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pažinimo asis
Seimas ketvirtadieni šventė metų 

jubiliejų. Pats Č. Juršėnas pasveikino 
jo narius, o vakare - liejosi šampanas. 
Jubiliejų būna jvairių: kartais vieniems 
- šventė, kitiems - liūdna ir graudu. Č. 
Juršėnas pasidžiaugė sutvirtėjusiais 
Valstybės pamatais, subalansuota 
valdžių sistema, produktyviu darbu. 
Dar trejetą metų padirbėjus, bus 

tikrai daug padaryta” , - kalbėjo Č. 
Juršėnas.

O krašto gyventpjai visai nusivylę 
valdančiosios piramidės partija. 
Kaišiadoryse už jų kandidatą balsavo 
mažiau kaip 4 proc. rinkėjų. Tai jau 
visiškas krachas - partija, surinkusi 
mažiau kaip 4 proc. balsų, pagal 
rinkimų įstatymą negali turėti nė vieno 
nario Seime. Nė vieno! Ir tai ne bet 
kur - o A. M Brazausko tėvonijoje! 
Padori partija turėtų pasitraukti iš 
valdžios. Bet ar pasitrauks, susiruošusi 
dar trejus metus mus valdyti?!

J. Karosas teisinasi: per vienerius 
metus mažai ką galima padaryti. O 
Aukščiausioji Taryba dirbo kur kas 
sunkesnėmis sąlygomis - po kovo 

j 11 d. sekė sausio 13-oji, rugpjūčio 
I pučas, slaptasis naujosios daugumos 
susiformavimas. Normalaus darbo - 
nė metų, o rezultatai buvo kur kas 
geresni: atlyginimai, pensijos - didesni, 

gyvenimo lygis aukštesnis negu 
Į dabar.

Praėjusią savaitę Seimas svarstė 
[sunkiąžemės ūkio padėtį, prekyviečių 
[mokesčių įstatymą, brangų turtą 
įgijusių gyventojų pajamų deklaracijos 

[įstatymą, pareigūnų ir tarnautojų 
[pajamų deklaracijos jstatymą, 
[susirinkimų jstatymą, administracinės 
jteises pažeidimų kodekso papildymus 

jstatymą dėl nepaprastosios 
Padėties įvedimo,-1994 m. biudžeto 
;rojektą. Pastarasis susilaukė rimtos 

kritikos. Ar tai gerai, kai Seimo išlaidos 
padidėja4,6 karto, prezidentūros net 

kartų? Valdžiai - viskas, o 
fmogeliams - nieko?

G Vagnorius pateikė konkretų 
Pasiūlymą: du kartus pad id inti 
Tunimalią mėnesio algą. Tada 
padidėtų perkamoji galia, be kurios 
negalimas gam ybos augimas, 
^varstymas tęsiasi.

Prezidentas lapkričio 25 lankėsi

Š ved ijo je . A p tarti to lim esn i 
b en dradarb iav im o klausim ai. 
Prezidentas padėkojo už nuolatinę 
moralinę ir materialinę paramą, ypač 
už pagalbą kurią Švedija teikia didinant 
Ignalinos AE saugumą. Ši parama 
prilygsta visų kitų šalių paramai kartu 
paėmus. Padėkota ir premjerui K. 
Bildtui už jo pareiškimą, kad Švedija 
neliks abejinga, jeigu Baltijos šalyse 
bus bandoma sukelti karinių problemų.

Prezidentui nepatiko "Kosygino” 
vila Nidoje. Todėl ji ir nugriauta Naujos 
vilos statyba, kainuojanti apie 2,7 
m ilijono litų, bus baigta iki 1994 m. 
birželio 30 d. Projekto medžiaga turėjo 
būti derinta su kultūros paveldo 
inspekcija. Valdžiai leidžiama... ir 
nederinti.

Neramu dėl Ignalinos AE. Švedai 
teigia, kad nors atominei elektrinei tik 
10 metų, ji atrodo blogiau negu jų XX 
a. p radžios h idroelektrinės. 
“ Uždarykite kuo greičiau Ignaliną” , - 
prašo jie. Esant tokiai skandalingai 
padėčiai, vyksta dideli ginčai tarp 
elektrinės administracijos, vadovo p 
Ševaldino ir Vyriausybės dėl elektrinės 
apsaugos. K ažkokie neaiškūs 
žaidimai. Visuomenė privalo žinoti ir 
pareikalauti, kad Vyriausybė elgtųsi 
labai atsakingai. Ar neužtenka 
Černobylio?

Jaltos šmėkla vėl klaidžioja po 
Europą. Tada Amerikos prezidentas 
Ruzveltas atidavė Stalinui Rytų ir 
Centrinę Europą. O dabar Klintonas 
leidžia Jelcinui tvarkytis buvusioje 
SSRS teritorijoje. Rusija paskelbė savo 
karinę doktriną ir nori išlaikyti įtaką 
buvusiame soc. lageryje. Amerika 
nuolaidžiauja? O buvusios sovietų 
okupacijos šalys nerimauja dėl savo 
ateities. Gal išgelbės NATO? Joms 
vienintelė išeitis - įsijungti j NATO 
sistemą. O Prezidentas ir valdančioji 
- tyli. Gal bijo Rusijos? Juk ši jspėjo - 
nepageidaujanti, kad nors viena 
valstybė iš buvusio socialistinio lagerio 
įstotų ten. Maskvos reikia klausyti - 
taip jie įpratę...

Ketvirtadienį VLIK šventė garbingą 
50 metų jubiliejų. 1943 m. lapkritį visos 
politinės organizacijos, partijos ir 
judėjimai susijungė kovai už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Lenkijos kapitalas intensyviai 
skverbiasi į Lietuvą. Jau veikia apie 
300 bendrų Lenkijos ir Lietuvos 
bendrovių. Lenkai mano, kad biznio 
atžvilgiu Lietuva - fantastiškų galimybių 
šalis.

įkurtas Kovo 11 akto signatarų 
klubas. L. Sabutis teigia, kad nors 
priimti nepriklausomos demokratiškos 
valstybės įstatymai, Seimas juos 
koreguoja kolektyvizmo, socializmo 
ir valdančiosios grupuotės interesų 
kryptimi

Politiniai kaliniai ir tremtiniai
nepritaria valdančiosios partijos
siūlomai V. Skuodžio kandidatūrai 
Genocido centro vadovo vietai užimti 
Tai nėra paprastas ginčas. Tai
konfliktas dėl KGB archyvų, ir
valdančiosios partijos interesai jame 
akivaizdūs.

A lgim antas SĖJŪN AS

Š ia u lių  m . S ą jū d ž io  d a ly v ių  dėmesiui!
S- m. gruodžio 4  d. 11 val. KTU am fiteatrinė je  aud itorijo je  įvyks 

| ,suof/n/* Sąjūdžio dalyvių susirinkim as.
■ °a rb o tva rkė :

1- Sąjūdžio ateitis: veiklos kryptys ir perspektyva. 
į ' į  IV  S ą jū d žio  suvažiavim ą rinkim ai.
į ,0n<ai kviečiam e visus S ą jū d žio  dalyvius į  m ūsų susirinkim ą.

Šiaulių m. Sąjūdžio taryba

Septynios valandos su
Gediminu Vagnoriumi ir,

P R A Ė JU SI P E N K T A D IE N Į K U R Š Ė N U O S E  IR  
ŠIAULIUOSE VIEŠĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS  
SEIMO NARIAI GEDIMINAS VAGNORIUS IR SAULIUS
ŠALTENIS.

P u olėm e į hulų p irm ieji. Ir pirm ieji iš  j o s  išlip sim e. K iek v isa  tai 
truks? M etus, du... Prik lau sys n u o  m ū sų , k iek  la iko  tik ėsim e m elu .

“Ventos”  kino teatro salė buvo 
pilna žmonių.

- Labai džiaugiuosi, kad jūsų tiek 
daug! Jeigu atėjo ir tie, kurie nebalsavo 
už Stasį Lozoraitį, tai nuoširdžiausiai 
ačiū ir jiems, - padėkojo kuršėniškiams 
G. Vagnorius ir pradėjo kalbėti visiems 
rūpimais klausimais.

Pasak kuršėniškių svečio, mūsų 
Prezidentas turi galios tiek, kiek 
daugumos Seime. Vadinasi, jis gali 
viską! To G. Vagnorius nepasakė, 
tačiau ir taip aišku. O S. Lozoraitis 
būtų buvęs tik atpirkimo ožys. Tačiau 
jis galėjo paleisti Seimą. Ir buvusių 
komunistų miglos pūtimas žmonėms' 
į akis būtų pasibaigęs. Anot G. 
Vagnoriaus, dabar labai sunku, tačiau 
neblogai, nes pirmieji puolėme j balą. 
Ir pirmieji iš jos išlipsime, Svečias - 
optimistas. Jam atrodo, kad žmonės 
nenorės vargti dešimt penkiolika 
rnetų. Pastebėta, kad net Rusijoje 
darbo užmokestis jau didesnis už 
mūsų. Ne todėl, kad ten "pradėjo 
atsigauti” ekonomika, o todėl, kad 
mes į apačią nusmukome. Seimo 
pirmininkas giriasi: pavyko stabilizuoti 
padėtį. Jei meluotų koks nors piemuo, 
tai dar būtų galima suprasti. O dabar? 
Tiesa, mūsų "ubagiški" atlyginimai 
jau stabilizavosi. Beje, jie mokami iš 
kreditų . M es sko linam ės ir 
sko linam ės! Je i per metus 
praskolinsime du biudžetus? Vėliau

privalėsime ir atlyginimus, ir skolas 
mokėti. Kaip tuomet reikės suktis? 
Du kartus sumažinsime atlyginimus? 
Mažėja algos, žmonės neturi pinigų, 
todėl neperka prekių. Tuomet jų ir 
gaminti nereikia. Vadinasi, "sto ja" 
pramonė, žmonės neturi darbo.

- Ekonomika nusmuko, nes per 
finansus nusmukdėme perkamąją 
galią, - konstatavo G. Vagnorius. O 
jis, protingų žmonių nuomone, - geras 
ekonomistas.

Elementari ekonomikos taisyklė - 
indeksuoti atlyginimus, pensijas... Bū
damas premjeru, Gediminas Vagno
rius tą ir darė: pirmiausia padidindavo 
atlyginimus ir pensijas, o tik po 
mėnesio, iš anksto pranešęs, keldavo 
kainas. Gyventi buvo galima. LDDP 
norėjosi visai kitaip: šaukti ir kasdien 
kalti žmonėms į galvas, kad dešinieji 
viską sugriovė, o iš tiesų patiems 
skurdinti žmones, daryti jų gyvenimą 
tiesiog nepakeliamą. Per vieną mėnesį 
kainos išaugdavo' net 20-30 proc. 
Tūkstančiai šeimų, likus savaitei iki 
atlyginimo, likdavo'visiškai be pinigų. 
Tūkstančių tūkstančiai negali nusipirkti 
kilogramo mėsos, sumokėti už 
komunalines paslaugas, savo vai
kams nupirkti kas labiausiai būtina. 
Kodėl valdančioji partija taip tyčiojasi 
iš žmonių? Anot G. Vagnoriaus, yra 
interesas* kad be Rusijos negalima 
gyventi... Estai vejasi suomius, o mes

Jei žm on ės b us a lk an i, labai lengva ju o s  s u k la id in ti. Skau d žiau sia , 
kad žaid žiam a per žm on ių  so c ia lin iu s  rū p esč iu s .

O tų rūpesčių kuršėniškiai turi. Ir 
netik jie. Žmonės labai nepatenkinti, 
kad visiškai nuvertėjo jų indėliai, laikyti 
taupom uos iuose  bankuose. 
Buvusieji komunistai seka pasakas, 
niekaip nenorėdami suprasti, kad 
už dešimt litų karvės nenupirksi. Net 
vaikas šypsosi, kai premjeras porina, 
kad indeksavimui pinigus reikėtų imti 
iš biudžeto... Todėl, anot' G. 
Vagnoriaus, svarbu ne tik indėlius, 
bet ir akcijas, gamybinį turtą atstatyti. 
Kas turėjo akcijų, tai net nežino, kad 
tų akcijų kaip ir neturi. Jos grobiamos, 
nes ant tų akcijų užverčiamos naujos, 
ne indeksavuš anų. Po metu 
pamatysime, kad santaupų neliko, 
akcijų neliko ir Valstybės turto neliko...

Todėl ir būtina viską atstatyti! Kas yra 
indeksavim as? Dauguma to 
nesupranta. O LDDP? Gal nenori 
suprasti? Kiek pakyla kainos, tiek ir 
atlyginimus reikia atstatyti. Mūsų 
indėliai būtų atstatyti turtu.

Ar Seimo dauguma pritars G. 
Vagnoriaus ir opozicijos siūlomam 
įstatymui dėl indėlių indeksavimo?

- Mūsų įstatymas atmestas. 
Pataisėm e. M anytume, kad 
komerciniai bankai galėtų to imtis: 
žmonių indėlius atstatinėti! Norinčių 
to  bankų būtų! Jeigu opozicijos 
projektas dėl indėlių indeksavimo bus 
atm estas, m ąstysim e apie 
referendumą ir ne tik šiuo klausimu,
- pasakė G. Vagnorius.

krisime j Rusijos, kuri puola į balą, 
glėbį? Mus iškankins, nusmukdys, 
nuskurdins iki tos ribos, kai žmonės 
jau nebenorės tverti? Buvusieji komu
nistai mano, kad tuomet bus galima 
pasiprašyti prieglobsčio pas rusus? 
Kodėl rusai neprašo karinio tranzito 
per kitas valstybes, o  nori laisvai 
važiuoti per Lietuvą? Viena dieną išgir
sime, kad koks rusų kareivėlis žuvo, 
tuomet jiems ir prireiksią įvesti karinius 
dalinius tam kariniam tranzitui ap
saugoti. Anot G. Vagnoriaus, nekaltinu 
nei B. Jelcino, nei jo administracijos. 
Bet Rusija - ne Jelcinas. Kas būtų, jei 
jis pralaimėtų rinkimus.

Pasirodė socialdemokratų ir pono 
Andriukaičio pataisa. Anot G. Vagno
riaus, tai - tik apgaulė, kad žmonės 
nusiramintų. Tam reikia nepasiduoti.

- Kur kreiptis, kai sunku? - klausė 
žmonės.

Tokių - šimtas. Milijonas! Pirmiausia- 
reikia pasiimti lengvatas, dar galima 
paprašyti pašalpos, kurios negausite, 
nes biudžete nėra pinigų. Kokia išeitis? 
Viską atstatyti arba indeksuoti. 
Pirmiausia - minimalų gyvenimo lygį. 
Šiuo metu jis yra keturiasdešimt litų, 
o turi būti 160 litų! Tuomet nors kiek 
palengvėtų. Tam. anot G. Vagnoriaus, 
iš biudžeto reikėtų tik dviejų procentų. 
Po to palaipsniui didinti atlyginimus! 
pensijas...

Prezidento  B razausko nam ais, p astavtu is b lokados m etu, iliu s tru o ta s  “ Veido" žu rn a la s. R edakcijos į 
teisin ą  J o  K kscelencija nedavė. V ad inasi, n e išgalvotu . O ap ie  (I. V agn oriau s n em a ty tu s rū m u s liežuviu i 
p liaušk ia . N e išk en tė  ir k uršėn išk ia i n ep ak lausę.

-Tikiuosi, kad kokią pilaitę turiu ir 
Kuršėnuose. Jeigu jūs žinote, tai 
užimkite ją ir sakykite, kad G. 
Vagnorius leido, - pasiūlė svečias 
kuršėniškiams, o mes tą padaryti 
siū lom e ir palangiškiam s, 
kauniškiam s, net te lšiškiam s: 
okupuoti visus "G. Vagnoriaus 
namus", savo ir net ne savo vardu 
pastatytus. Tik žiūrėkite, kad 
valdančioji partija jūsų neapgautų ir 
pati tose pilaitėse neapsigyventų, 
nes per penkiasdešimt metų taip jau 
įprato...

- Ar ne per anksti išdraskete 
kolūkius? - klausė žmogus.

- Taip, padariau klaidą, kad tą 
užvilkinau. Jei būčiau viską daręs 
greičiau, tai kolūkių pirmininkai ne 
tik traktorius būtų ištampę, bet ir 
pačių kolūkių būtų nelikę, - šyptelėjo 
G. Vagnorius.

Yra žinoma, kas ką tampė. Yra juk 
inventorizacijos aktai. Paprastų kaimo 
žmonių niekas nebaus. Atsakys tik 
tie, kurie sunkvežimiais ir traukiniais 
vežė. Nė viena byla neiškelta kolūkinio 
turto vagims. Prašėme iš pareigų 
atleisti generalinį prokurorą, bet Aukš
čiausiojoje Taryboje nebuvo tokios 
monolitinės daugumos kaip dabar.

Jeigu valdžia nesupirks maisto 
produktų, tai niekas nears ir nesės. 
Užauginto derliaus nepriima! Pavasarį 
duoną pirksime iš užsienio už valiutą? 
Išeitis siūloma: imti kreditus iš 
komercinių bankų. Jei kombinatai 
nesugebėtų grąž in ti, Va lstybė 
atiduotų. Didžiausia nelaimė bus, kai 
žmonės neaugins javų, gyvulių... 
Dabartinė valdžia savotiškai apsijuokė, 
todėl, anot G. Vagnoriaus, Vilniuje 
jau nebemadinga sakyti, kad 
Vagnorius ir Landsbergis sugriovė

žemės ūkį. LDDP dabar gaus naują 
instrukciją - Landsbergis ir Vagnorius 
sugriovė Rytų rinką?

Žm onės te iravosi, kok ius 
atlyginimus gauna Jo Ekscelencija ir 
ponas Juršėnas.

- Mes sutiktume ir dešimt kartų 
daugiau mokėti, kad tik jie dirbtų! - 
pašm aikštavo G. Vagnorius. - 
Nedarbas Valstybei atneša šimtus 
kartų daugiau nuostolių.

Kuršėniškiai Seimo nariams G. 
Vagnoriui ir S. Šalteniui įteikė gražių 
gėlių, išlydėjo plojimais.

Šiauliečiai taip pat gausiai susirinko 
į KTU salę. Ten, kaip sako, ir uodui 
nosies nebuvo kur įkišti. Todėl kai 
kurie žmonės buvo priversti išeiti, 
p rieka iš tavo  su s itik im o
organizatoriams. Tačiau erdvesnė 
salė - tai labai dideli pinigai...

Malonėkite atsiversti 2 p.



aktualia tema
Apie Genocido centrą ir kareivėlius

INTERVIU SU LIETUVOS SEIMO NARIU 
ANTANU STASIŠKIU

Koresp. Šiuo metu neramūs 
verpetai sukasi apie Genocido centrą. 
Kodėl?

A. Stasiškis. Pagal galiojančius 
jstaty mus Genocido centro vadovas 
gali būti paskirtas, tik suderinus su 
p o litin ių  ka lin ių  są jungom is. 
Kanuidatūrą Seimui tvirtinti teikia 
Vyriausybė. Ji parenka kandidatūrą 
ir turėtų gauti suderinimą iš politinių 
sąjungų. Jei Seimas kandidatūrą 
atmestų, tektų ieškoti naujos. Tačiau 
Vyriausybė užsispyrė, pasirinko sau 
parankų žmogų, kuris nepriimtinas 
politinių kalinių sąjungoms. Ir nežiūrint

mūsų protesto, tą žmogų teikia Seimui 
tvirtinti. * Tiek politinių kalinių, tiek 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 
keliais raštais premjerui yra pasiūliusi 
iš savo pusės net šešis asmenis. Ir 
nė viena premjerui netinkama. Siūlyti 
žinomi istorikai, turintys mokslinius 
laipsnius, autoritetai: Pedagoginio 
universiteto istorijos katedros vedėjas 
daktaras Romas Batūra, žinomas 
archeologas, Vilniaus pilių tyrinėtojas 
daktaras Napalys Vitkauskas, istorijos 
m okslų  daktaras Juozas
Matusevičius, daktaras Vytautas 
Kubilius, Vilniaus universiteto istorijos 
katedros doce n tas  S ig itas
Jegelevičius. Pasiūlyta ir dar pora
istorikų.

Koresp. Ką reiškia Lietuvai
va ldanč ios ios  pa rtijo s  ir jos 
Vyriausybės šis, sakyčiau, klastingas 
žingsnis? Kuo jis pavojingas?

A. Stasiškis. Pavojingas tuo, kad 
tie archyvai, unikalūs dokumentai gali 
patekti j neprincipingo ir nesąžiningo 
žmogaus rankas. Esmė, kad tų 
dokumentų yra labai daug, net 
keliasdešimt kamerų nuo grindų iki 
lubų prikrauta. Bylos neaprašytos. O 
reikia kiekvieną lapą aprašyti, 
inventorizuoti. Jeigu kas nors ir dings, 
tuomet nors žinosime, kad dingo. 
Dabar tokia situacija, kad niekas nieko 
nežinotų, jeigu kas nors ir dingtų.

Koresp. Ar užteks Jum s ir Jūsų 
bendraminčiams jėgų pasipriešinti 
valdžios kėslams?

A. Stasiškis. Sunku pasakyti. 
Bandome dabar tą daryti. Buvome 
pas premjerą, pas Seimo pirmininką 
Č. Juršėną. Norime patekti pas 
Prezidentą. Kol kas jis atsisako mus 
priimti. Galbūt pasiseks prikelti 
visuomenę, gal bus kokie protestai. 
Gal tai padės? Gal ir valdžia susiprotės, 
gal priim sim e visiems tinkam ą 
sprendimą?

K o resp . Mes v is i pu ik ia i 
suprantame, kad SKAT struktūros 
Lietuvai yFa labai svarbios. Matome, 
kad jos pradėtos griauti. Kodėl? Koks 
čia pavojus slypi?

A. Stasiškis. Jūs klausdama ir 
paaiškinote. SKAT - labai svarbi 
Lietuvai. Valdančioji grupė labiau 
dreba dėl savo kailio, dėl savo partijos 
nei dėl Valstybės likimo. Čia ir yra 
visa tragedija.

Koresp . K lausydamasi Jūsų 
kalbos, pagavau mintj, kad mūsų 
Lietuvos kareivėlis negauna net 
reikiamai pavalgyti. Tai - baisu?

A. Stasiškis. Žinias, atsivežtas iš 
Vilniaus, šiandien patvirtino ir 
Šiauliuose esantys karininkai. To 
tiesiog nepajėgiu suvokti. Atseit, 
kažkas kažkam neperveda lėšų. Gal 
tai tiesiog netvarka?

Koresp. Tikiuosi, kad apie tai 
kalbėsite Seime?

A. Stasiškis. Be abejo
Koresp. Ačiū Jums.

Kalbėjosi 
B irutė  KYBA RTIEN Ė

Jei nepamaitinsi dziūstančios šakos...
- Pašalpa jums jau nebepriklauso. 

Kiekvienam šeimos nariui po 40 litų 
išeina ir- viskas! - tarsi kątik užyirintu 
vandeniu nuliejo buhalteris.

Tai tau, boba, ir devintinės. Štai 
kokia valdžios “ dovana” . Iš “ ubago" 
atima paskutinę lazdą? Kaip reikės 
gyventi? Vaikų namuose - ne vienas, 
bet trys! Žiema. Reikia batų, striukių. 
Mokykliniai sąsiuviniai - taip pat brangūs: 
trylika arba net penkiolika centų vienas 
kainuoja. Nerkis iŠ kailio, sukis kaip 
išm anydam as. P ragyven im o 
m inimumas - 40 litų. Kas juos 
suskaičiavo? Gal mūsų mokslininkai, 
anot gydytojos Birutės Paplauskienės, 
- nemokšos, kad mano, jog už tuos 
pinigus žmogui įmanoma prasimaitinti? 
Ar lengva pensininkui, kai jis susimoka 
už komunalines paslaugas? Tačiau 
šeimai, kurioje auga trys arba dar 
daugiau vaikų, visai liūdna! Prie G 
Vagnoriaus buvo smagiau. Iš 
daugiavaikių ir mokesčius mažesnius 
atskaičiuodavo, ir allygriimai normalesn: 
galėjai ir vaikus išmaitinti, ir juodai 
dienai pasidėti. Prie pono Aleksandro 
Abišalos daugiavaikės šeimos dar 
irgi šiaip ta ip vertėsi. Kompensacija 
nors le ido plūduriuoti ant vandens. 
O prie pono Šleževičiaus9 Neiškentę 
j Vilnių važiavo pensininkai ir invalidai, 
žemdirbiai... Tačiau ir motinos gali 
suvažiuoti. Ne vienos. Su pusalkaniais 
ir basais vaikais, nes kiek gi valdžios 
vyrai tyčiosis iš jų? Ar premjeras žino, 
kad vaikai pradės neapkęsti ne tik 
katyčių ir šunyčių, kuriems žalumynais 
puoštas maistas • per prastas? Vaikai 
nemylės ir valdžios vyrų, kurie nepastebi 
vaikiškų alkanų akių. Ir jie puikiai suprantą 
kas dėl to  ka ltas ..

Teko lankytis Šiaulių miesto 
valdyboje, č ia  neseniai vyko alobos 
ir rūpybos tarybos posėdis. Miesto 
d a u g ia va ik ių  še im ų d ra u g ijo s  
p irm in inkės 'pavaduo to ja  Birutė 
Zapivalova paklausė apie lengvatas.

- Jų nėra, - išgirdo.
Tai nebuvo netikėta Kilpą smaugianti 

paprastą darbo žmogų, vis mažėja. 
Veržiama be gailesčio.

Šiauliuose apie 1500 daugiavaikių 
šeimų. Trys šimtai jų susibūrė j 
daugiavaikių šeimų draugiją. Iš sąrašų, 
esančių parduotuvėse, kuriose tokioms

šeimoms buvo dalijami ‘‘deficitai", 
draugijos narės Šsirinko šeimas, kuriose 
auga po penkis ir daugiau vaikų. 
Dauguma linkę manyti, kad ta - girtuoklių 
šeimos. Deja. Tai - normalios, geros 
šeimos. Vadinamųjų blogų šeimų - 
tik penki procentai. Paskaičiuokime: 
šeimoje penki vaikai ir du tėvai. Tėvas 
uždirba, tarkime, 250 litų, motina - 
100 litų. Iš viso - 350 litų. Padalinkime 
šiuos pinigus iŠ septynių. Kiekvienam 
Žmogui tenka po 50 litų Vadinasi, 
kiekvienas pragyvenimo minimumą 
gauna. Tačiau kaip iš tokių pinigų 
aprengti ir išmaitinti vaikus?!

- J draugiją žmonės ateina kažko 
gauti, - pasakė B. Zapivalova. - Žmonės 
nepratę rūpintis vieni kitais. O mes ir 
esame tam, kad išmokytume vieną 
kitu pasirūpinti. Kol kas esame pasyvūs. 
Gyventi sunku. Todėl galėtume 
pasidalinti išaugtais vaikų drabužėliais, 
batais.

įstatymai nepalankūs šeimai. 
Visuomenės nuomonė šeimai taip 
pat, sakyčiau, ledinė. Gailimasi našlaičio, 
invalido... O ar susimąstoma apie 
visus mūsų vaikus? Dažnas linkęs 
pašiepti gausesnę šeimą: išleidai j 
pasaulj atžalų ir pats jom is rūpinkis. 
Tačiau, anot B. Zapivalovos, jeigu 
nepamaitinsi tos džiūstančios šakos...

- Gana afišuoti paramą daugiavaikei 
šeimai, nes tai sukelia tik susierzinimą,
- sako ji. - Būtina remti kiekvieną 
vaiką! Reikalingi protingi Vyriausybės 
sprendimai. Kokie? Tarkime, gimsta 
vakas, ir šeima gauna Valstybės paramą 
Gimsta antras. Ta parama didėja - ir 
taip toliau. Aišku, reikia sudaryti sąlygas, 
kad žmogus galėtų dirbti ir uždirbti. 
Suaugusius ir vaikus reikia mokyti 
biznio, Būtina daryti viską, kad vaikai 
augtų sveiki ir pilnaverčiai Lietuvos 
piliečiai. O dabar? Normalių šeimų 
vaikai - kandidatai j Vaikų globos 
arba našlaičių namus? Kai šeimoje 
trūksta duonos ir šilumos, atsiranda 
pyktis ir neapykanta, plinta kitos 
blogybės.

- Pavasarj buvo paprašyta 
kompensuoti mokesčius už skaitiklius. 
Tačiau toks nutarimas atėjo tik dabar. 
Kiek pertą  laiką “ išplaukė" pinigų? - 
pasakė B. Zapivalova ir karčiai 
nusišypsojo. - Ar kas susimąsto apie 
beprocentinj kreditą daugiavaikėms 
šeimoms?

Jeigu norėtume, būtu apie ką 
pamąstyti visiems. Jei valdžios vyrams 
rūpėtų mūsų vaikai, atsirastų priemonių 
jų gyvenimui pagerinti. Jeigu rūpėtu. J 

D aiva B A JE R Č IE N Ė

Septynios valandos su 
Gediminu Vagnoriumi ir...

Atkelta iŠ 1 p.

“Ž in g sn is  po ž in g sn io  i V ak aru s, 
tik  per R ytus, p er  žm o n ių  skurdų?”

Atsimenate, prieš Seimo rinkimus 
nustojo indeksuoti atlyginimus, 
pensijas... J valdžią atėję buvę komunistai 
aštuonis mėnesius mus tikino, kad 
negalima to  daryti. Beprotiškai kilo 
kainos. Nusmuko pramonė, nes 
smukdomi finansai. Kai žmogus neturi 
ko valgyti, jam nerūpi joks patriotizmas, 
nors po penkių metų graužtųsi nagus. 
Jeigu kas jų paklaustų, ar pakanka 
70 litų pensijos, o gal nori 170? Aišku, 
žmogus norėtų. Tuomet jam pasakytų, 
kad reikalingi politiniai sprendimai. 
Kokie? Kur suka mūsų Prezidentas? 
Kas pasakys? Gal Seimo narys ponas 
V. Juškus, atėjęs j diskusiją? Ar pasakys

tiesą? Ar norės ją pasakyti? Tačiau 
pono Juškaus šneka susirinkusiems 
matyt, nepatiko. Todėl net neleico 
jam kalbėti. Iš vienos pusės - labai 
negražu, iš kitos - žmonės pavargo 
nuo melo. Skurdas alina jėgas 
netenkama kantrybės. O to ir siekiam з 

"Kas dabar valdo Lietuvą: Vyriaus^ bė 
ar mafija?" - paklausta pono Juškaus 
Žmonės domėjosi ir “Auros" cukrumi. 
J Šj klausimą ponas Juškus atsakė 
maždaug taip; pasodinti j kalėjimą 
galima, bet tuomet niekas nesirūpins 
tuo cukrumi. Tai štai - “ Auros” vadai 
labai jau rūpinasi, kad žmonės gautu 
cukrų: praėjo net pusantrų metų,

T au ta  žaizd ota , l>et ji 
a tsig a u s

- Ponas J i^ u s  pasakė:'Vei buvome Tauta-žaizdota, bet ji atsigaus
tokie". Ne visi buvo tokie, - pasakė S. 
Šaltenis. - Irtais laikais laisvu žmonių
buvo. Todėl sutikti su tuo negaliu. 
Todėl ir negalima sakyti, kad visa 
tauta - klipatos. Mes nesame tokie.

Tačiau, anot G. Vagnoriaus, reik u 
vengti apgaulės, nes ruošiamas - 
vienas persidažymas. Dar kartą bus 
bandymas ateiti j valdžią. Ir jei dar 
kartą apsigausime, bus liūdna.

D ešin ieji va ld žio je  dar nebuvo, 
bet j ie  a teis

Dešinieji valdžioje dar nebuvo, prijaučiančius, panaikindami Ryšiu
Buvusieji sėdėjo ir tebesėdi valdžioje 
rajonuose O Lietuvos širdyje - Vilniuje? 
Kokia ten buvo dešiniųjų valdžia, jeigu 
net ministro negalėjo atleisti? O vienas 
ministras, pasak G. Vagnoriaus, net 
kėdėje nenusėdėdavo, džiaugdamasis, 
kad Maskva kranelius užsuko. Ryšių 
ministrą poną Birulj tik gudrumu atleido, 
žodžiu, suklaidino kairiuosius ir jiems

ministeriją, o iš tiesų {vardindami I 
kiek kitaip. Jeigu dešinieji būtu buvę I 
valdžiq'e, ar būtų reikėję desoviefo, I
jstatymo? Taigi dešinieji valdžiojr I
nebuvo, bet jie ateis. Svarbu, anot G Į 
Vagnoriaus, kad Lietuvą valdytu U t- m | 
piliečiai ir būtent tie, kurie nori ir |  
viską, kad žmonės geriau gyve i.

Birutė KYBARTIENĖ į

A leksandro  O S TA Š E N K O V O  nuotr

L IE T U V O S  R E S P U B L IK O S  P R E Z I D E N T U I  I  
A L G IR D U I B R A ZA U S K U I

L IE T U V O S  R E S P U B L IK O S  S E IM O  PIR M IN IN K I  I  
Č E S LO V U I JURŠĖNUI 

L IE T U V O S  R E S P U B L IK O S  M IN IS T R Ų  T A R Y B 0 5 I
P IR M IN IN K U I 

A D O L F U I Š L E Ž E V IČ IU I 
Vyriausybės teikimu Genocido tyrimo centro vadovu bandoma s k ir l/  '/ I  

Skuodį. Vadovo skyrimas, kaip reikalauja įstatymas, privalo būti derintas m l 
Lietuvos politinių kalinių ir  tremtinių bei po litin ių  kalinių sąjungomis ir p *'-1 
priimtina kandidatūra.

Lietuvos politinių kalinių ir  tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus taryteM 
kategoriškai prieštarauja ir protestuoja prieš V. Skuodžio kandidatuia be/I 
jstatymo reikalavimo nesilaikymą.

Pažeidus įstatymą skiriant vadovą, būsime priversti pritarti Lietuvos роШ'пШ 
kalinių ir tremtinių sąjungai ir  kreiptis j  tarptautines instancijas.

1993 m. lapkrič io  22 d.
L ietuvos po litin ių  kalinių I r  t r e m t i n iu i  

sąjungos Šiaulių s k y r e i  
Tarybos p irm in inkas Č.

Ar tai - korektiška?
P astarosiom is d ienom is  savo pašto dėžu tė je  randu “ šia .  

kraštą” , j UAB su s ib ū ru s ių  buvusių kom partijų  v e ik ė jų  laikraStJ 
K orespond encijos gaunu daug, todėl nere ika lin gas  p o p ie t į  j  
tik trukdo. M anau, kad brautis j nam us prieš šeim in inko vali*! yr j  
c h u lig an iška . M in ė ta s  la ik ra š tis  re k la m u o tis  galėtu ™ 
korektiškesn ia is  m etodais.

Jonas KAH°Ŝ

AUSROS ALĖJA



nežinomybės
labirintuose

SUSITIKIM AI SU M IRTIM I
Mirė žm ogus, tačiau jis  g ird i, kaip gydyto ja i pripažįsta jį  m irusiu. J is 

girdi neįprastą triukšm ą, pasijun ta skrendąs d ide liu  greičiu tamsiu 
tuneliu. Paskiau ]į pasitinka m irusių jų s ie los. J is  mato savo m irusius 
artimuosius. Pagaliau pasirodo šv ieč ianti esybė, iš kurios sklinda 
nepaprasta m eilė ir dvasinė ramybė...

Barbarai Prajor, 39 m etų A rkanazo p rišo ko  p rie  lovos  ir a lkūne netyčia
valstijos buvus io  guberna to riaus Deivi
do Prajoro žm ona i, 1971 metais, Padė
kos dieną, užkrešė jo  p la u č ių  krau ja 
gyslės. Daktaras D ona ldas Peinas apie 
Barbaros būseną pare iškė : “ Tai buvo  
labai p a vo jinga  s ituacija . M um s teko  
griebtis d id vy riškų  pastangų tam , kad 
atgaivintum e m isis P ra jo r". O šta i ką tuo 
kritišku m etu p e rgyveno  Barbara:

“ Mano sie la  ėm ė kilti aukštyn. Aš 
buvau rami. Jausm as buvo  d id ingas. Aš 
pam ačiau  sa vo  kū n ą  lo vo je , be t 
jaučiausi v is iška i a ts iskyrus i nuo  jo . Man 
tikrai buvo  m s v a rb u , ką jie  ten  darė su 
mano kūnu. Aš m ačiau, ka ip  daktaras 
Peinas m ušė  m a n e  pe r krū tinę , 
m asažuodam as š ird j, o aš stebėjausi, 
kodėl jis  ta ip  steng ias i, - ju k  aš vis iškai 
laiminga.

Žm ogus, ku rio  aš anksč iau  n iekada 
nemačiau, p riė jo  p rie  m ano kūno ir 
padarė in jekc iją  j š ird j. Kai jis  ba igė, 
sanitarė p uo lė  p rie  lovos  ir užkliuvusi 
apvertė sta le lj su bu te liuka is , kuriuose 
buvo va ista i, skirti le isti j  venas. Aš 
pajutau, ka ip  v ienas  bu te liukas pataikė 
man j ve idą , be t m an bu vo  nesvarbu, 
nes nejaučiau jo k io  skausm o. Paskiau 
caju tau n u o s ta b ia i k e is tą  ja u sm ą , 
uvokdama, jo g  šta i tu o j pam atys iu  savo 

brolį, kuris m irė  p rieš m etus...”
Barbara pa ju to  p riė jus  savo b ro lj ir 

rengėsi pasisukti , kad  pam atytų  jj,._ 
bet tuo  m etu j i  išg ird o , ka ip  daktaras 
Peinas suriko:, “ Kvėpuok! Barbara! 
Kvėpuok!"

"O  ne! Jūs  neprivers ite  manęs 
kvėpuoti! Jūs neprivers ite  m anęs pa likti 
šitą ro ju i"  Vos tik  ta i pasakiau , draskantis 
skausmas pe rb ė g o  m ano  krūtine, ir aš 
suvokiau, jo g  g rįžau  j  savo kūną. 
Jaučiausi, tarsi m ane s u č iu p o  pasaloje, - 
dėl to pykau, kad  jie m s  ta i pasisekė. Je i 
būčiau ga lė jus i ka ip  nors  su la iky ti 
gydyto jus, aš ta i b ū tin a i b ū č ia u  
padariusi".

A tsitikimo su  Barbara  P ra jor ąnalizė 
pateikia tris  faktus, pa tv irtinan  čius, jo g  
turėta reikalo su  vad inam ą ja  antros 
rūšies m irtim i. P einas tik ra i atliko 
netiesioginį š ird ies m asažą ta ip , ka ip  jj 
matė" Barbara; an tras is  gydy to jas  iš 

tikrųjų netikėtai jb ė g o  j pa la tą  ir su le ido  
IBarbarai va istus j  š ird j; san itarė gre ita i

apve rtė  stalelj su  vaistais. Vienas 
b u te liukas  pa ta ikė  Barbarai j kairįjį 
skruostą.

Kai Barbara a tgavo  sąm onę, po  jos 
ka irią ja  ak im i b u v o  m ėlynė - ten , kur 
pa ta ikė bu te liukas.

Barbara, ž inom a, tuo  m etu buvo  be 
sąm onės. Faktiška i ją  buvo  ištikusi 
k lin ik in ė  m irtis . Ir v is  dė lto  ji tiks lia i 
“ m a tė " v iską , kas dė jos i p rie  jos. Tai 
pa tv irtina  lig o n in ė s  darbuoto ja i.

D auge lis  b u vu s ių  k lin ik inės m irties 
būseno je  pasako jo , jo g  jie  matė seniai 
m irus ius žm ones, nežem iško grož io  
scenas. V ienam e am erik ieč ių  m edikų 
dokum en te  tv irtinam a , jo g  daug iau  kaip 
du  tre čd a lia i lė ta  m irtim i m irštančių jų  
m a tė  šm ė k la s , k u r io s  “ k v ie tė "  ir 
" re ika la vo ", kad  m irš tan tie ji e itų  pas jas.

A r ga li š ie  ba lsa i ir va izda i būti 
ha liuc inac ijos  kurias sukėlė liga. 
v a is ta i a rb a  y ra n ty s  s m e g e n y s ?  
Tyrinė to ja i nustatė, jo g  m irštantie ji š iuo  
a tžv ilg iu  būna ge riaus ios fo rm os ik i pat 
m irties  p radžios. "N esve ikų  sm egenų 
h ip n o z ė  n e p a a iš k in a  to , ką  m ato  
žm ogus, a ts idūręs k lin ik inės m irties 
būseno je , - tv ir tin a  daktaras Osis. - Visa 
ta i a trodo  ta ip , ta rs i būtų a ts iradusios 
struktū ros, ku rios  p ra tęs ia  gyven im ą  po 
m irties ".

G yven im o  po  m irties  supratim as 
e gz is tuo ja  v isose tikybose . K rikšč ion ių  
su p ra tim u , ro jus • ta i vieta, ku r angela i, 
šven tie ji ir  s ie los dž iaug ias i m atydam i 
D ie v ą . K o ra n a s  ta ip  p a t s a v o  
tik in ties iem s žada  ro jų . G raikai tikė jo  
e sa n t n u o s ta b ią  sa lą  už A tla n to  
va n d e riyno , pasau lio  krašte. Indu is tų  
tikė jim as  tv irtina , jo g  dangus  virš 
debesų  y ra  g ro ž io  ir  dž iaugsm o vieta, 
apgyven ta  d ievų.

Š iaurės A m erikos indėnų  įs itik in im u, 
m irus ie ji ke liau ja  į sau lė lydž io  šalį, kur 
y ra  la im ingos  m edžiok lės kraštas. 
E sk im a i savo  m irus ius mato šiaurės 
pašvaistės sp indu liuose .

T ač iau  než iū rin t j re lig ijų  gausybę visi 
žm onės, nep rik lausom a i nuo re lig in ių  
įs itik in im ų , k lin ik inės  m irties m etu m ato 
tu o s  pač ius  va izdus.

P arengė
Bron ius K A S P E R A V IČ IU S

naujienų šiupinys
Pirmą lapkričio savaitgalį Zagrebe įvyko 

p irm asis K roa tijo je  naktin is rave šokių 
vakaras. Šis reng inys  vyko  g ilia i po  žem e 
įreng to je  buvus io je  Jugoslav ijos  p rezi
dento J. Broz Tito slėptuvėje nuo atominės 
bom bos sprog im o. ,

V ienas "D e p e š  M o u d " koncertų  Ame 
riko je  spalio  p aba igo je  buvo  nutrauktas, 
Dave G ahanui susiže idus ranką.

G ruodžio  8 d. išle istas koncertin is 
“ Depeš M o u d " a lbum as “ Song o f fa ith 
and deva tion  live", kurio  repertuaras 
atitinka s tu d ijin į š ių  m etų grupės album ą.

Muzikin io “ tu rgaus" orakulai spėlioja, 
kuris atlikė jas lab iausia i pasižym ės 
ka lėd inė je  p lokšte lių  p irk im o karštligėje: 
didžiausias galim ybes turi anglų paauglių 
aud ito rijos  d ie va ič ia i "Take th a t", žavio ji 
am erik ie tė  W hitney H juston ir a irio  Bono 
bei amerikiečio F. S inatros duetas. Jiems 
ant ku lnų m ina “ m uzikos ko jom is" g rupė 
"M  p e o p le " ir  popu lia rūs  lė lių  teatro 
personažai Z ig  a nd  Zag! "T ikras 
marionečių teatras” , - pasakytų "Metallica" 
m uzikantai.

Eltonas Džonas padavė į A nglijos 
Aukščiausią jį te ism ą la ikraštį "S unday 
M irro r", v ienam e straispnyje, pasak 
da in in inko , “ apšm eižusį jo  charakterį". 
Nervin is stresas su trikdė  E. Džono 
sveikatos atsistatymą po turėto virškinimo 
trakto  sutrik im o.

Džordžas M a iklas bus pagrind inė  
Pasaulinės AIDS dienos labdaros koncerto, 
reng iam o "N e m b le y  A rena" salėje, 
žva igždė. Koncerte da inuos ir "S im p le  
re d " voka lis tas M ickas Hucknallas.

Daug kas nustebo, kai Baltuosius 
rūm us tom is d ram atiškom is spalio  
d ienom is ap lankė Jos ifas Kőbzonas, Kai 
kurie  ša ltin ia i te ig ia , kad  da in in inką  į juos 
įvilio jo ne atsitiktinai, tikėdamiesi jį padaryti 
įka itu . R uckojus pare iškė Kobzonui, kad 
kai jo  šalininkai ateis į  valdžią, tai prezidento 
bendražyg ius pakars ant m ėlynųjų 
Krem liaus eglių.

S pauda buvo  pranešusi, kad  Ala 
P ugačiova p rarado balsą. Tačiau tai 
nebuvo tiesa. A. P ugačiova  atsisakė 
“ K a lėd in ių  sus itik im ų" dė l finans in ių  
sunkumų ir dar todėl, kad nėra kuo pakeisti 
gausybę nus ibodusių  da in in inkų .

Borisas Je lc inas b a ig ia  e ilinę  savo 
m em uarų knygą, kurią  jis  pradė jo  rašyti 
p raėjus ke liom s d ienom s p o  1991 m etų 
pučo. Jam  padeda  žurna lo  “ O g o n io k ” 
darbuoto jas. J is  ve rč ia  į  lite ra tū rinę  ka lbą 
tai, ką  pad iktavo  į m agneto foną  Rusijos 
prezidentas.

Grupė "P o m p a " savo lietuviškas 
dainas perdavė grupei "S e r .  Po mėnesio 
"P o m p a " įrašinės nau ją  program ą. 
Ruošiam asi padaryti g rand ioz in į šou 
rengin į, kok io  da r nebuvo, - kažką 
panašaus j repoperą su teatro elementais.

Dirigentas Jonas K1 E VIŠAS
A lg im anto  P U O D Ž IŪ N O  nuotr.

LENGVATOS 
PENSININKAMS 
IR INVALIDAMS

Vyriausybė 1993 m. lapkričio 
1 2  d. nutarim u Nr. 83 4  nustatė  
tokią  V a lstybės param ą inva
lidam s bei pensininkam s:

I g rupės invalidam s ir vy res 
niem s kaip 7 0  m etų  asm enim s  
1994 metais gali būti (?) išmokama 
visa priskaičiuota kompensacijos 
sum a, bet ne daugiau  kaip 50 0  
Lt, о II g rupės  invalidam s - 50  
proc. p riskaič iu oto s kom pen
sac ijos sum os, bet ne daugiau  
kaip 250 L t Likusi kompensacijos 
sum a išm okam a ne ilgiau kaip  
per 3  m etus.

K itiem s pen sin io  am žiaus  
sulaukusiems asmenims (mote
rim s nuo 5 5  m etų, vyram s nuo  
60 metų) visa priskaičiuota kom
pensacijos sum a išmokama per 
5 m etus, p radedant nuo 1994  
m etų.

Iš m irus jjj la id o ja n č io jo  
asm en s sąska itos  nuo 1 99 3  m. 
gruodžio 1 d. gali būti išmokama 
iki 1000 Lt priskaičiuotos santau
pų kom pensacijo s sum a.

Nedirbančių pensinio amžiaus 
sulaukusių asmenų (moterų nuo 
55  metų, vyrų nuo 6 0  metų) 
m irties atveju nuo 19 9 3  m. 
gruodžio  1 d. m okam a dvigubo  
dydžio speciali pašalpa karstui 
pirkti. Ji yra num atyta Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1992  
m. balandžio  7  d . nutarim u N r. 
25 2  “ D ėl lengvatų už kom u
nalines paslaugas teikimo socia
liai rem tin iem s asm enim s bei 
laidojim o pas laugų lengvatų ’’.

P ensin io  am žiaus su lau  ku- 
siems asmenims (moterims nuo 
55  m etų, vyram s nuo 60  m etų), 
važiuojantiems vietinio susisie
kim o (m iesto) keleivin iu trans
portu, išskyrus taksi, nuo 1993  
m. gruodžio  1 d. taikom a 50  
proc. bilieto vertės nuolaida (išs
kyrus asmenis, kuriems suteikta 
teisė važiuoti nemokamai). Šiuo  
tiks lu  m iestų (ra jonų) valdybos  
tūri pagam inti 50  proę. vertės  
m ėnesin ius b ilietus ir v ien kar
tinius važiavimo talonus. (Šiaulių 
m iesto valdyba šiuo klausim u  
priėm ė kitą sprendim ą, p a lan 
kesni žm onėm s. A p ie  tai in fo r
m uosim e vėliau).

Nedirbantiems pensininkams 
nuo 1993 m. gruodžio 1 d. šildymo 
sezo no laiko tarpiu m okam os  
priemokos prie pensijų: I grupės 
invalidam s - po  10 Lt per m ėn., 
II grupės invalidams bei pensinio 
am žiaus su lauku siem s asm e
nim s - po 5  Lt. p er m ėn.

“ A u šros  a lė jo s” Inf.

Romas STASIULIS
Iš Lietuvos kaimo šunkelių istorijos

APIE “GERUS VYRUS”
Palengva į kaimą atėjo naujų 

‘/adų" karta: diplomuoti, gudrūs, 
lastingi. Šitie nebesitąsydavo išge

rtuvėse su eiliniais kolūkiečiais, bet 
oasirinkdavo savęs vertą kompa
są. Nuo tada gražiausiuose nuoša
l i u o s e  gamtos kampeliuose, prie 
’erų, upių už valdiškus pinigus 

■ntė daiginti suomiškas pirteles. 
Nurašyti”  kolūkiniai paršai ir 
sokios gėrybės keliavo ant naujų 
ai°rų stalo. Žinia, arbata ir kava čia 
9i niekas nežaisdavo, blaivybės 
raugijų nekūrė, nes pinigėlių 
iskam užteko. Irgi valdiškų. Ne tam 
,os kartos "geri vyra i”  buvo 
mkWnami, kad taip neapdairiai 
ave skriaustų. Čia viskas būdavo 
erkama ir parduodama. Čia jie 
tęsdavo pačius painiausius klau
pus, duodavo palaiminimą naujai 
lrpusioms idėjoms, papirkinėdavo 
Qu naudingus žmones, užmegz
t o  naujas pažintis. Po tokių san- 
anų visokių bobučių vardu kaip ant 
' '4 kildavo pilys ir p ilaitės

miestuose, užmiesčiuose, kuror
tinėse vietose. "Kolchozų” galiūnai 
pamiršo, kaip atskirti savo daiktą 
nuo valdiško. Ši žmonių grupė jau 
buvo pasiekusi komunizmo "ro 
jaus”  ribas, tik labai gaila, kad jų va
dovaujami "kolchozninkai" dar vis 
kapstėsi kažkokiame neaiškaus 
socializmo purve.

Maždaug nuo 1968 metų "ko l
chozuose” atsirado kolūkių pirmi
ninkų pavaduotojų kultūros reika
lams pareigybės, kurios neturėjo 
nieko bendro su kultūra, o buvo lyg 
priedanga kolūkių partinių sekre
torių etatams įtvirtinti. Atsirado visiš
kai nauja tranų kategorija. Lyg ste
bėtojai, lyg prižiūrėtojai, tik niekam 
jie nebuvo reikalingi. J šias šiltas vie
teles sugužėjo neaiškios praeities ir 
profesijos žmonės, anksčiau, matyt, 
turėję kažkokių nuopelnų partijai. 
Gal už jskundinėjimus? Pirmininkai, 
palaikę tvirtus "ekonominius" ryšius 
su pirmaisiais ir paskesniasisias ra
jono komitetų sekretoriais, su pa

šaipa žiūrėdavo j tuos savo "pa
vaduotojus", tarsi pastumdėlius. 
Vargas būdavo pirmininkui, kuris 
tokių tvirtų ryšių neturėjo. Šiuo atveju 
dažnas “pavaduotojas" bandydavo 
groti pirmuoju smuiku, įsigalėdavo 
dvivaldystė, įsisiūbuodavo rietenos 
ir baigdavosi "valdžios”  pakeitimu. 
O tai nebūdavo naudinga nė vienai 
pusei. Net sunku būdavo suprasti, 
kaip žmogus, sugebantis sumegzti 
vos kelių žodžių sakinį, galėjo būti 
partijos ideologu? Prisimenu vieną 
tokį jauną nerišlios kalbos vyrą, bu
vusį traktorininką, pagal rajono ko
miteto siuntimą išmokslintą partinėje 
mokykloje. Nuo degtinės butelio ne
atmušamas prikrėsdavo visokių 
Šlykščių šunybių, kad į jokią jaučio 
odą nesurašysi. Dažną vakarą gir
tam j namus sugrįžti labai “ trukdy
davo" pakelėje augantys medžiai, 
nes ryte į "darbą” ateidavo "raguo
tas”  ar dar kaip nors kitaip "išmar
gintas". Po šešerių metų jis visiškai 
degradavo, pasidarė kaimo žmonių

pajuokos objektu. O buvo nelie
čiamas tik todėl, kad jo niekas nes
kundė ir partinei organizacijai neužk
liūdavo, nes irtos  organizacijos pa
grindiniai veikėjai ne ką geresni bu
vo. Jis taip nusmuko, kad pradėjo 
kontoroje dirbančių moterų rankinu
kus tuštinti. Ir labai apdairiai, ne iki 
paskutinės kapeikos, draugiškai 
"neakivaizdžiai pasidalindamas” . 
Gal todėl, kad jau tuo metu neak
ivaizdžiai mokėsi Vilniaus aukštojoje 
partinėje mokykloje. Vagiliavimas 
tęsėsi keletą metų, kol "nesugau
namasis" įkliuvo visiškai netikėtoje 
vietoje, "apšvarinęs" eilinį kolūkietį. 
Žinia pasiekė kontorą, kolūkio pir
mininką. Kilosumaišatis: girdi, kad ir 
latras, bet juk tai garbingas, partijos 
įgaliotas žmogus, tarsi koks kle
bonas. Nejaugi? Kontoros moterė
lės net žioptelėjo: ir kas galėjo pa
galvoti? "Klebonui”  ir šiuo atveju 
pasisekė, nes tom is dienomis buvo 
sujungiami du kolūkiai. Buvo plė
šiama, velkama, draskomasi, pyks
tamasi. Net rašomąjį popierių tuši
nukus, gelių vazonėlius “ priva
tizavo” . Partinio kišenvagio likimas 
liko užmirštas, niekam jis nebe
rūpėjo. Lengvai išsisukęs partinės 
organizacijos sekretorius buvo 
nutupdytas į kitą ūkj tokiam pat

"darbui” , bet ten “ darbavosi" tik 
keletą mėnesių. įsivėlęs j artimą 
draugystę su "širdžiai miela” mote
rimi pavogė jos tranzistorių. Kilo 
triukšmas. Apvogto ji apskundė 
"berniuką" pirmininkui, rajono kom 
iteto pirmajam, bet partija motinėlė ir 
čia nepaliko bėdoj savo auklėtinio, 
nesvarbu, kad nedoras - kad tik 
raudonas! Ir įdarbino vienos kon
toros viršininko pavaduotoju pačia
me rajono centre. Ten dirbo keletą 
metų, kol savo donkichotiškomis 
eibėmis “ išgarsėjo”  visame rajone. 
Tik tada jam buvo palinkėta laimingo 
skrydžio j tolimesnius šiltus kraštus 
Išsikraustė jis su visa šeima į kitą 
rajoną.

Sulaukėme Šiandienos. Spren
džiamos N eprik lausom os Lietu
vos problem os, o š irdžia i labai 
neramu, kai m ums “ vadovauja”  iŠ 
is to rijos š iukš lyno atėję tie  “ geri 
v y ra i” , p a s iv a d in ę  D E M O K 
RATINE DARBO PARTIJA. Arg i ta i 
DARBO partija? Juk  kaime dalis 
tos  partijos  narių net nemoka 
dora i a rk lio  pas ik inkyti, abso liu ti 
daugum a nežino, kas yra nuo 
d a lg io  ir  g rė b lio  d e ln u o se  
su trin tos  pūslės...

Pabaiga. Pradžia Nr. 65.
Kelmė

AUSROS ALEJA



poniom s ir
panelėms

Prieš metus lapkričio 20-27 
dienos “Aušros alėja” išspausdino 
du mano pasiūlytus receptus 
“Ubagynė” ir “Bado sriuba”. Tiesą 
sakant, ir vėlesnieji buvo gana 
panašūs. P riežastys  aiškios  
visiems. Tačiau ar reikia džiaugtis 
kad išsipildė mano prognozės? 
(taip, tai prognozės -  atkreipkite 
dėmesį į laikraščio išleidimo datą!' 
Na, o šiandien ir vėl sukuosi kaip 
išmanydama.

“ B IE D N IO K O ”  KLECK AI 
1 I tarkuotų bulvių, šaukštas 

krakmolo, 25 g sviesto, stiklinė 
pieno, druskos.

Tarkuotas bulves išspausti, įberti 
krakmolo, druskos ir gerai išminkyti. 
Padaryti apvalius kleckelius, dėti ant 
sausos skardos ir kepti apvartant. 
Iškeptus kleckus sudėti į indą, užpilti 
pienu, įdėti sviesto, druskos irtruputj 
patroškinti.

S Ū R Ū S  V A R Š K Ė S  
S A U S A IN IU K A I 

200 g minkštos varškės, 250 g 
miltų, 200 g sviesto, 4 kiaušiniai, 
150 g fermentinio sūrio, druskos, 
kmynų.

iš varškės, sviesto, 2 kiaušinių ir 
m iltų užm inkoma tešla. Ji ant lentos 
iš ko č io ja m ą  ir  sup ja u s to m a  
s ta č ia ka m p ia is . Š ie  ap tepam i 
išplaktais kiaušiniais, apibarstomi 
druska, kmynais ir tarkuotu sūriu. 
Kepama karštoje orkaitėje.

BU LVĖ S K E P T O S  SU  
S V O G Ū N A IS  

1 kg bulvių, 40-00 g sviesto, 
aliejaus, riebalų, druskos, maltų 
pipirų, 100 g svogūnų, 250 g 
grietinės, 2-4 kiaušiniai.

V irto s  bu lvės  nu lupam os, 
supjaustom os griežinėliais ir viena 
eile sudedam os j riebalais išteptą 
keptuvą. Tą sluoksnj pasūdžius, 
apibarsčius pipirais ir supjaustytais 
svogūnais dedam as kitas bulvių 
sluoksnis. Taip sluoksniuojama, kol 
sudedam os visos bulvės. Viršutinis 
sluoksnis prispaudžiamas. Kai bulvės 
orkaitėje sušyla, užpilam a grietinė, 
sum aišyta su kiaušiniais. Kepama 
vidutinio karštumo orkaSėje. Tiekiama 
kaip pagrindinis patiekalas su kopusių 
sa lo tom is , su kepenėlių  arba 
pomidorų padažu a r ta  kaip jautienos 
ar kiaulienos kepsnio garnyras.

T R O Š K IN T I P O R A I SU  
O B U O L IA IS

Lašinukus arba rūkytą šoninę 
supjaustyti ir pakepinti. Nuo jų 
likusiuose riebaluose patroškinti 
žiedais supjaustytus porus, sudėti 
skiltelėmis supjaustytus obuolius, jdėti 
kmynų ir dar patroškinti. Valgyti ant 
viršaus uždėjus pakepintus lašinukus 
ar šoninę.

p o n ia  Jadvyga

Transporto paslaugų ir turizmo 
komercinė firma
TARPANAS

ORGANIZUOJA vienadienes keliones 
į Lenkijos Respubliką:

- pirmadieniais j  Varšuvą,
- ketvirtadieniais į Bialystoką.

Gruodžio pradžioje organizuojama kelionė j Švediją, 
Informacija teikiama 

Šiauliuose: tel. 39474 nuo 10 iki 17 val. 
tel. 39183, 99158 nuo 18 val.

Jū s dar nežinote, kur geriausi gėrimai, 
firm in ia i ledai ir  kitos egzotiškos prekės?

Vytauto gatvėje 70, Šiauliuose!
Ateikite  -  ir  parduotuvė Jus nustebins plačiu  prekių  

asortimentu, nedidelėmis kainomis, 
m andagiais pardavėjais. 

Dirbam e ištisą parą!
Apsilankykite pas mus - nesigailėsite!

"Aušros alėjos" 
skelbimų kainos:

u ž  ske lb im u s  “perka", "nuomoja", "parduoda", 
"keičia" -  3 Lt 54  e t (su akc izu ); 

je i to ks  ske lb im as  bus ir p ak arto tas  - 
4  Lt 7 2  e t (su akc izu );  

u ž  pad ėką  - 5 Lt 90  e t (su akc izu );  
už u žuo jau tą  -  5  Lt 9 0  et (su akc izu ), 

[m onių, o rgan izac ijų , firm ų ske lb im am s  
v ie n o  kvadratin io  cen tim etro  ka ina  - 50  et.

Skelbkitės pas mus!

PONIOS IR PONAI, 
PRAMONINKAI IR VERSLININKAI !

FIRMA

FIR M A  — ^ P a d e d a  palan
kiausiomis sąlygom is parduoti ir 
pirkti: BUTA, NAM A, SODYBĄ, 
SO DĄ, GARAŽĄ.

F IN E K A   ^  Greitai ir

patik im ai tvarko  pirkim o - 
pardavim o dokum entus. 

F IN E K A  — ^  Primena, kad  
visos kainos yra sąlyginės. 

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

F IN E K A  — ^  N e m o k a m a i  
teikia informaciją. 

F IN E K A — i g i a i 
pardu oda G inkūnuose grafo  
Platono Zub ovo  dvaro  rūmus  
(po restauracijos) su parku.

P a tikė ję  savo reikalus f irm a i",FINEKA " sutaup ysite  laiko. 

Užeikite:Šiauliai, Tilžės 170-308 kab. 
Skambinkite: Šiauliai (8-214) 3-28-75.

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Antradienis, lapkričio 30 d. 
LIETUVOS TV
9.20 "Rojaus paplūdimys". TV 

serialas. 22 seriją. 9.45-10.15 Sveiką 
Prancūzija 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. .19.00 B iB i Si 
žinios. 19.30 “ Vėl tu?" Amerikiečių 
TV serialas-komedija. 20 serija. 20.00 
Viso geriausio. 20.15 Kas geresnio, 
premjere? 21.00, Panorama. 21,30 
TV spektaklis. A. Čechovo "Piršlybos".
23.15 Vakaro žinios. 23.35 Po bazilikų 
skliautais.

TELE-3
8 00 Animaciniai f. 9.30 Aerobika.

10.00 Laukinis gyvenimas. 10.55 Filmas 
"Veidrodis” . 12.40; 14.57 Anglų k. 
pamokėlės. 15.00 Animaciniai f. 16*00 
Eurcfun. 1630 Superkrosas Š Štutgarto.
18.00 Didžioji šeima. 18.30 Panevėžio 
TV programa 19.00 Naujausios žinios. 
19.20; 21.30; 23.40 Anglų k. pamokėlės.
19.25 Filmas "Santa Barbara” . 20.15 
Muzika. 20.30 Jdomūs žmonės. 20.55 
TELE-3 žinios. 21.00 CNN naujienos. 
21.33 Publicistinė la ida "M es 
nepakartojami, kol gyvi". 2205 Filmas 
“ Garbingi vyrai". 23.45 Muzika.

OSTANKINO TV
11.00 Naujienos. 11.20 Meninis f. 

"Sugrįžimas j Edemą” . 8 serija. 12.10 
TV dokumentinis f. 14.00 Naujienos.
14.20 Programa 14.25 Dalykinės žinios.
14.40 Konversija ir rinka. 15.10 Veikla.
15.20 Bloknotas. 15.25 Animacinis f.
15.50 Mes dar sukursime dainų...
16.10 Koncėrtas. 16.50 Technodromás.
17.00 Naujienos. 17.20 Programa.
17.25 Ženeva. 1993-ųjų ruduo. 17.45 
Dokumentai ir likimai. 17*50 Apie orus.
17.55 Meninis f. "Tiesiog Marija". 18.45 
Rinkėjo valanda. 19.45 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.40 Programa. 20.45 
Tema. 21.30 Meninis f. "Aistros dėl 
Andrejaus”. I ir II serijos. 1.20 Spaudos 
ekspresas.

Trečiadienis, gruodžio 1 d. 
LIETUVOS TV
9.45-10.45 Vokiečių TV detektyvinis 

serialas ''Senis" - “Tiesa” . 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.00 Bi Bi Si žinios. 19.30 TV žurnalas 
“Verslo pulsas". 19.55 Nuomonių 
s tud ija . 20.20 Rumunijos* 
Nepriklausomybės dienai. 21.00 
Panorama. 21.30 Krantas. 22.30 
Muzikinis žurnalas "Terra musica” .
23.15 Vakaro žinios. 23.35 L. Ronketi 
taurė. 0.15 Pasaulio roko žvaigždžių 
koncertas.

TELE-3
10.00 Europos sportas. 12.00; 

14.57; 19.20; 21,30; 23.40 Anglų k. 
pamokėlės. 15.00 Animaciniai f. 17.00 
Muzika. 18.00 Krepšinio pamokėlė.
18.15 Langas j gam tą 18.30 Jurbarko 
TV programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.25 Filmas “ Santa Barbara” . 20.15 
Klubas L. 20.55TELE-3 žinios. 21.00 
CNN naujienos, 21.33 "Laisvas žodis” .
22.00 Filmas "M ano dukrai” . 23.45 
Muzika,

OSTANKINO TV
11.00 Naujienos. 11.20 Meninis f. 

"Sugrįžimas j Edemą". 9 serija 12.10 
TV dokumentinis f. 14.00 Naujienos.
14.20 Programa 14.25 TV įvairenybės.
15.10 Bloknotas. 15.15 Animacinis f.
15.40 Koncertas. 16.00 Tarp mūsų 
šnekant... 16.20 Klubas-700. 16.50 
Technodromas. 17.00 Naujienos. 17.20 
Programa. 17.25 Eteryje tarpvalstybinė 
TVR kompanija "Mir” . 17.50 Apie orus.
17.55 Meninisf. ‘Tiesiog Marija". 18.45 
Rinkėjo valanda. 19.45 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 
Naujienos. 20.40 Programa. 20.45

ta gruodj. 21.05 Tėvynės istorijos 
užrašai. 21.35 Pusbalsiu. 21.50 Apie 
dizainą 22.05 Pėdsakas. 22.20 Nemiga
22.40 Serialas. 23.00 Naujienos 23.20 
Programa. 23.30 Futbolas. 23*45 
Pasaulinei kovos su AIDS dienai. 1.15 
Spaudos ekspresas.

Didžioji šeima. 18.30 Panevėžio 
programa. 19.00 Naujausios žink

Ketv irtad ien is , g ruodžio  2 d.
LIETUVOS TV
18 00 Žinios,, 18.10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 B iB i Si 
žinios. 19.30 "Vėl tu?” Amerikiečiu 
TV serialas-komedija. 20.00 Kataliku 
TV studija. 20.30 "22". 21.00 Panorama
21.30 Pasiilgstu to, kas prarasta. 22.20 
'Pašėlęs biznis Rytuose". Anglų satyrinis 
trileris 3 serija. 23,15 Vakaro žinios.

TELE-3

19.20; 21.30; 23.40 Anglų k. pamokė 
anta Bar'

i.00 Animaciniai f. 9.30 Aerobika. 
10 00 Europos sportas. 10.30 Muzika.
10.55 Filmas "Santa Barbara” . 12.40; 
14.57 Anglų k. pamokėlės. 15.00 
Animacinis f. 17.00 Muzika. 18.00

19.25 Filmas "Santa Barbara” , 20 
TELE-3 informacija. 20.25 Marketin 
principai. 20.55 TELE-3 žinios. 21 
CNN naujienos. 21.33 911.2200 Film 
"Ponas Likimas".

OSTANKINO TV
11.00 Naujienos. 11.20 Meninis 

"Sugrįžimas j Edemą". 10 serija 14 
Naujienos. 14.20 Programa. 14: 
TV jvairerybės. 15 10 Blokncxas. 15 
Animacinis f. 15.40 Kinijos keliu. 16 
Džemas. 16.40 ...Iki šešiolikos 
vyresniems. 17.50 Apie orus. 17.i
Meninisf. "TiesiogMarija". 18.45Rink? 
valanda. 19.45 Labanakt, va iku i
19.55 Reklama 20.00 Naujienos. 20, 
Programa. 20.45 Loto "Milijonas
21.15 Kūnų premjera. Trisdešinv
21.25 TV menin isf. "Tvin Pyksas
serija 23.00 Naujienos. 2320 F
23.25 M aksim a 23.55 MTV~ 0.5 
Spaudos ekspresas.

Penktadienis, gruodžio 3 d.
LIETUVOS TV
18.00 Žinios, 18.10 Programi 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 Bi B s 
žinios. 19.30 Madų videožurnaia: 
"Prancūzų pamokos". 20.00 Fan1 
Album. 20.30 Amerikos Tpp W. 21.а 
Panorama. 21.30 "Majamio policija’ 
TV serialas 8 serija. 22.20 Laisvės 
alėja. 22*40 TV žaidimas “ Pusę pe 
pusę". 23.15 Vakaro žinios. 23  35 
Studija MT. 0.20 Lietuvos krepšinic
lygos rungtynių vaizdo įrašas.

TELE.
10.00 Dokumentinis f. 10.30 Muzikl

10.50 Filmas “ Santa Barbara". 11.43 
Gyvūnijos pasaulyje. 12.40; 14.57 Angį 
k. pamokėlės. 15.00 Animaciniai*
16.55 Filmas "Juodoji strėlė". 2 si
17.45 Muzka 18.30 Šiaulių TV program
19.00 Naujausios žinios* 19.20; 21 .30;
23.40 Anglų k. pamokėlės. 19.25 
Dokumentinis f. 20.55 TELE-3 žinios.
21.00 CNN nau jienos. 2133 
Dokumentinis f. 22.00 Filmas ' The 
Harlem Globetrotters" Giligan saloje’
23.45 Muzika. 0.05 Filmas "Misteris

'^O STANK IN O  TV
11.00; 14.00 Naujienos 14.20

Programa 14.25 Bridžas. 14.50 Biznis.
1 5 .0 5  Bloknotas. 15.10 Meninis f.
"Žvaigždžių berniukas". 16.40 Muro- 
grafas. 17.00 Naujienos. 17.20 Rusijos 
pasirinkimas. 17.40 Apie orus 17.45 
Žm ogus ir jstatymas. 18.15Vago"as 
03. 18.45 Rinkėjų valanda 1945 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama
20.00 Naujienos. 20.40 Programa.
20.45 Stebuklu laukas. 21.45 TV mer*
f. 'Tvh Pyksas", 10 serija 2240Savaiis 
žmogus. 23.00 Naujienos. 2320| 
Programa. 23,25 Koncertas 0. 
Politbiuras. 0.50 Autošou. 1.20 Muzi 
programa. 2.25 Spaudos ekspresas!

ŠIAULIŲ VT ir  p a ly d o v in ė I 
PROGRAMA

Antradienis, lapkričio 30 d
18.30 MTV. 19,00 Komercine r i , |  

"įjunkite televizorių". 19.15 Žinios 
19.35 Sodžius. 19 .50 ’Studijoje svečias
20.00 Bažnyčios pusvalandis 20. 

■'ŠriMen. f. "Sm ogiko taškas” 22 OI
U'carfr-uramra “ Iii 4/%lruri-»rtrii 1 '' 7ÍOlíR$Kartojama "įjunkite televizorių Zhcl 
22.35-2.00 Palydovinė programa

- - - - -  -- s, gru
18.30 MTV. 19.00 KomercinelaidiĮ 

junkite televizorių". 19.15 Tara 
. v  programa. Įdom um o dėlei Ш  
'Išdykę ledai” . 19,55 Niuansai. 20.51 

Teleparduotuvė Titpo liin ter" 21. J  
Men. filmas. 22.35 Kartojama i, T -  
televizorių".

%

Ketvirtadienis, gruodžio 2 d.
18.30 MTV. 19.00 Kartojama "JjunkJ 

televizorių” . 19.15 Žinios. 19.35 Argį.f 
TV programa. Animaciniai f. "Tonjl 
ir Džeris?\  19.55 Men. f. "Mano diktej 
saugotoja". 21.25 TV žurnalas z2.KI

I - , ; . - ! -  “ II, .n b ifn  tolo\/i7f;fi j I

valetai’’ .

Kabe linės TV programa 
8 kana lu
A ntrad ien is , gruodžio u» “ ■ I
19.00 Men..f. TČ elėdinepasali

20.40 Men. f. ’’Žmogžudyste A frika i
22.40 "Ka iro rubinas". . 

Treč iad ien is , gruodžio 11 аTreč iad ien is , gruodžio i u- j
19.00 Men. f. U žm ušti arba 

užmuštam". 2 0 3 0 Men. t. P o rn á l
22.15 Men. f. "Spec, dalinys'- Г

Ketvirtadienis, flfuodz °  2 _,L
19.00 Men J . "Spindintis k i g g l

20,30 Men. f. “Šaolin - Geležns nag»|
22.05 Men. f. “ Valdytojas ■
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