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LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

ALOS DUDAJEVOS LAIŠKAS (1)
Čečėnija

"Eina avinai, muša būgnus, o oda 
ant tų būgnų - tų pačių avinų".

Rodos, lyg tos senos Anatolijaus 
Brechto eilės kalbėtų apie mus. 
Kasnakt vis arčiau būgnų tratėjimas 
ir vis smarkesni sunkiųjų bombų 
sprogimai, nuo kurių dreba stiklai ir 
krūpčioja namų sienos. Muša ir muša 
j tas pačias vietas, lyg norėtų nušluoti 
nuo žemės paviršiaus...

“ Išdegintos žemės”  taktika 
tikrovėje... Grozno gynėjai kovėsi už 

► kiekvieną pėdą miesto centre. Kai 
Pjau nebebuvo su kuo kovoti, 

nesuskaitomos tankų kolonos tapo 
subjaurotų kūnų ir metalo liekanomis. 
Mirtj čia sutiko visi, kurie “ su kardu 
ėjo" j kovą, prisiekę žūti už čečėnų 
laisvę. Deja, jokia drąsa ir dvasios 
stiprybė nesugebėjo sustabdyti ant 
miesto krentančių bombų. Rusijos 
aviaciją begalvė, bedvasė XX amžiaus 
metalo pabaisą traiškė miestą drauge 
su žmonėmis, paversdama j| 
griuvėsiais, griaudama visus namus 
iš eilės. Akmeninė karinių oro pajėgų 
vado Deimėkino širdis. Labiausiai jis 
stengėsi po Džocharo Dudajevo 
telegramos, kurioje žadama "susitikti 
ant žemės". Susitikti turbūt nesinori. 
Jdomu, ar sapnuojasi jam jo (sakymu 
nužudytų, sužalotų vaikų, senelių 
vėlės, po griuvėsiais sutraiškytų 
žmonių šauksmas? Nejaugi jis vis 
dar “ ramiai miega", ramiai valgo? 
Visai neseniai žmonės dar žinojo, 
kad "neteisus, praliejęs bent vieną 
kūdikio ašarą". Jūs, Deimėkinai, 
paskęstumėte šitoje ašarų jūroje. 
Pačioje pradžioje čečėnų vaikai 
lėkdavo pažiūrėti, kaip skraido lėktuvai 
ir sproginėja bombos, kardavosi ant

stogų, kai gvardiečiai šaudydavo 
norėdami numušti lėktuvus... Dabar 
žmonės nebemyli saulės, nes būtent 
saulėtomis dienomis vyksta 
bombardavimai, o nusileidus rūkui 
pagaliau galima išljsti iš požeminių 
gyvenviečių. Ligoninėse pilna 
mirštančių sužalotų žmonių, trūksta 
bintų, vaistų, humanitarinė pagalba 
pasiekia tik rusų karius. Nėra elektros, 
dujų, vandens, viskas sunaikinta rusų 
aviacijos. Labiausiai kenčia taikūs 
gyventojai. Dažniausiai bombarduoja 
namus, nors gynėjai ten nesėdi: jie 
kariauja... Dažniausiai šaudoma ] 
žmonių susitelkimo vietas: turgų, 
laidojimo eisenas. Senieji apstulbinti,
- net mirusiesiems ramybės 
neduoda.. Čečėnams protėvių kapai
- neliečiamybė. Laidotuvės kaimuose 
vis dažnėja - prie kiekvienų kapinių 
šimtai naujų kapų. Jie matosi Iš tolo 
išraustoje, žole neapžėlusioje žemėje. 
Neseniai iš užnugario buvo raketomis 
pašautos j laidotuves važiavusios 
mašinos. Lakūnai paprasčiausiai 
pažaidė su dviem taikiniais - 
“ pataikysiu- nepataikysiu". 
Automobiliais važiavusios šeimos 
buvo gausios: vienoje - penki, kitoje
- septyni vaikai, o jauniausiajam - tik 
keli mėnesiai. Visas kaimas rinko 
pinigus laidotuvėms.

Pabėgėliai iš Grozno, miega lauke 
ant žemės. Sodybų šeimininkai tikisi, 
kad karas jų nepalies. Gyvuliai, žemė
- vienintelis turtas, kurj palikę taptų 
tokiais pat pabėgėliais - skurdžiais. 
Taip ir gyveną kol nugrius ant galvos 
stogas, palaidodamas visas viltis. 
Kas rytą moterys eina melstis prie 
upės (pagoniško tikėjimo likučiai) iki

ryto. Netoliese gyvenantys girdi Jų 
raudas. Meldžiasi visa Čečėnija už 
greitesnę karo pabaigą. Meldžiasi Ir 
tiki pergale!

Šiandieninė karta prisimena ir iš 
lūpų j lūpas perduoda senųjų 
pranašystes, minėjusias būsiant 
dide| karą su Rusija: "Gyvas pavydės 
mirusiajam", "Grozno centras bus 
sugriautas iki pat Minutkos aikštės, 
išdegs visa žolė, o jos vietoje išaugs 
piktžolės. Ir kai viltis bus jau beveik 
prarasta, pagaliau ateis žadėtoji 
laisvė". Moterys Ir seniai meldžiasi, 
o jaunimas kariauja. Kalnuose 
skamba šauksmas: "Mirtis arba 
laisvė". Tai dainos žodžiai, tapę 
himnu, skambantys kas vakarą per 
televiziją (jei yra elektra). Jaunuolis, 
parašęs šias eiles, jau žuvo, tačiau 
jo žodžiai skamba, įkvėpdami ir 
komentuodami naujus Rusijos 
vyriausybės primesto karo kadrus. 
Jokios "taikos grandinės", vaikų, 
moterų, senųjų rankų užkardos 
nesugebėjo sustabdyti tankų kolonų, 
slenkančių per visą Čečėnijos- 
Ingušijos pasienj. Juos sustabdė 
granatsvaidžiai ir tūkstančiai lavonų. 
Baisi buvo gruodžio 31 -osios naktis, 
tačiau dar šiurpiau buvo tai, kas liko 
po jos: apdegusių, pusiau išlindusių 
iš tankų, ant sniego išmėtytų rusų 
kareivių liekanos... Labiausiai jsiminė 
vienas - susitraukęs, pajuodęs, 
susisukęs lyg ką tik gimęs kūdikis. 
Jj užklojo baltu užtiesalu, tačiau 
skausmas ir kančia skverbėsi ir pro 
šią nevilties širmą.

Išvertė 
Arvydas SAULĖNAS

MIESTO 
VALDYBOJE
Balandžio 14 dieną | pirmąjį 

posėdj buvo susirinkusi naujai 
suformuota m iesto valdyba. 
Posėdyje dalyvavo Vyriausybės 
atstovas Šiaulių apskričiai V. 
Volkovas.

Paskirtas 
skyriaus vedėjas, 

sudaryta komisija
Buvo sudaryta negyvenamųjų 

pastatų, statinių ir patalpų skirstymo 
komisija. Jai vadovaus mero 
pavaduotojas A. Sėjūnas. Komisijoje 
dirbs S. Meiženis, I. Zaurakaitė, A. 
Skirmantas, A. Vilčinskas. Komisija 
svarstys visus negyvenamųjų 
pastatų, statinių ir patalpų skirstymo 
reikalus, valdyba teiks sprendimų 
projektus, rekomendacijas.

Nuo balandžio 18 dienos laikinai 
eiti nekilnojamojo turto 
eksploatavimo skyriaus vedėjo 
pareigas pasiūlyta mero padėjėjui A. 
Skirmantui, nes buvęs skyriaus 
vedėjas S. Meiženis išrinktas | tarybą 
ir vadovauja urbanistikos bei 

komunalinio ūkio komitetui.

Įkainiai gėlių 
prekiautojams kapinėse
Valdyba patvirtino įkainius už 

prekiavimą gėlėmis Ginkūnų ir 
Donelaičio kapinėse. Už prekybą 
gėlėmis, gėlių daigais, vainikais, 
krepšeliais, žolių ir gėlių sėklomis, 
juostomis ir kaspinais - 0,60 Lt už 
vieną dieną; už jvažiavimą j kapines 
ne laidotuvių metu krovininiu 
transportu - 5 Lt, lengvuoju - 1 Lt. 
Važiuojant j kapines laidotuvių metu 
mokėti nereikės. Už surinktus 
pinigus bus tvarkoma teritorija, 
išvežamos šiukšlės. Vienai 
prekiavimo vietai numatoma skirti 2 
kv. metrus.

Prašoma uždegti 
amžinąją ugnį 

J miesto valdybą kreipėsi Antrojo 
pasaulinio karo dalyvių antihitlerinės 
koalicijos Šiaulių miesto 
organizacija, prašydama sutvarkyti 
karių kapines bei uždegti amžinąją 
ugnj. Kaip pasakė miesto meras A. 
Lankauskas, karių kapinės niekada 
nebuvo apleistos, o štai su amžinąja 
ugnimi kur kas sudėtingiau. Ugnies 
uždegimas miestui kainuotų apie 
tūkstantj ljt4- Šis klausimas bus 
svarstomas artimiausiame valdybos 
posėdyje.

BALADŽIŲ 
VAKARAS
I jaukumu ir šešėliais visada 

paslaptingą Dramos teatro salę 
pirmadienio vakarą rinkosi šiauliečiai, 
neabejingi Virgio Stakėno kūrybai.

Autorius pasirodė su tradiciniu 
puspalčiu, taip gerai pažįstama 
skrybėle ir penkiolikos metų senumo 
vestuviniais batais ant platformos 
su pirmojo ką tik išleisto savo dainyno 
ryšulėliu rankose. Jame surinktos 
jo visos baladės iki 1993 metų.

Scenos gilumoje gyvų gėlių 
puokštė ant balto stalelio ir šalia 
sidabru spindinti medžio šaka tarsi 
simbolizavo žmogaus gyvenimo 
dvilypumą: margą ir linksmą kaip 
vasaros gėlės ir dvelkianti šalčiu lyg 
apšerkšnijęs negyvas medis.

V. Stakėnas padėkojo savo 
rėmėjams, kurių dėka išvydo dienos 
šviesą jo pirmasis dainynas, VA 
spaustuvei "Titnagas" už išleistą 
pirmąjį jo plakatą savo šeimai, visada 
pritarusiai jo, artisto, užmojams, ir 
tėvams, ne visada supratusiems jo 
sielos polėkius ir vingius, bet visada 
padėjusiems finansiškai.

Koncertą pradėjo autorinės dainos 
kūrėjas ir atlikėjas iš Kanados Gordas 
Johnsonas. Lyg laisvas pasaulio 
paukštis, užklydęs] mūsų padangę 
su savo gitara, jis vis dėlto daug 
dainavo apie namus, apie žmoną ir 
juodas vienatvės dienas jai susirgus.

LeonIJa MALAKAUSKIENĖ
1995 m. balandžio 17-ojl, antroji 

Šv. Velykų diena, matyt, turėtų būti 
Jrašyta I Šiaulių miesto istoriją. Tą 
dieną Jo Ekselencija Kauno arkivys
kupijos vyskupas augziliaras Sigitas 
Tomkevičius šv. Petro ir Povilo bažny
čioje pašventino naujuosius vargonus.

Pradėdamas iškilmę, šios bažny
čios klebonas mons. Kleopas Jakaitis 
priminė, jog karo metu, degant bažny
čiai, sudegė Ir jos vargonai. Kurj laiką 
pamaldų metu buvo grojama fishar
monija Pokario metu uždaryta nema
žai bažnyčių, visų pirma tos, prie kurių 
buvo vienuolynai. Tuometiniam Kauno

dirbtuvė.
Jo Ekselencljos vyskupo Sigito 

Tomkevičiaus pašventintais vargonais 
grojo juos intonavęs maestro Ber
nardas Vasiliauskas. Giedojo Danutės 
Ir Sigito Vaičiulionių vadovaujamas 
valstybinis kamerinis choras 
"Polifonija".

Po šios koncerto dalies mons. K. 
Jakaitis padėkojo savo dalyvavimu 
renginį pagerbusiems J. E. vysk. S. 
Tomkevičiui, Kauno arkivyskupijos 
kurijos kancleriui, buvusiam miesto 
merui A. Saldai, Šiaulių miesto 
valdybos kultūros skyriaus vedėjui 
H. Smūgiui, dabartiniam vicemerui A.

PALINKĖJOME VIENI 
KITIEMS RAMYBĖS

arkivyskupijos valdytojui kanauninkui 
Stankevičiui pavyko gauti valdžios 
leidimą Ir Studentų bažnyčios vargonai 
buvo pervežti | Raseinius, kur per 
karą vargonai irgi buvo sudegę, o Šv. 
Trejybės (saleziečių) bažnyčios 
vargonai pergabenti j Šiaulius ir tarnavo 
dar keturias dešimtis metų (1953-1994), 
kol pagaliau buvo galutinai pribaigti | 
medines dalis įsimetusių kirvarpų. O 
garsieji jėzuitų vargonai taip ir žuvo, 
galbūt net vaikų po gabalėli buvo 
išnešioti.

Mons. K. Jakaitis prisipažino, kad 
Ir pats seniai troško, Ir kitų buvo 
raginamas parūpinti šv. Petro ir Povilo 
bažnyčiai naujus vargonus. Senieji 
buvo taip nusigyvenę, kad pastaraisiais 
metais rengiamų bažnytinės muzikos 
festivalių metu nesiryždavo jų paliesti 
solidesnis vargonininkas. Tačiau 
mons. K. Jakaiti vis gąsdindavusios 
būsimos išlaidos, be to, nebuvo 
jsitikinęs, kad Lietuvoje galėtų būti 
pagaminti tikrai geri vargonai. Taip 
abejojarit atėjo 1994 metai. Tais metais 
nedidelio Vokietijos miestelio 
Bargteheidės evangelikų liuteronų 
bažnyčios bendruomenė Šiaulių Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčiai padovanojo 
savo 1973 metais E. F. Valkerio firmos 
pagamintus vargonus (vamzdžius ir 
griežyklą). | Lietuvą pargabeno, Šiaulių 
bažnyčiai pritaikė, naują prospektą 
sukūrė, valdymo Įrenginius sukons
travo ir pagamino R. Gučo 
vadovaujama Vilniaus vargonų

Sėjūnui, Šiaulių apskrities valdytojui 
p. šedžiui ir kitiems svečiams, vargonų 
dirbtuvės meistrams bei visiems

faullečiams, nes vargonai pagaminti 
laulių miesto savivaldybės Ir Šiaulių 

tikinčiųjų lėšomis. Atskiru padėkos 
žodžiu buvo paminėtas Šiaulių bankas 
ir jo vadovas Zigmas Sabalys. šis 
bankas buvo suteikęs beprocentinę 
30000 litų paskolą vargonams iŠ 
Vokietijos pargabenti, iš jų 5000 Lt - 
negrąžintinai.

Vyskupas Sigitas Tomkevičius, 
užbaigdamas vargonų šventinimo 
iškilmę, kalbėjo, kad tai jam buvo 
maloni proga pabūti ir pasidžiaugti 
drauge su šiauliečiais, o vargonų 
šventinimo pareigą ir garbę teisėtai 
galėjo prisiminti šios bažnyčios 
klebonas mons. K  Jakaitis, labiausiai 
šios garbės ir dėkingumo už rūpesti 
ir atliktą didelj darbą nusipelnęs. Jis 
linkėjo, kad naujieji vargonai ilgus 
dešimtmečius, o gal net ir šimtus 
metųtarnautų Dievo garbei ir žmonių 
dvasinei naudai. Svečias pabrėžė, 
kad vis dar tebetvyrančios grėsmės 
Lietuvai akivaizdoje nė vienas neturime 
teisės abejingai stovėti nuošalyje. 
Kristaus prisikėlimo šventėje prabilę 
vargonai Ir ištisą savaitę skambėsianti 
bažnytinė muzika tebūsią Lietuvos 
dvasios prisikėlimo ženklai. Atsis
veikindamas Ganytojas palaimino 
visus vargonų muzikos klausytojus.

Nukelta | 2  p.

- Kartą prieš Kalėdas aš visai 
neturėjau pinigų. Ką padovanoti 
žmonai? O ji pasakė: "Parašyk man 
dainą".

Tie žodžiai Gordui buvo 
nuostabiausia kalėdinė dovana.

Gal dėl to ir dabar jte maloniu lyrišku 
balsu dainavo vieną po kitos savo 
dainas, toks šviesus ir laimingas lyg 
vyturys pavasarj. Malonu Ir nuostabu 
klausytis jo gitaros. Ji buvo viena ir 
pirštai per stygas bėgiojo tik penki, o 
atrodė kad girdi visą orkestrą. 
Retkarčiais pritariant jo lūpinei 
armonikėlei, kuri, kaip jis pats sakė, 
yra sulūžusi, anglų kalba, kuria jis 
dainavo, nebeatrodė tokia svetima ir 
nesuprantama. Nes gerai muzikai 
kalbos barjerai netrukdo.

V. Stakėnas balades pradėjo 
žodžiais: "Labas... Nepažinai?" ir 
nusišypsojo savo šita šypsena j gelsvą 
ūsą O toliau - ir art slenksčio grojantis 
senelis, ir pasenusio Antano kosulys...

Pertraukų metu buvo rašomi laiškai 
Virgiui ir Gordui. Jei turėjai 30 Lt, 
galėjai jsigyti dvi kasetes su V. Stakėno 
ir G. Johnsono baladėmis bei pirmąjj 
mūsų pilietinės dainos autoriaus ir 
atlikėjo dainyną.

A. K. Rimanto PETRIKO nuotr.



PALINKĖJOME VIENI KITIEMS 
RAMYBĖS...

Atkelta Ift 1 p.
Antrojoje koncerto dalyje A Vtvaidžio, 

F. A. Bonperčio, A. Remesos, F. 
Mendeteono-Bartoldžo kūrinius atliko 
Klaipėdos kamerinis orkestras (meno 
vadovė - Liuda Kuraitienė).

13-asis tarptautinis bažnytinės 
muzikos festivalis vyks ištisą savaitę. 
Koncertuos Lietuvos kamerinis 
orkestras, Baltarusijos Valstybinis 
kamerinis orkestras, Klaipėdos ir Šiaulių 
kameriniai orkestrai, pora ansamblių 
tó Švedijos, Šiaulių pučiamųjų orkestro 
kamerinė grupė, valstybinis Vilniaus 
kvartetas, artistai Audronė Pšibilskienė

pasirinkti nuoseklią sistemą. 
Nedovanotina, kad gretimuose 
puslapiuose skirtingai jforminti 
nelietuviškų pavardžių kilmininkai; 
balandžio 21 d. grojamas Sextett Es- 
dur ir Grand Septett, o balandžio 22 
d. - jau Divertismentas F-dur. Kodėl 
vienur - Mažoji simfonija, o kitur - 
Grand Septett? Kodėl kai kurių kūrinių
pavadinimai išversti j lietuvių kalbą o 
Kitur i  ....................r palikti jvairiomis originalų kalbomis? 

Atidžiau skaitydami pastebėsime, 
kad ir gryno lietuviško teksto nėra 
peržiūrėjęs redaktorius ar stilistas:

ir Reinhartas Krausas, vargonuos 
• “  -  “  "  sKvfrLeopoldas Digrys, Gediminas Kviklys, 
Balys Vaitkus, giedos garsūs solistai, 
Kauno valstybinis choras, Marijampolės

klaidų. Didžiąją dalj programų išsiveš' 
festivalio svečiai, kūne skaitys anglišką

kamerinis choras "Suvalkija", chorai 
"Polifonija” , "Vilnius", "Varpelo", keli 

ir ŠitVilniaus ir Šiaulių studentų bei vaikų 
chorai Kai kurie koncertai vyks Šiaulių 
Šv. Jurgio, Šv. Ignaco bažnyčiose, 
taip pat Vilniuje ir Kaune. ŠPI kamerinis 
choras "Littera" jau aplankė Aukštelkės 
senelių ir invalidų globos namus.

Jau skambėjo J. S. Bacho "Pasija 
pagal šv. Mato evangeliją", J. Haidno 
oratorija "Metų laikai", o šeštadienj

tekstą (reikia tikėtis, kad jis redaguotas 
rūpestingai). Vis dėlto dalis tiražo liks 
Šiauliuose ir skaitytojams lietuviams, 
o iš pagarbos jiems, savo gimtajai 
kalbai, pagaliau ir dėl savigarbos privalu 
redaguoti kad'ir nedidelį leidinėlj.

Tačiau šis debesėlis, nedaugelio 
ir pastebėtas, negalėjo užtemdyti 
šventinės nuotaikos. Ypač malonu 
buvo matyti šeimas su vaikučiais.latvti
Antroji Šv. Velykų diena - dar šventė, 
dar ne visi skubėjo j sodus ir daržus,

18 val. numatoma premjera - švedų 
kompozitoriaus A. šodermano
Katalikiškosios mišios’ 

Tarptautinio bažnytinės muzikos 
festivalio komitetas pasirūpino 300 
egz. tiražu išleisti 13-ojo festivalio 
programą Ją parengė D. Vaičiulionienė, 
tekstai anglų kalbą išvertė V. Misiujytė, 

leniskai apipavidalino grafikė

daugelis išnaudojo brangią, ne itin 
dažną Šiauliuose progą pasiklausyti 
geros sielą aukštyn keliančios muzikos.

Ištvermingiausieji, sulaukę vakarinių 
šv. Mišių, buvo dar ir apdovanoti.

žemę keliaujančiam piligrimui Manfredui 
Misfelderiui. Su savo palies pasidaryta 
Sandoros skrynia pėsčias per Varšuvą 
ir Karaliaučių Velykų antrąją dieną 
jis pasiekė Šiaulius ir dalyvavo vakaro 
šv. Mišių aukoje, kitą rytą ketindamas 
pastatyti kryžių, kaip vokiečių atgailos 
už praeitį ženklą, visoje Europoje 
žinomame mūsų šventajame kalne. 
Pasijaudamas Dievo pagdba ir žmonių 
gerumu, j šią kelionę jis pasiėmė tik 
vaistų ir penkias poras batų. Esame 
girdėję, kad per Maskvą, Gruziją, 
Turkiją, Siriją ir Libaną jis planuoja 
Naujųjų Metų išvakarėse pasiekti Izraeij. 
Ne vienas jam pavydėjoms - be abejo, 
pirmiausia - sveikatos, eiklių kojų, o 
paskui - giedros, žemės rūpesčių 
neapniauktos kaktos, laisvos dvasios, 
drąsos būti vienam, niekieno 
nelaukiamam ir nesuprastam. Šio 
keisto, nuostabaus pasiryžėlio šypseną 
rankos paspaudimas, atsisveikinimo 
gestas bei oro bučinys nuo didžiojo 
altoriaus ir buvo toji Velykų dovana 
kantriausiems ir ištvermingiausiems. 
Ir dar viena dingstis jsivaizauoti, kokia 
graži ir nuostabi būtų mūsų Žemė, 
jei kasdien, kas vakarą vieni kitiems 
tyra širdimi ir ramia sąžine linkėtume 
ramybės, jei visi jstengtume dovanoti

§jome ne tik vienas 
kitam, bet iš Vokietijos j Šventąją

miestelio evangelikų liuteronų 
bendruomenė, ar bent vakarienę 
pakeleiviui....

Й1'Siiimollūnlenė, rinko ir maketavo M.
Stankūnas, puikiame popieriuje palyginti
n r a f ia !  l i c n a i  ic H In o  l lr m agražiai išspausdino firma Atžyma” .
Pr---------------------- ---------------Prastokos nuotraukų, ypač grupinių, 
reprodukcijos. Programoje pristatomi 
festivalio dalyviai - solistai, dirigentai
ir kolektyvai, lietuviai ir užsieniečiai, 
taip pat Jvarcfyti rengėjai ir rėmėjai.

Programos autorė, be abejo, i 
problemų su nelietuviškomis 
•avardėmis ir kūrinių pavadinimais.

j i  festivalis tarptautinis, gal ir 
netikslinga būtų juos populiariai ir 
ištisai sulietuvinti. Vis dėlto reikėjo

ŠIAULIUOSE
KRIMINOGENINE 
SITUACIJA NĖRA 

BLOGESNĖ
Balandžio 13dienąjvykotradicinė 

miesto vyriausiojo policijos komisariato
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RUSAI BUS GINAMI BET 
NE IVKOKIOMIS PRIEMONĖMIS

Rusijos užsienio reikalų ministras 
A. Kozyrevas antradienj užsienio
politikos taryboje pareiškė, kad kai 
kuriais atvejais Maskva turės karine
jėga ginti kitose buvusiose tarybinėse 
respublikose gyvenančius rusus. A. 
Kozyrevas sakė, kad Maskva turi ir 
kitų priemonių rusų teisėms ginti: 
protesto notas, politines ir ekonomines 
sankcijas. Pasak Rusijos užsienio

PRASIDEDA DERYBOS DĖL 
TAIKOS

Tadžikijos vyriausybės delegacija 
antradienj išvyko j Maskvą tartis su 
respublikos islamo opozicijos ats
tovais dėl taikos. Derybose ketina 
dalyvauti ir JTO ypatingasis pasiun- 
tinysTadžikijoje. Rusijos pasieniečių
spaudos centras Tadžikijoje paskelbė, 
....................... э naktj Tadžikij

reikalų ministro, rusų padėtis dauge
lyje NSV f  “
Vien p

kad pirmadienio naktj Tadžikijos pa
sienyje su Afganistanu buvo atmušti

' šalių yra nepatenkinama.
keli islamo opozicijos karių puolimai. 
Teigiamą kad tadžikų opozicija telkia

apie ketvirtis milijono rusų. A. Kozy
revas teigė, kad tik Estijos ir Latvijos 
valdžios organizuotai siekia išvaryti 
rusus iš savo respubfikų. A. Kozyrevas 
sakė, kad Rusijos politikai neturėtų 
savo tikslams panaudoti užsienyje

savo jėgas, respublikos kalnų Ba- 
* * “ -ityje ’dakšano srityje ir Afganistano

teritorijoje.
ARMĖNIJA TAIKOS NENORI

gyvenančių rusų. Pasak A. Kozyrevo, 
kai kurie Rusijos politikai grasina
kaimyninėms respublikoms ir net 

likalai...............reikalauja keisti sienas, bet dėl tokių 
reikalavimų rusai bus dar labiau 
nemėgstami. A.Kozyrevo nuomone, 
tai gali izoliuoti Rusiją ir buvusioje 
Tarybų Sąjungoje sukelti reakciją, 
panašią j jvykius Jugoslavijoje.

ČEČĖNAI NEPASIDUODA 
Rusijos vidaus reikalų ministerija 

neigia Čečėnijos pareigūnų teigimus, 
kad Rusijos pajėgoms antradienj per 
naują puolimą vėl nepavyko užimti 
Banuto kaimo. Čečėnų spaudos cen
tras pranešė, kad apie 4 tūkst Rusijos 
karių pirmadienj vėlai vakare puolė 
Banutą, bet apie 5 val. ryto jie buvo 
priversti atsitraukti, nes kaimo gynėjai 
atkakliai priešinosi. Po Rusijos pės
tininkų atsitraukimo Banuto kaimą

Armėnijos ambasada šiandien 
paneigė pranešimą, kad esą Armė
nijos vyriausybė pateikusi Azerbai
džanui taikos pasiūlymą. Pasak 
Armėnijos ambasados pareigūnų, 
respublikos prezidentas nesiūlęs 
taikiai susitarti ir tai esąs Azerbaidžano
vyriausybės paskleistas gandas. 

---------------------RS------NEBUVO PAMIRŠTAS 
IR J. STALINAS

Maskvoje surengtoje Antrojo pa
saulinio karo konferencijoje Rusijos 
ministras pirmininkas A. Černomyr
dinas gyre, bet kartu ir kritikavo tary
binio diktatoriaussJ. Stalino veiksmus 
šiame kare. V. Černomyrdinas pa-

Rusijos pareigūnai tai negia ir sako, 
kad praeitą naktj Rusijos pajėgos 
nepuolusios Banuto. Čečėnijos spau
dos centras praneša, kad pirmadienj 
Banuto gynėjus apĮankė prezidentas 
D. Dudajevas ir Čečėnijos pajėgų 
vadas A. Maschadovas, iš Banuto 
jie išvykę dar prieš Rusijos pajėgų

reiškė, kad, prisimenant tarybinių vadų 
žygdarbius, nereikėtų užmiršti ir J. 
Stalino nuopelnų. Konferencijoje 
dalyvavusieji karo veteranai plojo V. 
Černomyrdino pareiškimui. Rusijos 
premjeras taip pat kritikavo Stalino 
karines ir politines klaidas.

TURKAI TĘSIA KURDŲ 
NAIKINIMĄ 

Turkijos pareigūnai praneša, kad 
šalies pietvakarinėje dalyje vyriau
sybės pajėgos nukovė dar 23 kurdų 
partizanus. Irano šiaurinėje dalyje 
esantys Turkijos kariai toliau ieško 
kurdų sukilėlių.

A. V.

spaudos konferencija, kurią pradėjo 
vyr. komisaras A. Songaila.

Pasak komisaro, pirmąjj 1995 metų 
ketvlrtj visoje Respublikoje, taip pat 
ir Šiaulių mieste, užregistruotų 
nusikaitimų užregistruota daugiau nei 
pernai. Daugiausia užregistruota {vairių 
vagysčių - iš butų, iš automobilių. 
Šiemet iš žmonių buvo gauta net 
1441 pareiškimas, pernai per tą pat] 
laikotarpj - 952; iškeltos 582 bylos, 
pernai - 357. Visoje Lietuvoje šiemet 
užregistruota 20,5 proc. nusikaltimų 
daugiau nei pernai. A. Songaila 
pastebėjo, kad kuo didesnis miestas, 
tuo daugiau nusikaltimų 
užregistruojama.

Šiauūuosą palygrti su kitas mestais, 
kriminogeninė situacija nėra blogesnė. 
Šiauliuose mažiau jvykdoma sunkių 
nusikaltimų, pavyzdžiui, tyčinių 
nužudymų. Vilniuje užregistruota 19, 
Kaune -13, Klaipėdoje -10, Panevėžyje
- 6, o Šiauliuose - tik 1. Pagal nuskaltimų 
išaiškinimą Šiauliai yra antroje vietoje 
po Kauno. A. Songailos įsitikinimu, 
kriminogeninė padėtis Respublikoje 
susijusi su околотка. Kuo sunkesnis 
gyvenimas, tuo daugiau nusikaltimų.

Europoje kriminogeninė situacija 
taip pat yra pablogėjusi. Baltijos 
valstybėms atgavus nepriklausomybę, 
daugiausia nusikaltimų būdavo 
užregistruojama Estijoje, antroje vietoje
- Latvija ir trečioje - Lietuva. Dabar 
Est joje ir Latvijoje kriminalinių nuskatrnų 
mažėja, o Lietuvoje - didėja.

Kriminalinės pofcijos vyr. komisaras 
A. Tručinskas žurnalistams pasakė, 
kad 70 proc. mieste užregistruotų 
nusikaitimų yra padaromi siekiant 
užgrobti svetimą turtą Labai padaugėjo 
automobilių, visuomeninio turto 
vagysčių, dažnesni sukčiavimo atvejai 
A. Tručinskas pajuokavo, kad mieste 
atsirado nauja verslo rūšis: jeigu nori 
praturtėti, skoSnkis pinigų ir neatiduok.

Ypač dažnos metalų vagystės. 
Nuo pastatų vagiamos iškabos, nuo 
kapų - aliumininės detalės, grobiami 
kabeiai. jkixtos firmos, kurios supirkinėja 
metalą, tačiau dažniausiai policijos 
darbuotojai negali įrodyti, kad metalas 
vogtas, nes šis pristdomas SLpjaustytaa

nusikalstamumas. Šiuo metu nusikalėliai 
yra užsislaptinę, sukūrę tam tikras 
struktūras.

Ekonominių nusikaltimų tyrimų 
skyriaus komisaras S. Baranauskas 
sakė, kad jkurtas naujas padalinys - 
finansinių nusikaltimų tyrimų poskyris, 
čia tiriami nusikaltimai dėl kurk̂  nukenčia 
šalies ekonomika, finansų sistema. 
Ypač sunku tirti sukčiavimo bylas. 
Šiuo metu yra atsiradusi nauja 
"verslininkų" kategorija. Tai žmonės,

šių jmonių antspaudai, pažymėjimai. 
Sukčiai, prisidengę jau nebeegzis
tuojančių jmonių vardu, sudarinėja 
sandėrius, ima prekes, o paskui - 
gaudyk vėją laukuose. Dabar labai 
daug gaminama falsifikuotos degtinės. 
Netikra degtinė dažniausiai realizuojama 
rajonuose. Miesto parduotuvėse taip 
pat galima jsigyti šio produkto. Neseniai 
policijos darbuotojai sulaikė falsif- 
ikatorius, kurie iš nelegalios veiklos 
turėjo milžinišką pelną.

Mopedininkas mirė ligoninėje. 
Architektų gatvėje girtas S. J. 
nesuvaldė mopedo "Delta" ir apvirto. 
Nukentėjęs vairuotojas - ligoninėje. 
Mechanikų g. 15 namo kieme 
važiuodamas dviračiu E. M. partrenkė 
trejų metų G. K. Berniukas gydomas • 
ambulatoriškai.

VAGIA KĄ 
SUGEBA

INFORMUOJU

MIRE
PALAIDOJĘS 

SESERĮ
Praėjusi pirmadienj, apie 7 val. 

ryto, Čkalovo g. viename iš butų buvo 
rastas negyvas 1935 m. gimęs N. 
Proidakovas. Netrukus policija 
išsiaiškino, jog tai Rusijos pilietis, 
registruotas Pskovo srities Idricos 
kaime. Šis žmogus buvo atvažiavęs 
laidoti sesers. Po laidotuvių N. 
Proidakovas išgėrė pas draugą 
degtinės, užmigo ir nebeatsikėlė. 
Brolis, gyvenantis Šiauliuose, beje, 
III gr. invalidas, atsisakė jj laidoti, o ir 
sesuo buvo palaidota mūsų valstybės 
lėšomis.

Per Velykas nukentėjo automobilių 
savininkai, i. A. policijai pranešė, jog 
UAB "Šiaulių transportas" mokamoje 
saugojimo aikštelėje iš jo automobilio 
"Ford Tranzit", atrakinęs dureles, 
kažkas pavogė videomagnetofoną 
videokasetę ir 5 automobilio tepalo 
"Shell" litrus. Nuostoliai - daugiau 
kaip tūkstantis litų.

Vijolių gyvenvietėje vagys apipiešė 
šiauliečio M. B. "Peugeot 405". Išmušę 
šoninių durelių stiklą, jie pasisavino 
300 JAV dolerių, daiktus. Numerių 
nukabinti nesuspėjo.

ADVOKATAS
PRASE

PASIGAILĖTI

MOPEDO
VAIRUOTOJAS

MIRĖ
LIGONINĖJE

Per praėjusių švenčių dienas 
mieste jyyko kelios autoavarijos, kurių 
metu nukentėjo žmonės. S. Daukanto- 
P. Cvirkos gatvių sankryžoje girtas 
mopedo "Delta" vairuotojas P. V. 
susidūrė su automobiliu GAZ-52.

Penktadienj prieš 5v. Velykas 
Šiaulių apygardos teisme A. 
Kazlauskas pripažintas kaltu ir 
nuteistas mirties bausme. Gruodžio 
3 dieną Radviliškio rajone Arimaičių 
kaime 1968 m. gimęs Aidas 
Kazlauskas kirviu užkapojo šio kaimo 
gyventoją F. Stanj. Medrcinos ekspertų 
išvados buvo tokios: j aukos veidą Ir 
galvą kirviu suduota ne mažiau kaip 
11 smūgių, sudraskytos ir sutraiškytos 
smegenys, sulaužyta kaukolė. 
Vaikinas teistas keliskart Teisiamasis 
prašė pasigailėti, sutko kalėti ild gyvos 
galvos. Jo advokatas teismo prašė 
mirties bausmės neskirti.

Parengė 
Vida MISIŪNAITĖ

AUŠRO S ALĖJA



NUSIKALTIMAI
nukentėjusiąją aferiste, o moteris 
tvirtina, kad jie visi vagys. Ar paaiškės 
tiesa, kol kas neźinia.

Nusiaubta 
poilsiavietė prie 
Giliaus eržero
KELMĖ. Dideli piktadariai buvo 

jsilaužę į AB "Sphagnum" poilsia
vietę, esančią Tytuvėnuose, prie 
Giliaus ežero. Jie išlaužė šešių 
kambarių ir dviejų pirčių, trijų spintų 
duris, sulaužė 3 kėdes ir stalą, 
supjaustė lovos čiužinius, pavogė 
3 šviestuvus, sugadino vandentiekio 
vamzdžius, nuplėšė šešių kambarių 
vielinius užuolaidų laikiklius, išdaužė 
dviejų langų stiklus. Iš Kelmės 
autobusų parko remonto dirbtuvių 
dingo gręžimo staklių elektros variklis 
ir stalo spaustuvai, o Sodkalnio 
kaime pavogta šiauliškio J. A. trak
toriaus T-150 priekaba. "Sujudo" 
fnetalo laužo vagišiai: iš Šaukėnų 
ŽLIB dingo metalo laužo už 700 Lt, 
o iš Biliškių kaimo gyventojo - už 
350 Lt.

Išgertuvės 
baigėsi liūdnai
JONIŠKIS. Balandžio 7 d. apie 

pusę keturių nakties du joniškiečiai 
- šešiolikmetis Darius M. 
(Melioratorių kv.) ir septyniolikos 
sulaukęs Raimondas Z. (Kudirkos 
g.) - Išplėšė kieme stovėjusios 
automašinos "Ford Tranzit” , 
priklausiančios Melioratorių kv. 
gyvenančiam V. P., liuką, per j| 
pagrobė magnetofoną.

Savaitę trukusios išgertuvės 
balandžio pirmosios naktj tragiškai 
baigėsi Linkaičiuose gyvenančių 
Stankaičių šeimai. Rytą pas 
sutuoktinius užsuko kaimynas, 
tačiau durys buvo užrakintos. Kai 
po kurio laiko jo vėl niekas neįleido 
j kambarj, sunerimo. Pasikvietęs 
draugą atplėšė buto duris. Viename 
kambaryje rado gulinčią Genovaitę 
Stankaitienę, o kitame kambaryje - 
jos vyro Kazio Stankaičio, gim. 1944 
metais, lavoną. G. Stankaitienei 
prireikė medikų pagalbos.

Nė vienas

ŽEMES ŪKIS

Ginkūnai 
augins daržoves
ŠIAULIŲ RAJ. Buvęs Ginkūnų 

ūkis "išsivaikščiojo" po keletą 
bendrovių. Net dvi bendroves augina 
daržoves. Pirmoji - Ginkūnų žemės 
ūkio bendrovė, vadovaujama 
pirmininkės Onos Kuraitienės. 
Nedidelė ta bendrovė. Nuolat 
dirbančiųjų - 24, o pajininkų - 40.

Bendrovės šiltnamiuose, tiksliau
- viename iš 18, dirba kelios moterys
- ruošiamasi pomidorų ir agurkų 
daigams persodinti, šiemet bendrovė 
žada auginti agurkus 1,4 ha plote ir 
0,4 ha plote - pomidorus. Tokiu būdu 
agurkų išaugintų apie 150 tonų ir 
apie 32-35 tonas pomidorų. O 
ginkūniečių produkciją išvysime 
birželio pradžioje (agurkai) ir birželio 
pabaigoje (pomidorai)...

Ginkūniečiai vis dairosi j tolimus 
savo varžovus - Kėdainių 
agurkininkus. Jie šiemet pasiryžę šios 
ten populiarios daržovės didelius 
plotus auginti. Mūsiškiai planuoja 
padidinti pomidorų "kvadratus", bet, 
deja, ne hektarus. Savo produkciją 
Ginkūnų daržininkai šiemet, kaip ir 
pernai, pardavinės turguje, j 
parduotuves vežti neapsimoka...

Panašios bėdos ir rūpesčiai - 
žemės ūkio bendrovėje "Daržovės", 
kuriai vadovauja Povilas Meškauskas. 
Praėjusieji metai šiai bendrovei ypač 
buvo nepalankūs ir nesėkmingi, tačiau 
ir šioje bendrovėje ieškoma išeities 
Iš padėties. Pernai kopūstų iš hektaro 
tegavo po 15 tonų, kai palankesniais 
metais - po 30-40 tonų užaugindavo.

Abi bendrovės augina kopūstus. 
Bendrovė “ Daržovės" šiemet jų 
planuoja išauginti apie 750 tonų, 
Ginkūnų bendrovė - mažesnj kiek], 
tačiau rūpesčių jiems realizuoti irgi 
nestinga.

k it i įv y k ia i

neprisipažįsta Išrinktas meras
Kovo 31 dieną joniškietę M. L 

(Draugystės g.) nuo Gataučių iki 
Niuraičių pavežė pakeleivinga 
mašina. Grjžusi namo moteris 
pasigedo 600 litų ir tuoj atskubėjo j 
policiją. Mašinoje važiavo pažjstami 
žmonės-, nė vienas neprisipažįsta 
paėmęs pinigus, vadina

AKMENĖ. Antradienį jvyko naujai 
išrinktos rajono savivaldybės pirmoji 
sesija. Sesijos pirmajame posėdyje 
25 deputatai rajono meru išrinko Klemą 
INTĄ už kurj balsavo 16 deputatų.

į biuletenj buvo įrašyta ir Kazimiero 
Pakelčio kandidatūra, surinkusi 9 
balsus.

Investicinio 
čekio kaina - 

12 centų.
KELMĖ. Rajono privatizavimo 

tarnyba, kaip jau įprasta, skelbia 
investicinių čekių pardavimo ir pirkimo 
aukcionus Praeitos savaitės aukcione 
vieno investicinio čekio kaina buvo 
12 centų, tik perkančiųjų - labai nedaug
- nupirkti 4358. Pasiūla didelė - žmones 
norėtų parduoti apie 140 tūkstančių 
investicinių čekių.

Ką skaito
AKMENĖ. Šį ketvirti laiškanešiai 

prenumeratoriams iš viso išnešioja 
5587 egzempliorius vadinamųjų 
respublikinių laikraščių ir 2712 
egzempliorių žurnalų - šiek tiek mažiau 
negu pirmąjį ketvirtį. Nors ir praradęs 
porą šimtų prenumeratorių, ir toliau 
populiariausias lieka "Valstiečių 
laikraštis". kurį užsisakė 1279 šeimos. 
Iš žurnalų mėgstamiausi “Naminukas” 
ir "Moteris". Padau gėjo "Ūkininko 
patarėjo" ir "Pirma dienio" skaitytojų, 
o dienraščių, be abejo, dėl didelio 
brangumo, užsakymų per paštą dar 
labiau sumažėjo. "Lietuvos aidą” 
dabar užsisakiusios 116 šeimų, 
"Lietuvos rytą” - 298 šeimos, 
"Respubliką" - 183, o "Dieną" - 89 
šeimos.

Mere išrinkta 
krikščionių 
demokratų 

partijos atstovė
PAKRUOJIS. Antradienj vyko 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 
pirmasis posėdis. Jame dalyvavo visi1 
25 tarybos nariai, pagal partijų sąrašus 
išrinkti kovo 25 d. Savivaldybės 
taryboje vietų turi Lietuvos 
demokratinė darbo partija - 12, 
Lietuvos krikščionių demokratų partija
- 5, Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) - 4, tautininkai - 2, 
socialdemokratai - 2.

Savivaldybės merą tarybos nariai 
slaptu balsavimu rinko iš 2 kandidatų, 
j biuletenius buvo įrašytos M. Šerie
nės (Lietuvos krikščionių demokratų 
partija) ir V. Žvirblio (Lietuvos de
mokratinė darbo partija) pavardės. 
Už M. Šerienę balsavo 13, už V. 
Žvirblį - 12 tarybos narių. Savival
dybės mere išrinkta M. Šerienė.

Merės pavaduotojas buvo renka
mas iš vienos kandidatūros. Juo buvo 
pasiūlytas socialdemokratas V. 
Stapusaitis. Už V. Stapušaitį balsavo 
14, prieš - 11 tarybos narių. Merės 
pavaduotoju Išrinktas V. Stapušaitis.

Paruošė 
Vida 5IMONAITIENĖ,

TOKIA 
STATISTIKA
Net 23 proc. 1995 metų Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto 
įplaukų sudarys fizinių asmenų 
pajamų mokesčiai. Tačiau vos 
daugiau kaip 8 proc. visų biudžeto 
išlaidų teks sveikatos apsaugai. Tų 
pačių metų Valstybinio nacionalinio 
draudimo biudžete 12,8 proc. visų 
išlaidų skirta laikinojo nedarbingumo 
(ligos) pašalpoms ir gydymo bei 
profilaktikos išmokoms. "Sodros” 
biudžetas formuojamas iš 30 proc. 
darbdavio įm okų iš darbo 
užmokesčio fondo ir 1 proc. mokesčio 
iš paties darbuotojo atlyginimo. Iš tų 
30 proc. darbdavio mokamų "Sodrai" 
2,3 proc. atiteks sveikatos draudimo 
fondui. Lietuvos nacionalinės 
sveikatos sistemos veiklai bus 
skiriama ne mažiau kaip 5 proc. 
bendrojo vidinio produkto vertės. Taigi 
tokia oficiali sveikatos apsaugos 
sistemos finansavimo ir gydymo bei 
profilaktikos išlaidų kompensavimo 
statistika.

Parengė P. K.
Rimanto PETRIKO  

nuotrauka

iš e iv i .to s  s p a u d o t e
P. VAIČEKAUSKAS 
K e le ta s  įs p ū d ž ių  lé  g y v e n im o  

L ie tu vo je  p ra ė ju s ių  m e tų  g egužės, 
b irže lio , liepos , m g p /ū č lo  I r  ru g sė jo  
m ė n es ia is .

Turiu iš karto priminti, jog viskas, 
ką čia papasakosiu, yra mano 
asmeninė nuomonė ir patirtis iš 
daugiau nei keturių mėnesių 
viešnagės Lietuvoje. Tik dalį Lietuvos 
gyvenimo stebėjau, tik dalyje Lietuvos 
gyvenimo buvau, todėl spręsti apie 
visumą yra sunku, o gal ir neįmanoma 

Gyvenimas Lietuvoje dabar yra 
labai sudėtingas, painus ir

nedemaskuojant jų  nusikaltimų 
esmės, nutylint šiurpius faktus, 
skelbiant oficialią tarybinę 
propagandą Pvz., A  Sniečkus - geras 
žmogus, negirtuoklis, nuoširdus 
šeimos tėvas... čia  neminima, kaip 
jo buvusi tarnaitė, grjžusi po tremties 
Sibire, prašėsi: "Antanėli, padėk man 
gauti atestatą", - o A. Sniečkus, 
veidmainiškai šypsodamasis, 
nusiuntė ją pas J. Žiugždą, tuometinį 
"kietą" švietimo komisarą irt. t. Tokio 
pobūdžio paviršutiniškai parašytose 
knygose iki galo nepakankamai 
išryškinama ir neminima, kaip N.

.
'•

POLITINĖ PADĖTIS 
LIETUVOJE

neapibrėžtas. Ką mačiau, ką pajutau, 
pabandysiu apibendrinti ir, perleidęs 
per asmeninį filtrą, kai ką papasakoti.

Sunku patikėti, bet jstrigoj atmintį 
daug kur girdėtas Lietuvos bendrojo 
vardo apibrėžimas, gal lyg formulė: 
“Visumos atžvilgiu tai postsovietinė 
erdvė, užprogramuota KGB” . 
Daugumoje vyksta neatsitiktiniai 
dalykai. Uz viso to stovi galinga, nuo 
amžių Lietuvai agresyvi Maskva. 
Paskutinių kelerių metų fone sugriuvo 
tik dalinės komunistų partijos 
struktūros, dalinai jos ideologija, bet 
KGB struktūros beveik nenukentėjo,
- Maskva išliko tokia pat, kaip ir 
anksčiau.

Valdančioji LDDP partija yra 
politiškai reintegravusi save į 
pokomunistinę partinę-politinę erdvę. 
Politinis LDDP kontekstas Europoje 
yra neaiškus, o Euroazijoje visi LDDP 
pažjsta. Lietuvai yra didelė našta ta 
partija. Visos kitos šalies partijos turėtų 
rimtai tartis, kaip Lietuvai išgyventi 
su ta našta dar dvejus metus, kad 
nebūtų lemtingų nuostolių Lietuvos 
vidaus ir tarptautinei padėčiai. Deja, 
nemačiau, kad kitos partijos dėl to 
tartųsi. Arogancijų kupinos, jos barasi 
tarpusavyje, nesutinka.

Prisidengiant kova su 
nusikalstamumu, ruošiami pagrindai 
ne demokratinei, bet policinei Lietuvos 
valstybei. Kariuomenė silpninama, o 
policija stiprinama. Pašalintas gen. 
komisaras Liubartas. SKAT - 
Savanoriška krašto apsaugos 
tarnyba, savo žmonėmis apgynusi 
Parlamentą Ir pirmuosius Lietuvos 
vyriausybės žingsnius, - šiandieną 
engiama, silpninama.

Aiškiai intensyviai ruošiamasi ilgai 
partijos vienvaldystei. Ruošiama 
konstitucijos pataisa mažinti Seimo 
narių skaičių. Proporcingai LDDP tik 
sustiprėtų. Buvę komunistai visur, 
kur tik galima, sugrįžta j valdžią. Štai

grįžo partijos sekretorius, о II - 
eriozovas - prezidento patarėjas ir

3ršininkas su Seimu. Teisėsauga vis 
augiau koncentruota ir vykdo partijos 

sprendimus kaip ir sovietmečiu. 
Spaudos "garsiakalbis" - tas pats 
Vilius Kavaliauskas, žinomas išeivijai 
savo sovietiniais straipsniais, puolęs 
užsienio "buržuazinius nacionalistus" 
-šiandienąyra Lietuvos vyriausybės 
atstovas spaudai. Arba kad ir užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Mališauskas, R. Reigano laikais 
išprašytas iš Amerikos kaip KGB 
karininkas. Per jį vyksta visi slapti 
Lietuvos susirašinėjimai ir dokumentai, 
gal aplenkiant net ir patį ministrą?

KGB kapitalas Lietuvoje ir toliau 
stiprėja; kalbama, jog viešbučio 
"Karolina" Vilniuje vienas iš savininkų 
yra buvęs KGB pulkininkas. Iš kur 
’Vilbaros" investicijos? Sudaromos 
lengvatos Rusijos kapitalui ir jo 
skverbimuisi.

LDDP, pakeitusi savo pavadinimą 
iš Lietuvos Komunistų partijos, kaip 
ir anksčiau, labai moka negatyvius 
dalykus daryti taip, kad jie atrodytų 
pozityviai. Apie desovietizaciją ne tik 
nekalbama, bet aiškiai vykdoma 
resovietizacija. Pavyzdžiui, Kovo 8- 
oji - Moters Diena grąžinama su 
visomis buvusiomis tarybinėmis 
tradicijomis. Valdančioji partija 
stengiasi skelbtis esanti beveik 
vienintelė tikroji kovotoja už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. įtvirtinus 
tokius teiginius, leidžiama daug knygų, 
įjungiami buvę marksizmo-leninizmo 
istorijos specialistai su mokslininkų 
titulais. Jau nekalbant apie "Lietuvos 
kovų ir kančių istoriją", kuri visiems 
plačiai žinoma, į ją panaši V. Tininio 
'Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai” , 

skirta net mokykloms. Viskas atrodo 
gražu. Tik bendromis frazėmis 
teužkabinamos biografijos, iki galo

Chruščiovo atlydžio metais tie palys 
buvę tarybiniai Lietuvos veikėjai 
"krokodilo ašaromis" Kremliuje verkė 
ir prašė, kad tik Maskva jokiu būdu 

• neleistų grįžtantiems tremtiniams bei 
politiniams kaliniams apsigyventi 
Lietuvoje ir t. t. Jau yra išleisti du 
"Nenugalėtosios Lietuvos" tomai. 
Kaip juos užbaigs, ką įrodys , 
akcentuos? Tačiau jau dabar yra 
"sumaišyti" ir vienodai traktuojami 
nenugaletieji ir nugalėtieji, čia nerasite 
‘ 'nenugalėtųjų’ ’ malonės ir 
pasigailėjimo prašymų okupantams, 
kaip ir paaiškinimų, kodėl kai kurie 
herojai buvo gerai įdarbinti aukštuose 
postuose?.. Ir dabar nenuskriausti? 
Paskutinė tokia sensacija - S. Lazutkos 
"Lietuvos statutai". Aiškėja tendencija 
Lietuvos istorijos įvykius nušviesti 
tap, kaip dabar norėtų Lietuvą valdanti 
buvusi bolševikinė nomenklatūra: 
sumenkinti garbingą Lietuvos praeitį, 
jos senovę. Juk ta pati nomenklatūra 
neriasi iš kailio, norėdama ištrinti ribą 
tarp okupacijos laikotarpio budelio ir 
aukos, buvusio kolaboranto Ir 
kovotojo už Uetuvos laisvę, tarp doro 
piliečio ir pataikūno, ieškojusio 
skanaus kąsnelio prie svetimųjų 
valdžios lovio. LDDP pavaldi spauda 
nuolat žmonėms pakiša minti, girdi, 
"visi okupacijos metais susrtepę” . 
Dėl sovietinio genocido esanti kalta 
vien tik KGB, bet, gink Dieve, ne 
partija, kuriai KGB iš tikrųjų buvo 
labai labai pavaldi. Štai ir kuriami 
mitai, leidžiamos “dūmų uždangos” . 
Tam būtinai reikalinga pasiglemžti 
savo žinion visus archyvus, tame 
skaičiuje ir KGB, turėti juose savus 
žmones.

Man labai buvo gaila Lietuvos 
buvusių tremtinių ir kalinių, su kuriais 
LDDP nori akivaizdžiai susidoroti. O 
juk šie žmonės, buvę partizanai, 
tremtiniai ir kaliniai, kovojo, kentėjo ir 
daugelis mirė, kol galų gale prasiveržė 
j laisvę, išnešė Lietuvos pergalės 
vėliavas. Tai rodo daugybė naujai 
pasirodančių knygų, atsiminimų, 
kuriems, kad išvystų dienos šviesą, 
reikėjo irgi praeiti kryžiaus kelius. Štai 
jų masine organizaciją turinti apie 85 
tūkstančius narių, Lietuvos 
demokratinės valdžios visaip 
ignoruojama. Kur tikr-galima, 
stengiamasi ją skaldyti, kompromituoti 
- norima antrąsyk tuos žmones 
eliminuoti, sugniuždyti finansiškai, o 
gal būt netiesiogiai ir fiziškai. Jų 
neapkenčia, vadina banditais, 
apkrauna mokesčiais. Neseniai 
apmokestino 11 tūkstančių litų ir dar 
uždėjo 21 tūkstantį litų baudos lyg 
kokią gamyklą arfabriką, o jie gauna 
tik šalpą ir aukas. Visaip trukdo jų 
spaudai ('Tremtinys"), jos platinimui, 
grasina teismais arba tiesog kelia 
bylas. Buvę tremtiniai ir kaliniai gerai 
pažjsta savus, žino kas ir kaip elgėsi 
praeityje, ir visai nenori turėti reikalų 
su parsidavėliais, okupantų 
pataikūnais, kurie už lengvesnį darbą 
parduodavo lietuvišką orumą, kurie 
prašėsi okupantų jų pasigailėti, rašė 
malonės prašymus arba dar kitaip 
blogai užsirekomendavo tremtyje ar 
lageriuose, ar sugrįžus iš jų. Ar ne 
tokią atskalūnų grupelę LDDP valdžia 
diktatoriškai skiria j valdžios postus, 
geras tarnybas, kad jie vėl tyčiotųsi 
iš buvusių tremtinių ir kalinių? Lyg 
pačios tremtinių ir kalinių organizacijos 
bei jų skyriai nesugebėtų parinkti 
žmonių, neturėtų balso. Tai vadinama 
nepriklausomybe priklausomybėje.

Vėl išlenda senoji komunistų 
bolševikinė taktika: skaldyk ir valdyk. 
Arba dar geresnė iš jų Lenino įsisavinta 
strategija -  mušti priešą jo paties 
rankomis: žiūrėk, kaliniai tarp savęs 
pykstasi ir pešasi, mes čia niekuo 
dėti...

Nukelta | 4 p.

A U ŠRO S ALEJA



vienas po kito sudedami kiaušinių 
tryniai ir dalimis - cukrus. Išsukama 
iki purios masės. Kiaušinių baltymai 
atšaldomi, išplakami ir kartu su 
manų kruopomis, vanile, kėlimo 
milteliais dedami j varškę Gerai 
išmaišoma Ir sukrečiama j tešla 
išklotą kepimo formą. Sulyginamas 
paviršius, prismaigstoma razinų. 
Kepama 30-40 mln. vidutinio 
karštumo orkaitėje.

VARŠKĖS-
ponioms ir 

panelėms
KAKAVOS
PYRAGAS

VARŠKES
PLOKŠTAINIS
Tešlai: 1 kiaušinis, 50 g sviesto

ar margarino, 200 g miltų, 2-3 
šaukštai pieno, šaukštas cukraus, 
truputis druskos.

V a ršk e i:  800 g varškės, 5 
kiaušiniai, 250 g cukraus, 100 g 
sviesto, šaukštelis kėlimo miltelių, 2 
šaukštai manų kruopų, 50 g razinų, 
truputis vanilės.

Tešlos paruošimas. 
ISlydomas sviestas, supilamas 
planas Ir atskirai su cukrumi 
išplaktas kiaušinis, truputis druskos. 
Suberiaml miltai, išminkoma tešla 
Plonai iškoštajame Ir dedama | 
sviestu išteptą kepimo fromą.

Varškės masės 
paruošimas. | Ištrintą sviestą 
sudedama varškė. Sukant masę,

Tešlai: з а  stiklinės miltų, 3-4 
šaukštai kakavos, 200 g margarino, 
1 stiklinė grietinės, 1 šaukštelis 
sodos, 1 stiklinė cukraus.

Varškei: 5-6 kiaušiniai, 1 
stiklinė cukraus, 1 šaukštas 
krakmolo, cinamono.

Tešlos paruošimas.
Margarinas Ištrinamas su cukrumi ir 
kakava. Supilama su soda išplakta 
grietinė. Sudedami miltai, 
išminkoma tešla. Ji sudedama j 
riebalais išteptą kepimo formą. 
Truputis tešlos paliekama.

Varškės paruošimas. |
varškę supilami Išplakti tryniai. 
Baltymai atšaldomi Ir išplakami su 
cukrumi. Baigiant baltymus plakti, 
{dedamas šaukštas krakmolo, 
truputis cinamono. Viskas supilama 
{ varškę, Išmaišoma Ir sudedama | 
tešla išklotą formą. Ant viršaus 
uitarkuojama likusi tešla. Kepama 
vidutinio karštumo orkaitėje.

Uabizacija
AB "Šiaulių autobusų parkas' 

pirmoji iŠ visų Lietuvos autobusų 
parkų bendrovių virto uždarąja AB. 
Šiuo metu vienintelis bendrovės 
akcininkas yra miesto Savivaldybė. 
Jei "Šiaulių autobusų parkas" bū
tų privatizuojamas, parduotų ne 
daugiau kaip 30% akcijų.

1995 m. Savivaldybė iš miesto 
biudžeto autobusų parkui skirs 2,6 
mln. Lt dotaciją. O nuo gegužės 1 d. 
brangs miesto autobusų bilietai.

Iš “Verslo žinių”

etNUKLO
NAS”

RANDA
IŠEITĮ

"Nuklonas" Išeitj Iš krizinės 
situacijos rado gamindamas {vairias 
plataus vartojimo prekes bei 
distancinio valdymo blokelius. Be 
to, |monė pradėjo Įgyvendinti tris 
naujus projektus: saulės elementus, 
{tampos stabilizatorių Ir kreditinių 
kortelių gamybą.

Įmonėje jau kuris laikas dirba 750 
žmonių. {gyvendinus šiuos 
projektus I gamybą, palaipsniui bus 
įtraukti visi (1,3 tūkstantio) jmonės 
sąrašuose esantys žmonės.

© TAIKINYS

Ketvirtadienis, balandžio 20 d.
LTV
21.45 val.
Estijos TV savaitė
Dokumentinis filmas "Tada ateis 

vakaras ir išauš rytas".
Visame pasaulyje žinomas estų 

kompozitorius Arvo Piartas savo 
krašte niekam nedavė interviu, neleido 
savęs nei filmuoti, nei fotografuoti. 
Tad kaip atsirado dokumentinis filmas 
apie šj niekada ir prieš nieką 
nesilankstantj menininką? Gal turėjo 
reikšmės tai, kad filmo režisierius ir 
operatorius Dorianas Supinąs yra 
kompozitoriaus svainis... O gal ir pats 
labai pasiilgo savo krašto... Arvo 
Piartas jau dvidešimt metų gyvena 
Vakaruose. Jis labai tikintis žmogus, 
todėl pateko J tuometinės Estijos 
valdžios nemalonę. Kai jam buvo 
teikiama valstybinė premija, 
užsimaukšlinęs hipio peruką, 
kompozitorius demonstratyviai išėjo 
iš salės... Po šio "akibrokšto" jis paliko 
Tėvynę. Tuo pat metu emigravo ir 
žinomas estų dirigentas Nėmą.Jervis, 
kurio diriguojamas Niujorko simfoninis 
orkestras dažnai atlieka A. Piarto 
kūrinius.

Arvo Piarto muzikos jrašų taip pat 
galima rasti kiekvienoje rimtesnėje 
muzikos prekių parduotuvėje.

Penktadienis, balandžio 21 d.
LTV
19.20 val.
Estijos TV savaitė
Dokumentinis filmas "Ne tik mūsų 

jūra" - jaunos estų režisierės Marianos 
Kat debiutas, už kurj 1990 m. San 
Rėmo dokumentinių filmų festivalyje 
gavo Grand prix. Tai filmas- 
perspėjimas. Jame parodoma žiauri 
tiesa - aplinkos užterštumas ir fizinis 
žmogaus išsigimimas - susiję dalykai. 
Prieš šj tikrai originalų dokumentinj 
filmą ekologijos tema turėsime progos 
pasiklausyti pačios jo autorės 
Marianos Kat.

19.50 val.
“ Stilius"
Gyvenimo būdo Ir madų 

žurnalas.
* Vestuviniai rūbai Lietuvoje ir 

Prancūzijoje.
* Ekologiškai švari dekoratyvinė 

kosmetika.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, balandžio 20 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Kalbos 

viktorina "Moki žodj - žinai kelią". 
17.05 Kanadiečių programa jaunimui 
"Gatvės triukšmas". 17.35 Sodų kraitė.
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Vyriausybė nutarė... 19.20 Jaunimo 
banga. 20.00 "22". Sporto programa 
futbolo mėgėjams. 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.10 Europa šou. 
21.45 Estijos TV savaitė. Dok. f. 22.45 
Galerija. 23.25 Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 

Tilmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 Pats sau režisierius.
10.00 Muzika 10.30 Vaidybinis filmas 
"Samdomasis žudikas". 12.00 TV 
serialas "Eldoradas". 12.30 Muzika. 
13.55 Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
Povandeniniai nuotykiai. 14.30 
Nuotykių ieškotojai. 15.00 Sostinė.
15.30 Žingsniuojame po Europą 16.00 
Iš "Formulė I" istorijos. 16.30 Deutsche 
Welle. 17.00TV serialas "Eldoradas"
17.30 Vaidybinis filmas "Vanagai 
grobio nesidalija". 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kaibos pamokėlė.
19.00 Žinios (r). 19.20 100%. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.56 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21,15 Sporto 
naujienos. 21.20 Karo žygis Europoje. 
21,40 LKL pirmenybės PLAY - OFF 
(vaizdo jrašas). 23.10 Žinios. 23.25 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, balandžio 21 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 F. "Lėlių 

slėnis". 17.05 Int. žurnalas "Japonų 
videotemos". 17.20 Animacinis f.
17.30 Lietuvos futbolas. "Žalgiris" - 
ROMAR. Pertraukoje - žinios. 19.20 
Estijos TV savaitė. Dok. f. 19.50 Stilius. 
Gyvenimo būdo Ir madų žurnalas.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10 
F. "Lėlių slėnis". 21.55 Laisvės alėja. 
22.20 TV žaidimas "Sėkmės keliai” . 
23.15 Vakaro žinios. 23.30 F. “Lukas".

TELE-3

7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 
filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 Gineso šou. 31 d. 
10.00 Muzika. 10.30 TV serialas 
"Westgate III". 11.30 Muzika. 12.00 
TV serialas "Eldoradas". 12.30 
Vaidybinis filmas “Vanagai grobio 
nesidalija". 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Povandeniniai 
nuotykiai. 14.30 Italijos vynai. 15.00 
Kelionių žurnalas. 15.30 Iššūkis 16.00 
Muzika. 16.45 Langas) gamtą. 17.00 
TV serialas "Eldoradas". 18.00 
Muzika 18.30 Animacinis ikras 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(r). 19.20 100%. 19.30 TV serialas 
“Santa Barbara", 20.30 Animacinis 
filmas, 3 d, 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.20 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas “ Kobra”. 12 d. 22.20 
Muzika. 23.00 Žinios. 23.15 Pabaiga,

b a l t u o s  TV ir Šia u lių
Ketvirtadienis, balandžio 20 d.
7.30 Sovijaus horoskopas, 7.35 

“Taipsukasl pasaulis". 8.30"Nakties 
riba". 9.00 Atrandant Jėzų: 9 d. - 
"Jėzaus paliudijimas". 19.00 Pirk, 
parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga 19.35 Meno 
galerija 20.00 NBA: žvilgsnis iš arčbu.
20.30 "Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. "Pelenė". 23.20 "Argos" programa

Penktadienis, bslsndžlo 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Laukinė 
rožė”. 9.00 Atrandant Jėzų: 10 d. - 
"Nukryžiavimas". 19.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 "Raus". 
20.00 "Už kampo..." 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama "Pirk. parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 F. "Kelionė namo". 24.00 
Futbolas. FBK "Kauna?’ - “Šiauliai - 
Sakalai” .

POLITINE PADĖTIS 
LIETUVOJE

Atkelta Iš 3 p.
jdomu buvo Lietuvoje dar ir tai, 

kad krtoé organizacijos ir partijos, 
esant tokiems LDDP ir kaink] ginčams, 
nelabai padėjo tremtiniams, kalimams, 
bet daug kur stengėsi viso to nematyti 
ar tieisog tylėti. Kur tautininkai? Kur 
demokratai, liberalai? Nenorėjo būti 
"politizuoti”? Teisybė, ateidavo Seimo 
narių, poetų, menininkų, kurie 
dalyvaudavo renginiuose, pvz., 
buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje, 
tačiau tokių buvo nedaug.

Didžioji visuomenės dalis yra 
akivaizdžiai nepatenkinta esama 
dabartine Lietuvos padėtimi, laukia 
permainų. LDDP spaudos propa
ganda teigia, kad politika visada nesą
žininga, kad visi politikai esą tokie, - 
dedamas lygybės ženklas tarp tiesos 
ir meto. Iš čią atrodo, Ir kyla didžiausias 
pavojus Lietuvos visuomenės 
solidarumui. Tas pavojus kyla iš 50 
metų kurto "homo sovieticus” tipo, 
kuris tikrai nepajėgia su savo tokia 
suformuota dorovine sąmone 
pervertinti amoralumo ir cinizmo.

Matomos LDDP valdžios valdymo 
pasekmės ir rezultatai; žlungantis 
smulkus verslas ir ūkininkai, bedarbių 
skaičiaus augimas, mokytojų 
nepasitenkinimas, medikų skundų 
nepaisymas, mokslo žmonių 
nuskurdinimas Irt. t. Prie Seimo rūmų 
streikavo-piketavo-protestavo

bruožų - abejingumas kito kančiai.
Tai ypač akivaizdu valdžios ei; 

! buvusiais tremisu buvusiais tremtiniais ir kaliniais. 
Kažkaip nutilę Lietuvos poetai, 
rašytojai, filosofai. Kai kurie kalba 
apie komunizmo laikus kaip apie 
"aukso amžių". 1 Г ........................
poetų gal tik viena Salomėja Nėris 
išdrjso dar gyva būdama prisipažinti

ydų:klydusi. Visi kiti tyli.
Aplankiau Antakalnio kapines 

Vilniuje, kur palaidotos ir labai 
pagarbiai kaip karžygiai ilsisi sausio 
13-osios ir Medininkų aukos. Jų kapai
skęsta gėlėse, nebylūs stovi aukšti í 
koplytstulpiai ir kryžiai. Visai šalia ant
milžiniškos kalvos, besileidžiančios 
žemyn plačiomis kaskadomis, 
palaidoti buvę aukštieji LTSR veikėjai, 
daugelio Lietuvos žmonių kančių ir 
nelaimių organizatoriai. Jie patys sau
išsirinko šią vietą kaip faraonai. Tai 
G. Zimanas, v. Niunką P. Griškevičiuą 
M, Šumauskas, M. Gedvilas, J.
Maniušis, J. Paleckis, J. Bartašiūnas, 
J. Macijauskas, A. Randakevičius, 
K  Liaudis, A. Gudaitis-Guzevlčlus, 
J. Žiugžda, A. Sniečkus ir kiti. Išvlso- 
65. Visiems antkapiuose iškalti meniški 
akmeniniai bareljefai, didingos granito 
plokštės, o paminklas A. Sniečkui -
visų didžiausias. Nuaidėjo ir dingo 
amžinai gedulingi maršų ,J~* '

žlungančių bankų Indėlininkai, 
žemdirbiai, darbininkai, pensininkai

amžinai gedulingi maršų aidai ir 
lozungai: Partija - epochos sąžinė ir 
protas". Stovi lieknos pušys. Tylu.

Invalidai, gydytojai, profesinių 
organizacijų atstovai, net kurčiai- 
nebyliai ir kiti žmonės. | visa tai 
vyriausybė nereagavo. Atvirkščiai,

Nedaug čia gėlių. Daugelio kapai 
apleisti, užgožti ai.................

žadėjo bausti už jstafymų pažeidimus.
iKand

aukštų piktžolių... 
Vieno kapas tuščias, likusi tik jduba. 
Nebėra nė bareljefo. Matyt, išsivežė 
j Rusija ar j kitą vietą? Dėmesį patraukia 
trys naujai pastatyli mediniai kryžiai.

Kalbant apie būsimus kandidatus 
j prezidentus "Dienoje" minima 
moteris,meno verslininė Dalia

Kas tai? Nejaugi pasidarė tikintys? 
Ne. Tai kryžiai ant ju žmonų kapų, 
palaidotų šalia Pravoslaviškas kryžius

Teišerskytė. Spaudoje plačiai rašoma 
ir apie E. Bičkauską Nemaža Lietuvos
žmonių dalis kalba apie V. Adamkų. 

Susidaro v 'vaizdas, kad LDDP vis 
daugiau pasilieka pati sau viena, 
plojanti, kad viskas neblogai. Visi kiti, 
ypač pensinio amžiaus žmonės, tyli 
dantis sukandę. Labai ryškus Lietuvos 
"homo sovieticus" vienas pagrindinių

su užrašu: "Izaida Mickevičienė'', r  
katalikiški - ant Vandos Motiekienės 
ir Sofijos Karvelienės kapų. Viskas 
praeina. Praeis ir dabartis su visomis 
problemomis. O vis dėlto, Quo vadi s
(kur eini), Lietuva, Quo vadít? 
Stc ”  ■ 'Stovėjau ten ir mąsčiau...

Iš "Lietuvos balso". 1994 m. 
gruodis

(Kalba netaisyta)
i

-Jūs mylite vaikus?
- Aš juos dievinu.
- Kiek laiko mokytojaujate?
- Penkeri metai.
- Ištekėjusi?
-Taip.
-Kiek

bet pasileidote bėgti iš tos vietos.
- Netiesa. Aš kaip tik bėgau jo 

gelbėti. Už 50 m yra antra ledo 
kiaurymė. Ten nubėgusi Ir laukiau, 
kol jis pasirodys.

turite vaikų? 
Trisdešimt aštuonis.

- Sužeidė mano draugą. Koks 
puikus vaikinas buvo.

- Nusiramink. Dabar išgydo 
visokias žaizdas.

- Ir aš taip manau. Tik kol kas jo 
galvos neranda.

- Kokia Jūsų pavardė?
- Gerulis.
- Manot imsiu ir patikėsiu. O 

specialybė?
- Chirurgas. c
- Juokinga profesija. Vardas?
- Jonas.
- Bet Jūs visai nepanašus j Joną.

- Dabar pakalbėkim apie atimties 
veiksmą. Tu, Algiuk turi 10 obuolių, 
6 atiduodi man. Kiek obuolių liks 
tau?

- Kodėl Jūs prie sveriamų prekių 
pastatėte veidrodj?

- Todėl, kad sveriant merginos 
žiūrėtų j jj.

-10 obuolių. 
0?- Kodėl 10?

-Todėl, kad aš jums neduosiu nė 
vieno obuolio.

- Jūs išvykstate j Ameriką. Kada 
pažadėjote žmonai sugrįžti?

- Korta rodo, kad iš mylimojo greitai 
gausit laišką.

- Laiškas man nesvarbu, aš noriu 
jj pati gauti.

- Puiku, tuoj gausit ir jj. Luktelkit, 
kol sumaišysiu kortas.

Pasakiau, kad prieš pietus vargiai 
grjšiu.

* * *

- Žiūrėkit, prieš mus eina keturios 
merginos. Girtam atrodytų, kad jų

- Kai jūsų vyras jkrito j ledo 
ir ėmė skęsti, jūs nepuolėte jo geli

yra aštuonios.
- Bet čia eina tik viena mergina 
Jonas BURKAUSKAS
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