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Ach, tie pinigai!
NESUSIPRATIMAS

P. Cvirkos gatvės gyventoja I. 
I ^atapienė darbovietės kasoje gavo 
I apglamžytą šimto litų banknotą, už 
I kurį norėjo nusipirkti pieno produktų 
j parduotuvėje šalia savo namų.

Jauna pard av ė ja  a ts isakė  
I didžiausią Nepriklausomos Lietuvos 
I  pinigą paimti. Iškviesta parduotuvės 

i  ne tik neišsprendė konflikto, 
I  set pardavėjai pagrasino, jog paėmus 
Į inigą, jis būsiąs išskaičiuotas iš jos 
I  atlyginimo.

Šimtas litų - ne šimtas talonų, todėl

ponia I. Patapienė nuskubėjo j banką, 
kur banknotas be jokių pretenzijų 
buvo pakeistas.

Dabar, pasirodžius netikriems 
pinigams, siūloma net piliečiams įsigyti 
banknotų detektorius, o parduotuvėje 
jų, matyt, nėra.

Ponia I. Patapienė. jauna moteris, 
tad be vargo nuėjo j banką, o jeigu 
taip siuntinėjami pensininkai, invalidai!

Gerai sakom a, kad kiekviena 
pieniška dešrelė nori būti tikra dešra.

Algimantas VAITIS

GERIAUSIAS PATARIMAS
Išgėrusiems alkoholio šiltumo 

Jausmas yra tru m p a la ik is  ir 
(apgaulingas, nes alkoholis išplečia 
I -Jos kraujagysles, per kurias žmogus  
|  'etenka daugiau*šilumos, ir todėl 
(vešesnėje aplinkoje gali greičiau 
|sušalti.

Vos atšalus oram s, Šiaulių  
|respublikinės ligoninės reanimacijos 
j  ayriuje jau mirė trys lauke rasti sušalę 
I j  iionės. Visi buvo stipriai nušalę 
■kojas; dviejų kūno temperatūra buvo

žem esnė nei kritinė 27 laipsnių riba. 
Visiems buvo sumuštos galvos.

Geras patarimas alkoholio  
mėgėjam s - išgėrus neišeiti iš namų.

Geresnis patarimas - gerti, 
pasidėjus butelį prie lovos, nes girtam 
galima ir namie pargriūti.

Geriausias patarimas - iš viso 
negerti.

Gydytojas 
Albertas GRIGANAVIČIUS

naujienų Šiupinys
Lapkričio 15 d. Pakruojo miesto ir 

rajono žmonės pagerbė žymų lietuvių 
poeta, ir dramaturgą Kazj Binkj. Balsiuose 
buvo atidengtas pakruojiečio drožėjo R. 
Valterio išskaptuotas stogastulpis, 
vaizduojantis keturis vėjus. Renginyje 
dalyvavo rašytojas V. Sventickas ir poetė 
M. Kudarauskaitė.

Vakare iškilmės persikėle j Pakruojo 
2-ają vidurinę mokyklą.

Šiandien, lapkričio aštuonioliktąja. įvyks 
Šiaulių miesto tarybos septynioliktoji sesija. 
Darbotvarkėje: Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės atstovo Šiaulių regione 
informacija; švietimo skyriaus vedėjos 
tvirtinimas; dėl privatizavimo komisijos 
išlaidų sąmatos ir kiti svarbūs klausimai.

Vyriausybė 1993 m. lapkričio 12 d. 
nutarimu nustatė tokią Valstybės paramą 
invalidams bei pensininkams.

Nedirbantiems pensininkams nuo 1993 
metų gruodžio 1 d. šildymo sezono laikotarpiu 
mokami priedai prie pensijų: I grupės 
invalidams - po 10 Lt per mėnesį, И grupės 
invalidams bei pensijinio amžiaus 
sulaukusiems asmenims (moterims nuo 
55 metų, vyrams nuo 60 metų) - po 5 Lt 
per mėnesj.

P irmos grupės inva lidam s 
kompensuojamos gamtinių dujų vartojimo 
apskaitos prietaisų įrengimo (montavimo) 
išlaidos (iki 70 Lt).

Lapkričio dešimtąją Šiaulių antrosios 
pagalbinės mokyklos teritorijoje rastas 
sumuštas Šiaulių SKAT teritorinės gynybos 
štabo karininkas A  Grybauskas. Nuo sunkių 
sužalojimų jis ligoninėje mirė. Anot policininku! 
panašu į tyčinį sumušimą. Kas tai padarė? 
Ar paaiškės?

aSKALDYK IR VALDYK!УУ

Ponas A. Brazauskas prieš 
mkimus per televiziją pasakė, kad 
lyventojų indėliai taupom osiose  
[ąsose turi būti indeksuojami ne 
]ažiau kaip 50  kartų. O  kai buvo  

inktas j prezidentus, tai paskyrė 
jaują Lietuvos banko valdybos  
lirmininką poną R. Visokavičių, su 

uo kartu būdami lito komitete, 
įamiršo savo pažadus rinkėjams, 

gyvaujant premjerui nutarė ne tik 
:adų netesėti, bet ir pasisavinti 

mtaupas, leisdami atsiimti tik 25  
:us kiekvienam indėlininkui! Dabar 

;onės net sunkią valandą, kai 
agyvenimui ir m o k es č ia m s  
'beužtenka algos ar pensijos, dar 
'turi teisės pasiimti savo pinigų. * 
Seimo dauguma, Vyriausybė ir 

ezidentas per šj valdymo laikotarpį 
įgebėjo sudaryti sąlygas vieniems 

giai pralobti, o kitiems - nuskursti. 
I  <ivaizdu, kad veikė pagal taisykles: 
I  ikaldyk ir valdyk”.

Dabartinė Seim o daugum a taip 
Įgu lė jo , kad nusprendė nepriimti

jstatym o apie pajam ų ir turto  
deklaravimą, nors prieš rinkimus 
šnekėjo, kad visame civilizuotame 
pasaulyje pajamos ir tunas valdžios  
žm onių - deklaruojami! Dabartinei 
Seim o daugumai nesvarbu, ar geras 
pasiūlytas įstatymas... Jeigu jį pateikė 
dešinieji, tai balsuojama prieš tą  
įstatymą iš principo. Tai rodo  
da b artin ė s  S e im o  dau g u m o s  
mąstym o krizę, kuri atsinešta pagal 
partijos hegem onijos principą. Kai 
kurie įtakingi dabartinio Seim o  
p irm in inko  pavaduoto ja i
apgailestauja, kad taip beviltiškai 
elgiamasi. Dabartinė Seimo dauguma 
prieš inos i a nksč iau  buvusios  
vyriausybės pastangoms pašalinti iš 
m inistrų  pare ig ų  tuos, kurie  
piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi 
ir trukdė premjerui dirbti (L  Ašmontas, 
V. Baldišis), o  vėliau savo balsų 
daugum a juos atleido. Toliau per lito 
komitetą jteisinę nešvarią pinigų 
cirkuliaciją pašalino iš Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pareigų ir poną

Visokavičių, kurj patys buvo pasodinę 
į šią kėdę. Tokia jau dabartinės Seimo 
daugumos filosofija. Padaryti juodą  
darbą, suversti- kaltę numatytam  
asmeniui - ir gyvenk gyvenimą toliau, 
lyg nieko smerktino nebūtų atsitikę.

Kai Prezidentas pagal Konstituciją 
tapo depolitizuotas, tai tuoj pat aplink 
save subūrė “centro komitetą”, 
vadinam ą patarėjais, kurie pataria, 
ne taip, kaip rinkėjai tikėjosi. Pajutome, 
kad Prezidentas nuėjo vėl kartu su ta 
pačia partija ir gina tik jos interesus. 
Prezidentas ne suvienijo, bet dar labiau 
žm ones suskaldė į išrinktuosius ir 
vargstančiuosius. Ateitis atrodo blanki 
kaip per rūką.

Stebėdami ekrane lapkričio trečiąją 
jvykusį buvusiųjų ir dabartinio  
premjero susitikimą, žiūrovai tikriausiai 
pajuto, kad p. K. Prunskienė ir p. A. 
Šleževičius griebėsi sovietmečio laikų 
mastymo ir aiškinimo metodikos. 
Todėl susidaro įspūdis, kad ginami 
interesai tik tos dalies žmonių, kurie 
spėjo praturtėti. Juk per visą sovietmetį 
buvo kalbama apie ekonomikos 
gerėjim ą, o faktiškai padėtis  
ekonomikoje visą laika blogėjo.

Stasys DRAGŪNAS

O gal i juos... 
spjauna ?

Lapkričio šešioliktąją į Vilnių iš 
|W;os Lietuvos buvo suvažiavę 
Iksfanč/a i invalidų, pensininkų. 
I  išrinkę į Katedros aikštę jie 
■žingsn/avo į  Seimo rūmus, 
I ’’’ėdami savo bėdas išsakyti 
I Mančiajai partijai, tačiau, tačiau... 
I kartinė valdžia vargšų vengia? 
I gal įjuos... spjauna? Ár ir toliau 
U sJaip, kaip šiame Antano Stugio 
P' kinyje?

J o n a s  DAGYS

АСЮ  l/Z LA G M R A

Lapkričio devynioliktąją, 
penktadienį, į Vilnių suvažiuos 

Lietuvos žemdirbių atstovai.

A n ta n o  STUG IO  p / e i .

VOKIEČIAI APIE 
CUKRINIUS RUNKELIUS 

IR JŲ AUGINTOJUS
Vyksta dideli ginčai tarp augintojų 

ir perdirbėjų. Žem ės ūkio produkcija 
superkama vis pigiau, o perdirbti 
produktai brangsta. Pienas, mėsa, 
cukrus vartotojams per brangūs, o 
augintojams juos auginti neapsimoka. 
Kas dėl to kaltas?

Praėjusią savaitę Pavenčių cukraus 
fabrike lankėsi Vokietijos cukrinių 
runkelių auginimui ir perdirbimui skirtų 
spaudos leidinių redaktoriai.

Ponas J. W iedenroks yra Pietų 
Vokietijos cukrinių runkelių augintojų 
draugijos pirmininkas ir žurnalo 
"Cukriniai runkeliai" vyr. redaktorius. 
Jo nuomone, mūsų cukrinių runkelių 
augintojam s reikia kurti savo  
organizaciją, kuri turėtų įsigyti 
pagrindinį cukraus fabrikų akcijų 
paketą, kaip tai yra Vokietijoje, kur jų 
rankose yra net šešiasdešimt procentų 
akcijų. Jie augindami ir gamindami 
stengiasi, kad visiems būtų nauda.

Ponas H. Brunhs, redaguojantis 
žurna lą  “ C ukrau s  p ra m o n ė ” , 
kalbėdamas apie mūsų fabrikus, 
pastebėjo, kad su tokia atsilikusia 
tech n ik a  m ūsų žm o n ė s  daro

stebuklus. Tai rodo, kad mūsų 
darbininkų kvalifikacija yra aukšto 
lygio, ir gavę gerą įrangą, galėtume  
konkuruoti Europos rinkoje, tik...

Apie tą "tik" kalbėjomės su K. 
Patiejūnu, kuris atstovauja Vokietijos 
firmai "KW S”, prekiaujančiai elitine 
vienadaige cukrinių runkelių sėkla, 
chemikalais, žemės dirbimo technika.

-  Tie, kurie remiasi Vokietijoje 
naudojama cukrinių runkelių auginimo 
technologija ir nuosekliai jos laikosi, 
gauna labai didelį derlių, visiškai 
nenaudodami rankų darbo. Savikaina 
labai sumažėja, todėl įdėtos lėšos 
greitai atsiperka. Tokių entuziastų yra 
visoje Lietuvoje; pagal vokiečių 
technologiją cukrinius runkelius 
augina ir keli ūkininkai bei bendrovės 
Šiaulių rajone. Radviliškio rajone 
galvojama organizuoti pavyzdinį ūkj, 
kuriame vokiečiai mokins mūsiškius.

Prieš apsilankydami Lietuvoje 
svečiai jau buvo pas Ukrainos ir 
Rusijos cukraus gamintojus. Ten jiems 
nepatikę: m aža tvarkąs, daug  
apsileidimo.

Algimantas PUODŽIŪNAS

M ĮSLE
LIETUVOJ E ŽMOGUS PER MĖNESJ VIDUTINIŠKAI 

UŽDIRBA 50 JAV DOLERIŲ. LATVIJOJE ŽMOGUS PER 
MĖNESI VIDUTINIŠKAI UŽDIRBA 100 JAVDOLERIŲ.

E STIJO JE  ŽMOGUS PER M ĖNESĮ VIDUTINIŠKAI 
UŽDIRBA NET DAUGIAU UŽ KAIMYNUS LATVIUS.

KODĖL MAŽIAUSIA LIETUVIŲ 
ALGA?

Atsakymus siuskite iki lapkričio 25 dienos adresu: “Aušros 
alėjos’’redakcija, Vilniaus 153. Šiauliai. 

Teisingiausiai įminusiam mįslę bus įteikta kukli redakcijos 
dovana.



Apie šąlančias moteris ir... politiką
Tada buvo nuspręsta pereiti į kitus, naujuosius, 

kultūros rūmus, kurie talpino žymiai daugiau žmonių. 
O iki jų - geras puskilometris kelio. Na, ir pradėjo bėgti, 
skubėti visi, kad tik arčiau atsisėstų, kad daugiau 
pamatytų ir išgirstų.

Lietuvos kino teatruose - neeilinis 
jvykis. FrancoisTruffantfilm ų retros
pektyva. Džiugu, kad šį kartą jie rodomi 
ir Šiauliuose, "S au lės” kino teatre. 
Visada pavydėdavau vilniečiams, kurie 
turi galimybę susipažinti “Kino centre" 
su g e r ia u s ia is  p a s a u lio  k in o  film ais . 
Dėkui Prancūzijos ambasadai Lietuvoje, 
kurios dėka  matome garsaus režisieriaus 
film us ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose. Ta ig i bū tų  puiku, 
jeigu ne nežm oniškas šaltis "Saulės" 
kino teatre. Susirinkęs ke lių  dešimčių  
gerbėjų  būrelis, iš kurių daugiausia -

moterys, j filmų pabaigą būna sustiręs 
nuo šalčio, dreba, dengiasi šalikais 
nosis, kad būtų šilčiau. Pirm ąją pusę  
film o dar žiūrima optimistiškai: štai 
apsirengiau visus šilčiausius drabužius, 
visai nieko. Na, o  antrąją filmo pusę 
žiurėti jau  būna nepakenčiam ai sunku: 
šaltis pradeda kaustyti po truputį nuo 
galvos ligi kojų, ir ja u  pesimistiškai 
nusiteikęs mąstai: kada baigsis. Žiūrint 
film ą "Vyras, kuris m ylėjo m o te r is " - 
ap ie  herojų, mylint] visas moteris, 
k o k io s  jo s  bebūtų , - vis kilo mintis, 
kodėl mūsų valdžios vyrai taip nemyli

ir nesaugo moterų (tai - ne apie intymią 
m eilę).

Nebūčiau vėlusis j politiką, jei ne 
nugirsta pokalbio nuotrupa pofilm o, 
jogkaltas...Taip , ta ip -ta s  pats, mūsų 
apdergtas, supurvintas profesorius  
V. Landsbergis. Vargšas žm ogus, 
pasirodo, ir dėl "Sau lės” kino teatro 
kaltas!

Gulėdama po filmo karštoje vonioje 
(dėkui T  arptautiniam vai iutos fondui, 
tik kas sugebės atsiskaityti už visus 
tuos kreditus, paskolas? Ar ir vėl 
kaltinsime V. Landsbergj?) prisiminiau 
atostogas Utenoje Tuomet viena karštą 
rugpjūčio d ieną turėjo atvykti prof. 
V. Landsbergis bei kili S e im o  nariai. 
Susirinkusieji stebėjosi, kad senuosiuose 
kultūros rūmuose nebėra sėdimų vietų, 
nors iki susitikimo pradžios dar buvo

likę pora valandų. O  žm onės vis ėjo  
ir ėjo. Salė buvo pilnutėlė. Lauke 
stovėjo nepatekę j v idų keletas šimtų 
uteniškių.

Tada buvo nuspręsta pereiti j kitus, 
naujuosius, kultūros rūmus, kurie talpina 
gerokai daugiau žm onių. O  iki jų - 
geras puskilometris kelio. N ą  ir pradėjo 
bėgti, skubėti visi, kad tik arčiau asisėstų 
kad daugiau pamatytų ir išgirstų. Vaizdas 
buvo pritrenkiantis: keli šimtai žmonių 
bėgo per Utenos centrelj, v ienas kitą 
lenkė, juokėsi ir buvo laimingi, kad 
greitesni už kaimyną. Praeiviai žiūrėjo 
ir nieko nesupratę, klausinėjo: kas 
Čia vyksta, gal karas prasidėjo? Viena 
moteris (m anoiėvų  kaim ynė, buvusi 
tremtinė), bėgdama su vyru už parankės, 
paaiškino, jog  žm onės jau pavalgė ir 
sotūs Brazausko duona, bėga paklausyti

ir pam atyti tikro Lietuvos lyderio. Ir 
nešė jam  didžiules gėlių puokštes.

Taigi ne visi m es vienodai žiūrime  
j reiškinius, vykstančius Lietuvoje, - 
juk m ūsų daug, net 40 procentų. Tai 
kodėl m es tylime, kai opozicijai nes
kiriama net keleto minučių per valstybinę 
televiziją? Juk m es ta ip  pat m okam e  
mokesčius, už kuriuos išlaikoma 
televizija Ar neparemsime Seimo narės 
V. Aleknaitės, pralaimėj usios prieš 
generalinj direktorių L. Tapiną? O  gal 
jau reikia pereiti j pogrindj? Taigi kodėl 
m es tylime (kur m ūsų šviesuomenės  
protai?) ir vis k lausom e kvailų ir 
nepagrįstų kaltinimų V. Landsbergio  
ir G. Vagnoriaus vardu? Kiek dar 
kentėsim e, taip gudriai mulkinami?

Danutė DAPŠYTĖ

AR BUS TEISIAMAS G. VAGNORIUS? ŠAULIŲ NAM US APLANKĖ... 
KARALIUSKODĖL PREMJERAS  

NEPRATURTĖJO?
Iš šio v ieno  atvejo, žinom a, 

negalė tum e daryti iš v a d ų , k a d  m ū s ų  
te is ė tu m a s  stipriai politizuotas  
dešiniųjų nenaudai. Oeja, nėra ir tokią 
abejonę  paneigiančių  įrodym ų. Gal 
vis dėlto  S e im o  kairioji daugum a  
skatins Prokuratūrą būti objektyvia, 
jeigu pateiks nagrinėti G . Vagnoriaus  
"ekonom inius nusikaltimus”? Sunku 
tuo  tikėti, prisim inus, kokius teisiškai 
“švarius” argum entus kairieji pateikė, 
nagrinėdam i R. V isokavičiaus  kaltės 
ir a ts a k o m y b ė s  klausim ą. V ienas jų, 
pavyzdžiui, toks: už R. Visokavičių, 
skiriant Lietuvos b a n k o  vadovu, 
b a ls a v o  ir d e š in ie ji .  O pa ts  
Įspūdingiausias bankininko kaltum o  
"įro d y m as " - S e im o  nario  G. 
V agnoriaus pakvietim as j priėm im ą  
kartu su kitais svečiais! G alim a  
įsivaizduoti, kokių "įkalčių" pakaktų, 
teisiant patį G . Vagnorių!

Tačiau iš to, kaip rutuliojasi įvykiai, 
m a ty ti, kad  G . V a g n o ria u s  
pasm erkim o organizatorius šiek tiek 
tr ik d o  tai, kad  ekspremjerui negalim a  
surasti jok io  tikro  nusikaltim o. 
Daugeliui iš pradžių atrodė, k ad  tai 
bus lengva padaryti. Propagandiškai 
buvo  te ig iam a apie tariam us G. 
V ag n o ria u s  ir jo  k o m an d o s  
piktnaudžiavimus, kad daugelis buvo  
tuo  patikėję. Ir prieš keliolika metų  
T u rn iš k ė s e  s o d in ta  tre š n ė , ir 
ankstesnių vyriausybių įsteigtos, o  
G . V a g n o ria u s  d a r  n e s p ė to s  
p riv a tiz u o ti specialiosios siuvyklos  
išradingai buvo priskirtos dešiniųjų 
Vyriausybės "p ik tn a u d ž ia v im a m s ". 
N e tg i iš to  fa k to , kad  
" p ik tn a u d ž ia u to ja i” s ą ž in in g a i 
užsim okėdavo aparato ūkinėm s  
tarnybom s už asm enines paslaugas  
(rem ontą ir pan.), buvo išspausta  
nauda: atseit, gal jie tai darė nenoriai.

Šis propagandin is  darbas davė  
kairiesiems gerus vaisius per rinkimus, 
tač iau  p o  jų, norint "sutvarkyti” G. 
Vagnorių , reikėjo ne primityvių 
apkalbų, o  tik rų  faktų. K on fidenc ia lūs  
p a tik r in im a i n e d a v ė  la u k iam ų  
rezultatų: nei G. Vagnorius, nei jo  
artimieji per visą darbo Vyriausybėje  
la ik o ta rp j n e b u v o  s u s iję  su  
komercinėmis struktūromis, neįsigijo 
akcijų, jie negavo nei lengvatinių, nei 
paprastų • ditų iš banko ar žem ės  
sklypo nam o statybai. Eksprem jero  
keturių asm enų  šeima kaip ir anksčiau 
gyvena standartiniame trijų kambarių 
bute. Ne ką geresn ius rezultatu  s davė  
ir oficialus patikrinimas: tuoj p o  Seimo  
rinkimų buvo paskirta gerų specia listų  
• kontrolierių kom isija, kuri keletą  
m ėnesių  kruopščiai tikrino dešiniųjų  
Vyriausybės aparato ūkinę-finansinę 
veiklą . Kom isija rado tokius neesm i
nius pažeid im us, kad apie piktnau
džiavim us ir "kriminalą negalėjo būti 
nė  kalbos. Tai - apm audus  sm ūgis  
G  Vagnoriaus persekiojimo organiza
toriam s Dabar jiem s  beliko tik viena

galimybė kompromituoti ekspremjerą. 
Suradę atvejį, kai G. Vagnoriaus  
vyriausybės paskirtos ministerijoms, 
žinybom s ir t.t. lėšos esą būdavo  
atitinkamų vykdytojų naudojam os  
netinkamai, jie sako: štai koks blogas 
tas G . Vagnorius - paskyrė lėšas, ir 
kažkas galėjo tuo piktnaudžiauti. Tokie 
kaltinimai duoda neblogą efektą nieko 
apie valstybės valdym o dalykus  
n e n u tu o k ia n č ia i aud ito rija i. 
Išm anančiam  aišku, kad bei kurios  
vyriausybės vadovas čia niekuo dėtas: 
už valstybės lėšas ir jų  te isė to  
naudojimo kontrolę atsako tie žinybų  
padaliniai, pareigūnai, kurių žinioje 
konkrečios lėšos yra atsidūrusios. 
Juk premjeras, pasirašęs Vyriausybės 
sprendim ą (kurį ruošia ir gina  
Vyriausybės posėdyje suinteresuota 
žinyba), neturi reikalo nei su pinigais, 
nei su ja is  d is p o n u o ja n č ia is  
žm onėm is . Kai tok ia is  atveja is  
propaganda kaltina G. Vagnorių, tai 
p rim e n a  m u m s  tiesiog anekdotiškus  
atvejus iš nesenos reformos istorijos. 
Reorganizuojamo ko lūkio  pirm ininkas  
stovi prie apgriuvusios fermos ir sako 
kolūkiečiams: "M atot, ką su pastatu 
padarė  G . V ag n o riu s !"  Ir taip  
sakydam as nuoširdžiai tiki, kad ne 
jis pats, gaunantis atlyginimą už 
kolūkio  turto  išsaugojim ą, bet 
prem jeras  G . V ag n o riu s  turėjo  
pasirūpinti, kad ferm a nesugriūtų...

NEPARSIDAVĘS 
UŽSISPYRĘS ŽEMAITIS

G. Vagnorius - bene vienintelis  
pokario Nepriklausom os Lietuvos 
prem jerų , n e i p rie š  jį  paskiriant toms  
pareigoms, nei po atsistatydinimo 
nesusiejęs savo asm eninės veiklos  
bei pajam ų su verslo - kom ercinėm is  
struktūromis. Jis nuolat pabrėžia, kad 
daugum a privataus kapitalo susiję 
su buvusios kom unistų partijos ir 
KGB pinigais, kad, atėjus j valdžią  
politinėms jėgom s, savo ryšiais ir 
praeitimi artim om s TSKP ir KGB, 
gali susiformuoti galinga, su aukštais 
valdžios pareigūnais susijusi politinė- 
kom ercinė grupuotė. G. Vagnorius - 
vienintelis iš prem je rų , n u o la t  siekęs  
Prokuratūros reorganizavim o, kad ji 
galėtų kovoti su tos, jo nuomone, 
ridėsiančios "raudonosios mafijos"

.įkaitimais. Jis vienintelis iš prem 
jerų, nuolat reikalavęs, kad Prokuratūra 
patikrintų V. Baldišio vadovaujam o  
banko, jo  turimais duom enim is, ža 
lingą ir neteisėtą veiklą bei atskleistų 
galim us piktnaudžiavim u' .kiriant 
lengvatinius kreditus vale.: ? žm o 
nėm s bei ko m e rc in ėm s struktūrom s. 
Nors jie ir maskuojam i, tačiau tiems  
kaltinimams kasdien atsiranda vis 
daugiau jrodymų. Ar dar ir ne todėl 
šalia politinių motyvų kairiųjų teisybės 
ieškotojai” būtent šj premjerą pasirinko 
savo taikiniu? Užsispyręs, nepasida
vęs žemaitis įtraukiamas j buvusio ir 
esam o politinio elito visokius “milijo
nierių klubus” bei galingas politines-

kom erc ines grupuotes. G. V agnorius  
daug kam  yra kaip rakštis akyje.

Ir vis dėlto šiandien, matyt, niekas  
negali garantuoti, kad  G. Vagnoriaus  
teismas, kurio taip trokšta sovietinės  
nomenklatūros, jedinstvininkų ir KGB 
paveldas, Įvyks. IŠ' v ienos pusės  
matome, kad tam yra gerai pasiruošta 
ir politiniu, ir o rg an izac in iu , ir 
propagandiniu požiūriu.

ATPIRKIMO OŽIAI IR 
SVEIKAS PROTAS

T a č ia u  pa tys  o rg a n iz a to ria i 
supranta, kad. nepaisant oficialių 
m askuojančių juridinių form uluočių, 
tokia byla faktiškai vis tiek būtų politinis 
susidorojimas.

Istorija neužmiršta ir visada įvertina 
panašių "bylų  ' iniciatorius. Todėl jie 
šiandien ieško naivių vykdytojų, kurie 
ateityje liktų "atpirkimo ožiais". Tarp  
politfcu yra pakankamai žmonių, kurie, 
patologiškai nekęsdami ekspremjero, 
imtųsi tų "ožių" vaidm ens. Mažiau  
vilčių jų rasti tardym e ir teisme. 
Pagaliau kairiųjų stovykloje taip pat 
yra  b laiv iai m ąstančių  politikų, 
suprantančių, kad susidorojim as su 
"klasin iu  p riešu” - nepopuliari 
sovietinė praeitis, kad politinė byla 
prieš šalies ekonominių reformų lyderį, 
okupantų tankam s ir jedinstvininkų 
reakcijai spaudžiant, išplėšusi iš 
sovietinės imperijos gniaužtų Lietuvos 
ūkį, finansus, ekonomiką, nepadidins 
d a b a rtin ė s  kairių jų  v a ld ž io s  
tarptautinio prestižo. Todėl visai 
galimas dalykas, kad jie bandys įtikinti 
aršiuosius: vietoj teism o, labiau 
kom prom ituojančio organizatorius  
negu teisiamąjį, ir toliau tęsti ne pirmus 
metus besitęsiant/, propagandiniu  
požiūriu žym iai naudingesnį žaidim ą  
-  prieš nesusigaudančių teisiniuose  
dalykuose žm onių akis mojuoti G. 
Vagnoriaus ‘‘ekonominių nusikaltimų" 
skuduru. Nem ažai ideologų, turinčių 
lem iam ą įtaką radijuje, televizijoje ir 
kairiojoje spaudo je , yra baigę  
aukštąsias partines mokyklas, nuo 
Stalino laikų talentingai mokiusias, 
kaip iš nekalto žm ogaus padaryti 
“ lia u d ie s  p r ie š ą ” . R e fo rm a to r ių  
vyriausybės v adovo veikla, sukėlusi 
jiem s tiek netekim ų ir pergyvenimų, - 
gera proga prisiminti tuos mokslus.

Deja, nieko čia nepadarysim e  
Matyt, dar ilgai ne teisingumas ir sąžinė 
viešpataus valstybės gyvenim e ir 
politinėje  kovoje. Č ia  daugiau  
panašum o j priešingų visuom enės  
sluoksnių sąskaitų suvedinėjim ą. Jis 
baigsis tik tuom et, kai iš politinės 
a renos  išnyks ar “teismais bus  
išstumti ir vieni, ir kiti - ir tie kurie dėl 
neprlk įson .bes ,  dem okratijos ir 
laisvos bKonomikos prarado savo  
daugiam etę politinę bei ekonom inę  
vienvaldystę, ir tie, kurie j ą  perdavė  
tautai. Kęstutis ŽEMAITIS 

Teisininkas 
(perspausdinta is "Valstiečių 

laikraščio”)

Jau praėjo pora savaičių, kai svečiai 
iš O landijos pa liko  Š iaulius, bet 
prisiminimai ir tų d ienų nuotaika dar 
gyva.

Užsimezgė draugystė tarp Šiaulių 
generolo P. Plechavičiaus vardo šaulių  
7-os rinktinės ir Etten-Leuro miesto 
šaulių - arbaletininkų gildijos. Šaulių 
namus aplankė gild ijos karalius Toon 
Roovers. Buvo surengtos šaudymo 
varžybos arbaletu Svečias papasakojo 
apie savo organizacija, jos istoriją.

Vakarų E uropo je  ke lia u ja n tys  
prekiautojai buvo pirmieji, kurie jkūrė 
gildijas, kad garantuotų savo saugumą ir 
sąžiningą prekybą. 13-amc amžiuje 
buvo Įkurtos pirmosios organizacijos 
Nyderlanduose. Šaulių gildijas įkūrė 
miestiečia i, kurie norėjo  tarnauti 
bendrija itiek dvasišku, tiek pasaulietiniu 
požiūriu ir, reikalui esant, su ginklu  
apginti miestą nuo išorės ir vidaus 
priešų.

Š au lių  o rg a n iz a c ijo s  v is  dar 
egzistuoja Brabante ir kitose vietose. 
G ild ijos nariai la iko  savo g inklus 
namuose kaip “ hobi".

V ykdom ą ją  v a ld ž ią  sudaro  
pirmininkas, 2 seniūnai ir išrenkami 
nariai, taip pat vėliavnešys "kornetas" ir 
"Aivaras", vėliavos saugotojas.

Karalius renkamas "karališkosios 
medžioklės" metu. Ant 14 metrų aukščio

stiebo užmaunamas medinis paukštis 
taikinys. Gildijos nariai burtų keli 
nus ta to  ša ud ym o  _ e ilė s  tvarka 
Karališkasis šaudymas pradedama 
ke lia is šūviais. P irm iausia  šaud< 
vyresnieji, toliau - eilės tvarka.

Arbaleto šūviais paukštiš stumiama f  
stiebu į viršų, ir paskutinis laimingasi 
numušęs paukšt] nuo stiebo dvic 
metams tam pa g ild ijo s  kara liu r 
Karaliui le idžiam a nešio ti garb' 
ženklus. Tai speciali kolekcija sidabr ■ 
ženklų, padovanotų organizacija 
paveldėta iš karaliaus Naujas karai 
pristatomas su d ide lius šimtmeč 
išlaikytomis ceremonijomis. Viena iš ;, 
karalius po priesaikos ir pristatyme 
gild ijos narius įžengia per patic: 
gild ijos vėliava ir tai gali padaryti v 
kartą gyvenime, nors karaliumi gali i 
renkamas dar ne kartą. Trečią karta 
iš r in k ta m  k a ra liu i suteikiamas 
imperatoriaus titulas.

Vienintelį kartą pereiti Etten-Leuro 
šaulių vė liava buvo suteikta garbė 
O landijos karalienei ir Popiežiui.

Tokia trumpa Etten-Leuro šauliu su 
kuriais užmezgė ryšius mūsų m - s‘,c 
šauliai, g ild ijos istorija.

Virg ilijus BAREIKIS I 
1-os kuopos vadas I

J. Proscevičiaus nuotraukoje: Etten-Leuro gildijos karajig 
Toon Roovers Ir 7-os š a u lių  rinktinės vadas Edmundas Mat ! ' |
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PISTOLETU TIESIAI I GALVA
Vieną dieną gulėjau ir skaičiau 

laikraštį. Tai buvo 1978 m. Kuršėnuo
se, Pušyno 19. J kambarį įėjo nepažįst
ama moteris. Pamaniau, kad kaimynė, 
nes buvau apsigyvenęs neseniai ir 
su kaimynas bei kaimynėmis nebuvau 
spėjęs susipažinti. Laukiau, kada ji 
pasisakys, ko atėjo, ir išeis. Kalbuosi 
su ja ir vartau laikraštį. Ji stovi prie 
durų ir toliau neina. Po minutėlės 
žvilgt j ją, o  ji pistoletu taikosi j mane, 
tiesiai į galvą. Pamaniau, kad juokaują 
bet vis dėlto laikraštį pakėliau taip, 
kad uždengtų galvą ir krūtinę. Anais 
brežneviniais laikais laikraščiai buvo 
dideli. Baimės nejaučiau, nes maniau,

kad tai pokštas. Toliau laikiau 
pakėlę, laikraštį ir laukiu, kas bus 
Staiga durys subildėjo ir kaimyne 
išėjo. Išėjo - ne tas žodis - tiesiog išlėkė, 
nei atsisveikinusi, nei ką nors 
pasakiusi. O aš buvau per plauką 
nuo mirties. Tačiau tą  suvokiau, 
praėjus daugeliui metų Pasirodo, 
ten buvo visai ne kaimynė. Kas? Priešų 
neturėjau, tuo labiau moterų tarpe. 
Kas buvo toji, nutaikiusi į mane  
pistoletą? Tai KGB rankų darbas? 
Buvau sekam as, šantažuojamas, 
terorizuojamas, nors jokia priešiška 
veikla neužsiiminėjau, tik užsienio 
radijo stočių klausydavausi.
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I a motens outų mane nušovusi, 
numetusi pistoletą ir išėjusi. Būtų 
pakelbta, kad nusišovė. O gal 
nematytosios viešnios vizitas - tai tik 
pagąsdinimas? Sunku dabar pasakyti.

Kas m ane išgelbėjo? Manau, kad 
nežinojimas, jog čia - m ano giltinė. 
Todėl jaučiausi šaltai. O  budelės nervai 
neišlaikė...

Benas BALČAITIS

Ar jaunoji karta domisi 
sportu?

Neseniai Šiaulių vidurinėse mokyklose surengtas 
moksleivių piešinių konkursas tema “Sportas ir olimpinis 
judėjimas”.

M o ks le iv ia i n o r ia i r in k o s i tem as, 
p iešė  ir  įro d ė , k a d  sp o rtu  dom is i. 
Lab iaus ia i k re p š in iu , regb iu , žo lės  
rieduliu,.gimnastika, lengvąja atletika, 
im tynėm is, dv ira č ių  s p o rtu  i r  1.1.

M oksle iv ių  p ieš in iuose  jauč iam as  
ekspresyvum as, š ilt i spa lvų  derin ia i. 
Vaikai p u ik ia i ja u č ia  erdvę. Jų  
larbeliuose atsispindi o limpinė dvasia. 

M okin ia i p ie š ė  guašu , akvarele ,
; estuku, anglimi, flomasteriais, grafitu, 
jų  kūriniai gimė popiežiuje, ant medžiagų 
i jaučių, pergamento... Piešinius vertno  

- mpetenlinga komisija, vadovaujama
H in inkoA . V as ilia usko .
Nugalėtoja p irm oje amžiaus grupėje  

! 1-4 k l.) tapo  d e v in to s io s  v idurinės  
mokyklos tre č io s  k la s ė s  m oksle ivė  
D Kutvytė, n u p ie š u s i "G im na s tą  s u  
lanku" (m erga itės  m oky to ja  A.
Kalvienė).

Nugalėtoja antroje amžiaus grupėje  
(5-9 k l.) tap o  d e v in to s io s  v idurinės  
mokyklos septin tos k lasės  moksle ivė  
D. K ulve ly tė . n u p ie š u s i p ie š in į 
Bcgimas" (mokytoja A . Kulvelienė).

Nugalėtoju trečioje amžiaus grupėje  
\(10-12kl.) tapo try lik to s io s  v idurinės  
įm okyklos v ie n u o lik to k a s  R.

Ramanauskas. Pirmoji vieta jam paskirta 
už lino ra iž in i "B M X  traso je " (m okytoja  
A. D o m sk ie n ė ).

Labai gražūs V. Kudirkos vidurinės 
m okyklos ketv irtokės Ž . Ja gm ina itė s  
i r  an troko  M . Š ilin sk io , d v ideš im t 
pirmosios vidurinės mokyklos penktoko  
A. Šimkūno, dvidešim tosios vidurinės 
m okyklos septintos klasės moksleivės 
D. B ačk a u s k a itė s , deš im tos ios  
v idu r in ės  m o kyk lo s  se p tin tokė s  L. 
Č iž a u s k a itė s , try lik to s io s  v idurinės  
m o kyk lo s  d e š im to k o  A. V a lan tino  
darba i. N u oš ird ž ia i a č iū  ju o s  to 
iš m o k iu s ie m s  m o k y to ja m s  P. 
G u d m o n ie n e i,  V. A u g ie n e i. V. 
D a u ž v a rd ž iu i, R. Č e p u lie n e i, A. 
T o le ik ie n e i,  A . D o m s k ie n e i, A. 
K u lv le n e i i r  A . K u lv e tie n e i.

Sveik intina , k a d  LTO K  i r  L ie tuvos  
R e š p u b lik o s  k u ltū ro s  ir  š v ie tim o ' 
m in is te rija  n e s e n ia i p a s k e lb ė  n au ją  
moksleivių piešinių, o  ir  rašinių konkursą 
sporto tema. Manyčiau, kad entuziastų, 
p a la ik a n č ių  g e rą  in ic ia tyvą, a ts iras.

Aleksandras RONKUS 
L T O K  Š ia u lių  m ie s to  

p re z id iu m o  na rys

naujienų Šiupinys
Kražiuose (Kelmės rajonas). Žemojoje 

gatvėje, žalia balto mūrinio namo, dar ir 
šiandiena tebestovi įstiklinta dėžė su 
užrašu: "šlovė darbui!" Anksčiau čia buvo 
• pagerbiami'' darbo pirmūnai. O ką dabar 
ruošiasi kišti į šią "špokinyčią"?

Jau kuris laikas lengvai kvėpuoja 
Kelmės miesto, Kelmės aplinkinių kaimų 
moterėlės, rajono centre pardavinėjančios 
gėlytes ir kitokį kaimišką gerą. Kodėl? 
Policijos suvestinėje atsidūrė broliukai 
Stunguriukai iš Kelmės ir kiti rinkliavos 
rinkėjai".

Vagys be vertingų daiktų dabar jau 
vagia ir paprastus buitinius daiktelius, 
kuriais mes naudojamės beveik kiekvieną 
dieną. Pirmadienj, apie penktą valandą. 
Valentina D„ grįžusi į namus, rado išlaužtas 
buto duris. Moteriškė pasigedo akordeono 
’Vesna ". 10 komplektų patalynes, 10 

trotinių rankšluosčių, 6 m užuolaidines. 
5 m patalynės medžiagos, butelio 
šampano, butelio degtinės, 10 kg mėsos. 
Bendra materialinė žala sudaro apie 1438 
litus

Pirmadienį visą parą viešąją tvarką 
mieste palaikė 70 policijos darbuotojų, o 
blaivykloje pabuvojo 16 piliečių. Palyginus 
su kitomis dienomis, nei jų daug. nei 
mažai, tačiau pakankamai.

Iki lapkričio 28 dienos Šiaulių Dailės 
galerijoje (Vilniaus g. 245) veiks dešimtoji 
Lietuvos dailės pedagogų kūrybos paroda. 
Jei dar nebuvote parodoje, organizatoriai, 
Lietuvos dailės ugdytojų draugija ir 
Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, 
kviečia Jus apsilankyti

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes
PAPO KŠLIS IR K IT I (21)

B e n d ra b u č io  k a m b a ry s . Už  
buteliais a p k ra u to  s ta lo  rym o  
Papokślis. N e s ib e ld ę s  įž e n g ia  
Bronius, s tv e r ia  n e b a ig tą  b u te lį 
Papokšliui iš  p a n o s ė s .

BRONIUS. Ar baigsi gert vieną j syki?!

PAPOKŠLIS. Sykj galiu baigt... Ir 
(3u... Ir - tris...

B R O N IU S  (p a š ie p d a m a s ) ,  
paup iau . kaip sako, nebegersi, bet 
dažiau irgi ne?

PAPOKŠLIS. O  ką įsakysi daryt? 
ptfM ^  manęs pavogei 
BRONIUS. Kaip kokias darbines  

Etines, ar ne? O  kas su Tam ara  
ikoiajevna prasidėjo? Stasikė sakosi 
keršto mane spintoj apglėbus1 Koks 
/ fas išlaikys prie m oters durim  
'spaustas? Prie karštos, figOringos... 

PAPOKŠLIS (s a rk a s t iš k a i),  
asijutai kaip telefono būdelėje 
"vystės laikais, ar ne?

BRONIUS. Kam ta pašaipa? Turi 
kausią bendrabučio moterį, o...
J 'a. vienas nori aprėpti? Ir kitiems 
Pūtį palik!

Pa p o k ŠLIS (liū d n a i). Kas iš to 
■ Džl°, jei manęs neprisileidžia? Ji, 

ai sūnui nori moraliniu autoritetu
I  nn0 moralin? teisę jį auklėt turėtu...
I I  ° N IUS- Tai susitvardanti 
íoÁn. °  lf ip seksologiškai atrodo... 
r ^ O K Š U S .  Seksotogtškai . Tad

ane SuPrask: moterys nemyli,

uždarbio nėra, buitinės sąlygos.. Dvi 
dujinės ir du šaldytuvai dviem šimtams 
galvų, žiemą šaltu vandeniu praustis.. 
Užgėriau iš nevilties...

B R O N IU S . Visiem s tos pačios  
sąlygos, bet kažkodėl ne visi 
daugiadienes pradeda. Ką meistrui 
sakysi, vykdytojui?

P A P O K ŠLIS . Ką sakysi? Laukiu, 
kol ateis ir iš bendrabučio išmes...

BRONIUS. Toks kietas vyras buvai, 
o suzm egai kaip šlapia dešra...

P A P O K ŠLIS . Nem atau švyturio 
gyvenime...

B R O N IU S . Aš tau duosiu šviesą 
tunelio gale..

P A P O K Š LIS . G eriau tą butelį 
atiduok, kurj nugriebei...

B R O N IU S . Daugiau - nė lašo! Tą  
butelį aš pats dabar pabaigsiu. O  tau 
duosiu - ir švyturį, ir planą! (Užsiverčia 
buteli ir su triukšmu stato ant stalo.) 
Planas toks: rytoj rytą nueini pas 
vykdytoją... Ne, tiesiog pas generalini, 
ir s a k a i“Ką daryt - savaitę pragėriau, 
bet dirbt - noriu?!"

PAPOKŠLIS. Nuo proto nušokai? 
Pačiam  prisipažint? G eriau kokios 
paperkam os gydytojos ieškokim - 
biuletenį gal parduos?

B R O N IU S . Daug pinigo turi?! O 
tas prisipažinimas, ta atvirumo 
provokacija, žinok, - patikrintas 
dalykas. Stagnacijos laikais dvi 
savaites... Ne, penkiolika dienų buvau

užgėręs, tai tiesiai drožiau pas cecho 
virš in inką, net darb in ia is  
nepersirengęs. Ką daryt, penkiolika 
dienų gėriau - rengtis ar pareiškimą 
rašyt?" Renkis,- sako, - o pareiškimą 
kitokį i ašyk - atgaline data - kad prašais 
penkiolikai dienų neapm okam ų  
atostogų... Kitiems viršininkams 
vėliau sakydavo Štai šį šaltkalvį aš 
gerbiu už atvirumą. "Gėriau", - 
prisipažįsta. O  kitiems - tai bobutę 
reikėjo laidot, tai tetą...”

PAPO K ŠLIS  (abe jod am as). Tai 
stagnacijos laikais taip buvo, dabar 
kitokios sąlygos.

BRONIUS. Teisybė, kitokios... Bet 
savaitė - tai ne penkiolika dienų, o 
generalinis - tai ne cecho viršininkas

PAP O K ŠLIS . Irgi teisingai...
BR O N IU S . Tai toks tau planas... 

O  švyturį duot, žvaigždę kelrodę?
P A P O K ŠLIS  Netikiu! - kaip 

šaukdavo vienas režisierius.
B R O N IU S  (n iūn iuo ja ). Laime 

tikėki, savo žvaigžde tikėk... J Vokietiją 
važiuokim! Dirbti! Statybose!

P A PO K ŠLIS . Kas ten laukia, kas 
praleis?

B R O N IU S . Nukalbėjai... Vizas 
turėsim - praleis... Valiutos turėsim - 
nuvažiuosim.. Iškvietimus turėsim - 
jdarbins...

P A P O K Š L IS  G im inės kokie 
atsišaukė, kad iškvietimus mini?

B R O N IU S . Ne giminės, o  firma!

TAU, LATVIJA, ŽIEDĄ 
NEŠU

"Prie jūros snaudžia sesės trys, jas slegia pančiai, 
neviltis", - dainavome prieš keletą metų, susibūrę į 
Baltijos kelią. Šiandien viena iš trijų sesių - Latvija 
švenčia nepriklausomybės septyniasdešimtpenkmetį. 
Švyti vėlyvo rudens, beveik žiemos dangaus fone trys 
žvaigždės: Latgala, Vidžemė ir Kuržemė ■ iškeltos ant 
Laisvės rankų pačiame Rygos vidury.

Ryga dunda, Ryga tokia pat pilna 
gyvybės kaip ir prieš penketą šešetą  
metu. Tebešurmuliuoja garsieji turgūs, 
tebešvyti vitrinos, tebem irga žmonių 
apdarai. Ir sykiu viskas pasikeitę.

Latv ija  k a ip  ir daugelis  
postkomunistinių valstybių gyvena 
ne pačius geriausius laikus. Nors 
infliacija per mėnesį siekia tik apie 
pusę procento, esama beveik 75 tūkst 
bedarbių, o tai 5,5 proc. visų darbingų 
šalies gyventq'u. Gal keliems šimtams 
įsidarbinti padės Adažiuose steigiama 
garsios firmos "Kelso” gamykla? Iš 
čia num atom a javainiais (javų 
dribsniais su vaisių priedu) aprūpinti 
ne tik Latviją, bet ir Lietuvą, Estiją, 
dalį Rusijos.

Atskira problema - 34 proc. Latvijos 
gyventojų neturi Latvijos pilietybės. 
Daugum a jų rusai arba rusakalbiai, 
bet yra ir mūsų tautiečių lietuvių. 
D id žiu m a čia  a ts idūrė  po  
ke tu ria s d eš im tų jų  m etų. yp ač  
pokariniųtrėmimų laikotarpiu. Dabar 
lietuviai - dalis tų, kurių socialinės 
garantijos gana ribotos. Tiesa, ir patys 
latviai gyvena labai kukliai. Vidutinė 
pensija - apie 13 latų (m aždaug 76 
litai), o ekonom inė padėtis vis 
tebeprastėja. š ių  metų rugsėjo 
mėnesj, palyginus su praeitu rugsėju, 
maisto produktų suvartojimas šalyje

sum ažėjo 27 procentais. Jeigu 
situacija nesikeis, tai dalis Latvijos 
gyventojų netrukus valgys ne kumpius 
ir dešras, o “W iskas" ir "Pechrigee  
Pal", - liūdnai šmaikštauja latviai.

Dviejų dalykų iš latvių neatimsi: 
meilės tėvų žem ei ir sugebėjimo  
blaiviai vertinti kaimynų reikalus. Ypač 
atsargiai Latvijoje žvelgiama j Būtingės 
projektą. Mat Būtingėje netyčia palietą 
naftą jūros srovės tuoj pat nuplukdytų 
prie Latvijos krantų, o  latviams jau 
per akis savojo terminalo Ventspilyje 
ir su juo susijusių ekologinių problemų. 
Kita vertus, Latvijos ekonomika  
gerokai priklauso nuo Rusijos naftos 
tiekimo. Per jos uostus tebekeliauja 
didžiuma tiek legaliai, tiek nelegaliai 
iš NVS šalių eksportuojamo metalo. 
O  kur dar vis tebesanti Latvijoje Rusijos 
kariuom enės dalis?.. Matyt, dėl to 
neskubama su kitataučių natūralizaciją 
reguliuojančiais įstatymais. Sako, 
skubantis m oka dusyk.

Visai netoli Laisvės paminklo - 
gėlių prekyvietė. Pirkėjų negausu, 
bet nusipirkę pereina gatvę ir pakloja 
žiedą ant granito luitų ar tiesiog ant 
grindinio. Marguoja tas baltų ir 
purpurinių gėlių vainikas žiemą vasarą.

Izolda RAISKA 
Algimanto PUODŽIŪNO nuotr.

Lietuvoj! Štai skelbim ą perskaičiau  
(trau k ia  iš  k iš e n ė s  sk iau tę ): 
‘ ‘T e lk iam i s ta tyb in in k a i darbu i 
Vokietijoje. " Skambinau, tik vokiečių 
kalbą m okėk ir sveikatos turėk!

P A P O K Š L IS . G a l ne visų  
specialybių statybininkų reikia...

BRONIUS. Kalba ir sveikata jiems 
svarbiausia, o ne specialybė! Ten 
kokią nori specialybę ir kategoriją 
turėk - nieko nepadės: technologija 
labai skiriasi. Viską iš naujo reikės 
mokytis! O  be kalbos - neišmoksi...

PAPOKŠLIS. Keiktis vokiškai šiek 
tiek moku: parfliukter! donerveter! 
Apie karą pakalbėt galiu: achtung - 
partizánén! h endehoch! Prie butelio 
irgi kelis žodžius rasčiau: drinken 
Snaps bis grunde! Iki dugno, kitaip 
sakant!

BRO NIUS. Nei keiktis, nei gert jie

tau neleis: vokiečiai - tai ne m es! Jų 
statybininkai keikiasi mažiau už mūsų 
mokytojus! Arsim kaip negrai be 
keiksmų ir gėrimų.

PAP O K ŠLIS . Oi, tas negriškas  
arimas man atsibodęs - visą gyvenimą 
ariu! Iš darbó nebūsi... Mafijoziu reikėjo 
gimt!

BR O N IU S . Tai tu ir Vaitekūnu
netiki?

P A P O K Š L IS . N e tik iu , kaip  
sakydavo režisierius...

BR O N IU S . Tavo  problema... O  
kad vokiečių kalbą išmoksi - tiki? 

P A P O K ŠLIS . Nelabai.... 
BR O N IU S . Intensyvus kalimas. 

Apipylimai šaltu vandeniu!
PAPOKŠLIS O-o-o... Šaltu... Brrr... 

Gal be šalto geriau eisis. Broniau?

Žilvinas SKAČKAUSKAS

A U Š R O S  ALEJA



ponioms ir 
panelėms

PIENIŠKA SRIUBA SU 
PAKEPINTA DUONA 

IR SŪRIU

1 I pieno, 1 /4 1 vandens arba žiedinių 
kopūstų nuoviro, 1/4 I grietinėlės, 20- 
40 gramų sviesto arba rūkytų lašinukų, 
2 riekutės duonos, 20 g kieto fermentinio 
sūrio.

Pasūdytas pienas užvirinamas kartu 
su nuoviru. Prieš tiekiant j sriubą supilama 
g rie tinė lė  ir pakaitinam a. Duona 
supjaustoma šiaudeliais, apkepinama 
svieste arba paspirgintuose lašinukuose 
ir apibarstoma tarkuotu sūriur

BULVĖS SU RŪKYTAIS 
LAŠINUKAIS IR SŪRIU

1 kg buM ų, 40 g aliejaus, svogūnas, 
60 g kieto fermentinio sūrio, 40 g rūkytų 
lašinukų, pom idorų.

Bulvės išverdamos neluptos. Paskui 
nulupamos, supjaustomos griežinėliais, 
sudedamos j keptuvą su karštu aliejumi 
ir pakepintu svogūnu, pasūdomos ir 
kepamos orkaitėje, kol pasidaro rusvos 
spalvos. Tada išdėliojamos j lėkštes, 
apibarstomos tarkuotu sūriu, apipilamos 
pasp irg in ta is lašinukais. Puošiama 
pomidorais.

Tiekiamos kartu su daržovių salotomis 
kaip mėsos garnyras. Galima tiekti ir kaip 
pagrindinj patiekalą su rūgusiu pienu, 
pavyzdžiui, vakarienei.

ŽIEDINIAI KOPŪSTAI SU 
KIAUŠINIAIS IR SŪRIU 

2 nedidelės žiedinių kopūstų galvos, 
80 g sviesto, 40 g svogūnų, 8 kiaušiniai, 
4 šaukštai pieno, druskos, pipirų, 40 g 
fermentinio sūrio.

Kopūstai užpilami verdančiu vandeniu, 
p asū do m ą  ir  išve rdam a. P asku i 
išgriebiami, suskirstomi žiedynėliais, 
sudedami ant pakepintų svogūnų, 
pakaitinami ir užpilami pienu su jame 
išplakta is kiaušinia is. Pasūdomą, 
pagardinama prieskoniais ir truput] 
pakaitinama, kad sukrekėtų kiaušiniai. 
Prieš tiekiantapibarstomatarkuotu sūriu; 
puošiama pom idorų skilte lėm is ir 
petražolių šakelėmis. Valgoma su 
bulvėmis, sūriais pyrago ir duonos 
gaminiais.

LIETINIAI SU SURIU
120-140 g miltų, druskos, 1 /4 1 pieno, 

kiaušinis, trynys, aliejaus lietiniams 
kepti.

Įdarui: 40 g sviesto, 40 g miltų, 1/8 
I grietinėlės, 2-4 tryniai, druskos, maltų 
pipirų, 100 g varškės, 120 g kieto 
fermentinio sūrio, išplakti 2-4 kiaušinių 
baltymai, 40 g sviesto formai ištepti ir 
pašlakstyti.

Tešla lietiniams gerai išplakama. 
Įkaitinta keptuvė ištepama aliejumi ir joje 
iškepami ploni lietiniai. | juos jvyniojamas 
įdaras

Įdarui miltai pakepinami iki geltonumo, 
atskiedžiami greitinėle arba pienu ir 
vandeniu. Išverdama tiršta košė. Į atvėsusią 
košę jmušami kiaušiniai, įberiama druskos, 
pipirų, sudedama dietinė varškė ir kubeliais 
supjaustytas sūris (100 g). Į masę atsargiai 
įmaišomi išplakti kiaušinių baltymai.

Įdėjus įdaro, lietiniai suvyniojami, 
perpjaunami per pusę ir sudedami į 
riebalais išteptą ugniai atsparų inda 
Lietinius galima aptepti dalimi įdaro, 
apšlakstyti ištirpintu sviestu, apibarstyti 
tarkuotu sūriu (20 g). Kepamo orkaitėje. 
Tiekiama kaip pagrindinis patiekalas su 
daržovių salotomis

Ponia JADVYGA

DĖMESIO!
Šiif melą lapkričio 20 d., šeštadienį, 13.30 val., 12-osios 

vidurinės mokyklos salėje (P. Višinskio gatvė, Nr. 16, Šiauliai) 
įvyks Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Šiaulių skyriaus 
susirinkimas. 

Tarsimės visais mums rūpimais klausimais, pasikalbėsime 
apie pasiruošimą pirmajam Tėvynės Sąjungos suvažiavimui. 

Dalyvaus svečiai iš Vilniaus. 
Maloniai kviečiame!

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) 

Šiaulių  skyrius

M ALONŪS SKAITYTOJAI,
jau galim a prasitęsti "Aušros alėją" arba ją r 5sisakyti naujiems  

1994-iesiems metams Prenumeratą priima Šiaulių 
miesto ir rajono paštas, laiškanešiai, Joniškio, 

Akmenės, Kelmės, Radviliškio ir Pakruojo pašto 
darbuotojai bei laiškanešiai. Laikraščio prenumeratos 

kaina pirmajam 1994-ujų ketvirčiui - 4  (keturi) litai. Ir tokia kaina - su 
laikraščio pristatymu! Užsisakykite Aušros alėją”.

Šiauliečiai, 
je igu norite  30 cen tų  pigiau 
užsisakyti m ūsų  laikraštį, 

kreipkitės i imonę 
“ TVARKA” .

“ Aušros alėjos”  prenumerata 1994-ujų 
pirmajam ketvirčiui per “ TVARKA.” - tik 3,70 Lt (su 
pristatymu).

Informacija teikiama telefonu 5-67-84.
Užsisakykite “Aušros alėją” per įmonę “Tvarka”! 

“Tvarkas” laiškanešiai Jūsų neapvils!

Per dvi šių metų lapkričio savaites vagišiai įsilaužė 
net į  keturiolika šiauliečių butų. Iškelta keturiolika 
baudžiamųjų bylų. Tačiau kol kas išaiškintos tik 
keturios iš minėtų vagysčių. Ar išaiškės kitos? Gal 
geriau...

mm

Statybos ir remonto 
U AB “ A P D A ILA ”

priima užsakymus įvairių dekoratyvinių 
metalinių balkonų ir langų grotų, kapinių 

tvorelių ir kitokių metalo gaminių gamybai. 
Telef. 38700.

PONIOS IR PONAI, VERSLININKAI 
IR BESIRUOŠIANTYS 

JAIS TAPTI!

FIRMA
FINEKA — ) priima indėlius

litais ir valiuta.

FINEKA— > teikia kreditus
litais ir valiuta mažiausiais procentais.

FINEKA— įv y k d o  tarp
tautinius atsiskaitymus.

FINEKA — > perveda pinigus 
j Lietuvą ir Vakarų šalis.

FINEKA — > padeda atsiskai
tyti su NVS šalimis.

FINEKA — > padeda pakeisti 
N V S  šalių pinigus j litus ir valiutą.

FINEKA — > garantuoja ope
ratyvumą ir konfidencialumą.

Susidomėjote “FINEKA”?
Užeikite adresu: Tilžės 170-308, Šiauliai arba 

skambinkite telefonu Šiauliuose (8-214) 2-36-19.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Ketvirtadienis, lapkričio 18 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.30 Deutsche Welle 

žinios. 8.55 TF 1 žinios. 9.20-9.35 Alios 
Gute. 18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Žinios. 19.00 Bi Bl Si žinios. 19.30 
Latvijos Nepriklausomybes dienai. 20.00 
Katalikų TV studija. 20.30 "22". 21.00 
Panorama. 21.30 Grįžulo Ratai. 22.20 
"Pašėlęs biznis Rytuose". Anglų satyrinis 
trileris. 1 serija. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
In Vogue Vilnius-93. 23.45 Bliuzas ir jam 
artima muzika.

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

7.33 Spaudos apžvalga. 7.40 Muzika.
8.00 Animaciniai f. 9.30 Aerobika. 10.00 
Muzika. 10.25 Filmas "Santa Barbara".
11.45 Anglų k. pamokėlė. 11.50 Pertrauka. 
14.57 Anglų k. pamokėlė. 15.00 Animaciniai 
f. 17.00 Muzika. 18.00 Didžioji šeima.
18.30 Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Anglų k. pamokėlė.
19.25 Filmas ‘Santa Barbara". 20.15 Muzika
20.30 Europos sporto naujienos. 20.55 
TELE-3 žinios. 21.00 CNN naujienos. 21.30 
Anglų k. pamokėlė. 21.33 911.22.00 Filmas 
“ Ambition” . 23.35 Anglų k. pamokėlė.
23.40 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Meninis f. 'Tiesiog 

Marija” . 9.10 Futbolas. Graikija-Rusija.
10.05 “ ...Iki 16-os ir vyresniems". 10.50 
Spaudos ekspresas. 11.00 Naujienos.
11.20 Meninis f. “ Sugrįžimas į Edemą” . 4 
serija. 14.00 Naujienos. 14.20 Programa.
14.25 TV įvairenybės. 15.10 Bloknotas.
15.15 Animacinis f. 15.40 Ponia sėkmė.
16.10 Džemas. 16.40 “ ...Iki 16-os ir 
vyresniems” . Pertraukoje -17.00 Naujienos. 
Programa. 17.50 Dokumentai ir likimai.
17.55 Apie orus. 18.00 Meninis f. 'Tiesiog 
Marija". 18.50 Miniatiūra. 19.00 Meilės 
istorija. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.45 Loto 
“ Milijonas". 21.15 TV meninis f. "Tvin 
Pyksas". 5 serija 22.10 Ostankino hitparadas.
23.20 Naujienos. 23.40 Programa. 23.45 
PEN klubas. 0.45 Spaudos ekspresas.

Šeštadienis, lapkričio 20 d.
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Žinios. 9.05 Programa vaikams 

‘ Vyturiams ir pelėdžiukams . 10.00 Ir šeimai, 
ir namams. 10.30 Krikščionio žodis. 10.40 
Santarvė. 11.30 Mūsų kalba. 12.00 Bonjour 
la France. 12.30 Sveikata. 13.15 Pasaulio 
sportas. 14.15 Iš vakarų pakrantės. 14 .45
TV žurnalas "Verslo pulsas". 15.15 Džog 

16.05

TELE-3
• 8.55 Spaudos apžvalga 9.00 Animaciniai 

filmai. 11.00 Filmas "Toma” . 12.40 Anglų 
k. pamokėlė. 12.55 Muzika. 13.00 Sportas 
malonumui. 13.30 DSF sportas. 14.00 
Filmas "Forty Guns To Apache Pass".
15.35 Anglų k. pamokėlė. 15.50 Muzika.
16.15 Futbolas be sienų. 17.10 Anglų k, 
pamokėlė. 17.30 Stilius. 18.00 Šios savaitės 
šou. 18.30 Muzikinė laida "Viskas!". 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Filmas "Vinstonas 
Čerčilis". 8  s. 20.20 MTV geriausių Europos 
dainų dvidešimtukas. 22.00 Filmas. 24.00 
Suaugusiųjų klubas.

OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15. 8.30 Eteryje 

tarpvalstybinėTVR kompanija "Mir". 9.55 
Ekologijos programa. 10.15 Kas mūzoms 
patarnauja, tas nekenčia tuštybės. 10.45 
Vedi. 11.25 Skonis. Kulinariniai patarimai.
11.40 Žmogaus institutas. 12.10 Meninis 
f. "Skilimas". 6, 7 serijos. 14.00 Naujienos.
14.20 Programa. 14.25 Meninis f. vaikams 
“ Pepė llgakojinė". 10 serija 14 50 Pinigai 
ir politika. 15.20 Sporto programa. 16.00 
Raudonas kvadratas. 16.40 TV dok. f. 
“ Po 30 metų. Džono Kenedžio žuvimo 
paslaptis". 17.30 Gyvūnijos pasaulyje.
18.10 Koncertas. 18.40 Meninis f. 'Gudruolis". 
1 serija 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.40 Programa
20.45 Meninio f. “Gudruolis" tęsinys. 21.30 
Kur? Kas? Kada? 22.35 Rodo studija 
"Rezonansas". 23.00 Naujienos. 23.15 
Apie orus. 23.20 Programa. 23.25 TV 
meninis f. “Dekalogas-VII". 020 Tarptautinis 
sportinių šokių konkursas "Rusija-93".

Penktadienis, lapkrič io  19 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.30 Deutsche Welle 

žinios. 8.55 TF 1 žinios. 9.20 "Majamio 
policija". TV serialas. 7 serija 10.10-10.30 
The English Club. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
Bi Bi Si žinios. 19.30 "Kelionė po pasaulį". 
Madų videoiurnalas. 20.00 Family Album.
20.30 Juokingiausi Amerikos žmonės.
21.00 Panorama. 21.30 "Majamio policija". 
TV serialas. 7 serija. 22.20 Laisves alėja.
22.40 TV žaidimas "Pusę per pusę". 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 In Vogue Vilnius-93.
23.45 Studija MT.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Anglų k. 

pamokėlė. 7.33 Spaudos apžvalga. 7.40 
Muzika 8.00 Animaciniai f. 9.30 Aerobika.
10.00 Muzika. 10.10 Gyvūnijos pasaulis.
11.10 Filmas "Santa Barbara". 12.00 Anglų 
k. pamokėlė. 12.05 Pertrauka. .14.57 Anglų 
k. pamokėle. 15.00 Animacinai f. 16.55 
Filmas "Berniukas iš Mirusiųjų įlankos". 
2 s. 17.45 Muzika 18.30 Šiaulių TV programa
19.00 Naujausios žinios. 19.20 Anglų k. 
pamokėlė. 19.25 Filmas "Nebaigta pjesė 
mechaniniam pianinui". 20.55 TĖLE-3 
žinios. 21.00 CNN naujienos. 21.30 Anglų 
k. pamokėlė.21.33Dokumentinisf. 22.00 
Filmas “The Pope Must Die” . 23.41 Anglų 
k. pamokėlė. 23.45 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Svečiuose pas 

pasaką. Meninis f. “Stebuklingas Aladino 
žibintas” . 10.00 Keliautojų klubas. 10.50 
Spaudos ekspresas. 11.00 Naujienos.
11.20 F ilm as-ba le tas. M uzika  D. 
Šostakovičiaus. "Apmąstymai Hamleto 
tema". 14.00 Naujienos. 14.20 Programa.
14.25 Bridžas. 14.50 Biznis. 15.05 Meninis 
f. "Stebuklingas Aladino žibintas". 16.40 
Muzografas. 17.00 Naujienos. 17.20 Rusijos 
pasirinkimo aidai. 17.40 Žmogus ir įstatymas.
18.10 Apie orus. 18.15Vagonas03.18.45 
Stebuklų laukas. 19.40 Labanakt, vaikučiai.
19.55 Reklama. 20.00 Naujienos. 20.40 
Programa. 20.45Savaitės žmogus. 21.05 
TV meninis f. "Tvin Pyksas". 6 serija.
22.00 Koncertas. 22.45 Programa "X". 
2325 Polrtbiuras. 0.05 Autošou. 0.35 Muzikos 
valanda Pertraukoje - naujienos ir programa
1.40 Spaudos ekspresas.

Sekmadienis, lapkričio 21 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kristų.

9.35 Lietioto. 9.40 Programa vaikams.
10.20 "E gatvė". TV serialas. 75 serija. \
10.45 Lietuviai svetur. 11.15 Krepšinio 
pasaulyje. 12.00 Studija MT. 1245 Rikiuotė
13.15 TV dokumentinis f. "Partizanai"
14.15 Koncertuoja Estijos ansamblis "Hortus 
musicus" ir ansamblio "Banchetto musicale' 
šokėjai. 14.45 K. Mažeikos reportažai
15.15 Sveikinimų koncertas. 16.10 Peržengu- 
2000-uosius. 17.00 NBA apžvalga. 17.35 
Laida lenkų kalba. 18.10 Žinios. 18.2C 
"Burda Moden" Lietuvoje. 18.35 Prancūz 
dok.f. iš c iklo"d'O rsė muziejus". 3 serija
19.30 Kultūros programa. 20.15 Labirinto;
21.00 Panorama. 21.30 ‘‘Jūsų studijos 
laida 22.15 Prancūzų komedija "Gasparo
23.45 Europos ledo ritulio čempiono*., 
atrankos turnyras Lietuva-Estija.

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 11.00 Krepšinio

pamokėlės. 1145 Langas j gamtą. 11.30 
Anglų k. pamokėlė. 12.00 Filmaą. ‘The
Southern Star ". 13.42 Stilius. 14.00 Žemes 
reikalai. 14.30 Mu2 ika. 14.50 Geriausios 
NBA varžybos. 15.50 Muzika 16.35 Anglų 
k. pamokėlė. 16.50 Stebuklingas V. Disnėjau 
pasaulis. 17.45 Muzika. 18.00 Kelionę 
vadovas. 18.30 Analų k. pamokėlė. 18.5Ö 
Horoskopas. 19.00 TELE-3 naujienos. 19.25 
Rimas "Įtakoje". 21.00 Savaitės apžvalga.
22.00 Filmas. 23.30 Muzika. 030 
Pramuštgalviu balius.

OSTANKINO TV
8.00 Centras. 8.30 Iš ryto, ankšteli j.

9.00 Kol visi namuose. 9.30 Sport do 
tiražas. 9.45 Rytinė žvaigždė. 10.35 Púigonas.
11.05 Maratonas-15.11.45 Su ženklu “Pi".
12.30 Aš moteris. 13.00 Prancūziška vir'uvė 
jums. 13.10 Dokumentinis f. 14.00 Naujiervs.
14.15 Programa 1420 Eteryjetarpvalstylunė 
TVR kompanija “M ir". 15.00 Keliautojų 
klubas. 15.50 Gyvas amatų medis. 15.55 
Animaciniai f. 16.50 Panorama. 17.30 TV 
locija. 17.45 Naujienos. 18.00 Didysis 
teatras. Dienos ir vakarai. 18.55 Apie 
orus. 19.05 Meninis f. "Gervelė". 20  55 
Reklama. 21.00 “Sekmadienis’’. Informacine 
publicistinė programa. 21.45 Sporto 
savaitgais. 22.00 Matadoras. 23.00 Naujonos.
23.20 Programa. 23.25 Meninis f.

ŠIAULIŲ TV IR PALYDOVINL 
PROGRAMA

Ketvirtadienis, lapkričio 18 d
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 19.20 "Pirk. 

parduok, informuok". 19.30-22.30 “Argos j

froarama. Drama "Nepadorus siūlymas". 
1,30Animac. f. "Tomas irDžeris" 21 50 

TV žurnalas. 22.30 Kartojamos žinios ir 
"Pirk, parduok, informuok". 23.00-0 30 
Baltijos TV programa. Amerikiečių f. “Paukśts 
su krištoliniais sparnais". 0.30-2.00 Palydovu

grama.
Penkiadienis, lapkričio 19 d.
18.30 MTV. 19.Ó0 Žinios.19.20 Studjg I

svečias. 19.30 Kita mėnulio puse 
Pirk. parduok, informuok. 2 0 .0 0 Veiksro 
filmas "Paskutinis smūgis". 21.45 Kartojamos 
žinios ir "Pirk, parduok, informuok". 22.15
2.00 Palydovinė programa.

džo-39.15.55 Baltarusių programa. 
"Monopolija". Danų TV serialas. 1 serija. 
17.00 Švelimo skausmo nebūna. 18.00 
Naujienos. Nuomonės. 18.30 Kino klubas. 
2025 VRS kamera. 21.00 Panorama. 21.30 
Po savo stogu. 22.15 Vokiečių TV detektyvinis 
serialas "Senis" - "Užteks gąsdinti. 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 Nakviša.

KABELINĖS TV PROGRAMA 
8 KANALU
Kelvirtadienis, lapkričio 18 d j *  .
19.00 Men. f. “Amžini brflijantai . 20*' I 

Men. f  "Nuostabi dovana". 22-00 Men ■ j
Mes su jumis kažkur matėme; 

Penkiadienis, lapkričio 19 d-
19.00 Men. f. "Gyvenate tik du kartus

20.40 Men. f. "Nekask kitam duobes
22.00 Men. f. "Didysis biznis ’
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