukabinę 
nosis, o Q. Vagnoriaus vyriausybe, 
lipdama ant kulnų okupantams, vare 
juos i i  užimtų rūmų. kom isant į  
pasienio...

N e p rik la u so m yb e i jtk u t1' |
iššvaistytos "  lėšos nanuaįo veku I 

U etuva greitai nusimetė svetim? 
jungą Tačiau kairieaiams kazm * I 
tai patiko - luk jų  šūkis: "Žingsn* 
po žingsnio!" Todėl teisiniu pob^  
aišku: bevelk jau mitiniu tapt P 

" nusikalstamas lėšų 
yra ne nusikaltimo, o Po1"  | 
vertinimo dalykas.

kitame numery!*Tęsinys

A U S R O S ALĖJA



DEL LIETU VO S  
T E IS M Ų  IR JŲ  

VEIK LO S
Lietuvos

vertindama
teisininkų draugija, 
Te ism o veiklą, yra 

susirūpinusi, ar jis vykdo teisingumą 
tikrai nepriklausomai, kaip to reikalauja 
Konstitucija, ir ar realiai įgyvendinamas 
valdžių atskyrimo principas. Ar esama 
teismo padėtis ir veikla nedaro 
nepilnavertę visą valdžią Lietuvoje

institucijos, vykdančios teisminę 
veiklą, tačiau Arbitražas ir toliau tęsia 
sovietmečiu jam skirtą turtinių ginčų 
tarp jmonių, įstaigų ir organizacijų 
nagrinėjimą.

Visa teismo veikia Lietuvoje 
la ikytina nepilnaverte, nes ji 
negarantuoja piliečiu imoniu, ištaigų

■gerėjo Teismo vykdoma valstybinė 
. aidžia, nes pagal dabar jos veiklą 
reguliuojančius jstatymus Teismas 
laoatus valdžios represinės institucijos
statusui.

Prokuratūros, kaip savarankiškos 
teisinės valdžios, statusas pagal 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
Г8  straipsnj dar nenustatytas. 
Prokurorai ir toliau tęsia savo veiklą,
0 atestuodami teismo sprendimus ir 
nuosprendžius. Te ism as dar
esakcionuoja asmenų suėmimo, 

pors ši veikla pagal Lietuvos
1 spubfikos Konstituciją yra išimtinė 
Le smo, bet ne Prokuratūros teisė, 
j 'tel būtina, remiantis Lietuvos 
■tesoublikos įstatymo dėl Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo 
varkos 8 straipsniu, kuo skubiau 
I u derinti Lietuvos Respublikos 
Audžiamojo proceso įstatymą su 
Iii э Konstitucijos 20 straipsniu
I Lietuvos Respublikos Konstitucija 
jenumato Arbitražo, kaip atskiros

interesų.
Konstitucinis teismas, turėdamas 

teisę priimti nagrinėti bylas iš nemažiau 
kap 1/5 visų Seimo narių, Respublikos 
Prezidento, Vyriausybės bei teismų, 
palieka minėtų institucijų nuožiūrai 
atskirų žmonių teisių gynim ą ir 
v isuom enin ių  darin ių  interesų 
apsaugą.

Atsižvelgdama j tai Lietuvos 
teisininkų draugija teigia, kad 
teisingumo vykdym as Lietuvoje, kai 
nėra nepriklausomo Teismo, yra 
nepilnavertis, o teisminės valdžios 
problemų sprendimo atidėliojimas 
pažeidžia Lietuvos žmonių teises, 
stabdo Lietuvos valstybingumo 
įtvirtinimą ir kenkia jos prestižui.

Vytautas Z A B IE L A  
Lietuvos teis in inkų d raug ijos  

v icep irm in inkas  
(perspausdinta  iš 
“ L ietuvos a id o ") 

Antano S T U G IO  pieš.

N LIETUVOS 
RESPUBLIKAI 
PRISIEKĖ DAR 
KETURIOLIKA 

ŠIAULIEČIŲ
Lapkričio  ketvirtąją m iesto  

saviva ldybės priėm im ų salė je  
iškilm ingą priesaiką L ietuvos  
Respublikai davė keturiolika  
Šiaulių gyvento jų , kuriem s 
P re z id e n to  d e k re tu  b u vo  
suteikta L ietuvos pilietybė. 
Lietuvos p iliečia is  tapo Galina  
ir V iktoras R iazanovai, Larisa  
ir Aleksandras Klimovskiai, Vera 
Nechai ir kiti.

- A r  sunku buvo apsispręsti?  
p a k la u s ia u  š ia u lie č io

Aleksiejaus Zaboros. • Malonu, 
kad jūs  puikiai mokate lietuvių  
kalbą, ko negalėčiau pasakyti 
a p ie  k itu s , p r iė m u s iu s  
priesaiką.

- Mano žm ona - lietuvė. Su 
d u k ra  jo s  k a lb ė d a v o s i  
lietuviškai. Todėl man buvo visai 
nesunku. L ietuviška i išmokau, 
sakyčiau , slapčia  nuo jų, - 
p a ju o k a v o  ž m o g u s .  
Apsispręsti nesunku. Tik gėda, 
kad tą darau lyg  ir vėlai...

-  Iš v is o  L ietuvos pilietybę  
p riė m ė  tik  s e p ty n io l ik a  
šiauliečių. Dar yra  apie du 
šim tus pareiškim ų, -  pasakė  
Pilie tybės suteikim o kom isijos  
p irm in in k a s  Š ia u lių  
s a v iv a ld y b ė s  p o lic i jo s  
kom isaras A lfredas V iib ikas.

V isus iškilm ingą priesaiką  
priėm usius pasve ik ino  Šiaulių  
miesto ta rybos p irm ininkas  
A lf re d a s  L a n k a u s k a s ;  
naujiesiems Lietuvos piliečiams 
įteikta gėlių.

Daiva B A JE R Č IE N Ė

Ž ilv inas S K A Ć K A U S K A S

Jei Jums -Per Trisdešimt!
humoreska

Gyveno kartą vyrukas. Su žmona 
Gyveno ir sugyveno neblogai.

Bet turėjo jie vieną trūkumą.
Jis buvo trumparegis. Ir jo žmona 

tokia buvo.
Šis trūkumas prieš vestuves 

kliudydavo bučiuotis. Ir po vestuvių 
buvo nemalonumų.

Atsibunda, pavyzdžiui, vyrukas 
kiek anksčiau, sugrabalioja po lova 
akinius ir tuoj spjaudosi: “Tfu, vėl ne 
tuos užsikoriau. "

Jo  žmonos akys nevienodos buvo, 
ir jos akiniai jam iškart primindavo 
Galilėjų - su jais jam sukosi Žemė.

Tačiau į šias smulkmenas jis 
nekreipė dėmesio... Debesys slinko 
iš kitur.

Dirbo su juo toksai Vincas. Senas 
krienas, juridiškai, bet smaližius, kokių 
reta

Tasai Vincas ir sugundė jį nueiti į 
vakaronę “Jei Jums - per trisdešimt!"

Nemanykit, kad mūsų herojus 
nemylėjo žmonos Mylėjo it žalmargė 
šieną! Bet Vincas išaiškino jam visą 
politiką: “Vienu parašiutu šokinėji! - 
prikišo. - Plėsk akiratį, keisk meniu!"
- gundė.

Žodžiu, ištrenkė iš moralinio balno, 
paveikė psichologiškai.

O  pats sprendžiamu momentu - į 
krūmus. Pani do liasu, taip sakant. 
Lyg tai karininkų namuose, lyg tai 
kokiam kitam komise jis laimės 
paukštę gaudys - ne vakaronėje

O  mūsų vyrukas - it šlapia malka
- jei jau užsidega, tai neužgesysi, 
skrieja, kaip sakoma, iš anksto 
numatyta orbita. Trumpiau: jis ir vienas 
atsiduria vakaronėje. O  joje taip: 
susodina visus už staliukų it jubiliatus. 
Konferansje va ld iškų  juokelių  
pasiekto, linksmintis kviečia.

D ienos eksp rom tas

SAULES VĖRINIAI
V is  šaltyn i r  šaltyn, v is  trum py n d iena. K itas saulelė, trauk ias, d a ro m o m s i r  

•ėjams mus ik i  likdam a. G a l  i r  v isa i pasislėps už sunkiu  debesų m arškos? B et ne... 
A n ta i du lsvu g in ta ru  p a č io j nup liku sios obels v iršū nėj b o luo ju  k e li a pv a liū g a i 
obuolia i. Iš to lo  ju o d u o ja  s\'arios šeivam edžio kekės. T a rs i k a ro liu k a is  raudonom is  
uogelėmis apnarstytos linksta  l ig  žem ei gudobelių  šakutės. O  še rm u kšn ia i! Svieste 
~ iečia ... i š  to li  p am atu i š ird į guodžiančius saulės vėrin ius.

Izolda R A IS K A

I— -----------------------------------------------------------

1 naujienų šiupinys
1
I užmojo, lik pažiūroje*
ikumontus. Sūnus M aiklas Džordanas  
l : ' jik.-r.) paliko Č ika go s "B u lis ' nes 
[gali atsigauti po tėvo  m irties N ogi 
P tosų praras trisdešimtmetį krepšinio
n.ju? .

|Aia Pugačiova ruošiasi e ilin iam s  
finams susitikimams'’. Poetas, dainų 

|btu autorius Uja Reznikes I os Andže lc  
f koncertavo A  P u ga č io va  ir kur iki 

1 nf'o jie dirbs paga l sutartj, paraše 
I eilėraščius, o dain in inke jam  - dvi 
j -n ijas." H|OsReznikotoatras". kurt jis 
lvc*e i Los Andžela  iširo v ienar 
b -1 Уг||и'  Pabėgo, kitas susigiedojo

Didžiojo teatro sale i j  sezone 
L  . I ^  08,15 turtingiesiems (portore.
, >t[oe) bilietas kainuos nuo 3 .ki 5

. ' I 'i io s  • nuo 300 Iki 1 tukst rub 

. nos I rytinius vaikų spektaklius lieka 
h 1 Ólmon . nuo 250 iki t tūkst rub

l o n a ^ v 0iitn J?n *  m a d ,n 9 a i s u s iš u k u o ti
ю Dolores" a tvažiuo ja  pati
".3 1 5 ?  ГаП9° vntetybes veikom žmonų 
j  i*  atvejia. Jo s  pirm take

l'sdavna Í0Vn ' ' a lo n ow ííÜnnmue
IkluiüÜÜ* JHane • protingas, taktiškas 
** г т т Ж !  No,8 'bū da m a  kartu su
I l y  e ^ u ,  ji visada bevelija išlikti

A lbe ru i Kamiu  - 80 m etų

AR NEVERTA SUSIMĄSTYTI?
Kolboj e. pasakytoje Nobelio premijos 

įteikimo trroga. rašytojas ir  filosofas 
Albertis Kamiu ( I 9 S J - 19(A)) bekilo ko 
pasakė, kad jo  karta suvokianti, kad 
privalo atkurti tarp tautų taika, vėl 
suvienyti darbo bei ktlrybą i r  kartu su 
visai' ieškoti naujos Sandoros skrynios. 
Tai. be abejo. didelio humanisto žodžiai. 
A r nevem a jie susimąstyti? Ta t p pat ir 
kitos rašytojo mintys, kurtas čia 
išdėstvsime.

Šis žymus prancūzų rašytojas 
egzistencialistas labiausiai domėjosi 
būties. žmogaus egzistencijos 
/Hohlemonus. Kadangi jxtgivulinius 
kūrinius jis /югом’ kom irjtokieio metais, 
nenuostabu, kad juose daug kalbama 
tune absurdų. Absurdas, anot rašytojo. ■ 
tai susidūrimas taip to. kas iracionalu, 
i r  begalinio šviesos troškimo, ktirio 
idukimm  - j*tetoje sielos gilumoje. Taigi 
absurdo rašytojus suprato savitai. Be 
sitis sąvokos jis vaui >jo ir  kitas maištas, 
laisvė, aistra, savižudvbė. Absurdo 
jn isau h je A  K am iu ir  jo  herojai piešūutsi 
absurdui, maištauja Rašytojo nu< unone. 
m aištau jan tis  žm ogus negali pasiekti 
jrrga fės. tačiau nenugalimų, absurdiški 
jė g ų  a k iv a izd o je  jis galt apginti savo 
žm ogiška  o rum ų. Rutina m aišto  sąlygą 

la isvė  J i  taip Įr iti pan au do ja m a  kovai

prieš absurdą. Patyręs absu rdą  i r  la isva i 
pasirinkęs gyvenim ą, o  ne savižudybę, 
žmogus vertinti k e k u n ą  būties akimirką.

O  kad a  žm o g u i k y la  m in tis  apie  
m aištą? A . K a m iu  m anym u, absurdo  
jau sm a s ga li k  te k ie m  t  m etu jx ts ibelsti į  
m ūsų sąmonę, tuom et mes nustem bame  
u-/rudetlame mąstyti. A ts iradusi sąmonė 
vra gėri v. T ik  sąmonės dėka žmogus g a li 
iše iti iš  bes'ilt iškas aklavietės. Sąmonė 
dura žmogų d id ingu. T a i j i  i r  sukelia  
m intis apie maištų. M aištas, rašyto jo  
nuom one. - absurdo jktsekm ė. bet ne 
b et k b k s . o  k y la n t is  iš  la is v o  
apsisjrendim o. ( "S iz ifo  mitus. 1942m .)

Tas faktas, ka d  "ta ria m o  "  absurdo  
jxtsaidy/eA. Kam iu pasirenka sunkiausių 
d a lį  - prieš in im ąsi jx té ia m  absurdu i ir  
visokiam blogiui - i r  reiškiu didelį rašyiojo 
i r  filo so fo  hum anizm ą. P ag arba  laisvei, 
atsakom ybė u ž  save i r  k itu s  perauga į  
Įxtsiš\vntimo kiliem s id ė ją  T a i -  romane 
" M aras"  (1947m .) li/xdenuja. atnešusi 
d au g minčių, šiame kū rin yje  panau dota  
k a ip  p riem onė žm ogaus kasdienybės 
a b s u rd iš k u m u i iš ryš k in ti, p an e ig ti 
susvetimėjim ą. Marūs s u ja u k i žm on ių  
įp ra s tin ę  ve ik lą , k a s d ie n ių  d a rb u  
"n  ikšm ingnm o "  supratim ą Žm onės dėl 
j o  p riw rsn  atsisakyti jjra s tin io  gyvenimo, 
k in iš k a i (vertin ti savo praeiti. R om anu

- k ro n ik a  “M aras ”  a tsk le id ž iam i n a u ji 
A . K a m iu  m ąstysenos h orizon ta i. 
K eliam a  m intis, k a d  susvetim ėjim o  
ga lim a  atsikratyti, p a s ia u k o ja m i k itų  
labui. Ž m o g iško s  būties sub lim ac ija  
jxts iekiam a. nuplėšus susvetim ėjim o  
a pva lka lą  i r  m a ištau jan t jir ie š  visa, kas 
įtv irt in o  jr im ity v u m ą  i r  daiktiškum ą. 
Š iu o  atveju v ienaip a r  k ita ip  ka ltas  
žm ogaus protas. T o d ė lptxrtas i r  išm intis  
A . K a m iu  f ilo s o f ijo je  la ik o m i ne liek  
skirtingais, k ie k  /riešinga is žm ogaus  
būties m om entais... Žm og u s, p a g a l A .  
Kamiu, tarsi bedugnė, kupina jxislaptingtf 
i r  chaotiškų tendencijų , tač iau  j i s  geriau  
save suvokia, t ik  santyk iaudam as su 
kitu žmogumi, / к г  tai. ka  kitas yra  atradęs, 
praradęs i r  išgyvenęs. S m ib u  yra  dvasinių 
kontaktit užmezgimas tarp dviejų žmonių. 
T a i y ra  ben dravim o su k ita is  p ra d ž ia  ir  
ga lim ybė to ju i išm intingesnių.

"S iz ifo  m ite ' A .  K a m iu  išdėstė savo  
m intis  i r  apie pati m enin inką, kūrėją. 
Jis. kaip  ir  k iek ien as kitas žmogus, negalįs 
m eno jragalba išs ivad u oti i i  "A b s u rd o  
sienų  " . tač iau m enin in kas y r a  žmogus, 
ku ris  lab ia u s ia i įs isą m o n in a  savo  
absurdo būti. Kūryba  - ta i tik  absurdiško  
m om ento fiksacija , p asa u lio  absurdo  
p a ja u tim o  iš ra iška , ta č ia u  sa vo  
" beprasm iška "  ve ik la  kū ryba  kūrėjas

Tuo metu ir Vincas - paklydėlis 
atsiranda Suglamžyto itsaviveiklininko 
kostium u." F iasco patyriau, - 
šnypščia, - karinio bilieto jeinant 
reikalauja!"

"Dviese, - nudžiunga herojus, - 
žvejosimi”

Jie meta tinklus. Bet laimikis - gryna 
simbolika.

-Slėpk akinius!-suurzgia Vincas.
Bet turbūt ne žvejų (-žuvies) diena, 

tne ketvirtadienis. Arba - būtent, nes 
taip vadinamos "m ėsos" - nė niukt.

Vincas susinervina ir dingsta 
parūkyti.

Tada ir pastebi mūsiškis vieną 
brunetę Savo skonio tokią. Susiranda 
tarp staliukų.

O  jinai - ir pašnekovė nebloga. 
Juokiasi tuomet, kai reikia. Veido per 
m irgančias šv iesas ("š v ie s o s  
muzika", tiksliau, šviesos kakofonija) 
jis neįžiūri, bet figūra jo poreikius 
patenkina.

Jisai tos brunetės nepaleidžia.
Jisai siūlosi palydėti.
Vinco nesimato; jisai lydi vienas.
Gyvena jinai irgi pietiniame rajone.
Jie kalbasi ir bemat prieina jos 

namą.
Jie kalbasi ir negali išsiskirti.
Pagaliau ji tiesia ranką ir sako: 

Man laikas..."
Ranka nedidelė, bet tvirta. Balsas 

žemas, gundantis.
Jisai neskuba, delsia
“Tik tuomet, - sako, - kai savo 

adresą pasakysit. Ateičiai, taip sakant. 
Arba bent telefono numerj".

Jinai pasako.
Tuomet jam kyla {tarimas.
- Efyt, tai tu? - klausia jis nupuolusiu 

balsu.
-Aš, Pranai... - atsako ji, jo žmona..

margoji skiltis
APSUKRI VERSLININKĖ

Nensi Abeigepachm an (Mauritanija) 
js te ig ė  p irm ą ją  A fr ik o s  ž e m yn e  
kupranugarių fermą. Dabar va ldžios  
vyram s nebereikia rūpintis, kaip iš svetur 
atsigabenti kupranugarių pieno. T u o  
pačiu sutaupom a ir valiutos. Sum ani 
moteris netgi pelnė šveicarų la ikrodžių  
firm os "R o leks”  premiją.

APDRAUSIME NET 
KROKODILĄ

A r  jū sų  šu o  apdraustas?  Tok s  
k lausim as n eatrodo keistas P A R  
d ra u d im o  k o m p a n ijo s  "P e tŠ u r "  
darbuotojam s. Š i firm a draudžia šunis, 
kates, o netrukus im siš aptarnauti arklių 
bei retųjų paukščių savininkus Klientai 
m oka 20-30 randų (6-9 JA V d o le riu s ) per 
m ė n e s į, o  d ra u d im o  k o m p a n ija  
padeng ia  apsilankym o pas veterinarą 
išlaidas. Mat sužeistos šuns letenos 
gyd ym a s  kainuoja apie 600 randų. Je ig u  
gyvu lė lis  nustimpa, pavagiam as ar 
suvažinėjam as per pirm ąsiais 6 savaites  
po  jo  jsigijim o, klientui išm okam a visa  jo  
kaina.

"G a lim e  apdrausti net krokodilą  
Ž in o m a, je ig u  atsiras veterinaras, 
pasiruošęs jj g yd y ti", - tvirtina firm os 
darbuotojai.

Pagal užsienio spaudą paruošė 
Dalia R A JE C K IE N Ė

m eta iššū k į absurdu i.
Štai taip iš  hum anistin ių  p ozic ijų  ž iū ri 

t ie k į  m en in in ką , t iek  į  k iekvien ą  žm ogą  
rašytojas filosofas A  K a m iu  A r  j o  iškeltos 
idė jos nėra  bendražtnoeįSkos? A r . 
ra š yto jo  padedam i, n etu rim e apie ka  
pam ąstyti i r  m es?

V ilija  D A U N Y T Ė

AU S ROS ALĖJA



poniom s ir 
panelėms

m
OBUOLIU ACTAS

j em aliuotą indą supilam a 
susmulkinta masė, uźpilama karštu 
(65-70 laipsn. C ) vandeniu 
pridedama cukraus (1 kg obuolių 
masės dedama 50-100 g cukraus) 
Virš obuolių masės turi būti 2-4 cm 
vandens sluoksnis. Puodą padėti 
šiltoje vietoje (18-22 laipsn. C), kol 
rūgsta obuolių masė. Actas laikomas 
tamsioje ir vėsioje vietoje (ne daugiau 
20 laipsn. C  temepratūros).

PATIEKALAI IŠ KARPIŲ 
VIRTAS SU GRIETINE
4 gabalai karpio (po 150 g ), 100 

g  p rieskon in ių  šakn iava is ių , 
druskos, keli pipirai, 50 g  svogūnų, 
pusė citrinos arba acto, 4-6 šaukštai 
baltojo vyno, 125 g grietinės, 1-2 
tryniai, 40 g  sviesto, petražolių 
lapelių.

Daržovės nuvalomos, nusku
tamos, supjaustomos griežinėliais ir 
pusvalandį verdamos pasūdytame, 
su pipirais, svogūnu, citrinos 
griežinėliais arba actu parūgštintame 
vandenyje. Nuoviras iškošiamas ir 
pagardinamas baltuoju vynu. Sultinyje 
(geriausia garuose arba specialioje 
vonelėje žuviai virti) verdamas 
paruoštas pasūdytas karpis (15-20 
min.) Ugnis turi būti vidutinė, kad 
žuvies gabalai nesukristų. Karpio 
porcijos atsargiai išgriebiamos; j dalj 
sultinio supilama grietinė ir greitai 
užvirinama. Prieš tiekiant sudedami 
ištrinti tryniai, sviestas ir smulkiai 
supjaustyti petražolių lapeliai. Karpio 
porcijos užpilamos grietine. Valgoma 
su virtomis bulvėmis, apibarstytomis 
petražolių lapeliais.

TROŠKINTAS SU ŠALTU 
VARŠKĖS PADAŽU

4 gabalai karpio (po 150 g), 
svogūnas, keli pipirai, 4 citrinos 
griežinėlia i, petražolių lapelių, 20 
g sviesto, pusė pakelio dietinės 
va rš k ė s , o b u o ly s , 1 /8-1 /4 I 
grietinėlės, druskos, maltų pipirų, 
citrinos sultys ir žievelė, cukraus, 
svogūnų laiškų.

Karpio gabalai pasūdom i ir 
troškinami prieskoniais pagardintame 
daržovių nuovire. Ištroškinta žuvis 
išgriebiama ir užpilama tirpintu svėstu. 
Pagam inamas padažas: varškė 
ištrinama su tarkuotu obuoliu, 
atskiedžiama grietinėle, pagardinama, 
ataušinama. Padažas tiekiamas 
atskirai. Karpis puošiamas citrinos 
griežinėliais, pomidorais, apibarstytais 
smulkiai supjaustytais svogūnų 
laiškais. Valgoma su bulvėmis.

Ponia JA D V Y G A

PONIOS IR PONAI,
PRAMONINKAI IR VERSLININKAI !

FIRM A
pardavim o

kad

FIN EK A  — ^  Padeda palan
kiausiomis sąlygomis parduoti ir pirkti: 

BUTĄ, NAMĄ, SODYBĄ, SODĄ, 
G ARAŽĄ

FIN EK A  — ^  Greitai ir patikimai

tvarko pirkim o 
dokumentus.

FIN EK A  — ^  Primena, 
visos kainos yra sąlyginės.

F IN E K A  ^ A g e n t ą  gali
iškviesti j namus.

FIN EK A— ^Nemokamai teikia 
informaciją.

F IN E K A —^P ig ia i parduoda 
Ginkūnuose grafo Platono Zubovo 
dvaro rūmus (po restauracijos) su 
parku.

Patikėję savo reikalus firm ai "F IN EK A ” sutaupysite laiko.
Užeikite: Šiauliai, Tilžės 170-308 kab. 
Skambinkite: Šiauliai (8-214) 3-28-75.

POLITINIŲ KALINTŲ IR 
TREMTINIŲ DĖMESIUI!

Š. m. lapkričio 14 d. į  susitikimą Vilniuje kviečiami altajiečiai. 
10 val. šv. M išios šv. Mikalojaus bažnyčioje.
12 val. Susitikimas žem ės ūkio ministerijos salėje (įėjimas iš 

Operos ir  baleto teatro pusės).
Pietūs bendri, suneštiniai.

Inform acija Vilniuje 62-96-13, 
Šiauliuose 3-12-77

Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Šiaulių skyrius

Šį mėnesį dar galite pasirašyti 
investicinės akcinės bendrovės

“Rytas” akcijas.
Akcijos kaina 1,05 Lt, iš kurios 

5 proc. -  grynais pinigais.
Mūsų adresas: Žemaitės g. 43, Šiauliai, 

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos patalpos. 
Tel. 22605. Priėmimo laikas 9-13 val.

J

“Aušros alėjos” 
skelbimu kainos:

už skelbim us “ perka” , “ nuomoja” , “ parduoda” , 
“ ke ičia”  -  3 Lt 54 et (su akcizu); 

je i toks skelbim as bus Ir pakartotas - 
4 Lt 72 et (su akcizu); 

už padėką - 5 Lt 90 et (su akcizu); 
už užuojautą - 5 Lt 90 et (su akcizu), 

įmonių, organizacijų , firmų skelbimams vieno  
kvadratinio centimetro kaina - 50 et.

Skelbkitės pas m us!

PARDUODU 
auksinę 10 rub. caro monetą (450 Lt). 

Teirautis telefonu 52078.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Ketvirtadienis, lapkričio 11 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.25; 8.55 Žinios. 9.20 

Laida apie vadybos oiznj. 9.45-10.15 Alles 
Gute. 18.00Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si žinios. 19.30 
"Vėl tu?” 16 ser. 20.00 Katalikų TV  studija.
20.30 "22". 21.00 Panorama. 21.30 Tiltai. 
22.15 "Pašėlęs biznis". 4 ser. 23.05 "Reineris 
Marija Rilkė". 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
Rock Weekend-7.

TELE -3
7.00 CNN žinios. 7.30 Anglų k. pamokėlė. 

7.33 Muzika. 8.00 Animac. filmai. 9.30 
Aerobika. 10.00 M uzika.'10.30 Filmas 
"Užmirštoji fleitos melodija". 1-2 ser. 12.40; 
14.57 Anglų k. pamokėles. 15.00 Animac. 
filmai. 16,30 Muzika. 18.00 Didžioji šeima.
18.30 Panevėžio ,TV  program a. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20; 21.30; 23.40 
Anglų k. pamokėles. 19.25 Filmas "Santa  
Barbara". 20.20 Kriminaliniai pranešimai.
20.30 Pats sau režisierius. 21.00 CN N  
naujienos. 21.33 911. 22.00 Filmas. 23.45 
Muzika.

O S T A N K IN O  P R O G R A M A  
8.40 Men. filmas ‘T iesiog Marija". 9.30 

G yvūn ijos pasaulyje. 11.20 T V  men. f. 
"M eilė neatleidžia". 12.25 F.-spektaklis 
"Stepančikovo dvaras ir jo  gyvento ja i”.
14.00 Naujienos. 14.25 T V  įvairenybės. 
15.10 Bloknotas. 15.15 Animac. filmas.
15.40 Rokas. 16.20 “ ...Iki šešiolikos ir 
vyresniem s". 17.00 Naujienos. 17.25 TV  
dok. filmas. 17.55 Dokumentai ir likimai.
18.00 Apie orus. 18.05 Men. filmas ‘Tiesiog 
Marija' . 18.55 Svečiuose pas valdžią.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama.
20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 
Loto M ilijonas". 21.10 T V  men. filmas 
"Tv in  Pyksas" 3 ser. 22.05 Daina-93. 
23.15 Naujienos. 23.40 Kinas ki pareikalavimo. 
0.20 MTV. 1.20 Spaudos ekspresas.

Penkiadienis, lapkričio 12 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama 8.25; 8.55 Žinios. 9.20 

Mokomoji anglų k. program a vaikams. 
9.35-10.25 "Majamio policija". 6 ser. 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.00 Bi Bi S i žinios. 19.30 Madų 
videožurnalas Paryžiaus popuri". 19.55 
Šeim os albumas. 20.25 Juokingiausi 
Amerikos žmonės 21 00 Panorama. 21.30 
TV žaidimas "Taip. Ne." 22.20 Septintasis 
kontinentas. 22.30 Laisvės alėja. 22.45 
T  ai bent šou.

T E L E -3
7.00 CN N  naujienos. 7.30 A n g lų  k. 

pamokėlė. 7.33 Muzika. 8.00 Animac. 
filmai. 9.30 Aerobika. 10.00 Dok filmas. 
10.55 Filmas "Santa Barbara". 11.45; 
14.57 Anglų k. pamokėlės. 15.00 Animac. 
filmai. 16.55 Filmas "Berniukas iš Mirusiųjų 
jlankos". 17.45 Muzika. 18.30 Šiaulių TV  
programa 19.00 Naujausios žinios. 19.20; 
21.30; 23.40 Anglų  k. pamokėlės. 19.25 
Filmas "Penki vakarai'. 21.00 CNN naujienos. 
21.33 Dok. filmas. 22.00 Filmas 23.45 
Muzika.

OSTANKINO PROGRAMA
10.00 Keliautojų klubas. 11.20 Amerika 

su M. Taratuta. 11.50 F .- spektaklis
Stepančikovo dvaras ir jo  gyventojai". 

2d. 13.00Animac filmas. 14.00Naujienos. 
1425 Bridžas 14.50 Biznis. 15 05 F. vaikams
16.30 Žurnalo "Sostinė švente. 17.00 
Naujienos. 17.20 Šansas kiekvienam. 17.40 
Apie orus. 17.45 Žm ogus ir įstatymas. 
18.15 Amerika su M. Taratuta 18.45 Stebuklų 
laukas. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 Programa 
20.40 Savaites žm ogus. 21.00 T V  men. 
filmas ‘Tvin Pyksas" 4 ser. 2200 Koncertas 
22.45 Programa “X ". 23.25 Politbiuras 
0.05 Autoiou. 0.35 Hitkonvejeris. 1 40 
Spaudos ekspresas.

Šeštadienis, lapkričio 13 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Žinios. 9.05 Program a vaikams 

Vyturiams ir pelėdžiukams . 10.00 Šarka.
10.30 Krikščionio žodis. 10.40 Santarvė.
1 1.30 Mūsų kalba 1 200 Sveika Prancūzija
12.30 Pasaulio sportas 13.05 Just 
Marcinkevičiaus "M ažvyd a s" 15.25 Iš 
vakarų pakrantes 15 55 Baltarusių programa. 
16.05 Dok. filmas. 17.00 Sveikinimai 1800 
Naujienos 18.30 Programa vaikams 1850 
Japonų videonovetos. 19.05 Gimtinė 1925 
F*mo ’Vilnius-93" premjera 2100 Р ггю гата
21.30 Po savo stogu. Provincija. 22.15 
TV  detekt "S en is" - "Įpėd in is". 23.15 
Vakaro žiruos. 23 30 Nakties spalvos. 24.00 
Roko žvaigždės.

TELE-3
8.30 Nežinom a visata 9.00 Anim ac. 

filmai 11.00 Filmae "Pagrin din e gatve  
su orkestru 12.30 A n glų  k. pam okclo. 
1245 Muzika 1320 Tenisas 14 06 Muzika

15.05 Rodo “K-2". 15.35 Videofilmas "Laisva 
galvojantis". 16.05 Futbolas be sienų 
17.00; 18.15 Anglų  k. pam okėlės. 17.15 
Didieji pasaulio cirkai. 18.30 Muzikinė 
laida "V iskas!" 19.00 Naujausios žinios. 
19.20 Filmas "Vinstonas Čerč ilis ". 7 s.
20.00 MTV geriausių Europos daine 
dvidešimtukas. 22.00 Filmas. 23.40 Muzika.
24.00 Suaugusiųjų klubas. 

OSTANKINO PROGRAMA
8.00 Maratonas-15. 10.40 Muzikinis 

kioskas. 11.10 Valdžios veidai. 1125 Knygų 
rūmai. 12.05 T V  men. f. "Skilim as". 4,5 s.
14.00 Naujienos. 14.20 Mén. f. vaikams 
"P epė  llgakojinė". 9 s. 14.45 Pinigai ir 
politika. 15.15 Raudonas kvadratas. 16.00 
Sportas ir menas. 16.50 Ledo ritulys.
18.45 T V  men, f. "S ting rė ju s". 4 s. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.35 Program a. 20.40 Men. 
f. "Kosm oso m edžiotojas". 22.20 Rodo 
studija "Rezonansas". 22.40 Meilė iš pirmo 
žvilgsn io. 23.00 Naujienos. 23.20 Apie  
orus 23.25 Rodo studija "Rezonansas"
23.45 Dainuoja P. Makartnis. 

Sekmadienis, lapkričio 1 4 d  
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Program a 9.05 Liudykime Kristų

9.35 Lietloto. 9.40 Program a vaikams 
1020 "E  gatvė". 74 s. 10.4Š Kaukodromas 
11.15 Krepšinio pasaulyje. 12.00 Viena: 
pasaulis. 12.30 Gestas. 13.00 Kelias. 13.30 
K. Mažeikos reportažai iš Pietų Afrikos
14.00 Iš Televizijos fondų. 14.45 Peržengu- 
2000-uosius. 15.35Sveikinimų koncertas
16.35 Laida lenkų kalba. 17.05 "Burd.i 
M od en " Lietuvoje. 17.15 "Japonija  
Ja p o n ija ..."  18.05 Ž inios. 18.10 "Žeme^ 
b yla ". 18.40 Etninės kultūros festiva' 
"Ž e m yn a  ’. 19.20 Laida K Binkio 100 
mečiui. 19.40 Krepšinis. 21.00 Panorama'!] 
21.30 Kalbos viktorina "M oki io d j - žiną-.» 
kelią". 22.30 Amerikiečių psicholog. drama 
“Žm ogžudystė ".

T E LE -3
9.00 Animac. filmai. 11.00 Krepšinio 

pam okėlės. 11.15 Langas j gamtą. 1 ’ .30 
A n g lų  k. pamokėlė. 11.45 Muzika. 12 C: 
Filmas. 13.45 Tenisas. 14.40 Muzika. 15.10 
G yvū n ijos  pasaulyje. 16.10 Pram og r 
šokiai. 16.40; 18.35 An g lų  k. pamokėlės.
16.55 Stebuklingas V. Disnėjaus pasat
17.45 Muzika. 18.50 Horoskopas. 19 00 
TELE-3 naujienos. 19.25 Filmas "Lili Marle
21 00 C N N  pasaulio žinios. 22.00 Filmas 1  

OSTANKINO PROGRAMA
9.00 Kol visi namuose. 9.30 Spon  

tiražas. 9 45 Rytine žvaigždė. 1035 Poigc 
11.05 Nauja karta .. Sėkmė. 11.45 Su 
ženklu "P i" .  12.30 Provincija. 13 00 
Prancūziška virtuvė jums. 13.10 C ■ 
filmas. 14.00 Naujienos. 14.20 Dialogas 
eteryje. 15.00 Keliautojų klubas 15 50 
Gyvas amatų medis. 16.00 Animac filmai 
16.50 Panorama. 17.30 Tarptautinis ja. 
dizainerių festivalis ir profesionalių moc - 
konkursas. 17.45 Nauįenos. 18.00 Fejervt - is 
Ust Kamenogorske. 18.55 T V  locija 'v  20 
Apie orus. 19.25 Men. f. ‘ Išbandyrr ^
20.55 Reklam a 21.00 "Sekmadien ;- 
21 45 Sporto savaitgalis 22.00 Sva -es 
stotis 23.00 Naujienos. 2325 Pasima*
0 10  Rokas 1.10 Pusbalsiu.

PALYDOVINĖ IR ŠTV PROGRAM A

Ketvirtadienis, lapkričio 11 d.
18.30 MTV. 19.00 Žinios 19 20 I 

Studijoje - svečias. 19.30 Pirk, parduok, 
informuok 19.40-22.00 Argos 
programa. Komedija “Mirtinas ginklas'
21 00 Programa vaikams. A n im a cin ia i j 
filmai Tomas ir Džeris . 21.20 T\M 
žurnalas 2200 Kartojamos žinios ■  
"Pirk, parduok, informuok" 22.40-C.35 I 
Baltijos TV programa B altijos  naujienos. I 
23 00 Rež I. Bevalo filmas "S iau b o  | 
ekspresas" (JAV. 1972)

Penktadienis, lapkričio 12 d.
18.30 MTV, 19 00 Žinios 19 20 Ai 

sunku būti jaunam? 19.40 Pirk, parduok, | 
informuok 19 50 Nuotykių filmas Greit I 
pasprukti ". 21.00 Kartojamos žinios k j  
Pirk, perduok, informuok . 21.50-2.00 j 

Palydovinė programa

KABELINĖ TV P R O G R A M A  

8 kanalu

Ketvirtadienis, lapkričio 11 d.
19 00 Animac f. "Disnėjau* I 

pasaulyje. Donald Duck" 19 30 Men ■ I
"Lengva žmogžudyste". 21.20 Men J

laimėję, ir neisimoje
Penktadienis, lapkričio 12 d 
19 00 Men. f. "Jūros periodo parke* J 

21 20 Men f "Maloni žmogiud^ 
23.15 Men f "Superjoga
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