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BE
SENTIMENTŲ

Užsitęsė ir visiem s nusibodo 
IlS K P -L K P -L D D P  tu rto  byla. 
|  Pirmoji iš šios trijulės, tarkime,
I močiutė buvo galinga ir jtakinga 
I pasaulio valdovė, purvinų dolerių 
I  mazgotoja, žlugdančios žm ogų 
I  propagandos mašinos savininkė. 
I ir antroji - LKP - nesijautė podukros 
|  vietoje. Visus m očiutės turtus 

ė, patiklių žm ogučių sąmone 
|  manipuliavo. Neturėtų va id in ti 
Sigutės našlaitėlės ir treč io ji 

■atmaina - LDDP. Šjsyk tai ne trečias 
■vanduo nuo kisieliaus! Tebevaldo 
I dDP "reformavęsi aparatčikai" 
■(anot Vakarų žurnalistų) Lietuvą ir 
Į jo s  žm on ių  sąm onę,
■nepriklausomai nuo pastarųjų 
[valios bei pastangų ištrūkti laisvėn.

Jei būtų kitaip, nepakęstume 
lo k io  teisinio nihilizmo.

aisty b 
P Šiebprendimu DDP Šiaulių m iesto 

aryba turėjo palikti patalpas, 
bsančias adresu Aušros alėja 15 
bei persikelti j kitą, vietinės valdžios 
fekirtą vietą. DDP m iesto taryba 
bevykdė nė vieno Vyriausybės ar 
Kiaulių savivaldybės sprendim o ir 
i tradicijos (ar senu papratimu) 

brganizavo ir būrė vienminčius 
patikimuoju TSKP-LKP adresu. Tik 
puvimas “ ne savo kieme", matyt, 
lirb ino LDDP tarybą, todėl ši ir 
Kreipėsi j valstybinj arbitražą.

1994.05.25 nutarimu Nr. P-29- 
| 3  vyriausioji valstybinė arbitre p.

M itkuv ienė  p a n a ik in o  
|1 993.09,19 dienos valstybinio 

bitražo sprendimą byloje 2/1321-

93". Būtent jo  DDP beveik 
metus nevykdė ir neišsikėlė iš 
patalpų, esančių Aušros alėjoje 
Nr. 15. Keistas sutapimas, 
tačiau tą pačią dieną Prezidento 
dekretu Nr. 300 p. M. Mitkuvienė 
paskirta nauja ūkinio teismo 
teisėja ir šio teism o pirmininke.

Ilgai ieškojau Šiaulių miesto 
va ldybo je  pare igūno, kuris 
paaiškintų, kok iu  pagrindu 
garsus DDP atstovas Bonifacas 
Kurklie tis reziduoja m inėtu 
adresu. Buvo jdomu, ar DDP 
kaip kitos partijos ir judėjimai 
patalpas nuom oja, ar jas 
pervedė j savo balansą, ar... 
tiesiog savavališkai užima.

A p y ta m s ia m e  v ie tinės  
valdžios bastione sutikau šių 
namų senbuvj, kurio drąsa 
nesibaigė maldavimu neskelbti 
pavardės (b ijo  va ldančių jų  
rūstybės?) Valdininkas kukliai 
priminė, kad pagal vieną 1989- 
ųjų Šiaulių m iesto Liaudies 
deputatų tarybos vykdom ojo 
kom iteto sprendimą, pastatas, 
esantis Aušros alėjoje Nr. 15, 
perduotas j Lietuvos komunistų 
p a rt ijo s  m ie s to  ko m ite to  
b a lansą . D a lis pa ta lpų  
“ tebebalansuoja" iki Šiol, tik jau 
LDDP ta ryb o je . O rig in a lų  
tę s tin u m ą  g a lim a  jž iū rė ti 
v y r ia u s io s io s  v a ls tyb in ė s  
arb itrės p. M. M itkuvienės
1994.05.25 nutarime Nr. P-29- 
93. Be sentimentų...

Ire n a  B R ID A ITĖ

Pono V. Beriozovo 
šmeižtas

Ž urna le  “ G a irė s ”  (1 9 9 4  m. 
J r .  2) p a ske lb ti v ie n o  LKP- 
|  DDP v a d o vų  V. B e rio zo vo  
p ts im in im a i a p ie  L ie tu v o s  
jp p r ik la u s o m y b ė s  a tk ū r im ą  
feausūs  n e t ik s lu m ų  ir 
r e t ie s o s .  K a i k ą  iš  to , 
p a v y z d ž iu i,  a p ie  V. 
Įa n d s b e r g io  n e n o rą , k a d  
K om un istų  va ld ž ia  p a s k e lb tų  
l a r'a m ą L T S R
■ n e p rik la u so m yb ę ", ž m o n ė s  
l ali p a s iska ity ti jo  te k s tų  
Į n k in y je  " A tg a v ę  v i l t j ”  
S ą jū d is , 1990). S p a u d o s  
fs to v ė  įg a lio ta  p a re ik š ti,  ka d  
1^3  P- V. B e rio zo vo  p y k t j ir 
Tne ižtą p ra n o ks ta  v is  d ė lto  ta  

ku r s a ko m a , k a d  V. 
P n d s b e rg is  p r ie š  p a t  
■ m in tin ą  L T S R

p š č ia u s io s io s  T a ry b o s

1 9 8 8  m . la p k r ič io  s e s ijo s  
p o s ė d į s iū lę s  A. B ra za u sku i 
n e re m ti E s tijos . T o le s n i d u  
s a k in ia i ,  p r is k ir ia m i V. 
L a n d s b e r g iu i - a p ie  
n e p e rs p e k ty v ią  “ v ie n a d ie n ę  
p o lit ik ą "  ir  1 .1. - iš  t ik rų jų  b u vo  
A. B ra z a u s k o  a rg u m e n ta i.  
G rįžę s  iš M askvos , jis  sakė 
p a s ip r ie š in s ią s  m ė g in im a m s  
e iti E s tijo s  ke liu , ta č ia u  ga lų  
g a le  s u t ik o  le isti, k a d  S ą jū d ž io  
s iū ly m a i b ū tų  b e n t ba lsu o ja m i. 
K a ip  ž in o m e , p a n a u d o jo  V. 
P a le ck į ir a p g a vo . T o k s  fak tų  
a p v e rtim a s  a u k š ty n  ko jo m is  
l iū d n a i a p ib ū d in a  p . V. 
B e rio z o v o  rašin į.

R a s a  R A S T A U S K IE N Ė , 
S e im o  O p o z ic i jo s  
s p a u d o s  a ts to v ė

P aba iga. P rad žia  Nr. 43  
P en k ta , f le  jo k io  pag rindo  

bandoma apjuodinti G. Vagnoriaus 
Vyriausybę, esą j i  “ k e tin u s i 
kompensuoti nuvertėjusias gyventojų 
santaupas, neišsaugojo, ko l bus  
įvestas litas, o iššvaistė 5 mln. JAV 
dolerių, ... nieko nepadarė, kad būtų  
sugrąžinti iš  TSRS ekonominių ryšių 
su užsieniu banko 148,9 mln. JAV 
dolerių...’’. ...Seimo ekonominių 
nusikaltimų tyrimo kom isija nustatė, 
jo g  G. Vagnoriaus Vyriausybės darbo 
metu net keliasdešim t m ilijonų JAV 
dolerių buvo neteisėtai paskirstyta 
negavus Aukščiausiosios Tarybos 
sutikim o..." Pirmiausia, šis visiškai

(pabraukta m ūsų - aut.) pripažinti 
neteisėtais įm onių veiksmus didinant 
įs ta tin į kapitalą iš  likutin io pe lno ir  
kitais teisėtais (pabraukta mūsų - 
aut.) būdais, numatytais G. Vagnoriaus 
Vyriausybės darbo metu parengtuose 
ir  p riim tuose  įs ta tym uose b e i 
Vyriausybės nutarimuose, nes, kaip  
ja u  buvo daug kartų minėta, tai, kas 
padaryta teisėtai, t. y. pagal valstybinio 
turto privatizavimą reglamentuojančius 
įstatymus, nerevizuojama. Jokios 
naujos nuostatos nejvedama atgaline 
data, tik pakartotinai įtvirtinamos 
sva rb ia u s io s io s  g a lio ja n č ių jų  
privatizavimo įstatymų nuostatos, 
kurių visi privalo laikytis. Dar daugiau,

tokio sąrašo buvimas ar nebuvimas 
ta u to s  ga lių  ( iš re išk iam ų  ir 
referendumu) nei padidina, nei 
sumažina. Pagaliau visiškai akivaizdu, 
kad tik aukščiausiąją valią turinti tautą 
referendumu paskelbusi visą šalies 
Konstituciją, turi teisę referendumu 
ne tik paskelbti Konstitucini įstatymą, 
bet prireikus priimti ir Konstitucijos 
pataisas.

Pateikdama Konstitucinio įstatymo 
“ Dėl ne te isė to  p riva tiza v im o , 
nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos 
te isėsa ugos" projektą, Tėvynės 
Sąjunga siekia tik atkurti teisingumą, 
kad Lietuvos žm onės nebūtų dar

EKONOMINIS REFERENDUMAS
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 

atsakym as Vyriausybei
gai skleidžiamas melas, su 

kažkokia fantazija išgalvotos istorijos 
nieko bendro neturi su būtinumu atkurti 
gyventojų santaupas, pagaliau niekas 
ned rau dž ia  LDDP suda ry ta ja i 
Vyriausybei pabandyti susigrąžinti iš 
Maskvos nors dalies įmonių ir 
gyventojų valiutinių lėšų, kurias 
nusavino sovietinė valdžia. Beje, nei 
G. V a g n o ria u s  vado vau jam a  
Vyriausybė, nei jos įgalioti pareigūnai 
nėra priėmę jokių nutarimų ar potvarkių 
dėl LDDP Vyriausybės pareiškime 
m in im ų va liu tin ių  lėšų skyrim o 
vaistams ar netinkamiems medicinos 
įrengimams pirkti, niekada nėra 
pasirašę jok io  medikamentų pirkimo 
kontrakto. Tuo įsitikinti turėjo galimybę 
ir genera linė  p roku ra tū ra , ir 
Aukščiausiasis Teismas, tą puikiai 
žino ir valdančiosios partijos lyderiai. 
Tačiau jie, siekdami diskredituoti 
politinius oponentus, v is skleidžia ir 
platina tą patį irtą  patį melą, nes je igu 
būtų radę nors mažiausią nusižengimą 
ar bent jtikinamesnį pretekstą, G. 
Vagnorių ir jo  bendraminčius būtų 
seniai sudoroję. LDDP valdžia taip 
pat gerai žino, kad G. Vagnoriaus 
Vyriausybė sugebė jo  išim ti iš 
bankrutavusio ‘‘Vniešekonombanko" 
beveik visas valstybės lėšas, kuriomis 
disponavo Finansų ministerija Tačiau 
liko neatgautos įmonių ir dalis 
gyventojų valiutinių indėlių, kuriais 
pagal įstatymą turėjo rūpintis, bet 
nieko nedarė tuometinė Lietuvos 
banko valdyba (ta pati valdyba, kurią 
kairioji Seimo dauguma aklai gynė ir 
neleido pakeisti, nors to  daug kartų 
prašė Vyriausybė). Prezidentui ir 
dabartiniam Vyriausybės vadovui 
galima pasiūlyti tik viena: pabandykite 
prisiminti to  laikotarpio kairiųjų jėgų, 
pirmiausia LDDP, veiksmus, kurie nuo 
1992 metų faktiškai paralyžiavo visas 
G. V agnoriaus  V yria usybės  
pastangas ryžtingai vykdyti Lietuvos 
valstybingumą įtvirtinančias reformas 
ir kuriais buvo siekiama dirbtinai sukelti 
žm on ių  n ep as itenk in im ą
vadovaujantis principu “ Kuo blogiau, 
tuoaeriau".

šešta . Netiesa, kad "įstatymo 
p ro je k tu  norim a a tga line  data

Tėvynės Sąjunga gerai supranta, kad 
LDDP va ldž ia , b e a to d a ir iš ka i 
neteisėta i dalydam a neindeksuotą 
valstybin į tu rtą  “ sav ies iem s" ir 
siekdama sukurti teisingo paskirstymo 
įvaizdį, “ pa rce liuo jam o jo ”  tu rto  
trupinių numetė ir niekuo dėtiems 
dėl to k ių  "d a ly b ų "  įm o n ių  
administracijai bei darbuotojams, 
todėl apskritai nesiūlo ko nors iš ko 
nors atimti. P rieš ing ai, tie k  pati 
n ete isėta i p riva tizu o ta  (perrašyta) 
įm o n ė , t ie k  k ie k v ie n a s  Jos 
a k c in in k a s , p r iė m u s  s iū lo m ą  
Konstitucini {statymą, galės išpirkti 
(iškart arba  išs im okė tina i) jo je  
esam ą (in d e ks u o tą ) vals tyb in j 
k ap ita lą  a rb a  b e n t 30  p rocen tų  to  
valstybinio kapitalo privatizuojam a  
viešai pagal V als ty b in io  tu rto  
pirm in io  p riva tiza v im o  įstatym e  
n um atytas  p ro c ed ū ra s . Be to, dėl 
turto indeksavimo labiau padidės vertė 
tų akcijų, kurias akcininkas buvo 
įsigijęs anksčiau, pavyzdžiui, iki 1992 
metų, negu akcijų, kurios įsigytos 
1993 ar 1994 metais.

Dabartinės LDDP Vyriausybės 
dviveidiškumas akivaizdžiai matyti, 
kai teigiama, jo g  “ šiame įstatym o  
p ro je k te  nem aža nea titik im ų  ir  
prieštaravimų galiojantiems Lietuvos 
Respublikos įstatymams (pabraukta 
musų - aut.), gausu netikslumų, taip 
pa t nuostatų, reglam entuojančių  
santykius, kurie nega li bū ti šio 
įstatymo reguliavimo dalykas. Be to, 
p a g a l L ie tu vos  R e s p u b lik o s  
Konstitucijos 69 stra ipsnio 3 dalį šis 
įstatymas galėtų b ū ti teikiamas kaip 
konstitucinis tik  tuo atveju, je ig u  jis  
būtų įtrauktas į  konstitucinių įstatymų 
sąrašą, kurį nusta to  Lietuvos  
R e sp u b liko s  S e im a s ". Kad 
Konstitucinis įstatymas gali prieštarauti 
galiojantiems įstatymams, o  tauta, 
išreikšdama savo valią referendume, 
turi mažiau galios negu Seimas, gali 
te ig ti neben t v is iš k a s  te isės  
neišmanėlis, bet negirdėtas dalykas, 
kad taip piliečius klaidintų pati 
Vyriausybė! Nieko neverta ir nuoroda 
į konstitucinių įstatymų sąrašą, nes 
už jo nepaskelbimą pirm iausia kalta 
pati LDDP daugum a Seime, be to,

labiau supriešinti, kai po kurio laiko, 
je igu  nebus atstatyta pagarba 
įstatymui, dabartinės LDDP valdžios 
apgauti ir nuskurdinti žmonės pradės 
reikalauti iš naujo teisingai perdalyti 
buvusį jų ar valstybinį turtą. Tai būtų 
katastrofa šaliai, nes tokie reikalavimai 
ga li su ke lti ša ly je  s o c ia lin iu s  
neram um us, net krizę, kurios 
padariniai sudarytų rimtą grėsmę 
pačiam Lietuvos valstybingumui.

Tėvynės Sąjunga kategoriškai 
atmeta LDDP Vyriausybės kaltinimus, 
esą, ji siekianti 'paralyžiuotidabartinės 
Vyriausybės vykdomą ekonomikos 
ir  socialinę politiką, sukelti chaosą  
krašto ekonomikoje, nuskurd inti 
žmones ir  tuo d iskredituoti Lietuvos 
va ls tybę ". Priešingai, Tėvynės 
Sąjunga yra įsitikinusi, jo g  kaip tik 
dabartinė LDDP Vyriausybė pati 
privalo ištaisyti savo padarytas klaidas 
tvarkant krašto ekonomiką, atstatyti 
dėl šių klaidų sutrikusius gamybinius 
ir finansinius santykius, kompensuoti 
valstybei ir tikriesiems savininkams 
iš jų nusavintą turtą (akcijas), 
įgyvendinti priemones, kuriomis būtų 
didinamas darbo vietų skaičius bei 
kiltų realus darbo užm okestis, 
pagaliau imtis iš esmės kovoti prieš 
k o ru p c iją  ir  o rg a n izu o tą  
nusikalstamumą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
jos Ministras Pirmininkas, taip pat 
Lietuvos Respublikos Prezidentas turi 
pagaliau suvokti, kad kaip tik jų 
netinkamai orientuotos pastangos, 
kuriom is lyg ir įteisinamos Lietuvos ir 
jos žmonių turto dalybos, didžia dalimi 
dirbtinai sm ukdo gam ybą ir verslą, 
dar labiau skurdina kraštą. Nenoras 
(ar nesugebėjimas) atstatyti ir spartinti 
įs ta tym in į va ls ty b in io  tu rto  
privatizavimą, atkurti teisingum ą ir 
teisėsaugą diskredituoja Lietuvos 
valstybę, todėl beveik nedidėja 
investicijos (ypač užsienio) į šalies 
ūkį. Nepaprastai pavojinga artėjanti 
masinė bedarbystė, susijusi su 
dirbtinu įmonių bankrutavimu, kyla 
rimta socialinių konfliktų grėsmė.

Jeigu LDDP Valdžia iš tikrųjų siekia 
g e rovės  L ie tu vos  va ls tyb e i ir 
žmonėms, ji privalo tai įrodyti darbais.

GERBIAMIEJI 
ŠIAULIEČIAI!
Artėja mūsų tautos netekties, 

skausmo ir vilties kupina diena - 
birželio keturioliktoji. Šią dieną 
paminėsime renginių ciklu

“Ištverk,
iškentėk,

nepalūžk!”
13 d. 11 val. - P. Višinskio 

bibliotekoje literatūrinės parodos 
"Tremties keliais" atidarymas.

14 d. 12 val. - "La iko" kino teatre 
A. Kulikausko dok. filmas, skirtas 
Gedulo ir vilties dienai.

14 d. 17 val. - šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje "Po lifon ijos" koncertas.

14 d. 18 val. - šv. Mišios.
14 d. 19 val. - eisena į Šv. Jurgio 

bažnyčios šventorių prie paminklo 
“ Tautos kančiai atminti".

20 val. - sueiga-m inėjimas prie 
geležinkelio ram pos Kauno gatvėje.

Š ia u lių  m ie s to  K u ltū ro s  
s k y r iu s  

L ie tu v o s  p o l i t in ių  k a l in ių  
ir  t re m t in ių  s ą ju n g o s  

Š ia u lių  s k y r iu s

Birželio 14-osios išva
karėse, prisimindami 
tremtos tautos skausmą 
ir kančias, susimąstyki
me, kodėl pono A. 
Š l e ž e v i č i a u s  
V yriau syb ė s tabdo  
Vakarų bėprocentinių 
paskolų skyrimą trem
tiniams ir politiniams 
kaliniams. Kas tai? Dar 
viena, tik šįkart jau eko
nominė,tremtis ir ilgalai
kis įkalinimas skurde?
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DEMOKRATIJOS SKIEPAI
Irena VASINAUSKAITE

Pabaiga. Pradžia Nr. 44

Apie inteligento gyvenimą, dvasinę 
būseną šiandienos kontekste ilga) ir 
nuoširdžiai kalbėjo Kovo 11-osios 
Akto signatarė TS(LK) valdybos narė 
aktorė Nijolė Oželytė. Kodėl esame 
nelaisvi vidumi, kodėl apsimetinėjimo 
bacila karaliauja mūsų sielose, kodėl 
su g lu m sta m e  ir b e v ilt iška i
nuleidžiama rankas, sutikę blogj? Iš 
kur ta  apatija savo likimui, ir koks 
sm urto drakonas jsitaisęs mūsų 
širdyse? Tai nėra amžini retoriniai 
k la us im a i, ta i 50-m etė  m ūsų 
visuomenės traumavimo istorija, tai 
iš k re ip to  s ie lo s  v e id ro d ž io
formavimas.

Nijolė Oželytė moteriškai drąsiai 
sugretino dvi politines Lietuvos figūras
- Vytautą Landsbergj bei Algirdą 
Brazauską. Tai buvo nejprasta, nes 
iki šiol vienas spaudoje tik peikiamas, 
ktas - liaupsinamas, tačiau visuomet 
skirtinguose straipsniuose. Viešnia 
p r is im in ė  V, Lan dsbe rg io  
demokratijos pamokas, pripažino, 
kad šio žm ogaus autoritetas, 
kilnumas bei tam tikros vidinės 
ve rtyb ė s  t ie s io g  pask iep ija  
demokratijai. Politikas V. Landsbergis
- tai doros, stabilumo bei patikimumo 
garantas, N, Oželytė jsitikinusi, kad 
tikram inteligentui suvokiam a šio 
žm ogaus didybė.

Kalbėdama apie antrąjj politiką,

p. Nijolė Oželytė papasakojo apie 
savo personažus, kurtus TSRS kino 
studijoje.

- Niekaip negalėjau suprasti, iš 
kur tas vyro - pliūrės įvaizdis. Tirtantis 
visas, negali dviejų sakinių taisyklingai 
pasakyti, blaškosi tarp žm onos ir 
meilužės... (pamenate "Rudens 
sonatą" bei N. Oželytės ir O. Batalovo 
duetą?)

Aktorė prisipažino, kad turi trijų 
kam barių  butą  V iln iu je  ir 
nepretenduoja nei j vieną namą, nei 
j septynis (kaip A. Brazauskas), tačiau 
ja i skaudu dė l lie tu v iško s io s  
trumparegystės. Pikti liežuviai statė 
AT pirmininkui vilas Šveicarijoje, o 
tuo metu lyg grybų po lietaus pridygo 
Prezidento namų Lietuvoje. Viešnia 
mano, kad dvarų kiekvienas turi kiek 
išgali, bet kam meluoti ir gintis, kad 
nėra to, kas labai akivaizdu bei 
nufotografuota.

■ Ilgai galvojau, kodėl doras 
žmogus profesorius V. Landsbergis 
šmeižiamas, o sukčius pateisinamas. 
Pagaliau suvokiau, kad prie švaraus 
limpa idiotiškiausias melas, o ant 
juodo kiek nori, tiek tepliok, vis tiek 
nesimatys, - apmaudžiai pajuokavo 
oratorė.

Lakon išk iaus ias iš vakare  
kalbėjusiųjų buvo Seimo narys 
Kęstutis Skrebys. Jis kreipėsi j 
žmones, prašydamas neapgaudinėti 
savęs' posakiu “ Prie ruso buvo 
geriau", kuris dabar kemšamas j

laikraščių skaitytojų bei televizijos 
žiūrovų sąmonę. Kas buvo geriau? 
Fizinis ir dvasinis susidorojimas su 
laisva asmenybe?

- Kodėl niekas neaiškiną kas dabar 
dedasi Rusijoje? - retoriškai klausė 
K. Skrebys, žinoma, suprasdamas, 
kad tiems, kurie stumia Lietuvą j 
naująją NVS, nenaudingas chaotiškas 
paveikslas apie politinę ir ekonominę 
suirutę Rusijoje.

Renginys kultūros centre baigėsi 
mini koncertu. DainavoTS(LK) Šiaulių 
skyriaus moterų ansamblis (vad. 
Nijolė Vaičiulienė), solistė Vaida 
Lazdauskienė, eiles skaitė Ingrida 
Vasiliauskaitė, grojo kaimo kapela 
(vad. Jonas Gudžiūnas). Galingai 
nuskambėjo “ Žemėj Lietuvos.,.”

Tėvynės Sąjungos nariai lankėsi 
miesto Respublikinėje ligoninėje, 
Pedagoginiame Institute, 15-ojoje Ir 
19-ojoje vidurinėse mokyklose, 
Rėkyvos “ Energetikos" klube! Rajono 
žemdirbiai irgi turėjo svečių. Seimo 
narai Andrius Kubilius, Vacbvas Lapė 
bei Tėvynės Sąjungos atstovai 
Valensas Čeginskas ir Liudvikas 
Sabutis susitiko su Kairių, Meškuičių, 
Gruzdžių, Bubių, Kurtuvėnų bei 
Gilvyčių gyventojais. Baigiamasis 
renginys jvyko Kuršėnuose.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) dienos Šiaulių mieste 
ir rajone baigėsi. Ar te isingai 
supratome demokratijos pamokas? 
Ar prigijo skiepai?

AR PAKAKS JĖGŲ?
Petras ŽYMANTAS
Vienas mano pažįstamas dažnai 

m ėgo kartoti savo g im ina ič io  
g yven im o  trem ty je  is to riją . 
Pasakodavo, kaip jo  dėdė. buvęs 

Lietuvos kariuomenės karininkas, 
patekęs j Sibirą, pradžioje maitinosi 

medžio žievėmis. Tačiau nieko 

nelaukdamas ėmė ręsti būstą, 

Įsigijo ožką, vėliau - karvę, pradėjo 
k iau les aug in ti. "B u o ž ė " , - 

nusp ren dė  v ie to s  gyven to ja i. 

Atkreipė dėmesj ir valdžia. Netrukus 

jis  buvo  išbuožin tas ir to liau 

ištremtas. Vėl pradėjęs nuo žievių, 

jis prasigyveno ir kitoje vietoje. 
Trečiojoje vietoje jau valgė tą, ką ir 

visi...
Darbšti Vaclovo ir Antaninos 

Pirantų šeima, gyvenanti Micaičių 

kaime, 1992 metų pavasarį nutarė 
savarank iška i ūkininkauti. Toje 

pačioje apylinkėje, Akmenaičių 

kaime, Antanina paveldėjo 8,5 ha, o 

Vaclovas - Šakynos apylinkėje - 

16,5 ha tėvų buvusios žemės. Esant

galim ybei, tuom etinė  M icaičių 

apylinkės agrarinė tarnyba jiems 

abiems žemę ekvivalentine natūra 

paskyrė to je pač io je  M icaičių 

apylinkėje viename plote prie jau 
Pirantų šeimos už žemės ūkio 
išmokas iš buvusio kolūkio išpirkto 

tvarto. Tikrasis šio žemės ploto 
paveldėtojas, ant kurio  žemės 

Pirantams buvo atmatuotas žemės 

sklypas, pretenzijų dėl žemės 

susigrąžinimo natūra nereiškė. Jis 

savo p rašym e dė l žem ės 

sus ig rą ž in im o  iš  jo  tėvam s 

priklausiusių 92 ha reikalavo 8 ha 
m iško natūra, o už iikusjjj pagal 

jstatymą susigrąžintiną plotą - 

kompensacijos. Bendrovė, kuriai 
pagal preliminarinį žemėtvarkos 
projektą būtų turėjęs priklausyti šis 
žem ės p lotas, s u b y rė jo  vos 
susikūrusi. Taigi sukurti normalų, o 

gal netpavyzdinjvidutin iodydžioūkj 
sąlygos buvo idealios. Juolab kad 

žemė dar ir prie išpirktojo tvarto 
priglausta.

Vos gavę žemę, Vaclovas ir 

Antanina kibo j darbą - kruopščiai 

išrinko akmenis, savo rankomis 

sus irem on tavo  jau kai kur 
bepradedančias užsikimšti drenažo 

linijas. Pirmaisiais metais vos ne 

visą plotą užsėjo miežiais. Keletą 

hektarų m iežių pasė jo  su 

daugiamečių žolių jsėliu. Čia pat 
tvartas, čia pat ir ganyklos turi būti, 

galvojo naujakuriai.

Nors sausa 1992 metų vasara ir 
nelepino, Pirantai miežius užaugino 

neblogus. Sparčiai pilnėjo ir naujai 

atremontuotas iš buvusiojo kolūkio 
nupirktas tvartas.

Ne visi j gražiai tvarkomą žemės 

plotą žiūrėjo kaip j atkaklaus darbo 

rezultatą. Daugelis pavydo kirmino 
draskomi čia labiau matė kaip kažką 

Dievo ar valdžios neteisėtai duotą.

Netrukus tylus niurzgesys virto 
šurmuliu, vėliau išjudinusiu jau 

gerokai spėjusias parausti valdžios 

instancijas. Pirantai ėmė gauti 

valdžios pranešimus, kad rudenj čia

Derlingosiose žemėse prie 
Kubanės upės nuo seno gyvena 
kazokai, j šias vietas atsikėlę arba 
atkelti iš Rusijos pietinių gubernijų, 
Ukrainos ir kitur. Iki Spalio 
perversmo tai buvo vienas iš 
labiausiai išsivysčiusių Rusijos 
r e g i o n ų ,  
intensyviosios 
žemdirbystės 
ir g yvu 
lin in k y s tė s  
kraštas. Per 
pilietinį karą 
Kubanė labai 
n u k e n tė jo ,
neteko _______
d i d e l ė s  

dalies savo gyventojų.
Didžioji kazokų dalis atkakliai 

priešinosi bolševikams; 1917-1920 
metais jie buvo jkūrę net savo 
valstybę. Tačiau Raudonoji armija 
sumušė kazokų dalinius; daug jų 
pasitraukė j užsienj arba buvo 
represuoti.

Per septynis dešimtmečius 
nepavykovisiškai ištrinti iš kazokų 
a tm in ties  prae ities va izdus, 
sunaikinti latevų žemdirbių tradicijas. 
T od ė l re fo rm om s Rusijo je 
prasidėjus, kaip tik Kubanėje 
atsirado daug žmonių, norinčių 
savarankiškai ūkininkauti. Čia 
stegėsi daugiau fermerių ūkių negu 
kituose Rusijos regionuose.

Bet dabar žemė pradėjo slysti iš 
po fermerių kojų. Tai, kas vyksta 
š iam e krašte, sava itraštis  
"Argumenty i fakty" pavadino "karu 
prieš fermerius".

Kodėl jis paskelbtas?
“ Žemė ■ didžiausias Kubanės 

turtas, ■ rašo savaitraštis. - Kas 
valdo žemę, to  rankose ir valdžia, 
įsisiūbavus fermerių judėjimui, 
tūkstančiai hektarų žemės išsprūdo 
iš visagalių kolūkių pirmininkų Ir. 
tarybinių ūkių direktorių valdžios. 
Greitai supratę, kad. naujasis luomas 
gali pakirsti jų galybę, Kubanės 
"feodalai" paskelbė fermeriams 
karą... Fermeriai jau neteko daugiau 
kaip 10tūkstančlų hektarų žemės. 
Žemė pirmiausiai atimama iš tų, 
kurie sėkmingiausiai ūkininkauja. 
Vietinei administracijai tokių ūkiai - 
kaip šapas akyse..."

Kubanės valstiečių ir fermerių 
asociacijos juridinio centro vedėjas 
Vladimiras Gricanis laikraštyje 
pasakoja, kaip tai daroma.

šta i iš fermerio Aleksejaus 
Storoženkos žemę atėmė todėl, 
kad jis prieš trejus metus ūkininkauti 
pradėjo negavęs kolūkio visuotinio 
susirinkimo leidimo. Nors jokiuose 
jstatymuose nėra užfiksuota, kad 
tokie leidimai būtini, tai nesukliudė 
kolūkiečiams pakelti rankas ir atimti 
žemę iš darbštaus žmogaus.

V. Gricanio nuomone, vieni 
pirmininkai Ir direktoriai susidoroti 
su fermeriais nejstengtų. Bet juos

paremia, kaip jis  sako, "kaim o 
llu m p e n a i”  pa tys  d irb ti 
sava rank iška i nen o rin tys  ir 
nemokantys, bet labai pavydūs 
"feodalų" parankiniai. Kubanėje 
na ik inam i fe rm erių  pasė lia i, 
griaunami ar padegami pastatai,

KUBANE: 
KARAS PRIEŠ 
FERMERIUS

fermeriai išvaromi iš butų kaimo 
gyvenvietėse, jų vaikai - iš vaikų 
darželių-lopšelių, Tai vis "liumpenų" 
rankų darba i. S u s id o ro jim u  
g ras in am a  ge ria us iam  krašto 
fermeriui M. Pinčukui.

Kaip j tai reaguoja teisėsaugos 
organai? Milicija stengiasi nieko 
nematyti, nieko nežinoti. O vienas 
teisėjas V. Gricaniui pasakė tiesiai 
šviesiai; "M um s duota komanda 
ferm erius sm augti, o kolūkius 
gelbėti!”

Juridiniam centrui vis dėto  pavyko 
apginti daugiau kaip 70 fermerių. 
Neteisėtai atimtos žemės jiems 
sug rąž in to s , Bet V. G ricanis 
skundžiasi, kad teismai šališki, c 
prokuratūra fermerių negina. Nė 
vienas fermerių prievartautojas, jų 
turto naikintojas nenubaustas.

Todėl ferm eriai organizuoja 
savigynos būrius. Ladožkos stanteo;-; 
fermerių turtą atimti atvažiavusius 
milicijos Ir prokuratūros darbuotojus 
sutiko ginkluotas kazokų piketas 
Uniformuoti pareigūnai pabijojo 
susirėmimo ir pasitraukė, nieko 
nepešę.

V. Gricanio nuomone, Kubanėje 
atsirado ginkluotųjų susirė’ mų 
grąsm ė. Fermeriai, nežada be 
pasipriešinimo atiduoti žemės 0 
kazokų atkaklumas ir užsispyrimas 
gera i ž in om i. Ir je i valdžia 
nesudrausmins "feodalų” ir jų 
parankinių, kazokai ginsis patys. Jų 
pusėje jstatymai ir teisingumas, 
"feodalus" remia vietinė valdžia, 
milicija, prokuratūra, teismai...

Juridinio centro vadovas mano, 
kad "feodalam s" įveikti fermerius 
nepasiseks. Kolūkiai vos kvėpuoja, 
be valstybės dotacijų išgyventi negaii 
Todėl pirm ininkų ir direktorių galia 
silpnėja..

Mėginimai konfliktus sp rę s ti1 iš 
jėgos pozicijų" iš anksto pasmerkti, 
vienos ar kitos ūkininkavimo formos 
pranašumą galima jrodyti tik taikiu 
ekonominiu lenktyniavimu.

Sunku gyventi mūsų ūkininkams. 
Bet gretimojoje šalyje fermeriams 
dar sunkiau.

Iš užsienio spaudos paruošė 
Jonas RUGELIS

jau nieko nebesėtų, kad žemė jiems 

nepriklausanti, nes ji galinti būti 

grąžinta tik toje vietoje, kur ją tėvai 
turėjo.

Tokiu būdu praėjusiųjų metų 

rudenj iš Pirantų, kaip Ir iš daugelio 

kitų čia gyvenančiųjų ir norėjusiųjų 

buvusiajame M icaičių kolūkyje 
susigrąžinti žemę ekvivalentine 

natūra ūkininkų, žemė buvo atimta, 

dalj jos priskiriant neva asmeninio 
naudojimo žemės plotui padidinti, 

kitą - pasku tines  d ienas 

beskaičiuojančioms bendrovėms, 

o dar kitą - amžinam dirvonavimui 

pasmerkiant.

Tiesa, A, P lrantienė savo 

pave ldė tą ją  da lj a tgavo dar

praėjusiųjų metų rudenj. G e ro k a i 

ramunėmis apleistą plotą iš rudens 

suarė, pa tręšę  m ineralinėmis 

trąšomis, nupurškė chemikalais. Tik 

vėl bėda. Pavasarj paaiškėjo, kad 

tam e p lo te  prieš  keletą metų 

Išžvalgytos m olio atsargos, kurios 
vėliau gali būti eksploatuojamos. Taigi 

tokie plotai pagal reformos įstatymus 
savininkui natūra - negrąžintini. Žemė 
gali būti grąžinta tik e k v iv a le n t in e

natūra, žem ės sklypą, esa 
galimybei, paskiriant kitoje vietoje 

arba už ją  išmokant k o m p e n s a c ip  

Žemės, žinoma, kitoje vietoje, atsiras, 

bet ar pakaks jėgų, kad ir 

atkakliam ūkininkui, kurtis trečmi6 

vietoje.

AUSROS ALĖJA
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Skaitau jau spėjusią "pagarsėti" 
pasaulio lietuvių bendruomenės 
išleistąją knygą - "Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" I tomą.

Intriguojanti šios knygos antraštė... 
Gerai žinomos ir šio rinkinio sudaiytojų 
pavardės: E. G runskis, V.
Kašauskienė, H. Šadžius ir ats. 
redaktorius G. Rudis.

Mane, dvylika metų “atostogavusi" 
Sibiro sniegynuose, labai domino, 
kokias "paslaptis" atskleis šioje 
knygoje jau pagarsėję istorikai. Sunku

skaityti ir... netenku žado!
Tai 1941, 1945-1952 metų trėmimų 

iš Lietuvos dokumentų rinkinys, tačiau 
pateiktas politiniams kaliniams ir 
tremtiniams nepriimtina forma ir turiniu. 
Knyga - KGB ir komunistų partijos 
dokumentų rinkinys lietuvių tautos 
genocidui pateisinti! Pateikiami 
pseudofakta i, nea titinkantys 
buvusiosios tragiškos mūsų tautos 
tikrovės, įžeidžiantys kiekvienos 
genocido aukos sąmonę ir orumą. 
Pvz., "konstatuojama", kad buvo 
tremiami lietuvių tautos "atmatos" - 
banditai ir kriminaliniai nusikaltėliai, 
lietuvaitės vienuolės pavadintos 
"prostitutėmis"?! Šis KGB ir komunistų 
"virtuvės patiekalas" kartojamas 
dešimtis kartų genocido vykdytojų 
raportuose ir suvestinėse. įžūliai

meluojama, kad tai buvęs paprastas 
"liaudies priešų”  iškeldinimas, 
leidžiant pasiimti iki 1,0 tonos daiktų.

Melo apogėjų šioje knygoje, 
manau, pasiekia tvirtinimai, kad 
ištremiamiesiems vaikams stotyse 
duodavo pieno ir manų košės, o 
suaugusiesiems karštos sriubos ir 
produktų.

Tikri stebuklai! Juk ištroškę vaikai 
ir seneliai prašydavosi vandens 
atsinešti - o sargybiniai parodydavo 
automatą, - mačiau savo akimis! 
Ešelonų palydovai, žiauriai elgėsi su 
savo aukomis, ir žmonių kančios 
sukeldavo jiems tik juoką. Rašoma 
apie medicininę pagalbą. Deją neteko 
matyti nei “ važiuojant" ištrėmiman, 
nei etapuose j lagerius, kad kam 
nors būtų suteikiama medicininė

APIE ŽMOGŲ, 
IŠVARYTĄ IŠ ROJAUS

Stasys GLIAUDYS
Tęsinys. Pradžia Nr. 41
Paprasčiausiai "evoliucinė logika" 

iako, kad .jei kromanjoniečiai kilo iš 
įeandertaliečių, negalėjo pirmasis 
raikščioti nuogas, jei antrasis siūdinosi 
skoningai papuoštus rūbus. Bet galbūt 
<eandertalieciui nereikėjo vilkėti svetimą 
įailj, nes jis turėjo savo?

Iki Viurmeno ledynmečio pradžios 
e s d ertai ietis gyveno tik šiito ir vidutinio 
ilimato zonose. Gali būti, kad dėl drabužių 
problemos" Sibiras ir Arktika jam buvo 
eįveikiami?

Kromanjoniečių kapavietės, pvz., 
nlnėtojo sungiriečio, liudija apie nuoširdžią 
sagarbą ir meilę mirusiajam, stebina savo 
urtingumu. Na, o neandertaliečių net ne 
'isos populiacijos savo mirusiuosius« 
Įentainius užkasdavo negiliose duobėse!

Trumpai reziumuojant, pvz., prancūzų 
lokslininkės Fransua Bord tyrinėjimus, 
alimadrąsiai pasakyti, kad ankstesniais 
likais apie kromanjonietį, kaip apie urvinį 
m ogų, susiformavusi nuomonė didžiai 
la id in ga . Naujasis žmogus apsigyveno 
e olos gilumoje, o prie išėjimo arba po 

I  o ionų karnizu. Natūralios slėptuvės jam 
mavo kaip patikima prieglauda nuo 
»Ičio, lietaus, vėjo. Ten, kur gamtos 
ovanų nebuvo (Centrinės ir Rytų 
uropoje, Sibire), kromanjoniečio būstai 

r  per žingsnį atsiliko nuo šiuolaikinių 
Viršutinio paleolito stovyklavietės 

kai gerai įrengtos gyvenvietės, apie ką 
f  loja daugybė atraminių stulpų pėdsakų, 
p im e lia i dažniausiai buvo statomi ant 

aukštų kalvų viršūnių, nuo kurių buvo 
atyti visa apylinkė.
Sakyti, kad neandertaliečiai rentė 

I  imtyvias slėptuves - neobjektyvu, nes 
I  nogalima kategoriškai taikyti net visiems 
I  ariniams paleoantropams, šiltuoju 
I  zonų medžiojusiems tundroje.

Akmens panaudojimo progresas nuo 
e tryč ių  Azijos ir Afrikos tiesiai 

_  ^čiojančiojo hominido (homo erectus) 
■ i kromanjoniečio, t.y. maždaug per 1,3 

■ lįjo no  metų, pažengė tik porą žingsnių 
Triokį, lyginant su šiuolaikinio žmogaus 

inninio progreso myliomis, nueitomis 
| r  30.000 kartų trumpesnį laiką!

J  ■'ėlyvosios (mustjerinės) kultūros
■  andertaliečių materialinis palikimas
■  s žymėjo tik tuo, kad ginklai, įrankiai 
B  yo ne apskaldyti akmenys kaip

<sčiau, bet specialiai paruoštų disko 
nos branduolių skeveldros. Naujosios 
mologiįos pranašumas teis, jog iš vieno 
induoiio be d ide lių  pastangų 
aunam as daug didesnis darbinis 

-A  'm e tra s . Skeveldras retušuojant 
^»aroma norima forma ar briauna.
O I Archeologai paleoantropo inventoriuje 

I  iria 60-70 rūšių gaminių, pritaikytų
■  prad,urti> įm ušti, gremžti. Tačiau 
H  a Paleoantropų grupė nesinaudojo 
ml ,!!or1ir™ r* u- Pavyzdžiui, dantyto tipo 
H  C T 1? Iranl<'ai viseida buvo atributas 
m  “ ortahecių populiacijos, ypač gausiai
■  J ojusios laukinius arklius.

I p a lyg in ti su
■  .nJ°nječiu, primityvus viskuo, kas
■  Ji SU ir. r v . u -  ... . . . .I  «i ----- v is n u u ,
I ,,.su materialine kultūra", - .«.«

.T? ?X9°je teigia Džordžas 
ero. w  ’• ^  Iau ii nesunku prilyginti 
I  kėiaPUI' uPKi‘°  al5U ,̂uvo medžiotojai 

I  - '« jq  naudotų medžiagų 
* P IM apdorojimo technologijos
S ln aS T S ,*- T a {io u  ak iva izdūs

" ” endim,i ir
ilist.i sa.*r? Paleolito instrumentų 

I  ,'')ntvs'kriman ŷ8’t išrandantys ir H  Ts kromanjoniečių darbo, buities

bei medžioklės reikmenis: "Atrodytų, iš 
pirmo žvilgsnio negudrių reikmenų 
padarymas iš tikro reikalavo didžiulio 
meistriškumo ir tikslaus apskaičiavimo. 
Pakartoti jų  pasiekimus mūsų dienomis 
pavyko tik nedaugeliui kantriųjų 
eksperim entato rių . Pavyzdžiu i, 
kromanjonietiško peilio iš trapaus titnago 
gamybos ciklas susideda iš 250 smūgių, 
sąlyginai suskirstytoj 9 operacijas. Reikėjo 
žinoti, kurioje vietoje, kaip ir kuo paveikti 
akmenj. Be didžiulio tikslumo, nuovokumo 
ir pastabumo to atlikti neįmanoma". (T. 
Prido. Kromanjonskij čelovek - M., 1979, 
p. 81). Akmens apdirbimo viršūnė - garsieji 
"Lauro lapa i". "T ok ių  harmoningų 
p ro po rc ijų  f ig ū ros  pagam inim as 
neabejotinai reikalavo meistriškumo, 
artimo menui. Daugelis archeologų

Eastaruosius šedevrus laiko meno 
ūrinlais, atliekančiais ir estetinę, ir ritualinę 

funkciją". (T. Prido. Kromanjonskij čelovek.
- M 1979, p. 59).

Šiuolaikiniai eksperimentai parodė, jog 
gerai apdoroti titnaginiai antgaliai aštresni 
ir j gyvulių kūną sminga giliau nei geležiniai. 
O obsidianiniams (vulkaninio stiklo) 
skalpeliams prilygsta tik ranka valdomas 
lazerio spindulys. Tyrinėtojai nėra tikri, 
ar neandertalietis naudojo iečių antgalius. 
Be abejo, kai kurias apdorotas skeveldras 
buvo galima tvirtinti lazdų galuose, bet 
ar paleoantropas jas tvirtino?..

Fizine jėga kromanjonietis negalėjo 
prilygti neandertaliečiui, tačiau jo unikalūs 
tech n in ia i sp rend im a i su kaupu 
kompensavo paleoantropo geležinius 
raumenis ir didelius dantis. Kaulo, ragų 
ar medžio rankenos (kurių per 200 metų 
tūkstančių nesugalvojo neandertalietis) 
keletą kartų padidino žmogaus jėgą. 
Nuostabus išradimas - iečių mėtyklės 
suteikdavo ietims dvigubai didesnį pradinį 
greitį, todėl medžiotojas galėjo užmušti 
elnią ir iš 30 m atstumo.

Neandertaliečiai taip ir nesužinojo kaulo 
panaudojimo galimybių. Nemokėjo pinti 
krepšių, gaminti iš molio. "Kasinėjant 
tipiškas paleoantropų stovyklavietes 
matyti, kad tūkstančiui akmeninių reikmenų 
tenka vos 25 kauliniai materialinio palikimo 
atributai. Kromanjoniečių gyvenvietėse 
šis santykis lygus. Kaulai, ragai tais 
priešistoriniais laikais buvo ta stebuklinga 
medžiaga, kuriai (skirtingai negu 
akmenims) galima suteikti bet kokią formą, 
apdoroti {vairiausiais būdais". (T. Prido. 
Kromanjonskij čelovek - M., 1979, p. 64). 
Iš kaulo padaryta tūkstančiai mažųjų 
skulptūrėlių, papuošalų, adatų, žeberklų, 
iečių, mėtyklių, fleitų... O prie jau minėtosios 
Sungirio upės kromanjoniečių kapavietėse 
rastos absoliučiai tiesios ietys, padarytos 
iš mamuto ilčių. Kaip paleolito medžiotojai 
ištiesindavo riestas mamuto iltis? Visai 
pagrįstai tam tikrą žmogaus veiklos periodą 
galėtume vadinti ne akmens, o kaulo 
epocha.

Kromanjoniečio inventorius kur kas 
labiau specializuotas: peiliai mėsai, 
medžiui, gremžtukai kaulams, kailiams; 
grąžtai, ylos, pjūklai, įvairūs kin/iai ir t.t. 
Atskirose grupėse didėjant žmonių skaičiui 
nepaprastai greit išaugo kultūriniai 
skirtumai. Homo erectus dauguma 
reikmenų buvo absoliučiai vienodi, kur 
jie bebūtų rasti - kažkur Ispanijoje ar Rytų 
Afrikoje, o su kromanjoniečių pasirodymu 
viskas keičiasi - išryškėja individualumas!

Žem ės p lane to je  pasirodžius 
šiuolaikiniam žmogui, gamybos proceso 
tobulėjimas nuosekliai ir sparčiai vyko 
pagal tuos pačius XX amžiaus mokslines
- techninės revoliucijos dėsnius, tik 
žemesniame gamybinių ir gamybos

P,t ° ^ ly3lS S ..« « , instrumentų 
specialistas profesorius S. A. Gerasimovas,

vadovaujantis kromanjoniečių gaminių 
tyrimo laboratorijai Leningrade, sako: 
"Kas sudaro paleolito technikos pagrindą? 
Dinamizmas, t.y. energetinio balanso 
augimas. Akseleracija - judėjimo greičio 
didėjimas. Precizionizmas-tikslumas ir 
standartiškumas. Racionalizacija - 
konstrukcijos bei technologijos optimi
zacija. Automatizacija - medžiokliškos 
gaudyklės. Permanentiškumas - gamybos 
nepertraukiam um as, va ldym as ir 
planavimas.

Transform izm as medžiagų 
pavertimas energija. Komplektiškumas 
- sisteminis gamybos organizavimo būdas. 
Kom un ikac ija  - konstrukcin is, 
technologinis organizacinės patirties 
kaupimas. Ginklų ir darbo jrankių 
diferenciacija. Gamybos specializacija 
bei integracija. Darbo jrankių ir 
technotogtjos perimamumas. Tie patys
principai kaip ir dabar". (N. Barinov, 
kakimi vy byli, naši predki? - 
molodiozi, 1982, Nr. 7, p. 61).

Tęsinys kitam e num eryje

pagalba, nors buvo ir vaikų, ir 
sergančių ligonių, ir nualpusių...

O kaip meistriškai šios knygoš 
suda ryto ja i p a rin ko  gen oc ido  
vykdytojų protokolus ir pranešimus 
apie "liudytojus” , besidžiaugiančius, 
kad išvežami banditai, nes gyvenimas 

“būsiąs ramesnis". Tik apie skausmą 
ir ašaras, kurios lydėjo Golgotos keliu 
einančiuosius - nė žodžio! Be to, 
daugelis tremtinių esą kalbėjo: "Mes 
patys kalti, nes neklausėme valdžios?" 
Koks šiurpus melas ir pasityčiojimas, 
ponai sudarytojai!..

Tik retsykiais švysteli tiesos 
spindulėlis: kai KGB ir stribai 
"nesąžiningai" dalijasi nelaimingųjų 
tremtinių turtą (tačiau pastebima, kad 
tai reti atvejai?) O kad išvežant šeimas, 
jie "ieškojo banditų" stalčiuose, už 
paveikslų ant sienų ir.... žmonių 
kišenėse, nerašoma, nors tai buvo jų 
"kasdieninis darbas" ir užsiėmimas.

Teigiama, kad ištremtiesiems buvo 
pateikiami geri butai. Iš tikrųjų viename 
barako kam barė ly je  būdavo 
sugrūstos 2-3 šeimos. Miegodavo 
ant gultų dviem aukštais. O dažnai jų 
visai neduodavo!

Teigiamą kad Irkutsko sričiai buvo 
išskirta 4,5 mln. rublių, kad statytų 
tremtiniams naujus namus. Žinomas 
komunistinis melas. Statė, bet ne 
tremtiniams!

Tai štai kokiais "deimančiukais" 
išgražintas" šis melo "šedevras” , 
sukėlęs šoką pasaulio lietuvių 
bendruomenėse ir pasipiktinimą 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
tarpe.

Jdomu, kokių tikslų siekė ponai 
šios knygos sudarytojai? Kodėl jie 
pateikė Šiuos "dokumentus" be 
tikrovę atitinkančių komentarų? Kodėl 
nepasinaudojo gyvųjų liudytojų 
pasakojim ais, a rchyvinėm is 
medžiagomis, tardytojų protokolais?

Ogi todėl, kad jie tik sudarytojai. Ir 
sudarė šią knygą - melo ir demagogijos 
fabrikatą, kad pateisintų tautos 
genocidą ir žvėriškumą.

Reikėtų patraukti juos teisman už 
Lietuvos istorijos klastojimą, o jų 
"šedevrą" uždrausti platinti ir sulaikyti 
jo tolimesnį leidimą.

Kuršėnai
J o n a s  V A IŠ N O R A S

Savaitės
šiupinys

moksleiviams už istorinio paminklo - 
niokojimą iškelta baudžiamoji byla.

ŠIAULIŲ MIESTO
Kryžių kalno

PAKRUOJO
rajono Savivaldybės fojė atidaryta V. Jazausko, dailininko iš 
Biržų paroda.

O Rumšiškių buities muziejuje įvykusioje šventėje “ Graži 
mūsų šeimynėlė” dalyvavo linkuviečių Leščinskų šeima.

Rajono žemės ūkio skyrius surengė žemės ūkio bendrovių 
vyr. buhalterių pasitarimą pridėtosios vertės mokesčio jstatymo 
įgyvendinimo klausimais. Renginyje kalbėjo valstybinės 
mokesčių inspekcijos viršininkas A. Jurkus, šios inspekcijos 
jmonių mokesčių skyriaus vyr. inspektorė A. Simonaitienė, 
valdybos žemės ūkio skyriaus vyr. buhalterė E. Narkovičienė.

Vilniškis profesorius p. J. Galkus kuria Linkuvos herbą. To 
proga menininką aplankė Pakruojo rajono Tarybos pirmininko 
pavaduotojas, Linkuvos miesto apylinkės viršaitis P. Matuzas 
ir rajono valdybos kultūros skyriaus vedėjas A. Šimkus.

Vytautas Milašauskas ruošiasi jkurti pirmąją rajone privačią 
gyvuliu sėklinimo firmą. Dabar šis veterinarijos specialistas 
laukia Žemės ūkio ministerijos licencijos.

Žeimelyje siaučia trichineliozė, šiemet jau sunaikinta 10-ties 
užsikrėtusiųjų kiaulių skerdiena.

valdybos biudžetas per penkerius šių metų n 
negavo 4 mln. litų pajamų. Atlyginimams laiku išmokėti 
reikalinga 1 milijono litų trumpalaikė banko paskola, 
Valdyba re ik ia m įą  sumą pasiskolino iš Šiaulių banko. 
Nors šis bankas kreditą teikia palankiausiomis sąlygomis, 
bet kiekviena šios paskolos diena biudžetui kainuoja 
apie 2 tūkst. litų palūkanų.

Valdyba apsvarstė miesto komunalinio ūkio darbą ir 
konstatavo, kad valoma apie 75 tūkst. teritorijų prie 
daugiaaukščių gyvenamųjų namų. Iš jų apie 40 proc. 
valo Spec. ATj. Liko netvarkomos 189 gyvenamųjų 
namųteritorijos, nepatenkinama valymo darbų kokybė. 
Pirmoji bei antroji Nekilnojamojo turto eksploatavimo 

su gyventojais, kodėl
lojamojo

įmonės įpareigotos išsiaiškinti st 
apleistos minėtųjų 189 namų teritorijos.

Birželio 18 d. Pakruojo rajono sporto centras kviečia visus 
Šiaulių krašto krepšinio mėgėjus dalyvauti pirmąkart 
rengiamose gatvės krepšinio varžybose.

AKMENĖS
rajono Kruopių apylinkėje konkursą globos ir rūpybos 
darbuotojo vietai užimti laimėjo ponia S. Lenkutienė.

Žemėtvarkos tarnyba kviečia žemdirbius sukrusti ir 
užsiregistruoti norinčiuosius privatizuoti 2-3 ha už investicinius 
čekius iki š.m. liepos 1 dienos. To laiku nepadarę asmenys 
užtem ę mokės grynais.

Birželio 9 dieną, ketvirtadienj, 11 valandą, centrinės ligoninės 
salėje įvyks diabetikų klubo susirinkimas.

ŠIAULIŲ RAJONO
Šiupylių miestelyje birželio 19 d. bus šv. Antano atlaidai. Tą 
dieną kviečiami j susirinkimą visi buvę Šiupylių mokyklos 
mokiniai.

Meškuičių policijos nuovados policininkai sulaikė Sergejų 
Raudonj ir Marių Mikšj, kurių kišenėse rasta daug kryželių, 
grandinėlių, medalionų bei pinigų (litų ir latų).
Šiems Šiaulių miesto antrosios statybininkų mokyklos

Patvirtintos moksleivių jdarbinimo vasaros atostogų 
metu kvotos. Paruošta 261 darbo vieta: socialines rūpybos 
skyriuje -75, VI "Dekoratyviniai augalai"-90, VJ '‘Kelias" 
- 30, špec. A t| - 60 ir tryliktajame lopšelyje-darželyje 
"Sajduvė" - 6 vietos.

Šiauliuose vieši Estijos Piamu miesto delegacija - miesto 
tarybos pirmininkas Mantas Mere ir du vicemerai, kurių 
kompetencijoje - finansai boi miesto ūkis. Vizitas darbinis, 
todėl svečiai ketina susipažinti su kai kurių Šiaulių 
miesto savivaldybės struktūrų veikla.

| Daniją išvyko valdybos komunalinio ūkio skyriaus 
delegacija: P. Uleckas, E. Laug«'1«, R. Kančiauskas irV. 
Klepsys. Jie domėsis Fredoncljos miesto sanitariniu 
valymu, buitinių atliekų surinkimu, gatvių apšvietimo 
bei eismo reguliavimo Klausimais, šiauliečius domina 
gatvių dangos, lietaus kanalizacijos tinklų remontas ir 
priežiūra bei miestų apželdinimo reikalai.

Šiauliuose birželio 10 dieną kultūros fondo krašto taryba

atidaryta paroda Šiauliečių ryšiai su Švedija , 
kurioje žada dalyvauti Švedijos ambasadorius Lietuvoje 
Larses Magnusonas.* * *
Atidarytas naujas priemiestinis maršrutas “ Šiauliai - 
RudiŠKiai". Nuo birželio 11-osios kiekvieną šeštadienį 
iš miesto autobusų stoties autobusai išvyks 7.00 ir 
14.45 val., o iš Rudiškių - 8.10 ir 16.10 val.
* * *

Šiaulių valstybinė vandens tiekimo įmonė kompiuterizuoja 
savo darbą. Tam bus skirta 267 tūkst. litų šiemet ir 94 
tūkst. litų 1995 metais.

Šiauliuose, Medelyno gyvenamajame rajone, netoli 
garsiosios UA8 "O m ega ' prezidento R. Pilipavičiaus 
namo, įvyko sprogimas. Nei žmonės, nei namai 
nenukentejo. Kastai: žaidimai ar pagąsdinimai indėlių 
negrąžinančiam prezidentui.

AUŠROS ALĖjA



TAS VARDAS M U M S -N E
ŽODIS,

TAS VARDAS - ŠILUM A  
JISAI KASDIEN KARTOJAS,-  
MIELA MIELA MAMA...

M a m y te , m o č iu te ...  
S ve ln ia u s ie jižo d ž ia i, g raž ia u 
s io s io s  g ė lė s  - ta i tik  da le lė  to_, 
ką tu rė tu m e  Ju m s a tid u o ti už 
J ū s ų  n e išse n ka n č ią ją  m eilę 
m um s, savo  va ikam s. A č iū  
Jum s, b rang io ji m ūsų MAMA...

G a rb in g o jo  7 5  m e tų  
Ju b ilie ja u s  p ro g a  sve ik inam e 
M am ytę , m oč iu tę  

PE TR O N Ė LĘ BARTKIENĘ, 
g y v e n a n č ią  T y ru liu o s e ,  
R a dv ilišk io  ra jone.

SŪ N Ū S VLADISLAVAS, 
PETRAS, POVILAS, STASYS, 
DUKROS JANINA, ELYTĖ SU 
ŠEIMOMIS, ANŪKAI MINDAUGAS, 
BIRUTĖ, IEVUTĖ, GINTARAS, 
INGRIDA, MONIKA, ARVYDAS, 
ARŪNAS, DAIVA, DALIUS, 
SONATA, VAIDIS IR PROANŪKIAI 
MARTYNAS, JUSTĖ, VIKTORIJA.

NEIŠDILDOMAS ĮSPŪDIS
Atviras laiškas paskutiniajam DDP mohikanui, 

arba
BONIFACAI, kas Tave valdo?

"Neišdildomą” įspūdj paliko DDP 
Šiaulių miesto tarybos pirmininko 
pavaduotojo Bonifaco Kurkliečio 
kalba per Šiaulių radiją (1994.06.03) 
bei publikacija "Š iaulių naujienose" 
(1994.06.07).

Minėtoje, radijo laidoje p. B. 
Kurklietis nuoširdžiai prisipažino, kad 
1992.10.25 už konstituciją balsavo 
(referendume) nekompetentinga 
minia. Tačiau, Dieve mano, ta pati 
masytė, tą pačią dieną ir už pono 
Bonifaco partiją ranką pakėlė. Užtat 
dabar DDP veikėjas abi rankas prieš 
tautą kelia ir mosikuoja: “ Ne mes 
valdom e Lietuvą". O tiek vilčių j DDP 
kompetenciją dėjusi liaudis tuoj iŠ 
bado kojas atmes. Taigi nebebus ką 
bekilnoti.

Pasisakydamas prieš e kon om in j 
Tėvynės Sąjungos referendumą p. 
B. Kurklietis siūlo teismus nedoriems 
privatizuotojams. Nesinori tikėti, kad 
jis iš dangaus nukritęs marsietis, 
nepažįstąs Lietuvos teismų, kurie bet 
kok j "C enturion j”  (nuo žodžio  
centras?) išteisina. Tad gal p. 
Bonifacas mano, kas mūsų teismai 
kok j nors “ Do lerijon j" nuteis? 
Vadindamas referendumą "linčo 
teismu", vienas miesto DDP lyderių 
demonstruoja savo tvirtą totalitarinę 
p r ig im tį. V isam e pasau ly je  
referendumai įmanomi, Šveicarijoje 
jie vos ne kas mėnesį vyksta, o 
Lietuvoje-tai nusikaltimas, Prieš ką? 
Prieš tuos jo  partijos kolegas, kurie 
50 metų apiplėšinėjo žmogaus kūną 
ir sielą, o dabar mūsų anūkų anūkams 
ketina praskolintą valstybę testamentu 
užrašyti?

Malonu, kad p. B. Kurklietis 
nespjauna j "Lietuvos aidą" (vis kas 
nors pasąmonėje teigiamo žmogui 
liks!), tačiau neaišku, kas trukdė jam 
Tėvynės Sąjungos dienų mieste metu 
ateiti j bet kurį iš 5 susitikimų ir klausinėti 
svečius iki užsimiršimo?

Ruošėsi tądien vykusiai partinei 
radijo penkiaminutei?

‘‘Šiaulių naujienų" straipsnyje “Kas 
valdo Lietuvą?" p. B. Kurklietis rašo, 
kad ryžtingų žingsnių jo partiją imtis 
privertė “ kitų partijų spaudim as'' (dėl 
Rusijos armijos išėjima, dėl įstojimo

j NATO).
O ką, mes tą armiją dar šiandien 

turėtume šerti? O gal p. Bonifacui 
patiko virš miesto '‘siuvusjų'' naikintuvų 
ūžesys? Prelegento pozicija dėl NATO 
man žinoma seniai, nes aš skaitau 
"T iesą" ir pastebėjau B. Kurkliečio 
laišką šia tema. Apie šio laikraščio 
skaitymą prisipažįstu "tik iš reikalo" ir 
kad ateities kartos mane pasmerktų 
už tam  tikrą KGB-GRU propagandos 
poveikį mano proanūkių pasąmonei.

Turi aptariamasis “ įspūdingas 
laiškutis" ir teigiamų niuansų. Pirma, 
labai teisingas autoriaus pastebėjimas, 
kad LDDP, turėdama daugumą Seime, 
daug ko nesugeba padaryti. Nespręstų 
antraeilių dalykų - spėtų. Tarkime, 
nesiūlytų valstybės biudžetą papildyti 
referendumo dalyvių sąskaita,-daugiau 
nuveiktų.

Antra, džiugu, kad baigiamasis 
Tėvynės Sąjungos dienų renginys 
Kultūros centre p. Bonifacui Kurkliečiui 
patiko. Tiek pavydo jo  rašinio eilutėse 
dėl su s itik im o  m enin io  
apipavidalinimo, kad norisi padėkoti 
v a ld iško s io s  DDP atstovu i, 
pastebėjusiam Tėvynės Sąjungos 
narių ir jai prijaučiančių nuoširdumą 
bendraujant tarpusavyje, sutinkant bei 
palydint svečius.

Liko toks "neišdildomas įspūdis", 
išklausius p. Bonifaco Kurkliečio partinį 
m onologą per miesto radiją ir 
perskaičius rašinį "Šiaulių naujienose” , 
kad beveik patikėjau - nebėra DDP 
Lietuvoje. Tik Šiauliuose - paskutinysis 
mohikanas

S u  p a g a rb a  i r  t ik ė j im u  
b u v u s ia  j a  m S ą jū d ž io
b e n d ra ž y g iu i

Irena VA S IN A U S K A ITĖ

P. S. Būtų malonu, jei ponas 
Bonifacas prisipažintų, ar tikrai TS 
(LK) Šiaulių skyrius Įpareigojo j|, iy .  
valdė jo ranką, kai jis rašė straipsnį Į 
“ Šiaulių naujienas", o gal jam šnekant 
per Š iaulių  radiocentrą  prie 
distancinio smegenų valdymo pulto 
buvo prikritęs pats A. Sėjūnas ir 
modeliavo B. Kurkliečio mintis. Jei jau 
G. Vagnorius -  V. Landsbergis 
“ stum do p iram id ę ", tai kodėl 
provincija negali to daryli?

Penktadienis, birželio 10 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 9.50; 18.00; 

18.10; 18.35Žinios. 8.50 Užsienio kalbos 
brandos egzaminas. 10.20 Videospektaklis 
"Don Chuanas". 13.00 Užsienio kalbos 
egzamino atsakymai. 18.45 Vaikams. 1925 
Laida lenkų kalba. 20.00 TV anonsas. 
20.05 šeš i kontinentai. 20.35 S. 
Pabedinsko reportažas. 21.00 Panorama. 
21.35 F. "Nerami tarnyba". 22.25 Laisvės 
alėja. 22.45 Bentski šou. 23.20 Vakaro 
žinios. 23.35 F. "Būna naktų ir mėnesienų". 

TELE-3
9.55; 16.00; 19.20; 21.20; 23.35Anglų 

k. pamokėlės. 10.00 F. "Budinti vaistinė".
15.30 Sportas poilsiui. 16.50 F. "Spąstai 
tėvams: medaus mėnuo Havajuose". 1 
s. 18.00 Kelionių žurnalas. 18.30 F. "Budinti 
vaistinė". 19.00 Naujausios žinios. 19.25 
Su visomis smulkmenomis. 19.34 F. 
“ Pirmoji kregždutė". 20.50 Džentelmenų 
šou. 21.25; 21.30 Žinios. 22.00 Filmas. 
23.40 Muzika.

LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Didysis 

Amerikos sekso skandalas". 10.30 
Ostankino TV retransliacija. 0.20 F. 
"Trumpas sujungimas-2".

OSTANKINO TV
9.40 Meninis f. “ Jūros darbininkai". 3 

s. 11.20 F. “ Dživs ir Vuster” . 7 s. 12.15 
Amerika su M. Taratuta. 15.40 Filmas 
vaikams. 17.25 Žmogus ir įstatymas: 18.00 
Savaitės aidai. 18.20 Amerika su M. 
Taratuta. 18.50 Stebuklų laukas. 19,40 
Labanakt, va ikučia i. 20.00; 23.05 
Naujienos. 20.45 Savaitės žmogus. 21.05 
F. "Denas Ogastas". 7 s. 22.05 S. 
Liubimovo požiūris. 22.55 Autošou. 23.15 
Koncertas. 24.00 Programa X. 0.10 
Spaudos ekspresas.

Šeštadienis, birželio 11 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Vaikams. 10.00 

šarka. 10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų kalba. 
11.50; 19.20; 22.15 TV anonsas. 11.55 
Sveika, Prancūzija. 12.25 F. spektaklis 
"Pifo nuotykiai". 13.20 Kelias. 13.50 Dok. 
f. 14.15 Pasaulio sportas. 15.10 Britanijos 
nacionalinei šventei - Karalienės gimimo 
dienai. 16.10 F. “Monopolija". 27 s. 17.00 
Sveikinimai. 18.00 Naujienos. Nuomonės.
18.30 Animac. f. 18.50 Kino klubas. 19.25 
Stilius. 19.55 Nuo Merkinės iki Paryžiaus. 
20.25 VRS kamera 21.00 Panorama. 21.35 
Po savo stogu. 22.20 F. "Senis”  - 
"Teismas". 23.25 Vakaro žinios. 23.40 
Pasaulio roko žvaigždžių koncertas.

TELE-3
9.00 Animac. f. 10.55 F. "Elektroniko 

nuotykiai". 1 s. 12.05 Anglų k. pamokėlė. 
12.20 Dok. f. 13.00 DSF sportas. 14.00 
Kelionių žurnalas. 14.45 Futbolas be sienij.lųžur
15.40 TV eruditas. 15.45 Rodo "K-21'. 
16.30 Kelionių žurnalas. 17.30 Muzika. 
17.50 Pasaulio sportas. 18,20 Muzikinė 
laida "V iskas!" 18.40 Stilius. 19.00
Naujausios žinios. 19.20 Mokslas ir 
technologija. 19.40 Šou biznis. 20.00 MTV
Europen TOP 20. 22.00 Filmas, 24.00 
Kelionių žurnalas. 1.00 Po vidurnakčio. 

LitPoIiinter
9.00 Ryto ratas. 11.00 F. "Kovingtono 

kryžkelė". 13 d. 11.50 Keturi ratai. 12.10 
5 dainos. 12.30 F, “Agentas per prievartą",
14.00 Naujienos. 14.20 Vaikams, 14.40 
Videokaukas "Kas apka ltino triušį 
Rodžeri". 15.20 Gyvūnijos pasaulyje. 16.00 
Meilė is pirmo žvilgsnio. 16.40 Iki ir po... 
17.00-24.00 Ostankino TV retransliacija.
24.00 F. "Meilės auka".

OSTANKINO TV
17.30 F. "...ir teisingumas visiems". 

19.40 Labanakt vaikučiai. 20.00 Naujienos 
slius. 20.45 Rusijos futbolo rinktinė pakeliui 
Ameriką. 21.45 Kas? Kur? Kada? 22.50 
3. Čaikovskio X tarptautinio konkurso 
dienoraštis. 23.05 Naujienos. 23.20 
Akademija,

Sekmadienis, b irže lio  12 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kristų. 

9.35 Lietloto. 9.45 Vaikams. 10.10 Mažesni

už mus. 10.25 Pusvalandis mažiesiems. 
11.00 Krepšinio pasaulyje. 11.45 Studija 
MT. 12.30 Peržengus 2000-uosius. 13.20 
TV anonsas. 13.25 F. vaikams “ Degrasi 
gatvės va ikai". 13.50 Sveikinimų 
koncertas. 14.55 Videospektaklis "Dobilėlis 
penkialapis". 16.25 TV anonsas. 16.30 
Rankinis. Lietuva-lspanija. 17.40 Dok. f. 
18.10 Žinios. 18.15 Automobilių taurės 
varžybos. 19.05 Būtovės slėpiniai. 19.45 
Baleto salė. 20.20 Labirintas. 21.00

vyre” . Žaidimas - kas šauniausias. 

Sekmadienis, birželio 12 d.

Panorama. 21.35 Kalbos vitrina "Moki 
žodj - žinai kelią" Šakiuose. 22.35 TV
anonsas. 22.40 F. "Mielasis negyvėlis 
teisėjas". 4 s.

TELE-3
9.00 Animac. f. 10.40 Langas j gamtą. 

10.55 F. "Elektroniko nuotykiai". 2 s. 
12.00 Anglų k. pamokėlės. 13.35 F. 
'Vaikinas is mūsų miesto". 15.15 Savaitės 
naujienos. 15.30 Kelionių žurnalas. 16.35 !_ w rv ų'j'arvStebuklingasis V. Disnėjaus pasaulis. 17.30 
POP TV. 18.30 Futbolas. 20.15
Horoskopas. 20.25 Žvelkime atidžiau. 
20.45 F. "Džiunglių karštligė". 22.55 
“ Formulė-1".

I t V
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Penktadienis, birželio 10 d.

6.30 "Vokietija šį rytą". Laida prie pusryčių 
stalo: žinios ir sporto naujienos. 9.30 
Ekonomistų forumas. 10.00 "Skorčas". 
JAV serija šeimai. Kartojama. 10.30 "Meilės 
laivas''. JAV serialas. Kartojama. 11.30 
"Kaimynai” . Australijos serialas. 12.00 
"Jaunas ir nenustygstąs". JAV serialas. 
12.50 "5x5". Viktorina. 13.30 "Po 
Kalifornijos saule". JAV serialas. 14.30 
"Meilės laivas". JAV serialas. 15.30 
"Bonanza". JAV serialas. 16.25 "Skorčas". 
JAV serialas. 17,00 "Teroristų rankose". 
Iš JAV serialo "Erdvėlaivis "Enterprise". 
18.00 "5x5". Viktorina. 18.30 Regioninė 
programa, 19.00 "Lošk va bank!" 20.00 
Žinios. 20.19 Sporto naujienos. 20.30 
“ Laimės ratas". 21.15 “ Prieš bet kokius 
šansus", JAV f. 1984 m. 23,35 "Liudytojas". 
JAV trileris, 1980 m. 3.00 Krepšinis. NBA 
2-asis finalas.

Šeštadienis, birželio 11 d.

Parduodu 
PASAULINĖS 

LITERATŪROS 
BIBLIOTEKĄ, 

įvairias 
enciklopedijas, 
meno albumus. 
Telef. 9-09-17 
Šiauliuose.

7.10 Viktorina dideliems ir mažiems. 7.35 
Žaidimas ir šou vaikams. 8.05 Animaciniai 
f. 11.15 Žaidimų pasaulis. 11.45 “ Movie 
Movie” . JAV komedija, 1978 m. 13.45 
"Baltimorės asų asas". JAV komedija, 
1979 m, 15.30 "Haris ir Valteris vyksta j 
Niujorką". JAV kriminalinė komedija, 1975 
m. 17.30 "5x5". Viktorina. 18.00 "Lošk va 
bank!" 19.00 Futbolas. 19.25 Pasaulio 
čempionatui artėjant. 19.30 "Siaurasis 
takas". JAV serialas jaunimui. 20.20 Žinios. 
20.30 "Laimės ratas". 21.15 Pageidavimų 
koncertas. Pabaigoje - žinios. 23.00 "Vyre

Firma parduoda

DYZELINĮ 
KURĄ, A-76 
BENZINĄ;

g a li pristatyti | vietą.
Atsiskaitymo form os ■ 

įvairios.
Telef. Radviliškyje (8-292) 
53269 nuo 9 iki 11 val.

fotoaktų paroda.

7.20 "K lipp-klapp". 7.50 Animaciniai f 
9.05 Kunigas J. Flygė atsako j vaikų 
klausimus. 9.15 Animacinis f. 9.40 Vaikai 
prieštarauja. Laidos vedėjas U. Mejeris 
10.10 Animacinis f. 10.35 “ Būti vyru". Iš 
JAV serijos "Zoro". 11.00 Žaidimų pasaulis 
11.30 "Supert" 12.00 Krepšinis. NBA 
rungtynės. 14.05“ Greitašaudis ginklas 
JAV f. 15.40 "Pavojaus signalas” . JAV 
trileris. 17.25 "Gelbėtojai iš Malibu” . JAV 
serialas. 19.10 Speciali žinių laida Europos 
rinkimai. 19.15 "Laimės ratas". 20.00 Žinios 
20.15 Kanzi - geniali beždžionė. “Terra 
m agica". 21.15 “ įžū lie ji. Jausmų 
nelaisvėje". Vokietijos TV f. 23.00 Pokalbis 
bokšte. 0.30 "24 valandos". 1,00 Speciali 
žinių laida, Europos rinkimai. 1.15 "Terra 
magica". Kartojama. 2.00 Krepšinis. NBA 
3-asis finalas.

L itPoIiinter
9.00 Ryto muzika. 9.50 Kol visi namie. 

10.20 Salonas dviem. 10.40Tangomanija. 
11.05 "Dviračio" šou. 11.20 Horoskopas 
savaitei. 11.30 F. "Medžioklė: nakties 
pasalūno gaudynės” . 13.00 Animac. f.
13.10 Dok. f. 14.00 The chart schow. 
14.50 Beždžioniukų diskoteka. 15.15 
Linksma laidelė "Shekit". 15.25-0.20 
Ostankino TV retransliacija.

OSTANKINO TV
15.25 "Špargalka". 15.30 Animac. f. 

17.15 Naujienos. 17.25 TV locija. 17.45 
F. "Sėkmės jums, ponai..." 19.35 Rusijos 
žvaigžių koncertas. 21.00 Reklama. 21.10 
Sekmadienis. 21.55 Sporto savaitgalis.
22.10 Šaunu. 23.10 Naujienos. 23.20 
Astroliabija.

Baltijos TV
Penkiadienis, birželio 10 d.
7.30 Baltijos rytas. 7.45 Verslo žinios 

7.50 Amerikiečių serialas "Nakties riba" 
(9, 10). 8.40 Amerikiečių serialas "Tai 
sukasi pasaulis”  (15). 9.30 LKL ir LF 
apžvalga. 10.00 -10,30 Kelionė į gamta, 
JAV dok. f. “ Nykstančios žemės". 19.0a 
Žinios. 19.05 Amerikiečių serialas "Tai^ 
sukasi pasaulis" (15). 19,55 Pasaulio 
naujienos (CNN). 20.10 Amerikiečiu, 
serialas 'Taip sukasi pasaulis" (16). 21.00 
Ekoiykštė. Ar lemta uostui tapti moderniu'? 
21.30 Muzikinis žaidimas. "Laiminga 
ranka". Pertraukoje • Baltijos naujienos 
22.45 - 0.30 F. “ Alisa, mieloji Alisa"

Sekmadienis, birželio 12 d.
9.00 Programa. 9.05 Dok. f. "Biblijos 

pasaulis" (1). 9.40 Amerikiečių šeria as
“ Tati-r ciiLaci rtaca iilie " M 10 MRA“Taip sukasi pasaulis" (16). 10.30 NBA 

"  5 kraštas. 12.00Frungtynės. 11.30 Mano k 
“ Jėzus Kristus. Didžiausia visų laikų 
istorija". 2 dalis. 13.00 Vaikų savaitga is. 
14.30 F. vaikams “ Bilas ir Kū” . 15.30 
Poezijos pavasaris - 94.16.00 Videofilmo 
apie tremtj ir tauros atmintį "Atmii ties 
kryžiai”  premjera. 16.20 Jazz. 16.50 NBA
rungtynės. 17.50 NBA apžvalga. 18.20 
Fu tbo las. P ertrauko je  - Baltuos 
naujienos.20.10 Amerikiečių serialas Taip
sukasi pasaulis" (17).'21.00 CNN valanda. 
22.00 TV ringas “ Neieškok žodžio  
kišenėje". 22.30 Muzikinė la ida "J u c d 1 
balta". 23.00 - 23.50 Amerikiečių šeriai ns 
“ Nakties riba" (11, 12).

ŠIAULIŲ TV ir BALTIJOS TV 
Penktadienis, birželio 10 d. - 7.30 -

10.30 Baltijos lytas. 7.45 Verslo žinios 
7.50 "Nakties riba". 8.40 "Taip pasaulis
sukasi" (XV). 9.30 LKL ir LFL apžvalga.
10.00 - 10.30 Kelionė j gamtą. 19 .00 - 

~ —• • z in i20.10 Baltijos TV. Žinios. 19.05 Filmas 
‘Taip pasaulis sukasi". (XV) < į20.10 Pirk. 
parduok, informuok", 20.25 Žinios. 20.45 
Spaudos apžvalga. 20.50 Muzikinė laida 
ja un im u i "R aus". 21.30 Komedija 
"Užkandinė ant ratų". 23.10 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios, 
Spaudos apžvalga.

Kabelinė TV 
Ketvirtadienis, birželio 9 d. - 19 00

Mult. f. "Bugs Bani-3". 19.40 Men f 
"K yborgas seklys". 21.10 Men f. 
"Pabėgimas iš stovyklos".

Penkiadienis, birželio 10 d. 19 00
Men. f. "Džafaro sugrįžimas". 20.10 Men- 
f. "Aštunkė išeina iš žaidimo". 22.10
Men. f. “ Miesto im perija". 23.20 Men, f 
“ Realybė kandžiojasi".

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas

La ik ra š tis  p la tin a m a s  A km enė je , 

J o n iš k y je , K e lm ė je , P akru o jy je  

Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone 

Išeina antradieniais ir ketvirtadieniais

Pirmuosiuose Aušros muziejaus 
rūm uose  (Aušros ai. 47) -
tautodailininkės Laimos Jaslūnienės 
tekstilės darbų paroda,

Nuo birželio 11 dienos - paroda 
"Pakėlę ginklą vardan Lietuvos" 
(rezistencijai - 50 metų).

P ovilo  V iš in sk io  v ie šo jo je  
bibliotekoje - Gedulo ir vilties dienai 
skirta paroda iš tremtinių albumų 
"Gyvieji pareisim ir mirę pareisim, 
trispalvė kelius mums j laisvę nušvies".

Birželio 13 Ir 14 d, nuo 11 iki20val. 
muzikos svetainėje - spaudinių paroda 
“Tremties keliai". Parodos atidarymas 
13 d. 11 vai

Redaktorė Birutė Kybartienė 
Reporteriai:
Petras Kudrickis 
Irena Vasinauskaitė 
Gintaras Šidlauskas 
Algimantas Puodžiūnas

Laiškų skyrius -
Vida Simonaitienė - 22590
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Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 
140) - prancūzų spalvotų fotografijų 
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