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A. ŠPOKAS IŠTEIS INTA S. REPORTAŽAS IŠ Š IA U LIŲ
RAJONO APYLINKES TEISM O

LeonIJa M A LA K A U S K IE N Ė
Aukštelkės pensionato direktoriaus 

A. špoko  teismas vyko teisėjos R. 
Bartašienės kabinete. Be tiesioginių 
proceso dalyvių, jj stebėjo "Aušros 
alėjos" ir "Laiko" žurnalistai.

Baudžiamąją bylą 1994 metų 
sausio 14 d. iškėlė Šiaulių rajono 
policijos komisariatas, sausio 18 d. ji 
buvo perduota Šiaulių rajono 
prokuratūrai. Aukštelkės pensionato

S A U G I D E G U S T A C IJ A .
Pirm ad ien j A. Brazausko 
vadovaujama valstybinė delegacija 
atvyko j Kišiniovą. Prie lėktuvo trapo 
Lietuvos vadovą pasitiko Moldovos 
R espub likos prezidentas M. 
Sneguras. Čia A. Brazauskas, be 
tradicinės duonos su druska, dar 
buvo pavaišintas ir raudonu vynu 
(moldavų paprotys.)

Vakare ofic ia li mūsų šalies 
delegacija išvyko j Crikovos kaimą, 
kur yra garsieji vyno ir šampano 

^  saugyklų rūsiai. Bet j ekskursiją po 
kom bi natą "Crikova", kur vyko vynų 
degustav im as, M oldovos
protokolinės tarnybos griežtai atsisakė 
pakviesti L ietuvos žurnalistus, 
lydėjusius Prezidentą A. Brazauską. 
Kaip buvo neoficialiai paaiškinta, 
neseniai; "Crikova" rūsiuose buvo 
vaišinami oficialūs Rumunijos svečiai, 
ir žurnalistai padarė "netinkamų” 
nuotraukų, kurios atsidūrė spaudoje, 
š j kartą M oldovos pareigūnai 
nusprendė apsaugoti ir svečius, ir 
savo vadovus nuo žurnalistų dėmesio 
ir galimo “ kompromato".

ŠA LTA S DU ŠA S. Frakcijos 
seniūnas G. Kirkilas savivaldybių 
rinkimus pavadino šaltu dušu. Dabar, 
jo  nuomone, reikėtų labiau susitelkti 
ir reaguoti j kritiką. Anot jo, viena 
svarbesniųjų pralaimėjimo priežasčių 
- spaudos kritika. Išgirdęs kolegų 
replikas, esą pakenkė ir Vyriausybės 
politikai, G. Kirkilas atsakė, kad jis "j 
Vyriausybę nežiūri kaip j moterj".

Partijos bičiulio laišką kolegoms 
perskaitė M. Stakvilevičius. Jis 
perdavė siūlymą sušaukti neeilinj 
partijos suvažiavim ą. Anot M. 
Stakvilevičiaus, suvažiavimo metu 
būtų galima išsiaiškinti, kuriuo 
sluoksniu remiamasi. "Jeigu patys 
neapsisprendžiame, reikia leisti kurtis 
kairiosioms pajėgoms",- pabrėžė 
Seimo narys. '

P A B Ė G Ė L IA I. Panerių 
geležhkefio stotyje šeštadienį sulaikyti 
du beginkliai Rusijos Baltijos karo 
laivyno pėstininkai, pabėgę iš savo 
dalinio, esančio kaimynystėje, 
Ka lin ingrado srityje. 18-mečiai

direkotrius Albertas Špokas pagal 
LR BK 178 str. 2 dalį apkaltintas 
pareiginių jgaliojlmų viršijimu: konflikto 
su pensionato gyventoju Sauliumi 
Aliubavičiumi metu pavartojęs fizinj 
smurtą, jis lengvai sužalojo šio kūną, 
nesukėlęs sveikatos sutrikimo.

Aptarusi parengtinio tardymo 
veiksmų medžiagą (kaltinamojo, 
nukentėjusiojo, liudininkų parodymus, 
akistatų, parodymų tikrinimo vietoje

Aleksandras Vaselkovas iš Kazanės 
ir Ruslanas Kurdiukovas iš Kemerovo 
s rities  pas itraukė iš da lin io , 
nenorėdami kariauti Čečėnijoje.

Abu kariuomenėje pradėjo tarnauti 
pernai rudenj. Sausj kai kurie jų dalinio 
kariai buvo išvežti kariauti j Čečėniją, 
o šiomis dienomis ruoštasi ten vežti 
ir naujus kareivius.

S u la iky tie ji bėg lia i jte ikė 
pareiškimus Lietuvos Seimui ir 
Vyriausybei, kuriuose nesutinka su 
karo veiksmais prieš Čečėniją ir prašo 
politinio prieglobsčio Lietuvoje.

Bėglius dar šeštadienį ketinta 
atiduoti rusų karinei sargybai, kurios 
laukta atvykstant iš Kaliningrado. 
Tačiau Seimo nariai - krikdemas 
Ignacas Uždavinys ir parlamentinių 
ryšių su Čečėnija grupės pirmininkas 
A lg irdas  E ndriuka itis  griežtai 
užprotestavo ir išreikalavo laikinai 
priglausti bėglius Vilniaus paskirstymo 
punkte.

A. Endriukaitis interviu BNS sutiko, 
kad, Lietuvoje nesant pabėgėlių 
statuso jstatymo, nėra juridinių 
galimybių palikti bėgfius šalyje. Tačiau, 
pasak jo, Lietuvos vadlžios pareigūnai 
turėtų jausti moralinę pareigą užstoti 
nepanorusius kariauti rusų kareivius 
nuo persekiojimo.

Šiuo metu du Rusijos dezertyrai 
gavo laikiną prieglobstį Vilniaus 
paskirstymo punkte, kol parlamentarai 
spręs tolesnį jų likimą.

L A B D A R O S  F O N D A S , 
įsteigtas labdaros fondas "Pagalba 
Čečėnijos vaikams". Šj fondą 1995 
m. kovo 24 d. jsteigė Seimo nariai 
Algirdas Endriukaitis, Romualdas 
Ozolas, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, 
gydytoja Ramunė Trakymienė, 
pianistė Elena Žaidienė, medicinos 
prof. Algimantas Marcinkevičius ir 
vaikų gydytojas med. prof. Petras 
Kaltenis. Fondo tikslas - teikti 
m aterialinę ir k itokią pagalbą 
nukentėjusiems nuo karo našlaičiams 
ir kitiems tėvų netekusiems Čečėnijos 
vaikams. Fondo prezidentas - Algirdas 
Endriukaitis.

P a re n g ė P . K.

rezulta tus, te ism o  m edic inos 
ekspretizės išvadas), valstybės 
kaltintoja prokurorė D. Burbulienė, 
atsižvelgdama j 1994 m. padarytus 
baudžiamojo kodekso pakeitimus, 
kaltinimą iš LR BK 178 str. 2 d. 
perkvalifikavo j 287 str. Kaltinimo 
esmė dėl to nepakito: A. Špokas 
kaltinamas, tyčiniais veiksmais viršijęs 
pareiginius jgaliojimus ir padaręs žalą 
piliečio S. Aliubavičiaus teisėms bei 
teisėtiems interesams.

Teisminio tardymo metu buvo 
stengiamasi išsiaiškinti konflikto tarp 
pensionato gyventojo ir direktoriaus 
pobūdį ir aplinkybes - pats konflikto 
faktas ir jo  rezultatai (lengvas S. 
Aliubavičiaus kūno sužalojimas) 
niekam nekėlė abejonių.

P irm asis buvo apklaustas 
nukentėjusysis. 1994 metų sausio 
11 rytą, iš valgyklos nešdamas 
stiklainyje su dangteliu arbatą, o 
rankose - duoną, sviestą ir sūrj, 
susitiko direktorių. Direktorius 
pareikalavo grįžti j valgyklą ir ten 
pavalgyti, nes įtarė, kad maistas 
nešamas kambario draugui S. 
Bagočiui, kuris buvo pareiškęs norą 
imti valdiškus maistpinigius ir maitintis 
pats. Direktorius jam jspyręs "j 
subinę", o paskui pirštinėta ranka 
smogęs j smakrą taip, kad jis "kaip 
lenta, kaip šluota”  nuvirtęs ir 
susitrenkęs galvą.

A. Špokas pąpasakojo, kad sausio 
11 rytą j darbą atėjo blogai 
jausdam as is  (buvo žem as 
kraujospūdis), beto, tądien privalėjo 
dalyvauti teismo posėdyje kaip 
nukentėjęs nuo kito gyventojo 
M eč is lovo  F ilipav ič iaus. S. 
Aliubavičius ne tik nepaklusęs jo 
reikalavimui, bet, garsiai plūsdamasis, 
pasidėjęs maistą ant laiptelių ir kibęs

Pirmadienj j Šiaulius atvyko 
Pasaulio banko, BUS fondo, Šiaurės 
šalių Investicijų fondo atstovų 
delegacija. Ji mieste viešės visą 
savaitę. Jau įvyko susitikimai miesto 
savivaldybėje, UAB "Šiaulių van
denys". Buvo tartasi dėl 30-40 mln. 
Lt paramos Aukštrakių biologinių 
nuotėkų valymo įrenginių statybai. 
Jei studijų projektas bus jvertintas 
teigiamai, tikimasi, kad Pasaulio 
bankas suteiks grąžintiną kreditą, o 
BITS ir Šiaurės šalių investicijų fondai 
-  galbūt neatlyginamą paramą šiuo 
metu vienam iš svarbiausių miesto 
ekologinių objektų statyti.

*  *  *

Paskutiniajame miesto valdybos 
posėdyje nuspręsta 1-osios, 2-osios,
3-osios, 4-osios ir 6-osios namų eksp
loatavimo bendrovių direktorius 
įpareigoti, pasibaigus 1994-1995 metų 
šildymo sezonui, šiuo metu aptarn
aujamas gyvenamųjų namų šildymo 
ir karšto vandens sistemas, šilumos 
mazgus ir karšto vandens paruošimo 
įrenginius perduoti aptarnauti Lietuvos 
valstybinės energetikos sistemos 
Šiaulių šilumos tinklų jmonei.

į atlapus. Gindamasis, stengdamasis 
ištrūkti, A. špokas pastūmęs jj nuo 
savęs keliu j užpakalį, bet S. 
Aliubavičius dėl to pusiausvyros 
nepraradęs, vėl griebęs jį iš užpakalio, 
o tada, bijodamas, kad gali būti 

argriautas ir po to  spardomas, A.' 
pokas išsisukdamas ranka kliudęs 

jo smakrą ir petį. Tuomet S. Aliubavičius 
pargriuvęs ir susitrenkęs galvą.

□ūdyto jas Algis Labutis patvirtino 
timptelėjęs S. Aliubavičių už rankovės, 
kad neprasidėtų "su  tuo špoku", 
girdėjęs barnj, bet spyrio Ir grumtynių 
nematęs. "Susipešė ir vsio".

Klemas Gustas spyrio irgi nematė, 
tačiau liudijo, kad S. Aliubavičius "gavo 
nokautą" ir prašė teismą susipykusias 
šalis sutaikyti.

Sanitarė Z. Kvietkauskienė liudijo, 
kad direktorius gynėsi, kad "ritosi abu 
glėby".

Iš globotinio S. Bagočiaus , vyr. 
seselės A. Budraitienės , maisto 
dalintojos Z. Vasiliauskienės, soc. 
darbuotojos G. Tuzikienės parodymų 
teismas galėjo susidaryti vaizdą, kaip 
konfliktas brendo ir kaip atrodė, ačiū 
Dievui, ne itin baisi jo atomazga.

Pradėdam a te ism in į g inčą, 
prokurorė D. Burbulienė pasiūlė 
kaltinimą iš 287 str. perkvalifikuoti į 
116-ąjį (tyčin is žm ogaus kūno 
sužalojimas). Ji teigė, kad direktorius 
privalo kitaip spręsti konfliktines 
situacijas, abejojo nukentėjusiojo 
agresyvumu, įrodinėjo tyčinį A. Špoko 
veiksmų pobūdį ir siūlė jam skirti 6 
mėnesių laisvės atėmimo bausmę 
bei penkeriems metams atimti teisę 
dirbti Socialinės apsaugos ministerijos 
įstaigose.

A. Špoką gynusi advokatė V. 
Veršinskaitė pabrėžė, kad kaltinamąją 
išvadą raš ius ios  ir ka ltin im ą

Valdyba ta ip pat įpare igojo 
VANŪEB direktorius pagrįsti lėšų 
panaudojimą, kurias šilumos tinklai 
pervedė už gyvenamųjų namų vidaus 
šildymą ir karšto vandens tiekimo 
sistemų eksploatavimą, o nepa
naudotas lėšas iki gegužės 1 d. grąžinti 
Šiaulių’šilumos tinklams.

Žodžiu, kitą sezoną gyventojai visas 
pretenzijas dėl šilumos ir karšto 
vandens tiekimo turės reikšti Šilumos 
tinklams.

* * *

Miesto valdyba nusprendė, kad 
aplinkos tvarkym o mėnesj, t. y. nuo 
š. m. kovo 20 iki balandžio 20 d. 
sąvartynas iš gyvenamųjų namų 
bendrijų ir gyventojų sąšlavas priims 
nemokamai.

* * *

Bus įkurta pedagoginė-psicho- 
loginė tarnyba Miesto valdyba pritarė 
jos steigimui prie švietimo skyriaus. 
Pasak miesto valdybos švietimo 
skyriaus vedėjos V. Dagienės, papil
domų lėšų nereikės, nes bus panaudoti 
mokyklų psichologų etatai. Tarnyba 
teiks pagalbą tėvams, moksleiviams, 
pedagogams. Ateityje tarnyboje bus 
t iys  skyriai.

atstovavusios prokurorės teiginiai nėra 
objektyvūs, o nuspalvinti emocijų Ir 
priešiškumo teisiamajam. Ji prašė 
teismą įvertinti faktus, kad teisiamasis 
buvo užpultas ir turėjo gintis; S. 
Aliubavičiaus rankos buvo laisvos ir, 
kaip liudijo K. Gustas, jie "vienas kitą 
čiupinėjo". A. Špokui buvo iškilusi 
didelė grėsmė, nes S. Aliubavičius 
yra psichinis ligonis, kur kas jaunesnis 
ir stipresnis. Jis keikėsi, plūdosi, 
grasino; net ir teisme familiariai vadino 
direktorių špokeliu. Direktoriaus 
reikalavimas grąžinti maistą teisėtas 
Irteisingas, o jo  veiksmai buvo susiję 
su grėsme ir gynyba. G. Tuzikienė 
liudijo, kad šalys bandė susitaikyti. 
Televizijos laidoje S. Aliubavičius 
prisipažino pats buvęs kaltas. 
Advokatė siūlė A. Špoką išteisinti.

Paskutiniame žodyje A. Špokas 
prašė teismą teisingumo.

Teismo posėdis su pora dešimties 
minučių pertraukų tęsėsi penkias 
valandas. Teisėja R. Bartašienė 
nuosekliai, atkakliai, detalė po detalės 
stengėsi atkurti daugiau kaip prieš 
metus laiko nutikusį įvykį, lygino 
teism inio ir parengtin io tyrimo 
medžiagą, įvykio dalyvių ir liudininkų 
parodymus, pakartotinai primindama 
visą pareigą kalbėti tik tiesą. Nebanaliai 
skambėjo kiekvienam liudytojui 
pateikiamas klausimas apie santykius 
su nukentėjusiuoju ir teisiamuoju. Trys 
moterys, trys teisininkės gilinosi į dviejų 
vyrų konfliktą: tisklinosi įvykio raidą, 
laiką vietą žodžių "ritosi", "čiupinėjo" 
reikšmę; aiškinosi, ar įmanoma kurį 
laiką susikibus stumdytis laiptuose 
nepargriūvant arbą susiėmus j glėbj, 
keliu įspirti vienas kitam j užpakalį. 
Visa tai, be abejonės, labai svarbu.

Nuketta į 2 p.

Nauja gatvė Rėkyvos gyvena
majame rajone pavadinta Šiaušės 
gatve Iš Rėkyvos pelkių ištekančio 
Šiaušės upelio garbei, o gatvė 
Vinkšnėnų kvartale gavo Viržių 
pavadinimą, nes šiame kvartale žolių 
vardai ypač populiarūs. Pavyzdžiui, 
yra Miglės, Mirtų gatvės.

P aru ošė P . K.
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Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos 

konservatorių) 
Šiaulių skyrius 
dėkoja miesto 

gyventojams, kurie 
pasitikėjo ir  balsavo 
už mūsų kandidatus. 
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Š ITA IP  MARINAMA  
PRAMONĖ

P etras K U D R IC K IS
Dar 1990 m eta is, vykstant 

ekonom inei blokadai, daugelis 
įžvalgesnių valdžios vyrų Ir specialistų 
ragino pakeisti Lietuvos pramonės 
profili. O ir be blokados jau buvo 
aišku, jog ta produkcija, kurią ji gamino, 
anksčiau ar vėliau bus nebereikalinga. 
Tais pačiais metais Šiaulių televizorių 
gamyklos inžinierių ir darbininkų 
sąjungos oficialiais pareiškimais 
kreipėsi j savo administraciją, 
ragindamos diegti elektros, dujų, 
vandens skaitiklių gamybą. Daugelio 
specia listų nuomone, šiandien 
prekyboje pradėti naudoti kasos 
aparatai galėjo būti gaminami visose 
Lietuvos radioelektronikos komplekso 
pramonės jmonėse.

Kolektyvinių sodų bei priemiesčio 
mažų žemės sklypelių savininkai 
priversti dirbti archaiškos kauptukinės 
žemdirbystės sąlygomis. Japonija, 
m ažuose žem ės sk lype liuose  
sėkmingai taikydama elektrinius 
žem ės d irb im o  padargus, 
žemdirbystėje pasiekė stulbinančių 
rezultatų. Tokių prietaisų gamybą 
nesunkiai galėtų jsisavlnti daugelis 
pramonės jmonių.

Zenono Kučinsko ir kitų Lietuvos 
spec ia lis tų  in ic ia tyva gam inti 
lietuviškus traktorius buvo sužlugdyta 
Jie tam darbui ryžosi dar 1988 m. 
Ryžto suteikė tai, kad Tarybų 
Sąjungoje nebuvo numatyta plėsti 
tokių traktorių gamybą Projekte turėjo 
dalyvauti Garliavos, Kazlų Rūdos 
remonto mechaninės, Marijampolės, 
Kauno auto rem onto  jm onės. 
Pagrindine variklių gamykla galėjo 
tapti Ukmergės "Vienybė” .

Vokiečių firma "KHD Techno 
Transfer Gm bH" (KHD), panūdusi 
parduoti savų traktorių gaminimo 
licenciją, 1989 m. ėmė žvalgytis 
Lietuvoje.

Fridrikas Kindieris (Fridrich Kindler), 
vienas iš KHD vadovų, tuomet rašė: 
‘'Dabartinė situacija lietuviškų traktorių 
gamybai yra nepakartojamai palanki", 
nes Rusijoje ir Ukrainoje yra didelė 
DX3 tipo traktorių paklausa (apie

250000 vnt.)
Ponas F. Kindleris ragino Lietuvos 

vyriausybę prašyti, kad Europos 
Bendrija (dabar - Sąjunga) finansuotų 
traktorių gamybos tyrimus Lietuvoje.

1992 m. gavę pinigų iš Vokietijos 
vyriausybės, KHD ėmė kurti traktorių 
gamyklos Lietuvoje projektą kainavusį 
350000 DM. Buvo numatyta parduoti 
Uetuvai vokiško traktoriaus DX3 
licenciją ir organizuoti 46 AJ ir 80 AJ 
galingumo mašinų gamybą. 18% 
detafių būtų importuojama iš Vokietijos 
ir 82% gaminama 19 Uetuvos jmonių.

Uetuviškasis DX3 būtų triskart 
pigesnis už vokiškąjj brolj ir kainuotų 
nuo 8500 DM iki 11200 DM 
(eksportiniai variantai: 14800-16200 
DM). KHD ekspertų apskaičiavimais, 
Lietuvos vyriausybė traktorių gamybai 
per 10 metų turėjo garantuoti ir gauti 
109,7 mln. DM kreditą. Įgyvendinę 
projektą, jo autoriai tikėjosi sukurti 7 
tūkst. darbo vietų.

Projektas buvo svarstomas Seimo 
Agrariniame komitete bei Pramonės 
ir prekybos ministerijoje. Ministras 
Kazimieras Klimašauskas teigė, jog 
"organizuoti traktorių gamybą yra 
netikslinga", mat Lietuvoje pagaminti 
traktoriai būtų 1,5-2 kartus brangesni 
už pagamintuosius NVS šalyse. Ponas 
K. Klimašauskas ragino pirkti 
pigesnius rusiškus ir baltarusiškus 
traktorius. KHD projektas buvo 
paslėptas stalčiuose. "Gėda prieš 
vokiečius, mūsų valdininkai jiems 
nepasakė nei taip, nei ne", - sako AB 
"Gamega" direktorius Algimantas 
Totilas.

Lietuviškojo traktoriaus gamyba 
pasiliko vien entuziastų rankose. Kaip 
teigia AB "Gamega" direktorius 
Algimantas Totilas, "mūsų norai dideli, 
bet vieni mes - vabalai".

Žodžiu, lietuviškojo traktoriaus 
gamyba keleriems metams paliko 
nežinioje. O importiniai traktoriai 
brangsta. Nuo kovo 1 d. pasikeitė 
PVM žemės ūkio technikai: vietoj 9% 
-18%. Ną o Lietuvos pramonės jmonių 
jrengimai rūdija arba pjaustomi ir kaip 
metalo laužas parduodami užsieniui.

A. SPOKAS ISTEISINTAS. 
REPORTAŽAS IŠ ŠIAULIŲ 

RAJONO APYLINKĖS TEISMO
A tke lta  I i  1 p.

Bet, antra vertes, nuo tokio 
primygtinio svarstymo, kaip vėliau 
pažymėjo advokatė V. Veriinskaitė, 
subjekto atmintyje ir vaizduotėje 
situacija gali pakrypti jam pageidautina 
linkme, jis gali sąžiningai klysti... Taip 
galima būtų suprasti kai kuriuos 
prieštaravimus tarp parengtinio ir 
teisminio tyrimo rezultatų.

Dar po  dvie|ų valandų pertraukos 
j nedidukę Šiaulių rajono apylinkės

teismo salę susirinkusiems Aukštelkės 
pen sionato  gyven to jam s Ir 
darbuotojams buvo perskaitytas 
nuosprendis. A. Špokas, neradus jo 
veiksmuose nusikaltimo sudėties, 
išteisintas.

Redakcijas prierašas: autorė 
šiame reportaže apžvelgė plačiai per 
visą Lietuvą nuskambėjusio Įvykio 
vieną (juridinę) pusę ir ketina prie 
šios temos dar grįžti. Skaitykite 
“Aušros alėją".

GRŪDUS SUPIRKS 
BRANGIAU

Julius G IR UŻIS
Žemės ūkio produkc j i  s supirkimo 

reguliavimo ir koordinavimo taryba 
apsvarstė šių metų augalininkystės 
produkcijos supirkimo kainas Ir 
subsidijavimo tva ką.

Susitarta, kad minimali ribinė 
maistinių kviečių, kurių glitimas 
didesnis kaip 23 proc., supirkimo 
kaina - 500 Lt už toną  o 18-23 proc. 
glitimo - 450 Lt. Už toną miežių 
kruopoms bus mokama 350 Lt, už I 
klasės salyklinių miežių - 400 Lt.

Pašarines pupas supirks po 600 U, 
žirnius - po 700 Lt. už toną

Rugių, grikių, rapsų ir linų augintojai 
bus skatinami subsidijomis. Už rugių 
toną prie minimalių ribinių kainų 
primokama 50 Lt subsidija - jie bus 
superkami po 400 Lt. Grikių tona 
subsidijuojama 500 Lt - už jų toną 
augintojai gaus 1500 li .  I klasės rapsai 
aliejui gaminti subsidijuojami 200 Lt - 
už jų toną bus mokama 950 Lt, о II 
klasės rapsai subsidijuojami 150 Lt Ir 
superkami po 600 lt už toną.

' j j

INFORM UOJA

TĖVAMS
SUNUS

NEBEREIKALINGAS
Kovo 15 dieną j policiją kreipėsi 

R. B. ir pranešė, kad kovo 7 dieną 
jam priklausančiame diskečių ir 
kom piu terių  nuom os punkte 
nepilnametis Nerijus S., gimęs 1979 
metais, gyvenantis Šiaulių rajone, 
Vijoliuose, už 41 litą parai išsinuomojo 
kompiuterj ir 4 žaidimų disketes, o 
Išnuomotus daiktus prarado. Vaikas 
gyvendavo tai pas motiną, tai pas 
tėvą, tingėjo mokytis, ėmė vagiliauti, 
nelankė mokyklos. Šių metų kovo 
mėnesį Nerijus pavogė tėvo pasą, jj 
nunešė j kompiuterių nuomos punktą 
ir pateikė kaip užstatą, o išnuomotą 
kompiuterj Ir 4 žaidimo disketes, 
kainuojančias 800 litų, pardavė už 
330 litų.' Nerijus pavogė pasą ir iš 
motinos, bet juo nepavyko pasi
naudoti. Abu tėvai atsisako vaiko ir 
policijai pareiškė, kad gali jj dėti kur 
nori.

SAUGOKIME PASUS
Neseniai policija Šiauliuose sulaikė 

Alytaus gyventoją Ivaną Cikarą kuris 
turėjo du klaipėdiečių pasus. Vyras 
paaiškino neva dokumentus pirkęs 
Telšiuose, tikėjęsis juos parduoti 
Šiauliuose ir uždirbti. Tačiau ta versija 
neatrodo tikra, nes transporto 
policijoje buvo užregistruoti tų pasų 
savin inkų pareiškim ai, kad 
dokumentai jiems pavogti traukinyje. 
Be to, ne kartą teistas I. Cikanas 
supranta, kad jrodyti, jog jis pavogė 
pasus, beveik nejmanoma. Dažnai 
asocialūs asmenys parduoda savo 
pasą ir visai nesidomi, kas su juo 
atsitiks. Todėl gyventojai turėtų be 
reikalo nesinešloti pasų, juos saugoti, 
neimti kaip užstato.

ATVAŽIAVO, PAĖMĖ, 
IŠVAŽIAVO

Kovo 24 dieną | Šiaulių miesto 
vyriausią!) policijos komisariatą 
kreipėsi Artūras Rubys Ir pasiskundė, 
kad kovo 17disną, apiepuslaudlenj,
Į )o namus Ąžuolyno gatvėĮe 13a 
a tvažiavo devyni nepažįstam i 
jaunuoliai Ir Iš Artūro garažo j savo 
mašiną susikrovė jo degtinę. 
Nukentėjęs paaiškino, kad degtinė 
"Magic Crystal" ir "Grafmeister”  buvo 
1 litro talpos buteliuose. Nuostolis 
Įvertintas 16000 litų.

UŽ TĖVO NUŽUDYMĄ 
-AŠTUONI METAI

Šiaulių apygardos teisme baigta 
nagrinėti dar viena žmogžudystės 
byla. Praėjusių metų gruodžio 1 dieną 
apie 17 valandą Radviliškio rajone 
Prastavonių kaime nepilnametis G. 
Sereika pasmaugė savo tėvą V. 
Sereiką. Tardymo metu buvo 
nustatytą jog tą dieną tėvas su sūnumi 
namuose gėrė degtinę. G. Sereika 
trumpam išėjo j  lauką, tačiau po kelių 
minučių jeiti j namus nebegalėjo, nes 
tėvas duris užkabino iš vidaus. Sūnus 
pradėjo reikalauti atidaryti duris, o 
joms prasivėrus, vaikas pradėjo tėvą 
smaugti. Kai V. Sereika jau nebejudėjo, 
sūnus jj paleido. Pateikus kaltinimą, 
žudikas prisipažino jvykdęs šj 
nusikaltimą. Šiaulių apygardos 
teismas G. Sereiką nuteisė 8 metams 
kalėti bendrojo režimo auklėjimo 
darbų kolonijoje.

Paruošė Vida M IS IŪ N A ITĖ

SKAUDŽIAUSIA
FOKOMUNEIINIO
LAIKOTARPIO

OPA
D anutė BIND O K IENĖ

Lietuvius, gyvenančius už tėvynės 
ribų, gerokai stebina nepaprasta vaikų, 
likusių be tėvų globos, gausa Lietuvos 
Našlaičių globos komiteto šelpiami 
našlaičiai, "Saulutės" pagalbą "Vals
tiečių laikraščio" redaktoriaus Jono 
Švobos 'Valkų kaimas", kun. V. Linke
vičiaus parapijos globotiniai - tai tik 
dalelė valkų, apie kuriuos daugiau 
sužinome iš savo spaudos ar kitų 
šaltinių. Vargstančių vaikų Lietuvoje 
yra nepalyginamai daugiau, negu naš- 
laltynai ar prieglaudos gali sutalpinti.

Ne visi tie vaikai yratikri našlaičiai, 
kai kurie turi vieną ar net abu tėvus. 
Tai bedarbių, girtuoklių, valkų skriau
dėjų atžalynas, kuris verčiamas elge
tauti, vogti ir kitais būdais uždarbiauti 
gatvėje. Nemažai vaikų priklauso vien 
"gatvei" Ir retai turi pastogę, nebent 
kas nors apie juos praneša artimiau
siems globos namams, kur valkai 
priglaudžiami.

Benamių valkų pulkai nėra vien 
Lietuvos problema Iš tikrųjų ji neblogai 
sprendžiama daugiausia geraširdžių 
užsienio lietuvių Ir net kaimyninių 
laisvųjų kraštų gyventojų dėka Vaikai 
remiami ne vien organizuotai, bet Ir 
paskirų žmonių. Galbūt ilgainiui Lietu
vos vyriausybė supras reikalą daugiau 
dėmesio skirti jatniausiams savo pilie
čiams, reikalingiems globos ir pas
togės.

Atrodo, kad, komunistinei sistemai 
žlugus, benamių vaikų problema atsi
rado netik sovietų globoje buvusiose 
valstybėse, bet ir pačioje Rusijoje. 
Kaip rašo "Science Christian Monitor” 
(š. m. rugpjūčio 22 d.), Rusijoje iš 
148 mln. gyventojų yra apie 4 mln. 
benamių, tarp kurių net iki 1 mln. 
vaikų (JAV Iš 238 mln. turi apytikriai 
600000 benamių). Priežastys dau
giausia tos pačios: alkoholizmas, nar
kotikai, sunki ekonominė padėtis, iširo
sios šeimos. Padėtj dar paaštrina 
pabėgėliai Iš tebekariaujančių res
publikų. Kadangi vyriausybė neskuba 
ar iš viso nenori jų (registruoti naujose 
gyvenvietėse, žmonės negali gauti 
darbo Ir buto, todėl su visa šeima 
gyvena gatvėse, geležinkelio stotyse. 
Lengviausias būdas uždirbti kelis 
rublius - tai priversti vaiką elgetauti.

M edžiai kaip Ir žm onės - 
pasiilgo saulės

Rim anto PE TR IK O  nuotr.

Šiuo “amatu" verčiasi net keturmečiai/ 
Jeigu vaikutis gražus, per dieną 
uždirba Iki 8 dol. Ir visa šeima turi 
maisto (žinomą Jei tėvai neprageria). 
Dailius valkus kai kurie tėvai už tam 
tikrą atlyginimą išnuomoja kitiems, 
kad jiems uždarbiautų,

Benamiai ir našlaičiai vaikai yra 
skaudžiausia pokomunistinio laiko
tarpio opa. Žinojimas, kad ji kraujueja 
visuose buvusiuose Sovietų sąjungos 
ar komunistinės valdymo sistemos 
kraštuose, padėties rimtumo nesuma
žina. Mūsų pareiga pasirūpinti, kad 
tėvynėje ta opa būtų nedelsiant 
gydoma Šią pareigą ypač turėtų jausti 
Lietuvosvyrlausybė: viena vilapajū- 
tyje mažiau, vienas re  toks prabangus 
automobilis prezidentūros biurokrat
ams, viena atsisakyta kelionė (su 
gausia palyda) j užsieni - ir daug 
našlaičių ašarų būtų nušluostyta.

*

Iš “ Draugo”

ITUOSE
Kr a š t u o s e

KARAS ČEČĖNIJOJE 
GALI PERSIMESTI Į 

KITAS RESPUBLIKAS
Prancūzijos ž in ių  agentūra 

praneša, kad Rusijos karo lėktuvai, 
sraigtasparniai ir artilerija antradienj 
puolė Šalio miestą, kur yra Įsitvirtinę 
čečėnų kovotojai. Rusijos pajėgos 
puolė netoli šio miesto esančius 
kaimus. Už paramą pabėgėliams 
atsakingi JTO pareigūnai nurodo, kad 
nuo kovų bėgantys Čečėnijos civiliai 
gyventojai dabar plūsta | kaimynlnj 
Dagestaną. Manoma, kad šiuo metu 
traukiasi apie 30 tūkst. žmonių, kurių 
dauguma moterys, vaikai ir seni 
žmonės. Dėl blogų higienos sąlygų 
pabėgėliams gresia choleros Ir kitų 
užkrečiamų ligų epidemija. ESBO 
atstovas Vengrijos diplomatas J. 
Dermatis pareiškė, kad karas 
Čečėnijoje ga l persimesti j kaimynines 
respublikas Ingušiją ir Dagestaną. 
Pasak J. Dermačlo, Rusijos pajėgos 
jau puolė kai kuriuos šių respublikų 
objektus,

BAŽNYČIŲ ATSTOVAI 
RAGINA NUTRAUKTI 

KARUS

Antradienj Vienoje prasidėjo 
pasaulio  bažnyčių  atstovų 
susirinkimas, kuriame raginama 
nutraukti kovas buvusioje 
Jugoslavijoje. JAV prezidentas B. 
Klintonas pasiuntė dvasininkų 
susirinkimui laišką, kuriame pritaria 
raginimui neleisti plėstis kovoms 
buvusiojo Jugoslavijoje.

TURKAI KARIAUJA 
IRAKE 

Turkijos m inistrė pirm ininkė 
antradienj parlamentarams sakė, kad 
šalies pajėgos nesirengia okupuoti 
šiaurinės Irako dalies ir pasitrauks Iš 
|os, kai bus atliktos vso s  užduotys. 
Jau antrą savaitę 35 tūkst. Turkijos 
karių, ramiami tankų ir karo lėktuvų, 
puola Kurdistano darbininkų partijos 
pozicijas.

SUSIRŪPINIMAS 
PASAULIO KLIMATU
Antradienj Berlyne prasidėjo JTO 

Iniciatyva surengta konferencija, 
kurioje tariamasi dėl būdų mažinti 
gamtos užterštumą ir priemonių, 
kurios neleistų jvykti pasaulyje 
esminiams klimato pakitimams. 
Konferencijoje dalyvauja per tūkstantį 
delegatų Iš daugiau .kaip 120 šalių.

AUŠROS ALĖJA



NUSIKALTIMAI

IR VĖL 
VAGIAMAS 
METALAS

KURŠĖNAI. Vis labiau įžūlėja 
įvairaus plauko vagišiai Kuršėnuose. 
Pastaruoju metu ilgapirščiai pradėjo 
domėtis gyvenamųjų namų aplinka, 
apyvo kos  re ikm ėm is  bei jų  
saugumu. Praėjusios savaitės 
viduryje šios srities "specialistai" 
iš lopšelio-darželio "Nykštukas" 
teritorijos surinko metalinius žaislus. 
Minėtojo lopšelio-darželio ir rajono 
centrinės ligoninės teritorijas skiria 
simbolinė vielos tinklo tvora ir 
kažkokia buvusių metalinių vartų 
kiaurymė. Centrinės ligoninės visos 
garažo durys retai būna užrakintos. 
G re ito s ios  p ag a lbos  m ašinų 
vairuotojai, kaip sakoma, visada 
kovos parengtyje. Todėl visiems 
labai keista, kada, kaip ir kur galėjo 
dingti ne viena tona metalo laužo, 
sukaupto tokiame užkaboryje, kad, 
niekam nematant ir negirdint, jis 
galėjo būti išneštas, tuo labiau 
išvežtas.

NUTEISTAS 
8-ERIEMS 
METAMS

AKMENĖ. Ventos gyventojas E. 
Jakutis, pasilinksminimo vakare 
peiliu nudūręs L  Gedvilą, jau 
nuteistas 8-eriems metams laisvės 
a tėm im o, bausm ę a tliekant 
sustiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje. Be to, L  Gedvilo žmonai 
nuteistasis turės sumokėti 6 tūkst. 
litų. E. Jakutis nusikaltimą padarė 
būdamas girtas, š i žiauri akimirka 
kainavo brangiai - jaunas žmogus 
L  Gedvilas žuvo, o E. Jakutis 
jaunystę praleis kalėjime.

PARTRENKĖ 
BERNIUKĄ

JO N IŠKIS . T reč ia d ien io  
vidurdienj Gataučių kaime mašina 
partrenkė penkerių metukų Edviną 
Ralj ir nuvažiavo. Vaikas paguldytas 
j rajono Centrinę ligoninę. Operatyvių

policijos veiksmų dėka bėglys buvo 
surastas. Pasirodo, tai Gataučių 
žemės ūkio bendrovės santechnikas 
(gim. 1948 m.) Tąkart jis  vairavo 
bendrovės mašiną UAZ-452, kartu 
su juo važiavo Vytautas Zevertas. 
Kaip aiškina pats P., jis matė šalikele 
einančius du vaikus. Likus iki jų 
kokiems penkiems metrams, vienas 
jų staiga metėsi per kelią ir mašinos 
bamperiu buvo užkliudytas. Po jvykio 
vaikas greitai atsikėlęs ir, pasakęs, 
kad jaučiasi gerai, nuėjęs aštuonbučio 
namo link.

KITI ĮVYKIAI

EKONOMIKA

SUKURTOS 
SEPTYNIOS 

NAUJOS DARBO 
VIETOS

TELŠIAI. Uždaroji akcinė bendrovė 
"Penbas" Telšiuose įkūrė septynias 
naujas darbo vietas. Telšiuose gyve
nantis bendrovės menedžeris Kazi
mieras Pilvinis šešioms pardavėjoms 
pristato apie penkiasdešim ties 
pavadinimų laikraščius ir žurnalus. 
Iš v iso mieste veikia 10 spaudos 
platinimo punktų, priklausančių 
"Penbui". Jo centras Kaune, o filialai 
yra beveik visuose didžiuosiuose 
miestuose ir vienuolikoje rajonų.

KULTURA

“SPRANDZINA” 
DALYVAUS 

JUOKO 
ŠVENTĖJE

ŠEDUVA. P raeito  m ėnesio  
pabaigoje kultūros namų humoro 
grupė “ Sprandžina" gavo netikėtą 
kvietimą dalyvauti respublikinėje 
satyros ir hum oro grupių šventėje 
“ Juoka s-95 ” . Šventė  vyko  
Vilkaviškyje. Čia iš visos Lietuvos 
suvažiavo didžiausi humoro gerbėjai. 
Gerai pasirodė "Jaunieji ūkininkai" 
iš Marijampolės. Netrukus visos 
grupės susitiks Vilniuje, Juoko 
šventėje.

NEPAISOMA
KONSTITUCIJOS

A. B U TK U S
Žemės savininkų sąjungos Vilniaus 

skyrius nusiuntė ataskaitinės konfe
rencijos prašymą Seimo pirmininkui 
Č. Juršėnui: įstatymą "Dėl piliečių 
nuosavybės teisių j išlikusį nekilnoja
mąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" 
ir Žemės reformos įstatymą suderinti 
su Lietuvos Konstitucijos, Konstitu
cinio Teismo nutarimų ir Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos nuos
tatomis.

šiam e dokumente sakoma, kad 
1992 m. išrinktame Seime įstatymas 
"Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos 
ir sąlygų" ne tik nebuvo derinamas 
su Konstitucijos nuostatomis, o 
atvirkščiai - remiantis "Žemės reformos 
pagrindinėmis kryptimis", kurias 
K onstitucin is teism as pripažino 
nekonstrtucinėmis, buvo priiminėjami 
kiti nekonstituciniai šio įstatymo 
pakeitimai ir papildymai. Šį faktą 
patvirtino ir Konstitucinio Teismo 1994 
m. gegužės 27 d. bei birželio 15 d. 
nutarimai. Iš Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos 1991 m. birželio 18 d. priimto 
įstatymo Nr. 1-1458, kuris iki šiol 
pristatinėjamas kaip pasirašytas 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
V. Landsbergio, yra išlikę nepakeisti 
tik įstatymo ir kai kurių jo straipsnių 
pavadinimai be šiek tiek neesminio 
teksto. Nors minėtojo įstatymo I 
straipsnis teigia, kad šis įstatymas 
reguliuoja Lietuvos Respublikos

piliečių* kurių pagal TSRS (LTSR) 
įstatymus buvo nacionalizuotas ar 
kitaip neteisėtai suvisuomenintas 
nekilnojamasis turtas, nuosavybės 
teisių sugrąžinimo tvarką ir sąlygas, 
tačiau tolesni įstatymo straipsniai tą 
nusavinimo neteisėtumą įteisina.

Prašyme nurodomi minėtųjų dviejų 
įstatymų 48 neatitikimai galiojančiai 
Konstitucijai.

Konstatuojamą kad valstybės val
džią pagal Seime priimtus įstatymus 
pardavusi beveik visas žemes, užim
tas namų valdų, sodininkų bendrijų 
narių sklypų ir kitas, sukaupė tik 5 mi
lijonus litų, o  pinigų pagal dabar galio
jančius įstatymus už žemę kom pen
sacijoms išmokėti reikės per 3,5 m i
lijardo litų. Taigi Lietuvos piliečiai, 
prieškario žemės savininkai ir jų  teisėti 
įpėdiniai taps dar vienos valdžios 
apgaulės aukomis. Tokių nekonsiitu- 
cinių, pažeidžiančių žmogaus teises, 
žemės reformos, žemės ir kito išlikusio 
nekilnojamojo turto "negrąžinim o" 
įstatymų nėra ne tik Latvijoje, Estijoje, 
bet ir kitose Rytų Europos šalyse. 
Todėl minėtuosius įstatymus reikia 
nedelsiant suderinti su Konstitucijos 
nuostatomis arba priimti naujus.

Konferencijos dalyvių nuomone, 
Seimas turi sudaryti darbo grupę, 
kuri suderintų minėtuosius įstatymus 
su Konstitucijos, Konstitucinio Teismo 
nutarimų ir Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos nuostatomis.

"Valstiečių laikraštis”

FILATELISTUI 
- BRONZOS 
MEDALIS

KELMĖ. Lietuvos Nacionalinis 
muziejus kartu su Lietuvos Respub
likos Ryšių ir informatikos ministerija 
bei Lietuvos filatelistų sąjunga (LFŚ) 
pirmą kartą atkurtoje nepriklau
som oje Lietuvoje organizavo 
filatelijos parodą, Kuri nacionalinio 
muziejaus patalpose veikė beveik 
visą mėnesį. J i buvo skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai - Vasario 
16-ajai bei Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo dienai - Kovo 11- 
ajai Iržada būti tradicinė - rengiama 
tuo pačiu Lietuvai brangiu metų laiku. 
Vėl vienintelis iš Šiaulių krašto savo 
ekspozicija pristatė ke lm iškis 
filatelistas Jonas Stabingis. Jo  ir 
žinomų filatelistų iš Kauno R. Ir L  
Veržbolauskų ("P irm ieji pašto 
ženklai") bei svečio iš Kanados A. 
Suprono ("Pašto istorija") stendai 
buvo geriausiai įvertinti. Lietuvos 
filatelijos parodos dalyvis Jonas 
Stabingis už kolekciją "Lietuva 1918- 
1940 m ." apdovanotas bronzos 
medaliu. Jis demonstruoja naujau
sius atkurtos nepriklausom os 
Lietuvos pašto ženklus ir savo 
mieste: bet kuriuo laiku užėjęs į 
Kelmės senąjį paštą, gali tai išvysti 
stenduose.

P arengė  
Vida S IM O N A IT IE N E

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI 

SKRAIDANČIOS 
DISKO FORMOS 
LĖKŠTĖS BUVO 

LEIDŽIAMOS 
IŠ ŽEMĖS

Jev g en iju s  B O VK U N A S
Dauguma žmoių tiki, kad NSO 

egzistuoja iš tikrųjų. Kai kas juos 
matė, oyra  ir tokių, kurie ne tik matė, 
bet ir leido. Informacija apie tai buvo 
ilgai slepiama. Dabar kai kurie 
duomenys paskelbti.

Paaiškėjo, jog kai kuriuos disko 
formos objektus, užsakius Amerikos 
karinėms oro pajėgoms, sukonstravo 
privačios firmos. Inžinierius Charlesas 
Zimmermanas JAV nacionalinės 
aeronautikos tarybos užsakymu dar
4-ajame dešimtmetyje darė tokius 
eksperimentus. Tai, kad buvo 
pasirinkti disko form os skraidymo 
aparatai, paaiškinti labai paprasta: 
naujieji skraidantys objektai turėjo 
ne tik išvystyti didžiulį greitį, bet ir 
mokėti vertikaliai kilti bei leistis, 
demonstruoti didelį manevringumą.

Ch. Zimmermanas šioje srityje 
pasiekė neblogų rezultatų. 5-ojo 
dešimtmečio pradžioje jis daugiau 
kaip 100 kartų į orą pakilo pilotuojama 
lėkšte su propeleriu. 1942 metais

A lgim antas V ILE IK IS
Tebūnie ši rašinys, kaip atviras 

laiškas šiauliečiams Ir Kovo 11- 
oslo8 laisvės šaukliui signatarui 
Vytautui Landsbergiui apie mano 
gyvenim o nuoskaudas,
pasiklydusias šių dienų įstatymų 
ir tiesų labirintuose.

Neįprastai atrodė bintuoti Stalino 
kareiviai. Su jais atklydo dar keistesnis 
internacionalas: rikiuotės tenorai visa 
burna plėšė "Mes visą pasaulį 
išardysim", o  bosai jiems pritarė - 
"Kas buvo nieks, tas bus viskuo". 
Ponai, pasikabinę po kaklu raudonas 
kokardas, žygiavo iš paskos. 
Pliauškindami delnais jie traukė savo 
sumanytą priedainį: "Tra-ta-ta, tra- 
ta-ta". Krykštaudami vaikai tuos 
eitynininkus vadino pajacais. Bet šie 
greitai parodė aštrius dantis: mūsų 
šeima vienu spyriu, kaip kokia 
spyruoklė, išlėkė iš 1941 metais 
buožinamo savo ūkio. Net Tadas 
Blinda nespėjo pamatyti, į kurią pusę 
nukritome. Tik po daugelio metų iš 
rusakalbio vizito supratome, kad KGB 
kažką a tkapano jo . A tga rs io  
nesulaukėme, nes požemio naktinu
kai rengėsi visų tautų mokytojo 
pabučiavimui į kairės kojos nykštį.

Rusams antrą kartą okupavus 
Siauius, mano tėvą savo namo kieme 
pasitiko enkavedistų kuka ir nusinešė 
I nežinią jo kapą. Dabar tą, 1940 
metais prarastą namą ruošiamasi dar 
sykį nacionalizuoti. Bus panaudota 
gudri priverstinės kompensacijos 
forma, verčiau už tuos grašius, kurie 
niekam nereikalingi, prikaltų atminimo 
lentą su užrašu: Čia palaidotas 
nep rik lausom os L ie tuvos 
teisingumas".

Netrukus pasruvo žmonių kraujo 
Ir ašarų upe. Vienoje jos pusėje 
sužaliavo javų vaipos, kitoje pktžolės. 
Nebesutariame, kuriuos darbus 
pradėti pirma. Dėl to  be reikalo mes 
su ponu M. S takv ilev ič ium i, 
aukščiausiosios valdžios atstovu, 
būdami sąjūdiečiai, nepadavėme 
vienas kitam rankos pasisveikinti, nors 
abiem s dalužė vienodai buvo 
nedosni: vienas kažkaip pražiūrėjo 
signataro vardą, o  antrasis - SSKP, 
LKP ir LDDP nario bilietą.

įsivaizduoju 1965 metų ypatingo 
jasitarimo “ karinė paslaptis" trijų 

teką:
Maskva negreit įsakys 

statyti civilinį gynybos kompleksą, 
kuris reikalingas miesto valdžiai 
apsaugoti nuo užsienio intervencijos 
Ir buržuazinių nacionalistų galimų 
išpuolių. Duokime nurodymus, kad 
kokia nors kita dingstim i būtų 
sutvirtintas gyvenamasis namas,

poi

blizgesagių tokii. 
- Galbūt Mas)

JAV karinės oro pajėgos pavedė jam 
sukonstruoti du karinio lėktuvo, kuris 
tu rė tų  puo d o  dan gč io  fo rm ą, 
pavyzdžius. Po penkerių metų pirmasis 
modelis buvo pagamintas.

1953 metais aviacijos korporacija 
"Lockhid" įsigijo patentą skraidančiai 
lėkštei kurti, kuri turėjo išvystyti 4 kartus 
už garsą didesnį greitį. Panašiu metu 
Kanadoje, netoli Toronto, britų 
bombonešių konstruktoriai, finansiškai 
remiami Pentagono, ėmėsi kurti naują 
viršgarsinį disko formos vertikalaus 
kilimo ir nusileidimo aparatą.

Tyrimams atlikti buvo sukurti du 
paprastesni tok io  pat lėktuvo, 
pavadinto "Aerocar", modeliai. 5,5 
metro skersmens lėkštės centre buvo 
įtaisytas "ventiliatorius", aplink kurį 
velkė trys reaktyviniai varikliai. Dirbti 
prie projekto nustota tik 1961 metais. 
Panašius eksperimentus kai kurios 
Vokietijos firm os darė ir vėliau.

SVETIM O S DULKES  
BALTAME TAKELYJE

prig lu d ę s  prie  m ūsų ka rin io  
komisariato. Padėtis per daug rim tą
kad mes gaišuotume; o paskui - 
pažiūrėsime.

Narna perstatė vos ne iki 
paskutinio siūlelio. Taip bent tvirtina 
tie, kurie moka ginti tokius reikalus. 
Sako, šitaip reikėtų padaryti, nes 
pastatas nebūtų atlaikęs čia įkeliamo 
m ašinų ska ič iav im o  b iu ro  
puskompiuterių vibracijos. Vėliau, 
išsikėlus šiai įstaigai su savo 
spintelėmis ir stalinėmis skaičiavimo 
mašinėlėmis, namą perėmė Šiaulių 
m. civilinės gynybos štabas. Kieme 
išdygo slėptuvė, tebevadinama 
"va d a v ie te ” , ga lin ti a tla iky ti 
branduolinio arba paprasto kirvio 
smūgį. Namo rūsyje atsirado valdžios 
—'ilsio kambariai, gulyklos. Bunkerį
ir ' 'viešbutį" sujungė požeminiu 
perėjimu ir pavadino gynybiniu 
kompleksu. Suviduriavus galima 
įbėgti į "vadavietę" per If ■" 

sgti per i i  
įrengtą išėjimą.

Berods Kaune tokį objektą seniai 
atidavė žmonių reikmėms. O štai 
mes tebesaugome gal nuo šalčio 
nebekalbančią "sudėtingą" ryšių 
s is tem ą  su inž ine rinėm is  
kom un ikac ijom is . M atyt, v is  
ruošiamės kariauti.

Kartą sapnavau, kad susirinkę 
trejetuko įgaliotiniai man piktai 
pasakė:

- Savivaldybę baigia užimti 
smetonininkai, bet mes dar turime 
saviškių visur. Namo neatgausi už 
šnekas mitinguose ir pasiraSnėjimus 
partijų pareiškimuose. Būdamas 
neregiu, ko ten pučo naktį vilkais! 
pi. savivaldybės būstinės? Atsirado 
mai gynėjas!

Kai pabudau, čiupau saugomą 
po pagalve negrąžinimo bylą. O ten 
nėra nieko, kas mane apgintų. Net 
nustebau, kad namą valde civilinės 
gynybos kursai. Apie civilinės 
gynybos štabą - nė žodžio, šaunu, 
kai mokymo klasė per trumpą laiką 
aukštum ų pasiekia, bet m ano 
atžvilgiu pradeda veikti jau kitas 
nepalankus įstatymas dėl negrąži
namų pastatų mokslo, kultūros, 
švie tim o reikm ėms. Raštuose 
neminimas lauko slėptuvėje įrengtas 
išėjimas bijant, kad kas nors nenutartų 
ją atskirti nuo namo. Peršama mintis, 
kad pagal karo taisykles, vadavietė 
privalo turėti du išėjimus, tačiau 
nutylima, kad niekas netrukdo 
pastatyti tiek laiptinių, kiek reikia. 
Taip pat neparodytas išlikęs trijų metrų 
aukščio po visu namu įrengtas 
pusrūsis, prilygstantis namo aukštui. 
Savininkas nekaltas, kad naujieji

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

šeimininkai panoro užmūryti langus 
ir taip paversti patalpas rūsiu. Anksčiau 
pusrūsyje gyveno žmonės, buvo 
kepykla, kurios katilus išsivežė 
raudonkepuriai, valgyklos virtuvė.

Iki įrodymo, kiek parašyta, tiek ir 
pastatyta, dar toli. Jei ponia K  
Prunskienė reikalavo dėl KGB 
be n d ra da rb iav im o  deš im tie s  
ekspertizių, tai kodėl aš neturiu teisės
j dvi? Bet kas už tai sumokės? Nei aš 
keptą paršiuką valgau, nei pinigų turiu. 
O be jų niekas nesuinteresuotas padėti, 
pa rem ti pa tarim u, te is ingum u, 
visuomet turi išlošti valstybė, пет kitaip 
ji liks nepatenkinta savimi, še  tau, 
b o b ą  ir devintinės.

Nieko neparašytą ar galima atskirti 
valstybės pristatytą plotą nuo savi
ninko. Toks ir plotas, nes vietoj jvaži- 
avimo tunelio padarė koridorių ir išmū
rijo jame naujus laiptus. Tegul tai Ir 
pasilieka sau už penkiasdešimties me
tų namo priežiūrą ir kapitalinius re
montus.

Tas, kuris norėtų sugriauti mano 
teoriją dėl nam o kom pleksin io 
kapita lin io  rem onto aplinkybių, 
pasakysiu štai ką: tk  didžiausias kvaiys 
gali švaistyti pinigus sugriauti ir vėl 
tam pačiam namui atstatyti, kai buvo

UOI IU  lOirVOJVJ ЮГЧОШ ООП I IO lO ¥U
namo. Tokie reikalų "tvarkytojai" 
šiandien turėtų sėdėti teismo suole. 
Tad apie kokį namo nacionalizavimą 
mes kalbame? Negrąžinti namo, kuris 
prieš mūsų valią buvo skirtas sovietinei 
okupacijai visiems laikams išsaugoti 
yra dvigubas politinis pasityčiojimas 
iš laisvę mylinčių žmonių.

AUSROS ALE LA



BULVIŲ 
SKLINDŽIAI SU

MORKOMIS
10-12 bulvių, 3-4 vidutinio 

dydžio m orkos, kiaušini», 
druskos.

Bulves ir morkas sutarkuoti. 
Šaukštu nusunkti skystj. jmušti 
kiaušinj, jdėti druskos, išmaišyti. 
Sklindžius dėti j garai įkaitintą 
keptuvę (kad taukai truputi pradėtų 
rūkti1). Kepti ant stiprios ugnies. 
Kepant nevartyti, o apversti tik karią, 
kai viena pusė jau gražiai apgeltusi. 
Bulviniai sklindžiai turi būti ploni ir 
gerokai apgeltę.

Valgyti karštus su grietine arba su 
bruknių uogiene. Šiuos sklindžius 
labai mėgsta vaikai.

BULVIŲ BLYNAI
125 g  miltų, kiaulinis, 1/4 I 

pieno, lėkštutė kubeliais  
sup/austytų bulvių, druskos, 
alle/aus arba sviesto kepimui.

Išmiltų, kiaušinio Ir pieno padaryti 
tešlą. Pasūdyti ją. Keptuvėje (kaltinti 
aliejų arba sviestą, suberi! bulvių 
kubelius Ir pakepti iki rausvumo, 
Apkeptus kubelius sumaišyti su 
tešla (taip pat j tešlą galima pridėti 
virtos mėsos arba rūkytos žuvies). 
Kepti blynus.

VIRTOS BULVĖS, 
APKEPTOS SU SŪRIU
Virtas šaltas bulves supjaustyti 

riekutėmis, pabarstyti bet kokiu 
tarkuotu sūriu ir sudėti j gerai 
riebalais išteptą keptuvę, jp ilti 
puodelį pieno arba grietinės, kurioje 
išp lakti 1-2 k iaušin ia i. V iršų 
pabarstyti sūriu ir pašlakstyti 2 
šaukštais lydyto sviesto. Apkepti 
jrka itė je . Tinka pietum s Ir 
vakarienei.

Tokiu pat būdu bulves galima 
apkepti ir su kumpiu.

NELUPTOS

šaukštas tarkuotų krienų.
Viską gerai išmaišyti. Krienus gali 

pakeisti garstyčios arba smulkiai 
sukapotos prieskoninės daržovės, 

su silkių  p ad ažu
1 silkė, puodelis rūgščios 

grietinės, smulkiai pjaustytas 
svogūnas, virtas kapotas  
burokėlis ar morka, truputis acto, 
sviesto, pipirų.

Silkę sumalti arba sukapoti, 
sumaišyti su grietine, actu ir aliejumi, 
sudėti kitus priedus i r gerai išmaišyti. 

su kiaušinių p ad ažu
2 kietai virti kiaušiniai, puodelis 

sultinio, šaukštas miltų, šaukštas 
sviesto, šaukštas paruoštų  
garstyčių, 2 šaukštai žalių 
daržovių, truputis acto.

Pakaitinti sviestą su miltais, 
maišant pilti šaltą sultinj ir virti 15 
minučių, j atvėsus] padažą dėti kitus 
priedus, lengvai išm aišyti. 
Pabaigoje sube rti kapotus 
kiaušinius.

KEPTAS BULVIŲ 
VYNIOTINIS

BULVES
su varške  

500 g  varškės, puodelis pieno,

© TAIKINYS

Ketvirtadienis, kovo 30 d.
LTV
17.05 val.
"Didžiojoje Britanijoje”
Kas anglams automobilis buvo 

amžiaus pradžioje Ir kas dabar.
19.20 val.
"Jaunimo banga"
*  Tradicinė ir netradicinė medicina
* Kam priklauso ateitis Lietuvoje?
21.40 val.
"Paryžiaus traukinys”
Šis TV spektaklis sukurtas pagal 

J. Pradello kūrinį.
Provincijos stotelėje, laukdama 

traukinio, kamuojasi jauna moteris, 
kuri niekaip negali nuspręsti, važiuoti 
ar pasilikti...

Režisierius V. Snarskis, 1987 m. 
Stotyje - aktorė R. Krilavlčiūtė.

TELES
21.15 val.
"Konvojus”
Filme pinasi intrigos... Rež. P. 

Tennysonas. Vaidinas. Grangeris ir
kt.

Penktadienis, kovo 31 d.
LTV
17.35 val.
"Šveicarų pasaulis"
Informacinis žurnalas.
* Diplomatų mokykla.
*  Kaimo bendruomenė.
* Iliustruoti rankraščiai (vėlyvųjų 

viduramžių ypatinga maldų ir mišių 
knyga, kur! da lim is  saugota  
skirtingose vietose).

* Invalidų vežimėliai (aplevienąjų 
gamybos kompaniją).

*  Ar ožkos išliks...
*  Materhorno ginčas.
18.10 val.
Programa valkams
Animac. i. "Nuotykiai karalystėje” , 

"Kaip ožiukas laikė Žemę".
Penktadienis, kovo 31 d.

TV
19.55 val.
"Žinios Ir Niujorko"
Madų videožurnalas
*  Kodėl madų pasaulyjetiek daug 

kalbama apie Niujorką.
*  A. Mizrahio stilius.
*  R. Tailerio kolekcija A. Klein 

modelių namams...
22.15 val.
"Nakviša”
*  Kaip pasiryžti eutanazijai.
*  Ar Lietuvos katalikų kunigas gali 

mylėti moterj ir turėti valkų.
*  Buvusio KGB agento Balio 

išpažintis.
*  Apie spiritizmą.
* Kelmės rajone apsigyveno 

bildukai...
Vedėjas E. Knispelis.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
K etvirtad ien is , kovo 30  d. 
LIETU VO S TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 

21.45 TV anonsas. 8.35 Viso ge
riausio. 17.00 Programa. 17.05 
Informacinis videožurnalas "D i
džiojoje Britanijoje". 17.35 Svei
kata kasdien. 18.00 Žin ios.18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
Jaunimo banga. 20.00 “ 22” .
20.30 Panorama. 21.05 Europa 
šou. 21.40 TV spektaklis "Pa
ryžiaus traukinys” . 22.15 Konrado 
kavinė. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 
F. "Vaiduoklių teatras".

TELE 3  ,
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 673 d. 9.30 Pats sau 
režisierius. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybin is film as "P riva taus 
verslininko tragedija". 12.00 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas. 13.25 Muzika. 
14.55 Anglų kalbos pamokėlė.
15.00 Didingieji miestai. 15.30 
Žingsniuojame po Europą. 16.00 
Iš “ FORMULĖ" I istorijos. 17.00 
Vaidybinis filmas "G uru" 1 d.
17.30 (Filmo pertraukoje) 100%.
18.30 Animacinis filmas. 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20100%. 19.30 
TV serialas “Santa Barbara". 574 
d. 20.30Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 
21.20 Karo žygis Europoje. 11d. 
Vaidybinis filmas "Konvojus” .
23.00 Žinios. 23.15 Muzika 00.15 
Pabaiga.

Penktad ien is , kovo 31 d. 
LIETU VO S TV
7.30 Labas rytas. 6.30; 19.00; 

22.10 TV anonsas. 8.35 Šeimos 
albumas. 9.00 F. “ Lėlių slėnis".
17.00 Programa. 17.05 Vokiečių 
rašytojai. 17.35 Informacinis 
žurnalas "Šveicarų pasaulis". 
17.50 Dok. f. "N uo ledkalnio 
pažvelgus". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Rūmų didybės aidai. 19.35 
Reportažai iš regiono. 19.55 Madų

videožurnalas. 20.30 Panorama.
21.05 F. “ Lėlių slėnis". 21.50 
Laisvės alėja. 22.15 Nakviša. 
23.30 Vakaro žinios. 23.45 F. 
"Nemėgstu, kai mane myli".

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 830  Meninis filmas “Santa 
Barbara". 674 d. 9.30 Gineso 
šou, 28 d. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas “ Konvojus” .
12.00 Anglų kalbos pamokėlė.
12.05 Vaidybinis filmas "G uru".
1 d. 13.10 Muzika. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Azijos 
greitkelis. 16.00 Kvepalai. 16.30 
Muzika. 16.45 Langas j gamtą.
17.00 Vaidybinis filmas “ Guru” .
2  d. 17.30 (Filmo pertraukoje) 
100%. 18.30 Animacinis filmas. 
18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100%. 19.30 
TV serialas “ Santa Barbara". 675 
d.20.30Animacinisfilmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 
21.20 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Kobra". 6 d. 22.20 
Vaidybinis filmas "Pasmerktųjų 
sąrašas". 23.50 Žinios. 00.10 
Pabaiga.

BA LTIJO S TV  IR  ŠIA U LIŲ  VT
Ketvirtadienis, kovo 3 0  d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35; 21.05 "T a ip  sukasi 
pasaulis” . 8.30; 20.30 “ Nakties 
riba". 19.00; 2200 "Pirk, parduok, 
in fo rm u o k” . Ž in ios . 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 TV 
fo rum as su ke lių  p o lic ijo s  
pareigūnais. 20.00 NBA: žvilgsnis 
iš arčiau. 21.00 Baltijos naujienos. 
22.30 Rodo “ ARGOS".

Penktadienis , kovo 31 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35; 21.05 "T a ip  sukas i 
pasaulis". 6.30; 20.30 "Nakties 
riba”. 19.00; 2200 "Pirk, parduok, 
in fo rm u o k” . Ž in ios. 19.30 
Sapudos apžvalga. 19.35 Laida 
'Būkite sveiki” . 20.00 "Už 

ka m p o ..."  21 .00  B a ltijos  
naujienos, 22.30 Krepšinis. 
Kauno “Atletas''-Каипо "Lavera” . 
24.00 Dešimt geriausiųjų.

supjaustyti piršto storumo ritinukais. 
Sudėti j riebalais išteptą ir džiūvė
siais pabarstytą formelę, aptepti 
išplaktu kiaušiniu, apibarstyti džiū
vėsiais ir kepti orkaitėje arba krosny
je pusę valandos. Paduoti su svo
gūnų, pomidorų ar krienų padažu.

Įdarą gaminame taip: išvirią mėsą 
(ar grybus) sum alam e, 
paspirginame keptuvėje su kapotais 
svogūnais, pridedame pagal skonį 
druskos ir pipirų.

Po nia R Ū TA

1 kg virtų buMų, 200-250 g 
miltų, kiaušinis, druskos, muškato, 
kmynų pagal skoni. Įdarui: mėsos 
arba grybų, svogūnų, pipirų.

Iš nurodytų produktų gaminama 
kietoka bulvių tešla. Tešlą, padėjus 
ant gera i pam iltuo tos lentos, 
iškočioti iki 1 cm  storio, uždėti 
sluoksnį įdaro. Susukti j rutulį,

Su nkus pavasario  kelias.
Rim anto P E T R IK O  nuotr. >

NUSISYPSOK, ŽMOGAU7
N up irko  žm o gu s  av inu i 

skrybėlę, o tas nepatenkintas 
mekena:

- Kaip aš dabar badysiuosi, 
juk ta  skrybėlė man trukdys?

- Tau nedera badytis, nes tu 
dabar inteligentas, - ramina 
žmogus.

- Jeigu taip, tai nupirk arkliui 
slides, kad nesispardytų, - pataria 
avinas.

- Penki bokalai alaus ir trys 
silkės!

- Kas yra blogiau: ar vedę 
vyrai, kurie nemyli savo žmonų, 
ar išsiskyrę, kurie dar įsimylėję 
savo buvusias žmonas? - klausia 
Rasa savo draugės.

- Blogiau tegali būti tik vyrai, 
kurie neturi pinigų.

Greta atėjo j parduotuvę ir 
dairosi j lentynas. Ant strimelės 
konservų nupiešta žuvytė, o ant 
troškintos jautienos - karvė. 
Mergytė klausia:

- Kodėl ant "Uncle Ben’s" 
stiklainio nupieštas negras?

N esu laukusi a tsakym o, 
priduria:

- Ir jis dar gali šypsotis?!

Kalbasi draugės:
- Tu pirkai savo vaikams 

šuniuką taksą?
- Žinoma. Jis toks ilgas, kad 

paglostyti jj gali visi iš karto. Щ

-  Kur eini?
- 1 parodą.
-T a i tu manai, kad j tave kas 

nors žiūrės?

I autobusą įlipo Albertas ir sako 
tokiam beūsiui:

- Leisk atsisėsti, matai, kad aš 
su akvariumu...

- O kur jūsų akvariumas? 
Seniokas plekšt delnu per

išsišovusi pilvą:

Ketverių metukų berniukas 
"kerta" raudonšonius obuolius.

-Vaikeli, gal manduotum  nors 
vieną obuolėlj? - prašo senelė.

- Neduosiu: labai rūgštūs, - 
paaiškina vaikas.

Parinko  
J  'ze fa  ŽU K EV IČ IŪ TĖ

A U SRO S ALEJA
Vyr. redaktorius 
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