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RINKIMAI SIAURĖS LIETUVOJE
Šiaulių mieste daugiausia vietų - 

14 - gavo Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai). Antrieji - jungtinis 
sąrašas "Mūsų miestas - mūsų 
namai", kurj sudaro socialdemokratai, 
centristai ir liberalai, gavo 7 vietas, 
LDDP - tik 5, krikščionys demokratai 
- 3. Santaros koalicija, kurią sudaro 
dem okratų partijos,
nepriklausomybės partijos ir lietuvių 
tautininkų sąjunga gavo 2 vietas.

Šiaulių rajone pirmauja Tėvynės 
Sąjungos ir 'Tremtinio" klubo koalicija 
Ji gavo 11 vietų. LDDP - 8, krikščionys 
dem okrata i - 4, va ls tieč ių  ir

socialdemokratų partijos - po dvi 
vietas.

R advilišk io  rajone Tėvynės 
Sąjunga, politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga ir tautininkų koalicija gavo 9 
vietas, LDDP -6, valstiečių partija-5, 
krikščionių demokratų partija - 4, 
socialdemokratų - 2, liberalų -1.

Joniškio rajone daugiausia vietų 
gavo LDDP - 8, Tėvynės Sąjunga - 6, 
krikščionių demokratų partija - 5, 
lietuvių tautininkų sąjunga - 2.

Akmenės rajone po 5 vietas gavo 
kritétionys demokratai, LDDP ir 
tautininkai. Tėvynės Sąjunga gavo

4, o liberalai, valstiečių partija ir 
"Jaunoji Lietuva" - po 2 vietas.

Kelmės rajone daugiausia balsų 
gavo Tėvynės Sąjunga (8 vietos). 
Antrieji - LDDP - 7 vietos. Krikščionys 
demokratai gavo 4 vietas, o 
demokratų, tautos pažangos ir 
valstiečių partijos - po 2.

Pakruojo rajonas, kaip visada, 
spalvos nepakeitė. Čia 11 vietų gavo 
LDDP, krikščionių demokratų partija 
- 5, Tėvynės Sąjunga - 3, 
socialdemokratai - 2, tautininkai -1.

A. V.

POLITINĖS PINKLES

Žmogaus Ir medžio dalia -  ta pati: nepalūžti.
Nes pavasaris vis tiek ateis.

Rimanto PETRIKO nuotr.

videoklipą, kurj perfrazavus galima 
sakyti: už LDDP - keturis kartus 
mažiau", - kalbėjo A. Kubilius.

Jis teigė, kad po šių rinkimų 
Lietuva ir vėl eina visuomeninių- 
politinių procesų Rytų ir Vidurio

£П m u sų  š a ly je
INFORMACIJA. Kaip pranešė 

Vyriausiosios rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas, 
kovo 25 d. įvykusiuose savivaldybių 
tarybų rinkimuose 426 vietas laimėjo 
Tėvy nės Sąjungos iškelti kandidatai. 
297 mandatus gaus LDDP, 247 - 
krikščionių demokratų partija, 105 - 
Valstiečių partija, 74 - Centro 
sąjunga Visos kitos partijos gavo 
22,2 proc. rinkėjų balsų.

TOTALINIS PRALAIMĖJIMAS. 
Saviva ldyb ių  ta rybų rink im us

laimėjusios Tėvynės Sąjungos 
frakcijos Seime seniūnas Andrius 
Kub ilius sureng to je  spaudos 
konferencijoje kalbėjo, jog Tėvynės 
Sąjunga, jo apskaičiavimais, gavo 
apie 13 proc. visų rinkėjų balsų. "Per 
Seimo rinkimus Tėvynės santara 
gavo apytikriai tiek pat balsų - 
gavome tai, ką turėjome".

"LDDP gavo tik 8,9 proc. visų 
rinkėjų balsų, o per Seimo rinkimus ji 
surinko 32 proc. visų balsų. Todėl 
jos rezultatai man primena reklaminj

Europos priekyje - "1992 metais 
Lietuva, pasukusi į kairę, dabar 
renkasi dešinę". "Rinkimų rezultatų 
vertinimas pakankamai aiškus. Tai - 
totalinis LDDP pralaimėjimas", - 
sakė frakcijos seniūnas ir retoriškai 
klausė, kokį mandatą dabar turi 
Seimo dauguma.

DARYS SPAUDIMĄ. Seimo 
LDDP frakcijos seniūnas Gedimi
nas Kirkilas įvykusioje spaudos 
konferencijoje sakė, kad De
mokratinės darbo partijos padėtis 
pagerėjo keturiasdešimtyje miestų 
ir rajonų, palyginti su iki šiol 
dirbusiomis savivaldybių tarybo
mis. 12 savivaldybiuų LDDP turės 
mažiau vietų; keturiose išlaikė 
turėtąsias pozicijas.

G. Kirkilo nuomone, akivaizdu, 
kad LDDP prarado dalį rinkėjų. 
Tačiau, pasak jo, šie rinkėjai nebal
savo ir už konservatorius. G. Kir
kilas pabrėžė, kad partija ketina 
Iki Seimo rinkimų “eksploatuoti" 
tuos konservatorių pažadus, ku
rių neįmanoma (vykdyti savival
dybėse, nes jie nepriskirtini 
savivaldybių kompetencijai.

KOREGUOS POLITIKĄ. 
Analizuodamas LDDP rezultatą, 
Seimo vicepirm ininkas Juozas 
Bernatonis pažymėjo, kad
Vyriausybė prieš rinkimus per 
mažai naudojo populizmo ir "išlaikė 
pragmatinę politiką".

Tačiau jis pabrėžė, kad tai ne 
prieka ištas Vyriausybei. J.
Bernatonis žadėjo, kad LDDP 
analizuos, “ kodė l aplenkė
konservatoriai .- destruktyvi jėga
Seime", ir ketina koreguoti savo 
politiką.

LĖMĖ ORGANIZUOTUMAS.
Seimo krikščionių demokratų 
partijos frakcijos seniūnas Ignacas 
Uždavinys, kom entuodam as 
rinkimų rezultatus, teigė, jog tie 
rezultatai "parodo visuomenės 
brandą, sugebėjimą analizuoti ir 
pasirinkti kelią".

Nukelta | 2 p.

A rvydas SAU LĖNAS

Neseniai į rankas pakliuvo 
dokumentų rinkinys, kuriuos URM 
išplatino LR Seimo Užsienio reikalų 
komitetui ir informacijai. Pirmame 
puslapyje URM skelbia, jog persiunčia 
Z. Gamsachurdijos našlės Mananos 
Gamsachurdijos pareiškimą-protestą 
ir išrašą iš susitikimo su ja, įvykusio 
1995 m. kovo 7 d. LR ambasadoje 
Maskvoje, atmintinės. Galima būtų 
neteikti ypatingo dėmesio šiems 
dokum entam s, ju o lab  kad 
pareiškimas-protestas yra parašytas 
privataus asinens, tačiau UR ministro 
Povilo Gylio parašas po URM 
dokumentu rodo, jog ši informacija 
yra platinama aukščiausiu lygiu.

Kitame puslapyje, įvardintame kaip 
susitikimo su M. Gamsachurdija 
atmintinė, sakoma, jog našlė perdavė 
pareiškimą-protestą dėl to, jog LR 
Vyriausybė suteikė prieg lobstį 
buvusiajam Gruzijos premjerui V. 
Gugušviliui, {tariamam dalyvavimu 
nužudant Z. Gamsachurdiją. Toje pat 
atm in tinė je  rašom a, jog  M. 
Gamsachurdija neigiamai vertina 
Uetuvos pilietį V. Eidukaitį, kuris, anot 
jos, susitik inėdam as su Z. 
Gam sachurdija , o dabar 
atstovaudamas LR Vyriausybei 
Čečėnijoje, siekia vieno tikslo - gauti 
informaciją, naudingą KGB. Po šitokių 
rimtų kaltinimų reikėtų tikėtis atitinkamų 
dokumentų, įrodančių ar patvirtinančių 

• tekių nusikaltimų egzistavimą. Toliau 
M ananos G am sachurdijos 

pare iškim as-p ro testas, skirtas 
įgaliotajam LR ambasadoriui Maskvoje 
p. R. KozyroviČiui. Tekstas rašytas 
ranka. Jame informuojama, jog LR 
Vyriausybė Vilniuje sutelkė prieglobstį 
buvusia jam  G ruzijos m inistrui 
pirmininkui Visarionui Gugušviliui, kuris 
tiek Seimui, tiek Vyriausybei prisistato 
kaip teisėtos valdžios atstovas, o  iš 
tikrųjų esąs apsišaukėlis. Nebūtų keista 
skaityti šias eilutes, jei žinotum, kad 
bent viena LR valdžios instancija būtų 
priėmusi V. Gugušvilį kaip oficialų 
asmenį. Taigi kyla klausimas, ar gali 
žmogus būti politiniu apsišaukėliu, 
jei jis iš viso nedalyvavo jokioje 
politinėje veikloje. Toliau rašoma, kad 
"teisėtas Gruzijos Parlamentas ir 
Vyriausybė atleido V. Gugušvilį iš 
pareigų Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje, vykusioje Grozne 1994 m. 
balandžio 2 d. "Čia pat rašoma, kad 
V. G ugušvilis  jau kaltinamas  
da lyvavęs nužudant G ruzijos 
Prezidentą Z. Gamsachurdiją. Nors 
tuo metu V. Gugušvilis dirbo Grozne 
Dž. Dudajevo ministrų kabinete, tačiau 
jis pats apie jokią sesiją ir jos nutarimus 
nebuvo girdėjęs. Nors dokumente, 
pridėtame prie M. Gamsachurdijos 
"laiško", yra rusų kalba atspausdintas 
tekstas, kuriame teigiama, kad V. 
Gugušvilis atleistas iš m inistro 
pirmininko pareigų ir yra kažkoks 
parašas, tačiau puslapyje nematyti 
jokio antspaudo, kas verčia abejoti jo 
tikrumu. Taipogi pavyko susitikti su 
Tbilisyje veikiančia opozicija, tačiau 
atstovai, su kuriais teko kalbėti, sakė, 
jog apie tokį "nutarimą" girdi pirmą 
kartą Jie ypač stebėjosi, kad nutarimas 
spausdintas rusų kalba, kas nebuvo 
niekad daroma Z. Gamsachurdijos 
AT. Ar Dž. Dudajevas būtų dirbęs 
drauge su žm ogum i, įtariamu 
nužudžius Z. Gamsachurdiją?

Toliau V. Gugušvilis vėl kaltinamas 
kaip žmogžudystės bendrininkas ir 
teigiama, kad dokumentai, įrodantys 
jo kaltę, bus įteikti po teisėtos valdžios 
atkūrimo Gruzijoje. Vėl kyla klausimas, 
kaip žmogų galima kaltinti sunkiu 
nusikaltimu, remiantis kažkokiais 
mistiniais dokumentais, juolab kad 
teisėta valdžia bus atkurta gal tik po 
25 metų. (Pasirašyta Gruzijos ir Rusijos 
sutartis, įteisinanti Rusijos armijos 
buvimą Gruzijoje dar 25 metus.) Nėra 
jokios oficialios struktūros oficialiai 
pateikto kaltinimo. Ranka privataus 
asmens rašyti sugalvojimai, juos 
platinant U R ministerijai, pažeidžia V. 
Gugušvilio nekaltumo prezumpciją. 
Toliau minima, kad LR informacijos 
priemonės išplatino melagingą interviu 
su V. Gugušviliu, tuo pačiu slėpdamos 
faktą kad jis jau seniai nebėra ministras 
pirmininkas, dezinformuodamos 
visuomenę ir gindamos nusikaltėlj 
LR teritorijoje. Vienintelis interviu su 
V. Gugušviliu buvo išspausdintas 
"Lietuvos aide" 1994.09.24, ir tai 
privertė mane, kaip šio interviu autorių, 
gilintis j minimųjų “dokumentų" turinį. 
Nei aš, nei V. Gugušvilis negalėjome 
suprasti, kame yra in terviu 
melagingumas. Straipsnio tekste 
neradome nė vieno sakinio, kuriame 
V. Gugušvilis prisistatytų kaip Gruzijos 
ministras pirmininkas. Nesuvokėme, 
kaip yra dezinformuojama visuomenė, 
nes V. G ugušvilis  buvo Z. 
G am sachurd ijos . .. vyriausybės 
ministras pirmininkas, o po prezidento 
mirties jo pareigos automatiškai perėjo 
premjerui. Taip pat žinoma, jog Z. 
Gamsachurdijos AT užkonservavo 
savo veiklą ir įgaliojimus Iki teisėtos 
valdžios atkūrimo Gruzijoje galimybės. 
Toliau sakoma, kad protestas 
skelbiamas dėl to, jog toks didelis 
garbės rodymas apsišaukėliui ir 
nužudymo bendrininkui V. Gugušviliui 
įžeidžia Gruzijos prezidento Z. 
G am sachurd ijos vardą. Z. 
Gamsachurdijos našlė tikina LR Seimą 
ir Vyriausybę, kad, atkūrus teisėtą 
valdžią Gruzijoje, šis faktas neigiamai 
paveiks tarpvalstybinius santykius. 
"Protestas" rašytas 1995 m. kovo 7 
d., tačiau nepasirašytas. Taigi privatus 
asmuo, jeigu jis tai darė, remdamasis 
neegzistuojančiais dokumentais (nėra 
nė vieno protokolo tiek Seime, tiek 
Vyriausybėje, patvirtinančio oficialų 
santykių užmezgimą tarp LR valdžios 
ir Gruzijos Vyriausybės atstovo) 
grasina pablogėsiančiais santykiais 
tarp Lietuvos ir Gruzijos, o URM 
nepasitarusi ir nepaklaususi paties 
V. Gugušvilio, platina neįvardintus 
dokumentus, kuriuose pateikiami itin 
sunkūs kaltinimai. URM dokumentas 
pasirašytas 1995.04.14, platinimui 
išdalintas 1995.03.20, o išplatintas, 
matyt, dar vėliau. Turbūt buvo ilgai 
galvojamą ar platinti šį abejotino turinio 
"dokumentų kokteilį", o vėliau, matyt, 
viskas buvo "suderinta". Panašaus 
pobūdžio "nutarimų" ar "pareiškimų- 
protestų" platinimas gali turėti keletą 
tikslų. Šios "informacijos" atsiradimą 
sugretinus su nuverstos Gruzijos 
valdžios atstovų akcijomis Vilniuje 
dėl Gruzijoje mirties bausmės 
paskelbimo dviem jų bendražygiams, 
galima manyti, jog bandoma daryti 
spaudimą nuo E. Ševardnadzės 
režimo pabėgusiems asmenims.

Nukelta ( 2  p.
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POLITINĖS PINKLĖS
A tke lta  Iš 1 p.
Tuo pačiu primenama, kad jei "nori 

ramiai gyventi - tylėk", o  jei ne, gali 
būti atiduotas j budelio rankas. 
(Spaudimas V. Gugušviliui prasidėjo, 
ne po seniau nei prieš pusmetj 
išspausdintame interviu, o po to, kai 
gruzinai pradėjo protestuoti dėl 
Gruzijos teismo nuosprendžio Z. 
Gamsachurdijos šalininkams.) Šis 
suaktyvėjimas gali būti susijęs su 
vieningu tiek Rusijos, tiek Gruzijos

prokuratūros kaltinimu Dž. Dudajevui 
ir Z. Gamsachurdijos šalininkams. 
Norima pakenkti Gruzijos piliečiams, 
laukiantiems pasirodant Lietuvos 
politinio prieglobsčio jstatymo. Tuo 
pačiu norima apjuodinti opozicines 
jėgas Lietuvoje, palaikančias ž. 
Dudajevą ir velionio Z. Gamsachur
dijos bendražygius. Vėlgi norisi dar 
kartą stebėtis URM, kuri suteikė tokią 
reikšmę abejotinos vertės dokumen
tams. Ką gi, Interfrontas dirba.

Alkoholizmo
liūnas

Didžiosios Britanijos profesorius 
Michaelas Ryanas būgštauja, kad 
dėl alkoholio vartojimo būdo Rusijoje 
miršta vis daugiau žmonių. Rusijos 
vyrai išgeria pernelyg daug degtinės. 
Daug kas geria naminukę, kuri labiau 
nuodinga negu grynas alkoholis, 
rašoma žurnale "Britich Medical 
Journal".

Profesorius M. Ryanas iš Velso 
un ive rs ite to  lyg ino  bendrą ją 
mirtingumo statistiką su mirčių nuo 
alkoholizmo staitistika. Jam buvo 
įdomiausia sužinoti, ar Rusijos 
vyriausybės pastangos sumažinti 
a lkoho lio  varto jim ą devin to jo  
dešimtmečio viduryje davė kokių nors 
rezultatų, š iuo  metu statistinis Rusijos 
vyras kas antrą dieną išgeria po butelį 
degtinės. Moterys geria gerokai 
mažiau.

Pranas SA SNAUSKAS
Matyt, pram onės objektų 

privatizavimas greitai baigsis ir ateis 
eilė žemei. Savininkams jos nebuvo, 
o “ gudriems vyrukams" -  užteks. 
Spaudoje ir per radiją jau girdisi balsai, 
kad bendrovių žemė bus parduodama 
sumaniems žmonėms, o kas tie 
“sumanūs žmonės", jeigu ne valdžios 
vyrai?

Lietuvos turto Išvogimo schema 
aiški: pirmiausia Išgrobstė kolūkių

MŪSŲ
SALYJE

Atkelta Iš 1 p.
Paklaustas, kodėl, jo nuomone, 

krikšionys demokratai gavo mažiau 
balsų negu Tėvynės Sąjunga 
(Uetuvos konservatoriai), I. Uždavinys 
teigė, jog konservatorių pergalę lėmė 
geras intelektualinis vadovavimas, 
gerai apgalvota rinkimų kampanija, 
platesnis partinių struktūrų Lietuvoje 
tinklas.

PAVOJINGOS VAGYSTĖS. Jau
keleri metai Ignalinos atominėje

elektrinėje būna paslaptingų vagysčių. 
Paskutinioji padaryta sausio mėnesį: 
iš ypač saugomos zonos staiga be 
pėdsakų dingo 21 tona vario, - 
septynios ritės po tris tonas. Be krano 
neapsieisi, vienu sunkvežim iu 
neišveši. Lyg Bermudų trikampyje: 
visi mato, kad dingo, bet kur - niekas 
nežino. O prasidėjo vagystės tada, 
kai t/3vo sustabdyta trečioji bloko 
statyba Vienas po kito buvo išmontuoti 
transformatoriai, kita blokui nupirkta 
įranga. AE vadovai matė, žinojo, tačiau 
tylėjo ir viską nurašinėjo: pardavė 
kaip metalo laužą. Daugelis iš to 
"metalo laužo" pasipelnė. Po to iš

AE tyliai išriedėjo 22 geležinkeli' 
vagonai nerūdijančio plieno. Vėl tyla 
Tada prasidėjo masinis tempimas 
visko, kas blogai padėta, kol dingo ir 
kuro kasetės. į šias aferas, žinoma, 
jpainioti ir AE apsaugos bataliono 
žmonės, nes be jų žinios, jei tik jie 
panorės, iš AE teritorijos net vinies 
kišenėje neišneši. Po kiekvienos 
žymesnės vagystės darbininkų 
sąjunga AE vadovams (konkrečiai - 
direktoriui V. Ševaldinui) siūlė sudaryti 
komisiją kaltininkams surasti. Tačiau 
šiems kažkodėl atrodė, kad to nereikia

P arengė P. K.

bilietus pasikeisti j didikų herbus.
Ne, tai ne valdžios nesugebėjimas 

ir neišmanymas, švaistant Lietuvos 
turtą ir skurdinant šalį bei jos žmones. 
Oi, ne! Tai sumani, gerai apgalvota 
strategija, numatanti galimybę 
daugybei žmonių lengvai ir neteisėtai 
praturtėti, Praturtėti bet kokiu keliu, 
bet kokiomis priemonėmis, lipant 
visiems ant galvų, mindant paprastus 
žmones j purvą.

turtą, vėliau Išgrobstys pramonės 
įmones Ir (rengimus, o po to ateis 
eilė brangiausiam turtui - žemei.
1918 m. susikūrus Nepriklausomai 
Lietuvai, dvarų žemės buvo dalijamos 
savanoriam s, ūkininkam s, 
bežemiams, o dabar valdžia atimtas 
iš savininkų žemes išdalins naujiems 
nomenklatūriniams dvarininkams. Tai 
gražiai atrodys Uetuva, nusėta naujais 
dvarais Ir dvarin inkais, 
besistengiančiais partinius komunistų

Paskendusi užsienio skolose, 
kurios jau artėja prie milijardo, 
sužlugdyta pramone, nualintu žemės 
ūkiu ir skaudžiai apgautais žmonėmis 
- kam tokia Lietuva bus reikalinga? 
Kas ją pajėgs pakelti j normalios 
valstybės lygį, išgelbėti iš nelaimės, 
kuri vadinasi privatizacija?

Pamąstykime apie tai visi!

Sutrumpintai Iš 
"Valstiečių la ikraščio"

• « • # /  
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INFORMUOJA
“ORCHI

DĖJOMS”
PASKELBTAS

KARAS
Miesto savivaldybės policijos vyr. 

komisaras A. Vilbikas įsakė išaiškinti 
visas prostitutes ir užkirsti šiam bizniui 
kelią. Dainų policijos nuovada ėmėsi 
darbo. Jos žinioje yra daugiau kaip 
50 tūkstančių žmonių, j Dainų policijos 
akiratį pateko 7 firmos: "Malonybė", 
"Karina", "Anželika", "Roksana", 
"Šeila", "Bučinys", "Orchidėja", č ia  
ir apsilankė policija. Prostitučių 
nustatymo akcija prasidėjo maždaug 
prieš mėnesj. Buvo išaiškinta 18 
prostitučių Ir 7 suteneriai. Prostitutės 
nuomojo 9 butus visame mieste. 
Kiekviename jų gyveno po 3-4. Su 
kai kuriomis iš prostitučių gyveno Ir 
suteneria i. J ie  kon tro liuodavo  
kiekvienos merginos žingsnj. Firmos

glaudžiai bendradarbiavo. Jei vienai 
firmai pritrūkdavo prostitučių, pagal 
susitarimą moterys buvo skolinamos 
už atitinkamus atlyginimus. Šiaulių 
"žaviosios palydovės" aptarnaudavo 
ir kitus rajonus.

Mieste veikia daugiau kaip 12 tok to 
profilio firmų, jose dirba apie 30 
prostitučių. Šiaulių miesto suteneriai 
prostitutes atsiveža iš Ukrainos ir 
Kaliningrado. Jos patenka į miestą 
be vizų ir be pasų. Ukrainoje už jas 
moka 100-150 dolerių, - Ir gali vežtis.

Prostitucija Šiauliuose - vienas Iš 
geriausiai organizuotų "verslų". 
Patikrinus prostitučių sveikatą, beveik 
visos jos serga viena iš venerinių 
ligų. Jos pačios sakėsi, kad nė karto 
nesilankė pas gydytojus. Keistai elgėsi 
kai kurie suteneriai. Jie pareiškė turj 
rimtą užnugarj ir policijos nebijo. Iš 
Ukrainos atvykusios prostitutės buvo 
uždarytos j vyriausiojo policijos 
komisariato areštinę. Jos visos turės 
palikti Lietuvą per tris dienas.

SKIEPYKITE

pasiutlige, nepastebėjo. Tada 
serumas buvo suleistas 7 pelytėms. 
Viena iš jų pasiutlige susirgo.

RASTAS
LAVONAS

Šiauliuose šeštadienį ties 
Palangos g.i57-ucju namu žmonės 
miesto pakraščiu tekančiame Vijolės 
upelyje pastebėjo vandenyje gulintį 
vyriškio lavoną. Atvykę policijos 
darbuotojai ir prokuratūros pareigūnai 
nustatė, kad tai jau nebegyvas 51 
metų Edmundas Bagdonas. Nusken
dusiojo tėvai paaiškino, kad Edmun
das buvo auksinių rankų meistras, 
bedarbis. Pasak jų, tą rytą sūnus 
blaivus išėjo ieškoti atsitiktinio darbo.

VIRŠININKAS

SUNIS NUO 
PASIUTLIGĖS!

EME KYŠĮ
Kovo 24 dieną Šiaulių vyriausiojo 

policijos komisariato nusikaltimų 
tyrimo skyriaus vyr. inspektorius 
parašė tarnybinį pranešimą, kuriame
informuoja, log kovo 23 dieną apie

-  • * ą 5  i “

Sausio 23 d. prie Vaisių g. 26 
namo beg lob io  šuns buvo 
apkandžiotos dvi pedagogės. 
Veterinarijos tarnyba apie tai sužinojo 
po poros dienų ir stebėjo šunį iki 
vasario3 d. Buvo nustatyta, kad šuo 
lyg ir sveikas. Bet vasario 8 d. jis 
padvėsė. Po skrodimo veterinarai 
pakitimų, liudijančių, kad šuo sirgo

15 valandą Šiaulių rajono Pavenčių 
geležinkelio stoties viršininkas A. 
Lukošius paėmė 700 JAV dolerių 
neteisėtą atlyginimą iš S. Bagdono 
kaip garantiją už tai, kad vagonai 
būtų pristatomi pagal sutartj. Policija 
tu ri duom enų, kad Pavenčių 
geležinkelio stoties viršininkas už laku 
skiriamą vagoną iš firmų Ir jmonių 
imdavo po 50 litų, nors vagonų 
tiekimas - tiesioginė pareiga, už kurią 
viršininkas gaudavo atlyginimą.

Į PIRATNAMJ?
Kovo 24 dienai sutemus, Gegužių 

23 namo viename bute buvo paste
bimas nesveikas pagyvėjimas. Gro
jant gargždančiai muzikai, pritariant 
atitinkamo kontingento tarpe vis dar 
populiariu "Pašauki mane, vai pa
šauki..,” , gyvenantys šalia galėjo pa
sijusti neblogiau negu karčemoje. | 
kaimynų nurodymą neužsimiršti ir 
netrypti duris pravėręs ir už jų bailiai 
besislepiantis (gal buvo nuogas?) 
vyriškis sakė pasistengsiąs nusira
minti, bet už jo stovinti ne Itin dailių 
formų violetiniu veidu moteriškė da 
labiau. jtūio: ėmė rėkauti, vartodama

nenormlnę leksiką, ir trypti - dabar 
jau ir be muzikos. Orgijos su paklyka- 
vimais tęsėsi iki 1.30 val. Apie 1 val. 
apspardytos bandžiusių “ nušokusius 
nuo proto" j jj "atvesti" gyventojų

durys.
Gal tai buvo preliudija prieš kelionę 

I garsųjį piratnamj Dvaro gatvėje? 
Gaila šeimynėlės, ne vienerius metus 
praleidusios ne tarp savųjų.

A. K.

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Aušros alėjos" Nr. 35 straipsnyje 

"Po pašauto galingųjų letena" jsivėlė 
klaida Trečioje skiltyje 23 eilutę vietoj 
"...Vakarų valstybėse dažnai vyksta, 
taClau opozicijos neskuba šaudyti 
ir bombarduoti savo priešininkų"

turi būti "...Vakarų valstybėms yra 
nepriimtinas. Ten dažnai vyksta 
parlam entin is karas, tašiau 
opozicijos neskuba šaudyti ir 
bombarduoti savo priešininkų".

TAS ROŽES 
KVAPAS...

Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

Dramos teatras, užlietas šviesa ir 
kaimiškomis "Jonio" melodijomis, tą 
vakarą viliojo užeiti ne vieną: meno 
šventovė pažymėjo Tarptautinę teatro 
dieną.

j šventę atėjo jau sceną palikę 
nepamirštami aktoriai Danilevičiūtė- 
Dapšienė, Gurinaitė-Paskienė, 
Tum kevičienė, Benokraitis, 
garbingasis jubiliatas Zmirskas...

Lyg karoliai, suverti ant švytinčio 
linksmybių siūlo, vienas po kito pro 
akis bėgo matytų ir nematytų 
spektaklių fragmentai. Sieloje buvo 
lengva ir skaidru: žiūrint j gausybę 
gėlių, j besišypsančių aktorių veidus, 
atrodė, kad nėra liūdesio ir nepriteklių, 
kad nėra nelaimingo žmogaus visoje 
žemėje. Linksmi Vaičekonytės, N. 
Bėčiūtės ar A. Venckaus šokiai, 
ilgesingos Mirončikaitės dainos, 
“Jonio" nuotaikingi pavirkavimai apie 
klajoklio dalia nešė mintis j šviesesnę 
erdvę, ir stiprėjo beišblėstantis 
tikėjimas, kad grožis ir gėris nugalės 
mūsų juodoje klampioje kasdienybėje. 
O irtos kasdienybės, rodos, nebeliko.

Kaip lengva žiūrint j talentingą 
aktoriaus veidą patikėti, kad visas 
gyvenimas - šventė!

Buvo gera žinoti, kad šj vakarą j 
namus neišsineši graudulio, kaip 
kažkada po "Paskutiniojo valso", kaip 
dabar - po "Gaisro ant sniego"...

Gaila, kad vakaras baigėsi taip , 
greitai...

O v is  dėlto  iše iti lengva, 
nuskaidrėjusia širdimi, kai virš tavęs
- tik nesudrumsčiamas žydras 
dangus, o po kojomis žemės tarsi 
nebelieka - nepavyko. Nes pamatei 
aktoriaus, kurio rankose nebuvo gėlių, 
akis... Nes pajutai bevystančios baltos 
rožės kvapą, numestos j salę -  
žiūrovams kaip priekaištą, kaip 
paskutinj beviltišką gestą bei pastangą 
prisibelsti į nejautrią širdį ir pasakyti: 
argi tu manęs nepastebėjai?

O jeigu pamatei ir pajutai - nebe- 
pamirši, kad eini ta pačia pilka žeme
- irtu, ir tavo pamėgtas aktorius, pri
vertęs tave patikėti, kadtie, kurie tau 
brangūs, kaip "Eglės namuose" - 
net išėję sugrjžta ir tyliai stebi tave ir 
tavo mintis.

AUKŠTELKĖS PENSIONATO 
DIREKTORIUS IŠTEISINTAS

Praėjus) penktadieni penkias 
valandas įnikusiame teismo posėdyje 
buvo nagrirjė jam a Aukštelkės 
pensbnato direktoriaus Alberto Špoko 
byla, Iškelta 1994 m. sausio 14 d. dėl 
pareigybinių įgaliojimų viršijimo.

Teisme paaiškėjo, kad pensionato 
direktorius konflikto su globotiniu 
Sauliumi Aliubavičiuml metu turėjo 
gintis. Gindamasis parbloškė S.

A liubavič lų, kuris krisdam as 
susitrenkė pakaušį A. Špokas 
nusikalstamų veiksmų nei tyčia, nei 
netyčia nepadarė, todėl teisėja R. 
Bertašlenė pasirašė jj išteisinant] 
nuosprendj.

Smulkesni reportažą iš teismo , 
salės spausdinsime artimiausiu melu. J

L. M.

1TUOSE
Kr a š t u o s e

BRIUSELIS. Septyniose Europos 
Sąjungos valstybėse panaikinama bet 
kokia pasienio kontrolė. Tai pirmas 
žingsnis, jgyvendinant laisvo asmenų 
judėjimo planą.

JAV. Nuodingosios dujos Tokio 
metro, saugumo ekspertų nuomone, 
- tai pradžia naujo pobūdžio terorizmo.

Radioaktyviosios medžiagos, 
nuodingosios dujos arba biologiniai 
ginkla i, teroristų organizacijų  
paskleidžiami atmosferoje ar įterpiami 
j maisto produktus bei nužudantys 
šimtus tūkstančių nekaltų žmonių, 
nebėra vien mokslinė fantastika Kaip 
teigia buvęs CŽV kovos su teroru 
skyriaus specialistas Vincentas 
Cannltraro, anksčiau teroristai 
nenaudodavotobulos technologijos 
ginklų, - jiems šie ginklai nebuvo 
prieinami. Tačiau teroristų grupėms 
darosi vis lengviau pačioms juos 
pasfcjaminti, taigi iškyla rinkas pavojus 
ir tikra grėsmė. Be to, atsiranda vis 
mažesnės grupės, kurias sunku stebėti 
arjiasorasiskverbti.

ČEČĖNIJA. D. Dudajevo armiją 
sudaro 15-20 tūkst. karių. Kita tiek - 
neorganizuotų kovotojų, išvarytų iš 
gimtųjų vietų, ginkluotų, pasiryžusių 
kautis toliau. Kovos pereina j 
partizaninę fazę.

UKRAINA. Veikiantis Černobylio 
atominės elektrinės trečiasis blokas 
gali sprogti "bet kurią minutę", 
teigiama Europos Sąungos slaptame 
pranešime, apie kurj rašo Londono 
laikraštis "The Observer".

Kaip nustatė ekspertai, prie 
ketvirtojo bloko esantis techninis 
pastatas, per kurj eina trečiojo bloko 
darbo saugum o garantavim o 
sistemos, dėl sugriauto ketvirtojo 
bloko paliria didžiulius krūvius, penkis 
kartus v irš ijanč ius projektines 
galimybes. Europos mokslininkai, 
kuriems Ukrainos vyriausybė leido 
detaliai ištirti elektrinės būklę, tap pat 
nurodo, kad pro daugybę (skilimų 
ketvirtojo bloko sarkofage skverbiasi 
radioaktyvios medžiagos. Pasak jų, 
neišvengiamas visos konstrukcijos 
Iširimas.

Ekspertų nuomone, gali jvyktl "■ 
baisesnė katastrofa už tą, kurią 
patyrėme 1986 metais. Laikraščio 
duomenimis, padėtistokia rimta, jog 
Europos Sąjungos vadovybė įslaptino 
kelis pranešimo skyrius, kad apie 
juos nesužinotų visuomenė. Taip pat 
buvo atšauktos visos spaudos 
konferencijos, kuriose ekspertai turėjo 
supažindinti su nuveiktu darbu.

P arengė P. K.

A l l S R O S  A L E J A
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Vagiami pjūklai, 
benzinas

KELMĖ. Bene daugiausia - už 
2500 Lt įvairių daiktų pavogta iš 
Maneikių kaime sančio kelmiškio 
Z. G. pieno bloko: išlaužus jo 
duris, pagrobti 2  elektros varikliai, 2 
kompresoriai, boileris, išardyti 2 
pramoniniai Šaldytuvai Naktį išplėšta 
ir privatizuota Palšių karvidė: iš jos 
dingo 2 elektros varikliai, 8 pieno 
bakeliai, šaldytuvo elektros variklis 
ir kt. - iš viso /vairių indų bei reikmenų 
už 2185 Lt. Pakupelkio kaime 
pavo g tas  bendros  L ie tuvos- 
Švedijos Įmonės Kelmės garny bos 
skyriaus motopjūklas "Husvarna", 
o Mickiuose, gyvulių supirkimo 
punkto teritorijoje,iš stovėjusio 
automobilio ZIL-4413 bako išleista 
150 litrų benzino. Išplėštas Kelmėje, 
Vyt. Didžiojo gatvėje 84-4, esančio 
tarnybinio buto durų užraktas ir iš jo 
išnešta labdaros būdu gautų 80 
tūtelių dantų pastos ir apie 20 Lt.

E K O N O M IK A '

Streikuoja, 
o pinigų vis tiek

nera
TELŠIAI. Pirmadienį nebedirbo 

rytmetinė “ M asčio" pamaina. Dar
bininkai jvykdė pažadą adminis
tracijai -jei nebus išmokėti atlygi
nimai, jie nedirbs. Atlyginimams, 
aišku, vadovai pinigų nerado,

darbininkų nestreikuoti nejtikino. 
Bendrovės juristė A. Opulskienė 
bandė žmonėms paaiškinti, jog jų 
veiksmai neteisėti, o kad kelis 
mėnesius negauna pinigų, esą dar 
nedidelė bėda, nes kai kuriose 
įmonėse algos neišmokamos pus
metį. Galbūt. Tačiau galima pasakyti 
ir kitaip, jog yra tokių įmonių, kurios 
bado dieta darbininkų nevargina. 
Galima paminėti "Masčiui" giminingą 
akcinę bendrovę "Utenos trikotažas", 
sugebėjusią išvengti žlugimo.

Siuvėjos "Mastyje" per mėnesj 
uždirba viso labo tik po 130-150 litų, 
ir tų pačių negauna jau kelis mėnesius. 
Lyg ir šventvagiška aiškinti, jog nėra 
blogai. Pagal įstatymą streikuotojai 
su administracija turi sudaryti bendrą 
taikinimo komisiją, kuri atsakymo 
ilgiausiai lauktų septynias dienas. Jei 
nepatenkinami reikalavimai, galima 
pradėti streiką. Darbininkai nenorėjo 
priklausyti šiai komisijai, bijodami, 
kad bus išmesti iš darbo. Kai kurie 
aiškino, jog jiems grasinama prievarta. 
Siūlyta j  komisiją įtraukti cecho 
viršininką bei technologes. Darbinin
kus tai lyg ir būtų patenkinę, bet jie nė 
nenorėjo girdėti savo viršininkės S. 
Pocienės raginimų dirbti, kol adminis
tracija priims vienokj ar kitokį spren
d im ą Žmonės pasiryžo būti solidarūs 
ir nenusileisti.

“ Masčio”  generalinis direktorius 
L. Barisauskas žurnalistams paaiš
kino, jog pinigų nėra. Bendrovė turi 
apie 14 milijonų litų skolos, neaišku, 
ar pavyks susimokėti už elektrą. Jei 
ne, tai ji bus atjungta, ir darbininkai 
apskritai liks be darbo.

pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu 
tampa miesto šiukšlynas. Čia, 
kasdien ieškodami maisto likučių, 
kapstosi po atliekas 25-30 vargšų. 
Ir ne visi jie mėlynais nuo alkoholio 
veidais. Ateina ieškoti išmetamų 
metalinių daiktų, butelių ir blaivūs 
senukai, vaikai.

Vienas iš vairuotojų, jau daugelj 
metų vežančių j sąvartyną šiukšles, 
pastebėjo, kad anksčiau Čia ieškoda
vo vertingesnių daiktų tik 2-3 
žmonės.

KU LTU RA

Nemokamas
kinas - bus!

PAKRUOJIS. Pakarojo kino teatre 
“Svaja”  nuo balandžio vieną kartą 
per m ėnesj bus nemokamai 
demonstruojamas Lietuvos kino 
studijos vaidybinis filmas. Balan
džio mėnesj jis bus rodomas antrąją 
Velykų dieną (balandžio 17 d.)

Kiekvieną sekmadienį 15 va
landą, pradedant balandžio 9 diena, 
bus rodomi animaciniai filmukai 
vaikams.

Taip pat nuo balandžio bus de
monstruojama per mėnesį dešimt 
penkiolika dieninių vaidybinių filmų 
seansų. Bilietai kainuos 50 proc. 
mažiau.

NEŽINOMYBES

HAIIIJCTNACIIA

Haliucinacija - (lot. Hallucinatio - 
kliedesys), suvokimo sutrikimas - be 
realaus dirgiklio tariamai juntami ne
sam i dalykai. Žmogus suvokia daik
tus, garsus, būtybes be išorinio po
veikio. Haliucinacija dažniausiai bū
na nemaloni, bauginanti, nes yra aki
vaizdi, įtikinama. Ji kylasutrikus cen
trinės nervų sistemos analizatorių 
veiklai- apsinuodijus alkoholiu irt. t.

Nenoriu perrašyti visos enciklo
pedijos, nes žmogui, kuris tokį reiš
kinį pergyveno, tai nepadės. Tai-

LABIRINTAI
syklė taisykle ir lieka - patikrinta ir 
pritaikyta mūsų gyvenimui, atspin
dinti tik mūsų laiką, protą, suvokimą 
tam tikromis sąlygomis ir aplinky
bėmis. O kas toliau? Kas ten, kur mū
sų dar nėra, ar jau nėra? Kas ten, kur 
mūsų protas per menkas, suvo
kimas -juokingas, o sąlygos ir aplin
kybės m um s net neįsivaizduo
jamos? Gal, pažvelgus "iš  kitos vei
drodžio pusės", pasirodys, kad mū
sų gyvenimas - haliucinacija, mūsų 
taisyklės - kliedesys, o suvokiami 
daiktai ir garsai - nerealūs?

Manau, jei žmonės būtų drąsesni 
ir  atviresni, galėtume surinkti ne 
vieną haliucinacijų aprašymų tomą. 
Aš kaip tik tokia, todėl, nebijodama 
skirtingų nuomonių, aprašysiu vieną 
iš jų.

Vejama jaunystės noro viską 
patirti, sužinoti, pergyventi išvykau į 
vieną Latvijos m iestą Viliojo mintis 
gyventi savarankiškai, toli nuo 
namų, tėvų ir kitaip, negu buvau 
įpratusi.

Nukelta j 4 p.

K IT I ĮVYKIAI

Elgetų daugėja

Turgaus kainos 
kovo 18 d.

Vis didesniam telšiškių būriui
KELME. A v is -120 Lt 
Veršelis -100-120 Lt

Paršelis - 90-120 Lt 
Triušis - 9 Lt 
Kviečiai (50 kg) -1 7  Lt 
Kvietrugiai (50 kg) - 16  Lt 
Rugiai (50 kg) -1 5  Lt 
Miežiai (50 kg) -1 6  Lt 
Miltų mišinys (50 kg) -13  Lt 
Daugiamečių žolių mišinys sėklai (1 
kg) - 4 Lt
Raudonųjų dobilų sėkla (1 kg) - 5 Lt 
Bulvės (50 kg) - 50 Lt 
Pašarinių runkelių sėkla (1 I) -5  Lt 
Sėmenys (1 kg) -1 ,0  Lt 
Pašariniai runkeliai (50 kg) - 12 Lt

Morkos (1 kg) -1,30 Lt 
Obuoliai (1 kg) -1,50-2 Lt 
Krienai -1  Lt
Rauginti agurkai (1 kg) - 3 Lt 
10 kiaušinių - 2,20-2,40 Lt 
Bananai (1 kg) - 3,80 Lt 
Apelsinai (1 kg) - 3,50 Lt 
Rauginti kopūstai (1 kg) -1,50 Lt 
Citrina - 0,70 Lt

P arengė  
Vida S IM O N A IT IE N Ė

įėjusią viltį visomis įmanomomis prie
monėmis imta gesinti tų pačių meių 
rudenį, į valdžią atėjus buvusiesiems. 
Naujos valdžios sąlygomis tęsti refor
mą jau buvo neįmanoma. Teko pasi
traukti. Tariamą reformą vykdė kiti 
žmonės. Naujieji ir dirbo prisilaikydami 
naujųjų jstatymų. Seimas naujais savo 
nutarimais sustabdė žemės grąžinimą 
jos buvusiems savininkams. Buvo 
sudarytos ir išplėstos pilkosios ir 
žaliosios zonos. Šiam reikalui priimta 
daugybė naujų įstatymų ir nutarimų, 
kurie sumaišė šį procesą ir sudarė 
galimybes vietiniams įstatymų vykdy
tojams elgtis savo nuožiūrą ignoruo
jant bet kokius įstatymus.

Kam žemė buvo grąžinta, iš to Ir 
atimta Prasidėjo viduramžiškos rėžių 
sistemos įvedinėjimas dvidešimtojo 
amžiaus pabaigos technikos sąly
gomis. Stebėjau, kaip viena moterėlė, 
praėjusį pavasarį ruošdamasi sėja
mąja sėti cukrinius runkelius, keikė 
šitą mūsų matininkų 5 m pločio “ že
mėtvarkos šedevrą" ir svarstė: jei 
cukrinių runkelių sėjamoji būtų 8 vagų 
pločio, užtektų vieną kartą jai prava
žiuoti. O dabar, kai sėjamoji -1 2  va
gų pločio, 4 vagas teks kaimyno dar
že apsėti. Arba visas 8 rankomis nu
barstyti.

O galų gale, kas iš tų cukrinių, jei 
dar už pernykštį derlių niekas pinigų 
nemoka? Kas iš tos karvės, jei pienas 
už mineralinį vandenį pigesnis? Kas 
iš tos kiaulės, jei, pardavęs ir tik už 
pusmečio gavęs pinigus, už juos tik 
paršelj benuperki. Želia balandos 
rėžius skiriančiose ežiose, želia ir 
pačiuose rėžiuose. Jau nebe piktžo
lėmis, o krūmais baigia apaugti ben
drovių ir besikuriančių ūkininkų laukai. 
Su apmaudu žiūri senesni mano kai
mo žmonės į piktžolėtus, krūmais 
užslinkusius laukus, kurių
viduryje, Ventos pakrantėje, - priglu
dusios per šimtmečius išlikusios kapi
naitės. Jose ilsisi paskutiniojo Lietu
voje siautėjusio maro, nusinešusio ir 
to kaimo daugelio žmonių gyvybes, 
palaikai. Jiems čia atsigulus, daugelj 
metų laukuose vešėjo piktžolės ir 
krūmai.

Kiek metų komunistinio maro pris
lėgtiems žmonėms Lietuvos laukuose 
dar augs vien tik usnys ir alksniai?

A lgirdo Š V O B O S  nuotr.

ūkininkų j gyvenimą kibo gana 
sėkmingai. Be abejonės, viską lėmė 
darbštumas, sumanumas. Daugelis 
buvo jauni, baigę žemės ūkio mokslus. 
Taigi, nežiūrint 1992 m. vasarossaus- 
rų, ne vienas iš tos vasaros derliaus 
įsigijo traktorius, pirmuosius padar
gus, vai kas ir apie statybas ėmė 
galvoti. Tais metais buvusio MicaiČių 
kolūkio ūkininkai nusipirko net 11 
traktorių. Tuo tarpu bendrovės - nė 
vieno.

Nežiūrint visų nesklandumų, re
forma vyko ir ją būtų buvę galima 
tęsti, jei ne kairiųjų pergalė 1992 m. 
Seimo rinkimuose. Laimėjus kairie
siems, viskas apvirto aukštyn kojomis.

Kitaip klostėsi bendrovių likimas. 
Vos sukurtos, jos buvo pasmerktos 
pražūčiai. Nes čia įvyko dar vienas Ir, 
ko gero, paskutinis atsisijojimas. 
Darbščiausieji išėjo ūkininkauti. Na, 
o  beviltiškiausieji liko savo ir visų 
pensininkų turto šeimininkais. Jis tirpo 
ne dienomis, o valandomis. Jau buvo 
nebekombinuojama, nebegrobsto- 
ma, kaip buvo įprasta sakyti, o plėšte 
plėšiama, kartais imituojant nežinia 
iš kur atklydusių plėšikų metodus. 
Kartą rytą atėjusi į darbą Ketūnų 
bendrovės kasininkė pamatė išlaužtas 
bendrovės kasos duris, sulaužytą 
seifą, iš kurio buvo išnešta 200tūkst. 
talonų. Tik viena keista aplinkybė: 
kaip iš nežinia kur atvykę vagys galėjo 
tamsoje atpažinti netikrus 5 dolerius, 
kuriuos ir paliko seife? Nuolat trūkinė
davo ir kitų bendrovių sandėlių spy
nos. Žmonės spėliojo, kas tai darė, 
bet nė vienas neįtarė nei G. Vag
noriaus, nei V. Landsbergio, labiausiai 
kaltinamų už žemės ūkto nusiaubimą 
Pasitaikė atvejų, kai vieną kitą ir policijai 
pasisekė pagauti. Tai dažniausiai buvo 
komunistine dvasia auklėti mamyčių 
sūneliai, veikę su jų, "gerųjų", žinia.

Jeigu ūkininkai, pliki Ir basi, tarsi 
kokie padegėliai paleisti vidury lauko, 
tik per vienerius metus sugebėjo šj tą 
įsigyti, o per keletą metų, net gyvenimui 
virstant aukštyn kojomis, ir šiek tiek 
prasigyventi, Ketūnų bendrovė, 1992 
metų pradžioje, turėjusi beveik 400 
karvių, puikiai įrengtas su gerai vei
kiančia drėkinimo sistema ganyklas, 
tiek nusistekeno, kad po trijų metų 
vos 70 karvių beturėjo., Kur dingo 
300 karvių, jeigu nė vienos nė vienam 
pensininkui negrąžino?

Dar 1992 metais Žmonėse blykste-

KAS GRIOVĖ 
IR TEBEGRIAUNA KAIMĄ?

P etras  K U D R IC K IS  
Pabaig a. P rad žia  N r. 32

Teigiama, kad šioje reformoje 
prievarta nebuvo primesta jokia 
ūkininkavimo forma. Ją buvo galima 
laisvai rinktis. Nori kurti individualų 
ūkį - imk žemę (pagal jos plotą), 
kolūkinį turtą ir ūkininkauk. Jei nenori, 
savo turto dalį (pajų) gali jnešti į 
bendrovę. Jei nepatiko bendrovėje ir 
nori iš jos išeiti, gali savo turto dalj 
pinigais ar natūra pasiimti. Tokia 
pasirinkimo galimybė, laimėjus Seimo 
rinkimus komunistinei daugumai, 
buvo panaikinta.

Ruošdamas žemės ūkio reformos 
įstatymą, Seimas padarė ir keletą 
esminių klaidų, kuriomis vėliau 
pasinaudojo naujoji Seimo dauguma 
Tai visų pirma laikinųjų žaliųjų zonų 
prie gyvenviečių ir pilkųjų zonų prie 
gamybinių centrų sukūrimas, ką vėliau 
amžinoji valdžia pavertė amžinu 
'dalyku, užkirsdama kelią beveik dviem 
trečdaliams savininkų žemei 
susigrąžinti ir labai susmulkindama 
ta ip  vad inam ų jų  ža lių jų  zonų

žemėvaldas net pačios primytviausios 
žemdirbystės sąlygomis.

Prisiminkime tarpukario Lietuvos 
žemės reformos metodus ir tikslus, 
kurių pagrindinis buvo likviduoti rėžius 
ir  sukurti normalias našias žemė
valdas.

Šiuo metu, kaip žinia, 400 tūkst. 
Lietuvoje esančių 2-3 ha sklypelių 
savininkų jau turi per 2 mln. žemės 
rėželių. Ir kas begali sugalvoti kvailesnę 
reformą dvidešimtojo amžiaus pabai
gos technikos sąlygomis?

Antroji klaida, įnešusi daug painia
vos grąžinant žemę, buvo įsisiūbavus 
žemės reformai priimtoji Žemės refor
mos įstatymo pataisa, leidžianti žemę 
susigrąžinti ir vaikaičiams. Dėl to  
šiandien vidutinis ūkininko žemės 
sklypo dydis sudaro tik 8,5 ha.

Seimo agrarinio komiteto pirm in
inko M. Pronckaus teiginį, kad, norint 
grąžinti žmonėms žemę, Lietuvos 
teritoriją tektų padidinti 2 mln. ha, 
drąsiai būtų galima vadinti nusikal- 
bėjimu, jei, žinoma, šis taip kalbantis 
žmogus, atstovaujantis tam tikros

grupės interesams, neturėtų savo 
tikslų.

Vykdant buvusio MicaiČių kolūkio 
žemės reformą pagal esančią Žemę 
ir jos  poreikio balansą, nežiūrint to, 
kad ūkis priemiestinis ir tirštai apgy
vendintas, buvo galima visus Šio 
buvusio kolūkio gyventojus aprūpinti 
žeme bei ekvivalentine natūra (kai 
turėta savininko žemė kitoje vietoje 
perkeliama j savininko gyvenamąją 
vietą) ir net aprūpinti žeme po 2-3 ha 
visus 100 bežemių MicaiČių gyventojų. 
Galbūt kitose apylinkėse būtų ir kitaip. 
Tačiau Micaičiuose, kur būta daug 
stambių dvarų, o jų savininkai po 
represavimo ar emigracijos J Lietuvą 
nebegrįžo, į savo nuosavybę daug 
kas nebepretenduoja. Be to, buvo 
nemaža paveldėtojų, kurie gyveno 
kitur, ir Žemę, turėtą Micaičiuose, 
bevelijo ekvivalentine natūra susigrą
žinti kitur. Dar kiti pageidavo kompen
sacijos. Taigi esant tokioms sąlygoms 
žemė be jokių apribojimų buvo grąži
nama.

Buvo galimybė Žmonėms, norin
tiems ūkininkauti, suformuoti kuo pa
togesnius sklypus. Sakysime, vyras 
paveldėjo vieną žemės gabalėlį iš 
tėvo kitą - iš motinos. Žmona - taip 
pat. Žodžiu, šeima paveldėjo 4 žemės 
sklypus skirtingose vietovėse. Kadan
gi buvo neužimtų žemės plotų, sten
gėmės, kiek tai įmanomą “sutraukti" 
tą išmėtytą nuosavybę į vieną vietą.

Žinomą to padaryti, netaikant ekvi
valentinės natūros principo, nebuvo 
įmanoma Kai kam atiteko ir geresnės 
žemės sklypas. Bet, pasitelkiant ekvi
valento apskaičiavimus, į tai atsi
žvelgiama. Yra tam tikri plotų aps
kaičiavimo metodai, ką sugebėjo 
padaryti ir tarpukario matininkai. Tai 
negalėjo nesukelti įtampos, juo labiau 
kad ta įtampa "iš  viršaus” buvo pa- 
kurstoma Net nustebau, kai iš rajono 
žemės ūkio specialistų sužinojau, jog 
ją palaiko ir Micaičiuose gyvenantys 
rajono tarybos žmonės.

Kita ne mažesnė įtampos priežastis 
- pavydas Juk daugelis pradedančiųjų

AUŠROS ALĖJA



NUSISYPSOK, ŽMOGAU * NUSISYPSOK, ŽMOGAU * NUSISYPSOK, ŽMOGAU
- Jūs giriatės ištraukęs mano 

piniginę. Tai anekdotas ar tiesa?
-Švenčiausia tiesa.
- Tada grąžinkite pinigus.
- Va, čia tai jau anekdotas.

drabužius plauna.
- O ką žmona veikia?
- Nieko. Guli suparalyžuota.

• Danties ištraukti. Sudie...

- Baisu žiūrėti I Rimą. I žmogų 
ieni kanepanašus. Sulysęs, vieni kauleliai, 

akys jdubusios. Gaila jo, bet kartu ir 
pikta. Žmonos pastumdėliu tapo, 
vyrams gėdą daro. Ankstyvą rytą 
gastronomą visas parduotuves, turgų 
pirmasis aplaksto. Grįžęs namo, vos 
bep av ilkdam as ko jas, puo la  
kambarius tvarkyli, valgj gamina, net

* Jūs patyręs žmogus, pasakykite, 
kas gi yra meilė?

- Meilė, mano giliu įsitikinimu, 
kažkas panašaus j vokiškuosius klijus 
"M oment” .

- Vakar, grįžtant iš repeticijos, mane 
sustabdė vyriškis ir pareikalavo: 
"Duokš, gražuole, pinigus arba".’.. 

-O  ką Jūs j tai?

- Girdėjau, mirė jūsų pusbrolis. 
Priimkite mano nuoširdžią užuojautą.

- Mirė vargšas. O koks buvo 
žmogus. Tykus, nuolaidus, romumo 
Įsikūnijimas. Toks jis išliko ir po mirties, 
kad Jūs būtumėte matę, kaip jis ramiai' 
gulėjo karste. Didžiuojuosi juo.

Jo n as  B U R K A U S K A S

- Pasirinkau "arba” .

• Ovidijus mirė nuo 
išgąsčio, girdėjai?

- Kaip tai nuo išgąsčio?
- Priėjo buvusi žmona 

ir sako: “Žinai, Ovidijau, 
nutariau grįžti pas tave” .

Ovidijus keberiokšt iš 
padų - ir nebėr žmogaus.

Nupirko žm ogus avj ir giria:
- Kokia tu liekna ir grakšti.
- Tu būsi dar lieknesnis ir 

grakštesnis, kai vėl sumažins Žemės 
ūkio produktų supirkimo kainas, - 
atšauna avis.

Nusileidžia ateiviai iš kosmoso j 
žmogaus daržą ir šlamščia cukrinius 
runkelius.

-Sausiu! - šaukia žmogus.
Ateiviai nė nemirkteli.
- Šunj paleisiu. - gąsdina toliau.
Jokios reakcijos.
- Žmoną pakviesiu, - mėgina 

žmogus paskutinj šansą.
-Ne, ne) -suspiegiaateiviaiirkaip 

žiogai sušoka į savo lėkštę.

Jeigu žmogus, atsidūręs pačiame
gyvenimo dugne, staiga išgirsta 

ačiobeldimą iš apačios, gal jam nuo to  ir 
nepasidaro lengviau gyventi, bet 
linksmiau - tikrai. V. V.

n tr *

Silpni protai visada ir viską mato 
pro juodus akinius.

*  * *
Kai apie moterį nebeljeiuvaujama, 

vadinasi, ji paseno. Tada liežuvauja

M ano b ro lis  
patvaresnis už arklj. Jis 
tris kilometrus atbėgo, o  
arklys - ne.

- Kas jam atsitiko?
- Brolis ii buvo prie 

medžio pririšęs.

A m azonės pag avo  sa lo je  
pasiklydusį jūreivį ir nutarė, kad viena 
k ita i nepavydu liau tų , a tk lydė l] 
nužudyti. Jam buvo leista pasakyti 
paskutinį žodį. Tas ir sako:

- Tegul mane nužudo pati 
negražiausia moteris.

Ir išliko gyvas.

Dainiui penkeri metai,
- Ar pilve tamsu?
-Tamsu,
- O kai išsižioji, ar pašviesėja?

— G r e i tu o ju  sk a ity m o  m eto d u  
j ū s ų  ro m a n ą  įv e ik ia u  p e r  d v i m i
n u te s  t r is d e š im t  s e k u n d ž ių .

- Sudie, mažiuk, tik 
riausiai daugiau nebe
pasimatysime. Auk di
delis, gerai mokykis. Klau
syk mamytės. Atneškite 
gėlių ant mano kapo.

-O  kurtu išeini, tėtuk?

-Žinai, ponečka, Albertui polipus 
išrovė.

- Kaip gaila, jis taip norėjo vaikų.,

- Kodėl tapytojas visada pasirašo 
po savo paveiksiu?

- Kad žmonės žinotų, kur paveikslo 
viršus, o kur apačia.

© TAIKINYS

Antradienis, kovo 28 d.
LTV
19.40 val.
"Kas geresnio, premjere?”
Po mėnesio pertraukos, paskutinj 

kovo antradienj, LTV vėl rodys laidą 
"Kas geresnio, premjere?" Joje bus 
aptariami rinkimų rezultatai, atsakoma 
į žiūrovų klausimus.

21.05 vai.
“Ucas"
1989-ųjų rudens diena. Vienoje 

Niujorko meno dirbinių galerijoje sus
kamba telefonas. Galerijos savininkas 
Marius Fischeris pakelia ragelj. I i  
Prabos skambina jo pažįstamas dak
taras Vaclovas Orlikas. Jis praneša, 
kad jų bendras draugas kolekcio
nierius baronas Kasparas Joachimas 
fon Ucas sunkiai serga Galbūt dabar 
jis pagaliau sutiks parduoti savo 
unikalią porceliano figūrėlių kolekciją 
M. Fischeris skuba j Čekoslovakiją, 
bet pavėluoja - K. Ucas miręs, o ko
lekcija dingusi. M. Fischeris bando 
išsklaidyti paslapties miglą gaubian
čią šj žm ogų ir jo  aistrą. Rež. G. Slui- 
zeris. Vaidina A. Manuelis-Stahlis, B. 
Fickar, P. Riegertas, P. Scofieldas. 
1992 m.

TELE 3
17.00 val.
"Kelionė I laiko centrą"
Žiūrovas turės progos drauge su 

nepaprastu Išradėju leistis j kelionę 
po laiko platybes, apsilankyti ateityje 
ir praeityje, padaryti nemažai atrad
imų... Rež. D. L. Hewitt. Vaidina Š. 
Brady, G. Perreau, A  Eisley ir kt.

21.30 val.
“Svetimas"
Nacių nusikaltėlis apsigyvena 

viename  koledžo miestelyje, dirba 
profesoriumi ir ketina vesti. Tačiau | 
miestelj atvyksta vyriausybės agent
a s . . Rež. O. Wellesas. Vaidina O. 
Weíesas, L  Young, E. G. Robinsonas

Trečiadienis, kovo 29 d.
LTV
18.10 val.
Programa valkams
Joje - filmukai iš serijos “ Senoji 

animacija"; “ Pilkakaklė" Ir "Apipe
šiotas žvirblis".

19.15 val.
“Sodų kraitė”
* Kas yra humusas ir kur jo gauti.
* Sode galima auginti ne tik vištas, 

bet Ir... sliekus?
*  Kaip teisingai pasodinti medelj.
*  Pagalba iš po žiemos miego 

bundančiam sodui.
*  Svogūnus pirkti ar užsiauginti iš 

mažų juodų sėklyčių?
Vedėjas V. Košinskas, režisierė 

N. Baronienė.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
A n tradien is , kovo 2 8  d. 
L IE TU V O S  TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 

22.40 TV anonsas. 8.35 Sveika, 
Prancūzija 16.55 Programa. 
17.00 Beprotiškoji loterija. 17.45 
Dok. f. "Regėjimai". 18.00 Žinios. 
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Laida lenkų kalba.
19.30 Nėra to blogo, kas neišeitų 
j gera. 19.40 Kas geresnio, 
premjere? 20.30 Panorama. 21.05 
P. “ Ucas” . 22.45 “ Kristoforo'' 
premijų {teikimas geriausiems 
šalies teatro menininkams. 23.25 
Vakaro žinios. 23.40 Olimpinis 
futbolo atrankos turnyras. Lietuva- 
Kroatija.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 671 d. 9.30 TV serialas 
“ Džonas Rosas". 10 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Naktiniai pasivaikščiojimai. 12.00 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas “Kraujo broliai” . 
13.25 Muzika 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Keliautojų akimis. 16.00 
Pasaulio sportas. 16.30 
Naujienos. Nuomonės. 17.00 
Vaidybinis filmas. 17.30 (Filmo 
pertraukoje) 100%. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 100%. 19.30 TV 
serialas “ Santa Barbara". 672 d.
20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas “ Svetimas” . 23.05 Žinios.
23.20 Muzika. 00.15 Pabaiga.

20.30 Panorama. 21.05 Europos 
futbolo čempionatas. Lietuva- 
Kroatija 22.45 Atvirumo valanda 
23.35 Vakaro žinios.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 672 d. 9.30 Vaidybinis 
filmas "Westgate" (II, 6 d. 10.30 
Vaidybinis filmas "Svetimas” . 
12.05 Anglų kalbos pamokėlė. 
12.10 Vaidybinis filmas. 13.30 
Muzika. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Keliautojo akimis. 16.30 
įdomūs žmonės. 17.00 Vaidybinis 
filmas. "Kur dingo visi žmonės?".
17.30 (Filmo pertraukoje) 100%. 
18.55 Animacinis filmas. 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 100%. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 673 
d. 20.30Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 
21.20 Muzika. 21.30 TV serialas 
“ Kobra". 5 d. 22.20 Vaidy6inis 
filmas “ Privataus verslininko 
tragedija". 23.50 Žinios. 00.05 
Pabaiga.

B A LTIJO S  TV  IR Š IA U LIŲ  VT

A n trad ien is , kovo 2 8  d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35; 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 8.30; 20.30 “ Nakties 
riba”. 19.00; 2200 “Pirk, parduok, 
in fo rm uok” . Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 
“Sodžius". 20.00 "Prospektas” . 
21.00 Baltijos naujienos. 22.30 
Sankryža. 22.40 F. "Pelenė".

T reč iad ien is , kovo 2 9  d. 
L IE TU V O S  TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 

2240 TV anonsas. 8.35 Mokomoji 
anglų k. programa vaikams. 17.00 
Programa, 17.05 Būtovės 
slėpiniai. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 
19.05 Krikščionio žodis. 19.15 
Sodų kraitė. 19.35 Partijų studija.

T re č ia d ie n is , kovo 29 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35; 21.05 "T a ip  sukasi 
pasaulis". 8.30; 20.30 "Nakties 
ribd". 19.00; 2200 “Pirk, parduok, 
in fo rm uok” . Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. v 19.35 
Teležaidimas vaikams "Žvejys". 
20.00 "Mudu abudu ir kt.”  22.30 
"P e lenė". 0.10 Krepšinis. 
"Lavera"-"Žalgiris"

- Kas, jūsų nuomone, pavaduo ta  
šiame paveiksle - saulėtekis at 
saulęlydis?

- Žinoma, saulėlydis.
- Iš ko  sprendžiate?
- Aš gerai pažįstu šj dailininką ir 

žinau, jo g  jis  keliasi apypiete.

Alkanas daugvalgo, nelaimingas 
daug kalba.

Kai vienos avies vilną kerpa, kilos 
uodega virpa.

Parinko 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTE

HALIUCINACIJA
Atkelta iš 3 p.

Darbas buvo sunkus, pavojingas, 
bet pelningas ir pilnas romantikos. 
Tik įsivaizduokite - kybai nenusako
mame aukštyje lyg voras ir tarsi ap- 
renginėji vamzdžius, kad jie nesušaltų. 
O vakarai - tai tikras pasinėrimas j 
patį gyvenim o sūkurį: draugystė, 
meilė, klaidos, atradimai ir praradimai. 
Vieną tok j vakarą, ieškodama 
“stebuklingojo vandens” pojū
čiams pagilinti, užėjau pas čigoną. 
Šis ieškančiųjų visada laukdavo ir 
net duodavo paragauti savo produk
cijos. Gurkštelėjau gurkšnelį, kitą, 
trečią... Pasidarė bloga. Išbėgau 
laukan, ir prieš mano akis atsivėrė 
vaizdas, toks ryškus ir aiškus, kad 
jokių abejonių nekėlė. Aplink - kapai, 
o žmonių kaulai guli ant sukastų 
kauburėlių. Norėjau bėgti, bet ne iš 
karto pasisekė tai padaryti. Kojos 
buvo sustingusios iš baimes, širdis 
daužėsi, ašaros tekėjo upeliais. Galų 
gale jstengiau bėgti ir mąstyti: "Kas 
gi Čia dedasi? Vadinasi, aš patekau j 
kitą pasaulj? Gal jau numiriau, ir šitos 
kapinės niekada nesibaigs?" Laimė, 
pamačiau, kad jos baigiasi. Kiek toliau 
stovėjo penkiaaukštis namas, kai 
kuriuose languose degė šviesa. 
Bebėgdama keletą kartų pargriuvau. 
Žemė buvo šlapia, šalta, o tie kaulai 
visur baltuodami tiesiog kėlė siaubą. 
Pagalvojau, kad reikia prisiversti ir 
vieną iš jų pasiimti, kad žmonės 
manimi patikėtų. Stvėriau arčiausiai 
gulintj ir pasileidau net nežiūrėdama, 
ką turiu, neatsigręždama atgal, lyg 
kažkas, kurio šlaunikauij ar blauz
dikaulį nešuosi, pultų vytis. įbėgusi į 
pirmą pasitaikiusią laiptinę ėmiau 
belstis j visas duris, nežmoniškai 
šaukdama ir prašydama įleisti. Atsivėrė 
tik vienos penktajame aukšte, kai aš 
jau ir nebesitikėjau. Nepažįstamas 
vyras žiūrėjo j mane nustebęs ir net 
nepajutau, kaip verkdama ir m ikčio
dama pralemenau:

- Aš atėjau iš kapinių...
Mano žodžiai tik dar labiau jj 

nustebino:

- Kokių kapinių? Čia niekur nėra 
jokių kapinių.

Pasijutau dar labiau sugniuždyta 
savo beviltiškos padėties, kažko 
nepaprasto, nenusakomo, nesuvo
kiamo. Kaulo rankoje nebebuvo, dra
bužiai šlapi, apkibę purvu, kojinės 
suplyšusios. Supratusi, kaip juokingai 
atrodau, pratrukau tokia keista 
nežemiška rauda, tarsi ne aš pati, o 
kažkas kitas, didelis ir paslaptingas, 
manyje verktų.

- Užeikite, nusiraminkite, jūs čia 
saugi. Tiesa, gali grjžti žm ona iš 
komandiruotės, bet, manau, supras... 
- kalbėjo vyriškis, tarsi žmonos akimis 
įve rtindam as padėtj. - G alite 
nusiprausti, prigulti, aš tuoj atnešiu 
arbatos. Jūs man netrukdysite, aš 
būsiu gretimame kambaryje.

Kai gėriau arbatą dar tebedrebėjau 
Iš baimės, o m ano dantys barškėjo j 
puodelio kraštą lyg atsakydami j visus 
klausimus. Šeimininkas nieko nek
laus ė, išgėrė arbatą ir išėjo į kitą 
kambarį. Man buvo gėda, ir aš truputį 
nusiraminau, nes niekas manęs 
nemato, nes nereikės pasakoti ir 
aiškinti, tarsi pergyventi viską iš naujo. 
Prasėdėjau iki ryto, akių nesumer
kdama, kad neprisisapnuotų tas 
baisus košmaras. Žmogus už durų 
taip pat nemiegojo, bet leido man 
pabūti pačiai su savimi ir nusiraminti. 
Vos prašvitus padėkojau, atsisvei
kinau ir daugiau jo  nebemačiau.

Praėjo dvylika metų, bet iki šiol 
esu jam dėkinga už paliktą vilti ir 
pasitikėjimą žmonėmis. Kad ir kaip 
kartais būna sunku, patirtis sako: 
"Belskis - ir durys atsidarys’'. Gal ne 
pirmosios, antrosios, gal tik penkiolik
tosios, bet ten, kur tave jleis, nebūsi 
išjuoktas a r’ ne taip suprastas. Ten 
nereikės žodžių, pasiaiškinimų, netgi 
padėkos.

šio rašinio autorės pavardė 
redakcijai yra žinoma, tačiau, 
būdama šiaulietė, dviejų vaikų 
mama Ir gražaus vyro Žmona, 
nenorėtų būti nesuprasta dėl savo 
unikalių asmeninių “sugebėjimų”.
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