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LIETUVĄ
SOVIETŲ SĄJUNGOS REIKALAVIMAI LIETUVAI

Kaunas. VI. 15. ELTA Visų Lietuvos 
Respublikos piliečių k gyventojų žiniai.

Šių metų birželio 14 d. 23 val. (mūsų 
laiku) Sovietų Sąjungos liaudies 
komisarų tarybos pirmininkas Ir 
užsienių reikalų komisaras Molotov 
jteikė Lietuvos užsienio reikalų ministrui 
Urbšiui Maskvoje ultimatumą, kuriuo 
buvo reikalaujama iki birželio 15 d. 10 
val. lyto (Maskvos laiku) įvykdyti šiuos 
tris reikalavimus:

1) Kad tuojau būtų atiduoti teismui 
vidaus reikalų ministras Skučas ir 
valstybės saugumo departamento 
direktorius Povilaitis, kaipo tiesioginiai 
kaltininkai provokacinių veiksmų prieš 
Sovietų jgulą Lietuvoje.

2) Kad tuojau būtų suformuota 
Lietuvoje tokia vyriausybė, kuri 
sugebėtų ir būtų pasiryžusi laiduoti 
garbingą Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
savitarpio pagalbos sutarties

įgyvendinimą ir ryžtingai sutramdyti 
sutarties priešus. 3) Kad tuojau būtų 
laiduotas laisvas perleidimas į 
Lietuvos teritoriją Sovietų 
kariuomenės dalinių jiems išskirstyti 
svarbiausiuose Lietuvos centruose 
tokiame kelyje, kurio pakaktų, kad 
būtų laiduotas Sovietų Sąjungos Ir 
Lietuvos savitarpio pagalbos 
sutarties vykdymas ir užkirsti 
provokaciniai veiksmai, nukreipti 
prieš Sovietų jgulą Lietuvoje.

Sovietų Sąjungos vyriausybė šių 
reikalavimų {vykdymą laiko ta 
elementaria sąlyga, be kurios 
negalima pasiekti, kad Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos savitarpio 
pagalbos sutartis būtų vykdoma 
garbingai ir sąžiningai.

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
laukia Lietuvos vyriausybės 
atsakymo iki birželio 15 d. 10 val.

ryto. Negavimas Lietuvos 
vyriausybės atsakymo iki to termino 
bus vertinamas kaip atsisakymas 
nuo {vykdymo aukščiau nurodytų 
Sovietų Sąjungos reikalavimų.

{teikto ultimatumo pradžioje buvo 
plačiai išdėstyti jo motyvai, 
daugumoje mūsų visuomenei jau 
žinomi iš spaudoje paskelbto TASS 
komunikato apie Sovietų Sąjungos 
karių dingimą Lietuvoje ir kai kuriuos 
kitus dalykus.

Gavusi žinią apie šj ultimatumą,
■ Lietuvos vyriausybė tuojau susirinko 
posėdžio, kuriam pirmininkavo pats 
Respublikos Prezidentas. Tame 
posėdyje buvo nutarta visus Sovietų 
Sąjungos vyriausybės reikalavimus 
priimti ir apie tai ją per ministrą Urbšj 
Maskvoje nurodytu laiku informuoti. 
Ministro pirmininko Merkio 
vadovaujama vyriausybė tuojau

atsistatydino. Naują vyriausybę 
sudaryti Respublikos Prezidentas 
pavedė generolui Raštikiui. Generolas 
Raštikis tuojau ėmėsi vyriausybės 
sudarymo darbo. Tačiau Maskvoje 
mūsų ministrui Sovietų Sąjungos 
liaudies komisarų tarybos pirmininkas 
ir užsienio reikalų komisaras Molotov 
pareiškė, kad Raštikis Sovietų 
Sąjungos vyriausybės nepatenkina ir 
kad dėl premjero ir kitų vyriausybės 
narių reikia su Sovietų Sąjungos 
vyriausybe susitarti.

Greitai po to ministras Urbšys 
telefonu pranešė, kad Sovietų 
Sąjungos kariuomenės daliniai 
šiandien, birželio 15 d ., 14 val., 
nurodytose vietose peržengs Lietuvos 
Respublikos sieną Ir vyks j nurodytus 
svarbesnius Lietuvos centrus. Apie 
tai vėliau buvo pranešta atvira 
telegrama, kuri yra paduota skyrium

ELTOS biuletenyje.
Lietuvos vyriausybė, visu rimtumu 

įvertindama šitaip susidėjusią situaciją 
tuojau davė per savo organus 
jsakymus bei nurodymus, kad 
atvykstanti j Uetuvą Sovietų Sąjungos 
kariuomenė būtų sutikta taip, kaip to 
prašo Sovietų Sąjungos vyriausybė.

j Kauną specialiu lėktuvu iš 
Maskvos atskrenda aukšti Sovietų 
Sąjungos vyriausybės atstovai, su 
kuriais mūsų vyriausybė tikisi 
draugingai susitarti dėl visų klausimų, 
iškilusių ryšium su nauja situacija.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
visi mūsų krašto gyventojai yra 
prašomi laikytis kuo ramiausiai, eiti 
savo kasdienines pareigas Ir dirbti 
savo kasdieninius darbus. Šiuo metu 
svarbiausias dalykas yra išsaugoti 
krašto rimtį, tvarką ir darbo drausmę, 

(kalba netaisyta)
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BIRŽELI015 D. Ministrai susirinko 
PrezkJentūron jau tarp 1-2 val. (naktį). 
Nebuvo mln. gen. Skučo (Merkiui 
pasiūlius buvo jau birželio 12 d. 
atsistatydinęs), nebuvo nė Urbšio 
(Maskvoje), o min. Galvanauskas 
kažkodėl neatėjo. Posėdin atvyko vaist. 
kontr. K. Šakenis, kar. vadas gen 
Vitkauskas, gen. št. gen. Pundzevičius 
ir Min. Tarybos reikalų vedėjas 
Mašalais (Ministrų kabineto generalinis 
sekretorius. - Red.) Dar nebaigus šituoti 
minėtos telegramos, buvo gautas iš 
p. Natkevičiaus ar p. Urbšio telefonu 
pranešimas iš Maskvos. Molotovas 
reikalavo: 1) gen. Skučą ir dir. Povilaitj 
atiduoti teismui nubausti; 2) paleisti 
esamąją Ministrų Tarybą ir sudaryti 
naują, kuri būtų ‘'priimtina" (patiktų) 
Sovietams; 3) priimti Lietuvon 
raudonosios armijos tiek Ir tose vietose, 
kiek ir kur Maskvos bus nurodyta. 
Mūsų vyriausybės atsakymą Maskva 
turi gauti ne vėliau kaip 9 val. tą pačią 
dieną. Ultimatumas, kuriam svarstyti 
laiko buvo tik apie 3 val. Visi nusiminę, 
kaip žemę pardavę. Niekam nebuvo 
noro kalbėti. Rodos, visiems turėjo 
būti aišku, jog sutikti su tokiais 
reikalavimais reiškia atsižadėti Lietuvos 
suverenumo ir pavirsti bolševikiška 
Sovietų provincija. O juk sutartimi 
Maskva buvo pasižadėjusi gerbti 
Lietuvos nepriklausomybę, nesikišti 
nei j jos vidaus tvarką, nei sociąiinę

santvarką nei j vidaus politiką Dabar 
ji begėdiškai laužo žodj ir smurtu 
graso. Kai kiti nerado žodžių, tai 
man, kaip Resp. Prezidentui, teko 
prašnekti ir kitus prašnekinti. 
Priminiau prieš savaitę Ministrų 
Tarybos pareikštą nuomonę: jei 
rimtas pavojus grėstų Lietuvos 
suverenumui, tai nieko daugiau 
neliktų, kaip tam grasinimui 
pasipriešinti ginklu, ir priešinantis 
trauktis vyriausybei drauge su 
kariuomene iš savo krašto, kaip 
pirma buvo kalbėta. Su Maskvos 
smurtu, sakiau, nesutikti ir Jei negut 
nusileisti vienur: sudaryti naują 
Ministrų Tarybą kuri būtų "priimtina" 
Sovietams ir Uetuvai. Daugiau nieko. 
Šiąja prasme pagal mane pasisakė 
aps. min. gen. Musteikis, sus. mln. 
Masiliūnas (šie abu ministrai pritarė 
tik pasingam pasipriešinimui: 
Vyriausybė tegu tik pasitraukianti iš 
savo krašto, o ginklu nesipriešinti), 
teis. min. Tamošaitis, šv. min. 
Jokantas, vaist. kontr. Šakenis. Kiti 
posėdžio dalyviai tylėjo arba reiškė 
abejojimų.

Šit jau ir telegrama iššifruota 
(rodos, apie 4 val.) Jos tekstas 
maždaug atitiko telefonu gautą 
tekstą Min. pirm. pavaduotojas p. 
Bizauskas, kurs pirma iš posėdžio 
kambario buvo pasišalinęs, staiga 
prašneko, jog reikia su visais

Maskvos reikalavimais sutikti, nes 
Jie vykdant galima būsią sušvelninti. 
Tuojau, jis sakė, pasikviesti gen. 
Raštfcj ir jam, kaip turinčiam Maskvoje 
gerą vardą kaip jos "personai gratai" 
pavesti sudaryti naują Ministrų 
Tarybą. Apie kitu du reikalavimu dar 
teksią pasikalbėti ir pasiderėti su 
Maskva dėl naujųjų raudonosios 
armijos jgulų. Šj min. Bizausko 
pasiūlymą labai parėmė min. pirm. 
Merkys Ir min. Audėnas. Kiti tylėjo, 
kiti buvo linkę pritarti. Gen. Raštikis 
atvyko, rodos, apie 5 val. Atpasakojus 
trumpai bylą vėl atgijo diskusijos: 
sutikti ar nesutikti su Maskvos 
reikalavimais. Ministrai Musteikis ir 
Jokantas,ir vaisi kontr. Šakenis laikėsi

Taip sovie tų  la ikraščia i rašė apie L ie tuvos
savo pirmykštės nuomonės: nesutikti. 
Min. pirm. Merkys, jo pavaduotojas 
Bizauskas greitai patarė sutikti su 
visais reikalavimais. Min. Masiliūnas 
ir min. Tamošaitis nei šiaip, nei taip 
nesiryžo. Juodu swravo, rodos, savo 
abiejų kolegų ir AŠIES paveikti. Kaip 
matyti, lemiamos reikšmės turėjo min. 
pirm. Merkio Ir abiejų kar. vadų, 
esamojo ir buvusiojo, Vitkausko ir 
Raštikio nuomonė.

Resp. Prezidentas: tik viena 
koncesija būtų galima padaryti - 
atsistatydinti esamajai vyriausybei ir 
pavesti naują sudaryti gen. Raštikiui, 
kaip patikimam (Molotovo žodžiais) 
Sovietams žmogui. Tačiau ir toji 
koncesija nieko negelbėtų, nes,

okupaciją
atmetus kitus du jų reikalavimus, vis 
tiek jie pavartotų prieš Uetuvą smurtą 
Vadinasi, noromis nenoromis 
turėtume visomis galimomis 
priemonėmis jam pasipriešinti. Mūsų 
pasipriešinimo žygis, nors ir 
neišgelbėtų dabar Lietuvos laisvės, 
tačiau parodytų, kaip neseniai buvo 
savybėje manoma, lietuviams ir 
prašaliečiams, jog tauta nori laisva 
gyventi. Min. Bizauskas gynė 
priešingą, savą nuomonę. Esą mūsų 
priešinimasis labai supykdytų Maskvą 
ir ji įtūžusi baisiai nuniokotų mūsų 
kraštą. Mūsų kilnus gestas užtrauktų 
žiaurų Sovietų smūgj. Taigi - nusileisti, 
sutikti.

Nukelta | 2 p.
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Atkelta U 1 p.
Prezidentas: gen. Skučą Ir dlr. 

Povilaiti atiduoti be jokio teisės 
pagrindo teismui reikėtų pripažinti 
prasimanytus Molotovo kaltinimus. 
Cen. Skučas, būdamas vid. reik. 
ministru, niekur nėra prasilenkęs su 
mūsų sutartimi Ir ėjo pareigas 
Prezidento nurodyta Unija. Kaipgi 
dabar Prezidentas galėtų sutikti, kad 
jis būtų atiduotas teismui nubausti. 
Už ką?.. Bizauskas argumentavo 
Estijos pavyzdžiu. Esą raudonosios 
armijos kareivis užmušęs pasienyje 
estų larelvj, Ir vis dėlto Estijos 
vyriausybė. Sovietų spiriama, turėjusi 
pripažinti, jog buvę priešingai: jog 
estas užmušęs raudonosios armijos 
karelvj. Taigi Ir mums, nekaltiems, 
reikią dabar prisiminti Maskvos 
primetamą kaltę Ir tautai gelbėti 
paaukoti gert Skučą Ir direk. Povilaity. 
Nors p. Bizausko argumentacija buvo 
naivi Ir pigi, jai prtarė min. pkm Merkys, 
mln. Audėnas, esam. Ir buv. kar. vadai 
- gen. Vitkauskas Ir gen. Raštikis. Ką 
jie būtų sakę, jei jiems būtų tekę tapti 
vietoj gen. Skučo tąja Išperkamąja 
auka?.. Pirm. Merkys guodėsi Ir kitus 
guodė, esą. vid. reik. mln. Ir saug. 
dep. dlrekt. išdavimas ne taip jau 
baisus dalykas. Juk mūsų prokuroras 
rašysiąs jiems kaltinamąjį aktą mūsų 
teismas spręsiąs jų bylą tai galjs 
juodu lengvai nubausti arba Ir visai 
Išteisinti. Tokia paguoda raminosi Ir 
kiti Išdavimo šalininkai. Jiems neatėjo 
galvon, jog kaithknui nėra jokio teisėto 
pagrindo: jis tektų pramanyti arba 
sutikti su melu, Maskvos pakištu. 
Kaip pasielgti Ftesp. Prezidentui, kai 
min. pirm. Merkys, gen. Raštikis, 
kandidatas | mln. pirmininkus Ir 
esamasis kar. vadas gen. Vitkauskas 
reikalavimais nusileidžia Maskvos 
smurtui? Skirti jų vieton naujus? 
Nębėra laiko, nes tuojau reikia duoti 
ultimątumo atsakymą. Ir ką skirti? Iš 
ko pasirinkti? Prezidentui teko ryžtis: 
teko, kaip jau minėtą vis dėlto laikytis 
savo nuomonės. Jis pavedė gen. 
Raštikiui sudaryti naująją vyriausybę 
ir pareiškė kitų dviejų Maskvos 
reikalavimų svarstyme
nebedalyvausiąs arba pavešiąs savo 
pareigas laikinai eiti mln. pirmininkui. 
Toks jo nusistatymas tuijs būt pašytas 
posėdžio protokolan. Visi posėdžio 
dalyviai pasisakė už tai, kad 
Prezidentas neatsistatydintų, o tik kur] 
laiką atostogautų. Ministrai Bizauskas 
Ir Audėnas Prezidento atostogomis, 
rodos, buvo labai patenkinti.

Kodėl prezidentas lyžosl pasišalinti 
- bus dar plačiau paaiškinta Dabar 
apie tai, kaip buvo diskutuojamas 
atsakymas Maskvos ultimatumui. 
Maža laiko, reikia skubėti, nes jau 
tarp 5-6 valandos. Kar. vadas gen. 
Vitkauskas neivlnosl, nes jam, esą 
8-9 val. tenką jspėtl gen. Stabą kad 
kariuomenės dalys neimtų 
automatiškai veikti- priešintis. Nebe
atsimenu gerai, kuris ministras (rodos, 
apsaugos gen. Musteikis) siūlė 
maždaug šitok| atsakymą: Lietuvos 
vyriausybė protestuoja prieš Sovietų 
reikalavimus, kaip visai nesuderi
namus su sutartimi, bet, nematydama 
kitos išeities, jiems nusileidžia. Suti
kimo šalininkai, pabūgę, siūlo Išbraukti 
protestą. Tuomet kažkas siūlė daug 
švelnesnę formą: Lietuvos vyriausybė, 
neturėdama kitos Išeities, su jais 
sutinka. Artoks, ar kitoks atsakymas 
pasiųstas Maskvai - kas žino? (P. 
Žilinsko, Min. Tar. reikalų vedėjo, 
tvirtinimu, telegrafuota Maskvai be 
jokių pastabų: Vyriausybė sutinka").

Prezidentas, mln. pirm. Merkys, 
kai kurie ministrai tarėsi su gen, 
Raštikiu, kaip nauju mln. pirmininku,

dėl naujos, Mln. Tarybos narių. 
Pasikalbėjus apie susidariusią padėti, 
Prezidentas pasirašė aktus esamajam 
min. pirmininkui paleisi Ir naujam 
paskirti. Apie13val. (p. Žilinsko, Min. 
Tar. reik. vedėjo, nuomone, toji žinia 
atėjusi 10 val.) Sužinota, jog Maskva 
nesutinkanti, kad gen. Raštikis būtu 
mln. pirmininku. Cały Kawał djablr 
wzięli - pasakytų lenkas. Visos 
optimistų viltys sugriuvo... Labiausiai 
buvo nemaloniai nustebintas min. 
Bizauskas, tikėjęsis Maskvos 
reikalavimų sušvelninimų.

Teko eiti tragingoji programa toliau. 
Katras Imsis laikinai eiti Prezidento 
pareigas: A  Merkys ar gen. Raštikis? 
Šiai nemaloniai naštai katras spy rėsl, 
vienas Ir antras teisindamiesi neturį 
Maskvos pasitikėjimo. Gen. Raštikis, 
be to, argumentavo - bolševikai 
manysią jj esant vokiškos orientacijos, 
kaip Išėjusi aukštąlą Vokietijos karinę 
mokyklą Agi va Ir dabar Maskva 
užprotestavo prieš jo kandidatūrą 
ministru pirmininku. Tada Prezidentas 
įsikišo jųdviejų ginčan Ir išaiškino, 
jog bet katras gali eiti Prezidento 
pareigas, nes mln. pirmininkas, šiuo 
atsitikimu senasis Ir naujasis, 
terelkalingas, kaip konstitucijos 
numatytą vien mūsų Resp. Prezidento 
pasitikėjimo. Gen. Raštikis
nepasidavė, Prezidentą pavaduoti 
teko Merkiui. Jam Ir buvo įteiktas 
įgaliojimas raštu.

Gerai ar negerai padarė
Prezidentas, nesutikęs su Maskvos 
reikalavimais? Atsiminkime, jis yra 
prisiekęs Lietuvos suverenumą. Jei 
sutiktų, vis tiek kuriomis sąlygomis 
ar aplinkybėmis, jj kam perleisti, tai 
būtų savo krašto Išdavimas, savo 
asmenybės sunaikinimas Ir negarbės 
užtraukimas tautai. Palikęs savo 
pareigose, savųjų neginamas, ys būtų 
galėjęs daugiau nei kas kitas pakenkti 
ir nusidėti Lietuvai. Turėdami jj savo 
valioje, Maskvos valdovai būtų 
nukamuotą galėję panaudoti 
visokiems smurtams. Žinant bolševikų 
moralę ar nemoralę, lengva 
įsivaizduoti, kaip je  būtų elgęsi. Visam 
pasauliui yra žinoma, kaip Maskvos 
valdovai geba priversti savo nekaltus 
žmones, dargi aukštai pastatytus 
Ištikimus pareigomis, kad viešai

pakeitimams, jeigu Ir būtų buvę 
jmanoml, kaip anksčiau minėta, 
nebebuvo laiko. Tai reikėjo anksčiau 
daryti, ne valandomis, o dienomis 
skaičiuojant. Ar kariuomenė 
kalbamajam pasipriešinimui buvo 
ruošiama, buvo paruošta? Tuo 
klausimu būdavo kalbama, bet 
nebaigiama kabėti Min. pirm. Meikys 
ir kar. vadas šiaip ar taip manydavo, 
gal teks, o gal neteks ginklu pasrodylr 
Klausiami abejodavo, ar būtų galima 
vykdyti pasipriešinimas, kai 
raudonosios armijos tankai ir aviacija 
visai arti Kauno. Gal tik vieną mūsų 
diviziją galima būtų esą paruošti žygiui 
žemaičių plentu, Raseinių link. Su 
tąja divizija trauktųsi vyriausybė, ir, 
kiek galėtų, valdininkai. O kaip Kauno 
įgula pereitų Nemuną Ir Nerj, jei 
raudonųjų tankai ir aviacija pastotų 
tiltus lr|uose apsplstu, to nemokėdavo 
dorai paaiškinti. Kaip vyriausybė 
suspėtų trauktis? Tai, sako, gal mūsų 
kariuomenė nė nebuvo paruošta 
pasipriešinimui. Jam nebuvo palanki 
Ir vadinamoji AŠIS, kaip jau teko 
įsitikinti. Jos jtaka buvo Juntama ne
tik Ministrų Taryboje, bet Ir 

’ ypač jos aukštojoje 
Galiausiai ir vyr.

kariuomenėje,
vadovybėje.
ginkluotųjų
autoritetas
žeminamas

, _ į vado, Prezidento 
buvo ašies nuolat 

kariuomenėje ir 
visuomenėje. Tai, žinoma, buvo

Kar. vadovybės darbai nesiderino 
su žodžiais. Dar tebūdamas kar. vadu 
gen. Raštikis šią žiemą deklamavo 
paskutinę kalbą šauliams, |og 
neatiduosime priešams nė vienos 

pėdos savo žemės”, o savo straipsniu 
Karde", jau (teikęs atsistatydinimo 

raportą, rekomendavo kariuomenei 
Ir vyriausybei (nei Iš šio, nei iš to) 
laikytis kuo nuoširdžiausiai su 
Sovietais, kai tie, jvedę Lietuvon savo 
{gulas klastingai, kaip mes kiti jutome, 
ruošėsi duoti jai smūgj. Ir kai dabar 
jie pareikalavo iš mūsų ne vienos, ne 
kelių pėdų, bet visos žemės, tai gen. 
Raštikis lakoniškai Ir drąsiai sakė: 
sutikti su visais Maskvos
reikalavimais. Jis vadovavo 
kariuomenei penkerius metus, taigi

pirmininko Ir kitų mlnistių, Kalininui, - 
laišką, kur pareikštas visiškas 
lojalumas Sovietams. Ir šit po tokio 
laiško - brutalus, ciniškas jų 
ultimatumas mūsų vyriausybei, 
reikalaująs Iš jos atsižadėti Lietuvos 
nepriklausomybės. Jūs, Lietuva, 
reiškiate Ištikimumą sutarčiai su 
mumis, o mes Jums atsakome: 
nusispjauti ant sutarties ir jūsų 
ištikimumo. Argi po to neaišku, kad 
bolševikai, nepripažindami Lietuvos 
suverenumo, nebepripažlno Ir jos 
Prezidento. Taigi jo pasišalinimas buvo 
būtinas, jo pasišalinimas buvo mažas 
protestas Maskvos smurtui, toks koks 
buvo galimas susidariusiomis 
aplinkybėmis. Su šitokia 
argumentacija sutiko visi, dargi tie, 
kurie nusileido Sovietų reikalavimams.

Vienas kitas gali manyti, jog 
Prezidentas vis dėlto norėdamas 
galėjo įsakyti kar. vadui priešintis ginklu 
Sovietų įguloms. Argi jis nėra 
vyriausiasis ginkluotų pajėgų vadas. 
Taip teisiškai, bet kitaip praktiškai. 
Prezidento įsakymas turi būti gynimo 
metu pasirašytas mln. pirmininko. 
Pasisakę nesipriešinti, nei Merkys, 
nei gen. Raštikis nebūtų davęs savo 
parašo. Žinomą dar būtų galima 
paskirt min. pirmininku gen. Musteikj, 
pasisakiusi už pasipriešinimą, ir iš jo 
gauti parašą {sakymui. Tada reikia Ir 
naują kariuomenės vadą turėti, nes 
gen. Vitkauskas negi būtų ėjęs prieš 
savo ištartą nuomonę, tokiems

įsakymą priešintis. Jeigu jis nebūtų 
buvęs įvykdytas, tai butų nemažas 
smūgis visam kraštui. Ruošti 
kariuomenę pasipriešinimui reikia ne 
paskutinę valandą, o daug anksčiau, 
visą laiką ruošti, lygiuotis j vyriausią 
krašto vadovybę, o ne vien j 
kariuomenės vadą.

Vertas yra gen. Skučas, kad apie 
j j skyrium pakalbėtume. Kai Min. 
Taryba buvo nusistačiusi dėl Maskvos 
reikalavimų, Prezidentasj| Išsikvietė 
Ir trumpai išdėstė visą bylą, taip 
skaudžiai j] palietusią Supratęs, kaip 
ir kas atsitiko, baisia! nustebo. Akys 
jam kiek pasruvo ašaromis. Patylėjęs 
klek pasakė: "Naktis nemiegodavau, 
kad kiti mano bendradarbiai galėtų 
miegoti, o  dabar mane išdavė. Gal 
taip reikėjo...’’ Iš kito kambario atėjo 
mln. pirm. Merkys Ir ėmė aiškintis, 
guosdamas gen. Skučą. Esą 
prokuroras jj kaltinsiąs, mūsų teismas 
teisiąs, tai nesą ko nusiminti. 
Generolas: žinau... Neturiu jokių 
iliuzijų. Minios teismas kaltins, minia 
teis, kaip Maskva norės. Tuos žodžius 
girdėjo min. Musteikis ir gen. Raštikis, 
kurie paskum irgi buvo atėję. Išėjus 
kitiems, Prezidentas patarė gen. 
Skučui nieko nelaukiant bėgti iš 
Lietuvos su šeima Truputy pagalvojęs 
jis atsakė: "Nebėgsiu. Išbėgus man. 
kili turės atsakyti. Aš ir Povilaičiui 
pasakiau, kad nebėgtų. Kaip bus, 
taip bus - palieku", Prezidentas: kitų 
neišgelbėsi... būsi bergždžia auka. 

(kalba netaisyta)

T U J O S E

Kr a š t u o s e

YRA GALIMYBE 
SUDARYTI TAIKĄ

JAV užsienio reikalų ministras V. 
Kristoferis teigia, jog dabar atsirado 
nuostabios galimybės sudaryti

Artimųjų Rytų taką Toks JAV užsienio 
politikos vadovo pareiškimas 
paskelbtas po susitikimo su Jordan(os 
karaliumi Huseinu. Vašingtonas yra 
pasirengęs nurašyti 700 mln. dolerių 
Jordanijos skolą suteikti šaliai paramą

ginklais. Sekmadieni V. Kristoferis 
lankėsi ir dešiniosios Jordano upės 
pakrantės mieste Jeriche, kur susitiko 
su PIO pirmininku J. Arafatu. Pasak 
V. Kristoferio, iki liepos 1 d. Izraelis Ir 
palestiniečiai turėtų išspręsti visus 
savivaldos klausimus. Anksčiau 
palestiniečiai aštriai atsiliepė j Izraelio 
ministro pirmininko J. Rabino 
pareiškimą esą liepos 1-oji yra tik 
numatoma visų reikalų sprendimo 
data, bet ne galutinis terminas. 
Šešladlenj V. Kristoferis susitiko su 
Sirijos prezidentu Ch. Asadu. 
Susitartą kad birželio 27 d. Vašingtone 
Sirijos ir Izraelio atstovai aptars Golano 
aukštumų saugumo reikalus. Siekiant 
taikos Artimuosiuose Rytuose, tai

VANDENS 
KAINOS KOL 

KAS NESIKEIS
UAB "Šiaulių vandenys" kreipėsi 

(Savivaldybę, prašydama bendrovės 
teikiamų paslaugų tarifus padidinti 
19 proc., nes padidėjo elektros 
energjos kainos, mokesčiai už gamtos 
išteklius ir aplinkos teršimą, reikia 
mokėti nekilnojamojo turto mokesty. 
UAB "Šiaulių vandenys" direktorius 
K  Valskis (neseniai |am miesto 
valdyba pareiškė pastabą už tai, kai 
bendrovės darbuotojai gyventojams 
neteisingai priskaičiavo mokesčius 
už vandenj) teigė, kad bendrovė šiuo 
metu turi apie 170 tūkst. Lt nuostolių 
Ir jeigu tarifai nebus padidinti, kiekvieną 
mėnesj nuostoliai Išaugs po 120 tūkst. 
U.

Tarybos nariai teiravosi, koks UAB 
"Šlauliųvandenys"darbuoto|ųvidu- 
tinis atlyginimas. Dabar bendrovėje 
vidutinis darbo užmokestis - 411 U, o 
Įmonės direktoriaus K  Valskio atlygi
nimas - vienas didžiausių Šiauliuose. 
Išlaidos darbo užmokesčiui sudaro 
22 proc. 1 kub. m vandens savikainos.

UAB "Šiaulių vandenys" siūlymu 
už 1 kub m vandens tiekimą Ir išleidimą 
j kanalizacijos tinklus reikėtų mokėti 
1,49 Lt (dabar 1.25 Lt). Šiuo metu 
vilniečiai už vandenj moka 99 et, 
kauniečiai - 92 et, panevėžiečiai - 
1,33 et.

Ketvirtadienį vykusiame miesto 
tarybos posėdyje naujos UAB "Šiaulių

vandenys" paslaugų kainos nebuvo 
patvirtintos. Šiaulių miesto maras A. 
Lankauskas sakė, kad prie šio 
klausimo bus gr|žtama mėnesio 
pabaigoje.

ĮREGISTRUOTA 
KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ 

PARTIJOS 
FRAKCIJA

Šios frakcijos nartai yra S. Meiženis, 
A  Vileikis, J. Rimkus. Frakcijos vado
vas -J. Rimkus. Frakcijas anksčiau 
yra jregistravę konservatoriai, LDDP 
ir koalicijos “ Mūsų miestas - mūsų 
namai" narjgl.

IŠRINKTI 
ATSTOVAI Į 

STEIGIAMĄJĮ 
SUVAŽIAVIMĄ
Tarybos posėdyje buvo išrinkti Iš 

miesto savivaldybės atstovai, kurie 
dalyvaus Lietuvos savivaldybių aso
ciacijos steigiamajame suvažiavime. 
Tai-J.Zolubas, ASėjūnas, J. Beres
nevičius, A. Vileikis ir V. Mazuronls. 
Nuspręsta asociacijos steigiamajam 
suvažiavimui siūlyti asociacijos 
tarybos nariu patvirtinti Šiaulių miesto 
vicemerą A. Sėjūną.

I. B.

ĮAMŽINKIME JŲ  
ATMINIMĄ

Rimantas PETRIKAS
Artėja birželio 14-oji - Gedulo ir 

vlties diena Radviliškiečiai jau ruošiasi 
paminėti šią skausmo dieną. Prie 
parapijos bažnyčios stovi Trijų kryžių 
ansamblis, primenantis trėmimus. 
Šiemet š| ansambli žadama Išplėsti, 
šalia pastatyti Skausmo bei kančios 
kelią. Kaip jis atrodys?

- Paminklinį ansambli sudarys dvi 
dalys, - pasakoja iniciatyvinės grupės 
narys, rajono architektūros Ir 
urbanistikos skyriaus vedėjas A. 
Jalinskas. - Prie radviliškiečių pamiltų 
Trijų kryžių ant gelžbetoninių blokų 
bus pakloti laužytos konfigūracijos 
geležinkelio bėgiai.

Pasak vedėjo, jie primins skaudžią 
mūsų tautos Istoriją: tremtin Išvežtas 
šeimas, sulaužytus žmonių likimus. 
Antroji šio ansamblio dalis simbolizuos 
Išblaškytus po GULAGO stovyklas, 
nekaltai nubaustus miestiečius ir 
kaimiečius. Jų kančias primins tarp 
bėgių Ir abipus Trijų kryžių pakloti 
paprasti lauko rieduliai su nuken
tėjusiųjų pavardėmis. Skausmo akme
nis numatoma Išdėlioti grupelėmis - 
"išblaškyti", kadangi po visą "plačiąją 
tėvynę" buvo Išblaškyti mūsų tėvy
nainiai,

- Aš maniau, kad skausmo ne
reikėtų viešai demonstruoti, bet archi
tektas įtikino, jog tai mūsų istorija, ją 
turi visi žinoti, - kalba S. Janušonienė,

tremtinių są|ungos rajono skyriaus 
pirmininkė. Ir pridurtą - Rajono politinių 
kalinių bei tremtinių vardu kreipiuosi 
j visus Respubliko|e išsisklaidžiusiu^ 
kraštiečius - Įamžinkime žuvusiųjų, 
mirusiųjų Ir Išlikusiųjų atminimą.

Paminklinis ansamblis skirtas žuvu
siesiems Ir gyviems stalininio režimo 
kankiniams. Skausmo k kančios kelias 
bus pašventintas birželio 14 dieną. 
Iki šio mėnesio dienos ra|ono tremtiniai 
laukia, kad nukentėjusieji, jų artimieji 
bei kaimynai atvežtų ar atneštų iš 
nukentėjusiųjų sodybviečių, gimtųjų 
vietų po akmenėlį Labiausiai tiktų 
plokšti akmenys, ant kurių vienoje 
pusėje būtų juodais dažais Išrašyta 
(ar Iškalta) pavardė, gyvenamoji vietą 
ištrėmimo melai. Akmenų tikimasi 
sulaukti tiek, kiek šeimoje buvo likimo 
nuskriaustųjų. Kryžiumi pažymėti 
akmenj, skirtą įkalintajam, priverstinai 
emigravusiam, gimusiam tremtyje 
pagerbti. Žuvusiam rezistencijos 
partizanui skirtą riedulį pažymėkime 
Vyčio kryžiumi. Tuo reikalu galima 
skambinti telefonu (8-292) 5-31-34.

Pasak kultūros skyriaus vedėjo 
A. Jurgausko, šis paminklinis ansam
blis turi filosofinę prasmę. Tegul visi 
sužino bei pamato, ką tauta patyrė 
sovietmečiu. Lai niekada ateinančios 
kartos daugiau nepatiria tiek skausmo 
ir kančios, nepelnyto pažeminimo ir 
paniekinimo.

vienas esminių klausimų.
KOVOS TĘSIASI

Bosnijoje Ir Hercegovinoje tęsiasi 
kovos. JTO atstovai pranešė, jog 
susirėmimai |vyko prie Goraždės 
miesto bei Bihačo apylinkėse. Artilerija 
apšaudė ruožą Jungiantį Bosnijos Ir 
Kroatijos serbų užimamas žemes. 
Seštadien| Bosnijos vyriausybės 
daliniai bei juos remiantys Bosnijos 
kroatų kariai su serbais kovojo prie 
strategiškai svarbausTrabniko mesto.

Penktadlenj snaiperio šūviu 
sužeistas Kanados taikos kaiys, 
paleistas S Bosnijos serbų ligoninės. 
Pasak JTO atstovo, kadangi karys 
buvo gydomas serbų ligoninėje, jis 
buvo laikomas |kaitu. Kanadiečio 
gydymas bus tęsiamas Sarajeve. 
Pasak JTO atstovo, šiuo metu įkaitais 
Bosntyos serbai laiko 144 taikos karius. 

RUSŲ PUOLIMAS 
PRISTABDYTAS

ITAR-TASS naujienų agentūra 
pranešė, jog blogos oro sąlygos 
pristabdė rusų armijos puolimą 
Čečėnijoje. Dėl žemai pakibusių 
debesų neįmanoma panaudoti

aviacijos, tad rusų karinė vadovybė 
nusprendė tausoti |ėgas Ir pirma laiko 
nepradėti kalnų kaimų puolimo. 
Šeštadienį rusai prie Šatojaus kaimo 
nuleido desantą Sekmadienj sukako 
6 mėnesiai, kai prasidėjo karas 
Čečėnijoje. Žmogaus teisių
mano, jog per šj pusmety Šiaurės 
Kaukaze žuvo dešimtys tūkstančių 
žmonių. Dauguma aukų - talkūs 
gyventojai.

“ SOLIDARUMAS” 
RAGINA KOVOTI SU 

KOMUNIZMU
Lenkijos "Solidarumo" profsą

junga ragina vienytis visas šalies 
- patriotines jėgas ir drauge kovoti su 

komunizmo atgimimu. Toks pareiš- ■ 
klmas paskelbtas Gdanske po tris 
dienas trukusio profsąjungos suva
žiavimo. "Solidarumo" dokumente 
kaibama, jog Lenkl|oje kyla komu
nistiniai gaivalai. Jie valstybę tempia 
I moralinę, ūkio ir socialinę politinę 
krizę. Profsąjungos nariai mano, jog 
valstybės prezidento posto nedera 
atiduoti j komunisto rankas.

AUŠROS ALĖJA
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ACIU JU M S
Paulina MOTIEČIENĖ
Ačiū Jums, kad esate, kaddirbat9 

mūsų brangiai Lietuvėlei. Ir ačiū Dievui, 
kad nė vienu numeriu neteko nusivilti. 
O kiek pykčio ir melo kituosel štai 
gegužės devintąją "Šiaulių krašte" 
išspausdintas vedamasis šios dienos 
proga "Nemoki lietuviškai - neik pas 
gydytoją V. Kniškaitęl" Mes šio 
laikraščio neprenumeruojame Ir 
neperkame. Iš sąžiningai uždirbtos, 
vyriausybės nulaižytos pensijos 
nepasišakosi, o ir melas nedomina. 
Mums užtenka “Aušros alėjos", 
'Tremtinto". Teisingai sakoma: "Prie 
švaraus mėšlas nelimpa". Vis purvais 
drabstė mūsų gerbiamą V. 
Landsbergj, o jis žmonių, tikrų žmonių 
širdyse ir akyse - švarus, dar vis 
tebekovojantis už Lietuvos laisvę, už 
dorą Ir sąžiningumą.

Gegužės Э-osios, Pergalės dienos 
proga auka tapo gyd. V. Kniškaitė. 
Nusikalto žmogus, nepasveikinęs 
Lietuvos pilietės KJavdljos Gromyko 
rusiškaii: "S prazdnikom". Tik to Ir 
norėta, tam ir pasiųsta ponia Klavdija 
Gromyko pas gyd. V. Kniškaitę.

Dar 1960 metų sausio mėnesj V. 
Kniškaitė, būdama vidurinės 
mokyklos mokinukė, kėlė ant savo 
gležnučių rankyčių iš Sibiro parvežtą 
ir neturinčią 2-jų metukų mažą 
tremtinės dukrelę. Mergytė kelyje 
susirgo ir atgal ją vežti buvo 
neįmanoma Aš tos mažos Marytėlės 
mama Ir todėl, su ašaromis 
prisimindama tas dienas, rašau Jums. 
Nuo tada aš pažjstu V. Kniškaitės 
šeimą Atleiskite, rašau su klaidomis, 
juk mokslo neteko čia eiti, Sibiras 
mokė. Tokia jau dalia Už mokslą 
atidirbti teko irgi Sibirui už grašius. 
Gavusi’atostogų, ryžausi važiuoti j 
Lietuvą su dukrele, pasidairyti darbo. 
O kelyje dukrelė susirgo. Gležnutė 
buvo, nuo 2-jų mėnesių lankė lopšelj, 
Sibiro lopšelj. Galite suprasti, kokia 
kalba tegalėjo kalbėti vaikas. Sava ir 
tik kelis žodžius rusiškai. Linksma 
buvo giminėms matyti mažą mergytę, 
statančią suaugusį žmogų, kuris jai 
paprieštaraudavo, j kampą ir sakančią: 
"Stoil" Ir dar kojyte trepteldavo. To 
Išmoko Sibire vaikutis. Matyt, dažnai 
statydavo j kampą vaikus, rėkdamos 
"stoi". O valgydama vis prašydavo 
"Euse". Sugrįžau j Šeduvos rajoną, 
Prastavonių k.?pas tėvuko gimines. 
Marytėlė susirgo, negalėjau vežtis, o 
ir dėl 8 mėnesių, kuriuos reikėjo atidirbti 
už mokslą, kaip buvo parašyta 
įsakyme, giminės atkalbėjo nekankinti 
mergytės, nebevežti j Komiją. Irtada 
sužinojo teta Žarauskienė, V. 
Kniškaitės močiutė ir tėvukai. Tai 
nuostabūs žmonės - darbštūs, 
sąžiningi. Močiutė tvarkėsi namuose 
ir paėmė globoti Marytėlę. Pamilo 
visi lyg savo vaiką. O aš klykdama 
lipau vėl j vagoną, kad okupantui 
atidirbčiau 8 mėnesius. Sunki ir ta

kelionė buvo. Nuvažiavusi vėl klykiau 
prie mažosios Marytėlės lovytės. Ji 
buvo tuščia. Viešpatie, tik Tu davei 
jėgų ir stiprybės iškęsti visas kančias 
ir kuo skubiau, tik atidirbus slibinui, 
grjžti j Lietuvą.

Gal gyd. Vandutė Ir prisimena tas 
dienas, kai ji, būdama 12-metė 
mergaitė, nešiojo tą Sibiro vaiką 
Marytę, žinojo, kad jos močiutė mirė 
iš bado Sibire, palikusi ir Marytės 
mamą - mane našlaitę. Mes išmokome 
rusiškai ir net komių kalbą, nes 
pagrindiniai gyventojai KomijosATSR 
buvo komiai. O buvo privežta visų

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

tautybių žmonių. Kitataučiai Lietuvoje 
nenori išmokti bent kalbėti lietuviškai. 
Jie, matyt, laukią kad okupantai grjš. 
Ne, negrįš! Mes tuo tikime. Ir su 
nuoširdumu prisimename gerb. V. 
Landsbergj, kuris ir Išvedė mus J tą 
kelią. Daug žmonių Radviliškio rajone 
pažjsta gyd. V. Kniškaitę. Ji 
atvažiuodavo konsultuoti ligonių j 
mūsų centrinę ligoninę. Daug kas 
prisimena geru žodžiu, dėkingumo 
žodžiu. Kupiškyje gyvenanti jau 
suaugusi Marytė nežino apie šį 
straipsnj. Nenoriu pergyvenimų, čia 
reikėjo kažkam to straipsnio, kad 
parodytų, kaip iki šiol diskriminuojami 
Lietuvoje kitataučiai. O mūsų artimieji 
džiaugiasi ir dirffiuojasi V. Kniškaitė. 
Manau, bendradarbiai nenusisuko 
nuo jos po šito straipsnio. Su pagarba 
jums rašau, nes sopulys neduoda 
ramybės.

Š. m. liepos 24 d. sukanka 50 
metų, kai stribai mus,sugrūdę j 
gyvulinius vagonus, Išsiuntė j pražūtj.

Vieniems buvo pergalė, kitiems - 
Sibiras, amžino jšalo žemė.

Pažiūrėsime, ką apie tą dieną 
parašys "Šiaulių kraštas"?

Ačiū Jums, kad išklausėte.

SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

NELAIME

MumjuKÜRUBJ

ANTROJI ŽAIBO 
AUKA ŠIAULIŲ 

KRAŠTE
RADVILIŠKIS. Šeštadienio 

rytmetį Džiugonių kaimo gyventoja 
Marcijona Blebienė, gimusi 1933 
metais, susiruošė košti ką tik 
pamelžtą pieną. Čia ją ir užklupo j 
namo kampą trenkęs žaibas. 
Kadangi moteriškė stovėjo visai 
netoli namo, elektros išlydis kliudė 
Ir ją - moteris mirė vietoje.

Vasaros lietūs su perkūnija, 
pasirodo, pavojingi - tai jau antroji 
žaibo auka Šiaulių krašte.

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  Ж Ж  Ж Д

KULTURA

VERTE DIRBTI 
PROSTITUTĖMIS

JONIŠKIS. Gegužės 29 dienos 
popietę į rajono policijos komisariatą 
atėjojoniškietėsA.S., gimusi 1978 
metais, ir R. P., gimusi 1964 metais. 
Jos parašė pareiškimus, kad 
gegužės 26 dieną, apie 4 valandą 
po pietų, Šiauliuose, Tilžės gatvėje 
esančioje tarpmiestinių autobusų 
sustojimo aikštelėje (netoli 
bažnyčios), jos stabdė 
pakeleivingas mašinas. Sustojo 
raudonos spalvos VAZ-2109 arba 
"Alfa Romeo" (merginos tiksliau 
nejsjdėmėjo). Prie vairo sėdėjo 
moteris, o šalia jos - vyras. Sutikę 
pavežti, vėliau prieš jų valią nuvežė 
j daugiabutj namą Šiauliuose, 
uždarė j butą penktame aukšte ir 
laikė iki gegužės 28 dienos. 
Merginas mušė, reikalavo lytiškai 
santykiauti, vertė dirbti 
apmokamomis prostitutėmis. 
Gegužės 28-ąją apie pirmą valandą 
dienos, pasitaikius progai, A. R. ir 
R. P. pabėgo. Grįžusios namo kitą 
dieną kreipėsi j policiją Kaip aiškino 
joniškietės, tame bute buvo dar 
dvi merginos - Dinara ir Vaida. Jas 
taip pat laikė prievaria ir vertė sutikti 
dirbti prostitutėmis.

Jvykis tiriamas.
NESPĖJO

AKMENĖ. Šeštadienį, apie 23 
valandą Naujojoje Akmenėje be
tono taku, jungiančiu Respublikos 
ir Ramučių mikrorajonus, žings
niavo mergina, besimokanti vienos 
Iš miesto vidurinių mokyklų 
devintoje klasėje. Ties Centrine 
ligonine iš už tvoros staiga išniro 
nepažįstamas jaunuolis ir ėmė 
merginą mušti, partrenkė ant žemės. 
Bet tuo metu prie įvykio vietos ėmė 
artėti trys moterys. Užpuolikas, jas 
pamatęs, dar bandė tempti merginą 
nuošalėn, bet galiausiai spruko, ją 
palikęs. Mergina policijai parašė 
pareiškimą, kuriame nurodo, jog 
nepažįstamas vaikinas ją sumušė 
ir bandė išprievartauti.

ŠIAULĖNAI TURĖS 
HERBĄ

RADVILIŠKIS. Daugiau kaip prieš 
500 metų istorijos eilutėse atsirado 
Šiaulėnų vardas - iš pradžių dvaro, 
vėliau miestelio. Kaip liudija 
dokumentai, XV amžiuje jis priklausė 
Žemaičių seniūnui Kęsgailai, vėliau 
Butrimavičiams, Šemetoms. Pastarieji 
paveldėjimo teise Šiaulėnus perleido 
Žemaičių seniūnui Jeronimui 
Valavičiui. Po kiek laiko jie vėl buvo 
valdomi Šemetų, kurie miesteliui gana 
daug nusipelnė. 1863 metų sukilimas, 
knygnešių epocha, mūšiai su 
bermontininkais - tai vis įvykiai, susiję 
su šia vietove ir ją garsinę. Kaip ir iš 
čia kilę garbūs veikėjai, kaip paprasti 
tenykščiai žmonės, išsaugoję nemažai 
senųjų papročių, tradicijų, darbo 
įrankių.

Šiaulėnai - miestelis Radviliškio 
rajone, prie Šušvės upės - istorinio 
herbo neturėjo. Tad vietos inteligentija., 
savivaldybė, rajono kultūros skyrius 
suskubo tai jgyvendinti. Heraldikos 
komisija prie Lietuvos Respublikos 
Prezidento pritarė idėjai ir istorikės 
Birutės Šilinienės pasiūlymui 
naujajame Šiaulėnų herbe pavaizduoti 
tik šiam miesteliui būdingą dalgelę 
bei gulbę.

Etaloną Heraldikos komisija 
aprobavo šių metų balandžio 27-ąją, 
o dabar pasirodė ir atitinkamas 
Respublikos Prezidento dekretas.

Yra sukurta ir Šiaulėnų vėliavos, 
antspaudo projektai, mažo formato 
grafinio herbo atvaizdas, naudojamas 
firminiuose blankuose. Dabar jau 
apylinkės seniūnijos garbės reikalas 
bebus atrasti dailininkus, sugebančius 
visa tai įkūnyti.

VIENUOLYNAS PRIE 
KRYŽIŲ KALNO

ŠIAULIŲ RAJ. Popiežius Jonas 
Paulius II pasiūlė Italijos 
pranciškonams prie Kryžių kalno 
pastatyti vienuolyną, kuris būtų apie 
300 metrų į lytus nuo kalno, nedidelis, 
kad ne užgožtų, o jį papildytų, šį 
mėnesį į Šiaulius atvyksta Vernos 
pranciškonų centro atstovai, kurie 
galutinai suderins šį reikalą.

SPORTAS

vilniečiais komentavo A. Valinskas. 
Joniškiečiai tapo nugalėtojais ir 
buvo apdovanoti vertingais Adidas 
"Streetball" prizais. "Motoriukų" 
komandoje žaidė M. Granzbergas, 
V. Pečiukas, T. Sperauskas ir M. 
Janiška.

KITI ĮVYKIAI

“ STREETBALL”  
LAIM ĖTOJAI

JONIŠKIS. "Motoriukai" dalyvavo 
3x3 gatvės krepšinio turnyre, 
vykusiame Kaune, Adidas "Streetball" 
prizams laimėti. 19Ü2 m. gimimo 
grupėje dalyvavo 78 komandos. Nors 
visą dieną lijo, "Motoriukai" žaidė 
sėkmingai - laimėjo prieš septynias 
komandas. Finalines varžybas su

SUTVARKYTA 
PAMINKLO APLINKA

PAKRUOJIS. Trečiadienį visi 
geros valios žmonės rinkosi 
Petrašiūnuose prie praėjusį 
penktadienį pastatyto, o sekmadienį 
pašventinto Lietuvos autokroso 
klubo narių, jau nesančių tarp gyvųjų, 
atminimui skirto paminklo. Buvo 
tvarkoma aplinka, lyginamas 
dirvožemis, genėjami krūitiai.

Idėja pastatyti šį paminklą rajono 
kultūros skyriui kilo pernai birželio 
mėnesį vykusiose varžybose ir 
minint garsaus sportininko J3. 
Orvydo 40-metj. Paminklą pastatyti 
padėjo Lietuvos autokroso klubo 
sportininkai, rajono savivaldybės 
kultūros skyrius, Petrašiūnų 
"Dolomitas", Miškų urėdija bei 
Valstybinė autotransporto įmonė. 
Pažymėtina, kad Petrašiūnų 
autokroso trasa - viena įdomiausių 
šalyje savo sudėtinga danga ir 
reljefu.

TURGAUS KAINOS
KELMĖ. Karvė -1600 Lt 
Ožka - 140 Lt 
Avis-125 Lt 
Veršelis - 110-120 Lt 
Paršelis - 100-110 Lt 
Triušis -9  Lt
Kviečiai (50 kg) -18-19 Lt 

. Miežiai (50 kg )-16 Lt 
Rugiai (50 kg) -15-16 LT 
Kvietrugiai (50 kg) -17 Lt 
Bulvės (50 kg) - 55-60 Lt 
Morkos (1 kg) - 2 Lt 
Apelsinai (1 kg) - 4,20 Lt 
Bananai - (1 kg) - 4,40 Lt 
Obuoliai (1 kg) - 2-3 Lt 
Pamidorai (1 kg) - 7,50-8 Lt 
Agurkai (1 kg) - 4-5 Lt 
Viščiukai -1,40-1,50 Lt 
10 kiaušinių - 1,60-1,80 Lt 
Svogūnai (1 kg) - 2 Lt 
Citrina - 0,70 Lt
Fasuotas cukrus (1 kg) -2,80 Lt 
Sveriamas cukrus (1 kg) - 
2,60 Lt
Medus (1 kg) - 9 Lt 
Grietinė (1 kg) - 6 Lt 
Sūris - 5 Lt
Silkės file (1 kg) - 4,50 Lt 
Sūdyta silkė (1 kg) - 5 Lt 
Naminė duona (1 kg) -1,20 Lt 
Naminis pyragas (1 kg) -2,50 Lt 
Ruberoidas - 23 Lt

Paruošė  
Vida SIMONAITIENĖ

Esu vienuoliktokė, Dainų vidurinės mokyklos mokinė Donata 
STEIGVILAITĖ. Nuo mažens domiuosi lietuvių literatūra, ypač poezija. 
Poezija - tai lyg mano gyvenimo rodiklis. Sunkią minutę visada imu į 
rankas poezijos knygą ir skaitau eiles. Ypač mėgstu S. Nėrį. Kartais rašau 
ir pati. Rašau apie viską: gamtą, gyvenimą, meilę. Pristatau vieną savo 
miniatiūrų apie pavasarj. p

m  VIE JMAS ŽODIS
Tolimas gervių klyksmas... Skaisti saulė ir žydras žydras 

dangus... Pirmosios gėlės, tokios gležnutės ir trapios, išlindusios 
iš sniego. Pirmieji sprogstantys medžių pumpurai.. Ir vėl 
pavasaris! Dairausi aplink ir stebiuosi Dar taip neseniai 
bridome sniegu užpustytais keliais, žiūrėjome į apnuogintas 
medžių viršūnes. O dabar vėl visur žalia! Kalasi žolė, suka 
lizdus paukščiai, dabinasi medžiai Pavasaris! Tik vienas 
žodis, bet jarde telpa visa gyvybė, noras gyventi ir džiaugtis.

Pavasaris!..
Rimanto PETRIKO nuotr.

IS ĮŽYMIŲJŲ 
GYVENIMO
GERIAUSIAS

VAISTAS
Vokiečių dailininkas Adolfas 

Mencelis (1815-1895), nors buvo 
solidaus amžiaus, nemėgo kalbų apie 
ligas ir vaistus. Kai jis rimtai susirgo, 
draugai jam atsiuntė įžymų gydytoją. 
Jį pamatęs A  Mencelis padarė rūsčią 
miną, bet po akimirkos tarė:

- Prašau prieiti arčiau prie šviesos. 
Greit pasiėmė paletę ir pradėjo

piešti.
Garsusis gydytojas neiškentė:
- Atsiprašau, ką Jūs čia darote? 

Man pasakė, kad jūs rimtai sergate.
- Nejudėkite! - geraširdiškai, 

paprašė A. Mencelis. - Argi jūs 
nežinote, kad darbas - geriausi vaistai?

•AUŠROS ALĖJA



RETRO SKYRELIS * RETRO SKYRELIS LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIO 

TARNYBA 
ŠIAULIŲ 
BIURAS

Vilniaus g-vė 263, 5400 
Šiauliai 

Tel. 42-99-66.
Faksas 43-56-54, 43-27-29

PURKŠTUVO
SUREGULIAVIMO

METODIKA

Clngu LINGAS

KORESPON
DENCIJA IŠ 

K...RIŲ
Pas mus dabar laikas liūdnas: 
Parceliuoja dvarus, kūdras, 
Dvarininkas raukos, Čiaudo,
I reformą spjauta spjauna. 
Matininkų privažiavo 
(E, nekenčiu jų lyg maro). 
Laukus, miškus jie matuoja, 
Minkštas ''širdis" parceliuoja... 
Vietos šaunūs kavalieriai, 
Nebsuvaldo savo damų.
Tie vyrukai gražių bruožų, 
Prisagstyti žalių ruožų,
Kaktos stačios, nosys riestos. 
Akys plačios, kaip išplėštos. 
. . .
Jau nuo seno č'a gyvena 
Švelni, jautri, graži dama 
Pavadinsiu ją Agota,
Ji išdidi tartum puota.
Veide - kraujas, grynas pienas, 
Jąptmllsta kožnas vienas.
Kitą taip pat seserėlę 
Pavadinsiu serbentėle.
Čion pridėsiu dar Marytę 
ir priaugančią Onytę,
Ir jau bus puikus kvartetas.
Lyg Iš marmuro nulietas,
Tik dėl šio čia juda svietas,
Kaip kiaušinis užperėtas.
Bet šit staiga, netikėta,
Pasirodo dar kometa.
Šitą gražiąją sesytę 
Pavadinsime Jadzyte.
Tu jau tikra rugiagėlė,
Lyg paukštelė iš giraitės, 
Visiems širdj jau pagėlė...
Kas bebus tik už savaitės?
* * *

Dėkui Dievui, javai auga,
Bulvės, miežiai šaute šauna,
Tįk, nelaimė, kiaulės pinga,
Ir litukų nuolat stinga.
Vis dar nėra kaip prieš "vainą". 
Bloga dabar su ta kaina.
Tada buvo laikas sveikas:
Alus - tik po tris kapeikas.

ŠAUKĖNAI
(Šv. Traicės įspūdžiai)

Clngu LINGAS
Ak, jūs Šaukėnai gražieji,
Kas jus apdainuos?
0  miškeliai tie žalieji,
Kas juos Išmatuos?
Kur pažvelgsi, visur rūmai
1 žemę susmegę;
Iš pamatų kyla dūmai,
Pečiai nesugedę.
Stogai pilki, kaip arimai,
Languose kvadratas,
Ilgi gatvių pasukimai 
Tankus kelių ratas.
Tegu stena žemėraižal,
Nuo gilios senatvės,
Bet kaip butan jsibraižai,
Nejauti vienatvės...
Vienas namas man patiko,
Vis dar tebsapnuoju,
Amžinai širdy paliko,
Apie jj galvoju.
Ten statulos, vazos, mirtos,
Sienos veidrodinės,
Tenai antys, keptos, virtos,
Lėkštės marmurinės,
Flirtas, flirtas, čia vis flirtas 
Iki apsvaigimo.
Čia kiekvienas meile girtas 
Iki pasiutimo!..
* * *
Jeigu tavo siela puri,
Pilnas neramumo
Eik, kur Laisvės g. keturi,
Neliks nuobodumo!..
Čia lakštutė vis lakštuoja,
Dainuoja, lyg verkia,
Žmogaus vargus apraudoja,
Daug džiaugsmo suteikia.
Kad galėtum, vargšas žmogus,
Jos žvilgsnj įgyti,
Apturėtum dausų sodus,
Galėtum Išgyti...
*  *  *
Miškininkai čia svajoja 
Apie miškų blėdes,
Sutartinę užralluoja,
Vis dėl savo dėdės:
"Miškas ūžia, verkia, griaudžia 
Spekuliantas medj laužo,
Eigulys vis pirkioj snaudžia,
Ir miegodams sapnus audžia.
Kas tuos kelmus suskaitytų,
Kur per naktj išvartyta"...
"Tegu miškai šlama

Juozas RAMUSIS
T • v i  • VLaiškas is 

kaimo
Karštis slegia šiaudų stogą,
Net sunku alsuoti.
Tokiam karštyje "jei bogu" 
Nelengva eiliuoti.

Gyvuliai, žiūrėk, gyliuoja 
Ir mekena ožkos.
Vakarais tačiau dainuoja 
Robakse garmoškos. 

Pagalvojus apie šokj 
Darosi man koktu:
Tokiam karšty, pagalvoki,
Kaip čia reikia šokti.

Mus vilioja vėsi giria, 
Pirmo klano pliažas,
Bet jau šokti turbūt spiria 
Reikalas nemažas.

Šiaip gi kaime nieko tokio, 
Atlaidai, davatkos.
Spaudą čia mums pavaduoja 
Kuo puikiausiai pletkos.

Andai vienas čia kaimynas 
Ėmėsi garado,
Ką gi veiksi • už klojimo 
Žmoną, berną rado.

Bet tatai Juk ne naujiena,
Kad mūs šeimos griūva.
Aš manau, Šiauliuos kas dieną 
Tokie šposai būna.

Čia lietaus vis žmonės 
laukia,
č ia  išdžiūvo visa.
Eisiu aš per rugių lauką. 
Merktis j Dubysą.

Krautuvėje
Jauna gaspadinė, jėjusi j krautuvę, 

norėjo nusipirkti pyrago. Pačiupinėjo 
vieną, antrą, trečią, penktą ir vėl iš 
naujo visus čiupinėja Krautuvininkas, 
kuriam tas čiupinėjlmas nepatiko, 
sako:

- Ar tamstą vyras taip pat ilgai 
čiupinėjo, kol törinko sauuž pačią?

Savo slaptą gamą,
Bet mes vyrai drūti,
Neturim taip pūti".
* * *

Profektūra raudonuoja,
Niekšams dėl nelaimės,
Griežtai tvarką čia daboja,
Oi kiek čia yra baimės.
Mieste tempas ir gyvumas,
Panos koketuoja,
Jaunų žmonių gausingumas,
Žydai kleketuoja.
“ Porše pana" fajetonas 
Su ponia linguoja 
Bet kulnelis, lyg šėtonas,
Juos kompromituoja.,.
Ak jūs Šaukėnai gražieji,
Kas jus apdainuos?
Kas tuos džiaugsmus Ir linksmybes 
Jūsų išrokuos?..

KAS?
Dailės galerija (Vilniaus g, 

245). "Archeologų kūrybos 
paroda "Sandrlja". Arūnas ir 
Reda Uogintai. Estampo paroda 
iš Vilniaus.

“Aušros" muziejus, I rūmai 
(Aušros ai. 47). Tautodailininkės 
Anicetos Krajinienės
(rankdarbiai) Ir Romualdo 
Jasaičio (metalo plastika) darbų 
paroda.

KUR?
II rūmai, Vendausklų namai

(Vytauto g. 89).' ‘Lietuva Antrojo 
pasaulinio karo melais". Iš 
muziejaus fondų.

Fotogra fijos muziejus 
(Vilniaus g. 140). Senoji Lietuvos 
fotografija.

"Laiptų”  galerija (Žemaitės 
g. 83). "Laiptams" - treji.

KADA?

Pasiteisino
Tėvas (bardamas sūnų): Tu,

ištvirkėli, kątik gavai naujas kelnes Ir 
tuojau su jomis j balą įkritai.

Sūnus (maldaudamas):Tėvuliuk, 
dovanok, aš taip greitai ton balon 
puoliau, kad ir kelnių nespėjau 
nusimauti.

Nenori
užtikrinti

- Moterėle, bet ar šis gaidys 
sveikas?

- Sveikas, poniute, sveikutėlis.
- Galite užtikrinti?
• To, poniute, bus per daug. 

Šiandien už tikrą savo vyrą negalima 
užtikrinti, tai kaip gali užtikrinti už 
kvailą gald|?

Geros
žmonos

Rapas (Stepui): Pasveikink mane. 
Neseniai vedžiau žmoną. Ji 
nepaprastai sumani ir taupi: iš savo 
seno rūbo padarė man kaklaraištj.

Stepas: O mano žmona dar 
geresnė: ji Iš mano seno kaklaraiščio 
pasidarė sau naują suknelę...

Širdingiausi
linkėjimai

Mokytojas: Sudie, vaikeli.
Linksminkis vasaros atostogų metu, 
bet ir proto daugiau jgyk, kad grjžęs 
j mokyklą nesiprašytum asilu 
vadinamas.

Mokinys: Dėkui, ponas mokytojau, 
už linkėjimus. Linkiu viso to gero ir 
tamstai.

Advokato
patarimas

- Patark man, tamstą ką tulu daryti? 
Išeikvojau 10000 Lt, ■ klausia 
kasininkas adovako.

- O klek dar kasoje liko? - klausia 
advokatas kasininko.

- Taip pat apie 10000 litų.
- M atal, tamstai Ir už20000 litų bus 

paskirta tokia pat bausmė, kaip ir už 
10000. Tai likusius kasoje 10000 litų 
atnešk man, o aš už tai tamstą ginsiu 
teisme.

Clngu Llngas

Ežerėnai - Novo - 
Aleksandrovsk - Zarasai

Šitas miestas turi, kaip matome, 
bent tris vardus: Zarasai - senoviškas 
pavadinimas, Novo-Aleksandrovsk 
- pavadinta Aleksandrui I pagerbti, 
kuris per čia vijo Napoleoną Ežetėnais 
pavadino bolševikai. Mums, 
ekskursantams, vis tiek, kaip jj vadiną 
pirmiausia mums rūpėjo pietūs. 
Netrukus Ir gavome neblogų 
šallbarščių, mat, Ežerėnų šeimininkės 
ant šakės nepakratysl. Apžiūrėjome 
Lietuvos-Latvijos muitines, 
pasidžiaugėme ežerais, kurie raitosi 
aplink Zarasus - ir sudlevu gražiam 
tolimiausiam Lietuvos rytų miestui, 
skurdiems raudono smėlio laukams. 
Sudievu geltoniesiems turkams, kurių 
čia gyvenama; juos čia parkraustė, 
kaipo belaisvius, per rusų-turkų karus. 
Ir vėl motoras dūzgia, ir vėl mus 
supa...

Amžių griuvėsiai
Ritamės laimingai toliau. Panelė 

Chrustalija atstoja avlariometrą 
kiekvieną duobutę, kiekvieną 
pakrypimąjį Įspėja signalu: "O JėzusT 
Jau buvau savo bloknote užfiksavęs 
keletą pokštelėjimų, tik netikėtai taip 
sukrėtė, kad visi lyg skiedros sulėkėm 
I krūvą Ilgai aikčioti neteko, nes greitai 
pamatėme gražias Biržų bažnyčias, 
reformatų - raudoną Ir katalkų - baltą 
tik tėvas Adomas ilgai negalėjo 
užmiršti savo viršugalvio guzo.

Biržai padarė mums maloniausią 
jspfldj. No dėl to, kad čia gyvena

Augalų kenkėjai, ligos ir piktžolės 
soduose bei laukuose sunaikina di
delę derliaus daį. Su augalų kenkėjais, 
ligomis ir piktžolėmis yra {vairiai ko
vojama. Labiausiai paplitęs cheminis 
augalų apsaugos būdas. Jis yra 
prieinamiausias ir mūsų sąlygomis 
mažiausiai rankų darbo reikalaujantis.

Augalų apsaugai yra naudojamos 
beicavimo mašinos, purkštuvai, dul- 
kintuvai, jauko barstytuvai ir 
funigatorlai.

Ūkininkai plačiausiai naudoja 
purkštuvus. Bet ne kiekvienas 
jsivaizduoja, kaip purkštuvai 
reguliuojami, paruošiami darbui ir 
kokie reikalavimai dirbant.

Savo straipsnyje pamėginsiu kuo 
trumpiau aprašyti šluos reikalavimus.

Pirmiausiai jpilame | purkštuvo baką 
vandens. Purkštuvas paruošiamas 
darbui. Pasižiūrime, ar lygiai laikosi 
štanga Paleidžiamas siurblys Ir 
menzūrėlėmis nustatome, ar visi 
purkštukai Išpurškia vienodą skysčio 
kiekj. Pasižymime irpakeičiametuos 
purkštukus, kurie purškia labai daug 
arba labai mažai. Pagal traktoriaus 
darbinę pavarą naudojamą purškimo 
metu, nustatome variklio apsisukimus 
Ir pažymime ant tachometro.

Įjungus pasirinktą pavarą pasirink
tame lauke važiuojama vieną minutę 
Variklio apsisukimus ir pavaras keisti 
negalima. Pamatuojame nuvažiuotą 
kelią. Visi purkštukai ant štangos turi 
būti pasukti 10 laipsnių kampu. 
Nustatomas purkštuvo užgriebio 
plotas, kuris apskaičiuojamas. Jei 
purkštuvas turi 20 purkštukų, o 
atstumas tarp purkštukų - 0,5 m, tai 
užgriebis-20x0,5=10m. Nustatome 
vieno purkštuko išpurškimo kiekj per

neužmirštamos atminties mokytojai 
A. Latvėnas ir R. Merglflnas: šitas 
miestas labai gražus ir lietuviškas. 
Didžiausio dėmesio verti Biržų pilies 
griuvėsiai. Šita pilis pastatyta Radvilų 
dar XI amžiuje, kelis sykius buvo 
švedų sunaikinta. Par amžius ėjo iš 
rankų j rankas, galų gale pateko 
Tiškevičiams. Pilies būtą anais laikais, 
gana modemiškos, su slaptais 
tuneliais Ir vandens apsauga.

Šitoje pilyje viešėjo rusų caras 
Pairas Didysis ir jo garbei buvęs

1 minulę, pakišdami po juo menzūrėię. 
Reikiamas skiedinio kiekis 1 ha 
skalčluojmas taip: turimi purkštuvo 
duomenys -

10000 m2 -1 hektaro plotas 
1,8 - skiedinio kiekis iš 1 purkštuko 

per 1 mln.
20 - purkštukų skaičius 
80 - nuvažiuotas kelias per 1 min. 
10 - užgriebio plotis metrais 
(10000 m X 1,8 X 20 purkštukų): 

(80 m X 10) = 450 l/ha 
O preparato kiekis 

paskaičiuojamas:
[800 litrų X 4 kg (arba 4 Ikrų)]: 450 

l/ha = 7,11 kg preparato visam bakui 
800 litrų - purkštuvo bako talpa 
Ūkininkams gali būti reikalinga 

sužinoti kokiu greičiu agregatas turėtų 
važiuoti, kad purkštuvas išpurkštų 
reikiamą tirpalo kiekj j hektarą. Siūlau 
paskaičiavimus atlikti pagal šią 
formulę:

V=(600xL): (AxB), 
kur L - visų purkštukų laidumas 

per 1 mln.
A- tirpalo norma 1 ha 
B - darbinis purkštuvo plotis metrais 
V - važiavimo greitis.
Dar reikėtų pabrėžti, kad jĮMiškimo' 

kiekis gali būti pakoreguojamas 
reguliuojant redukcini vožtuvą. Bet 
po to atliekame purkštuvo išpurškimo 
kiekio analizę iš naujo. Be to, nereikia 
pamiršti, kad purškimo metu keisti 
pavarą, didinti ir mažinti variklio 
ajjslsukimus negaliną nes pasikeistų 
gretis. Norint važiuoti kita pavara reikia 
iš naujo atlikti skaičiavimus.

Alminas BRUSOKAS 
inžlnlerlus-konsultantas

pasodintas medis, kurs iki šloi 
tebesilaiko. Taip pat viešėjęs ir 
Aleksandras i. Šitos pilies griuvėsiai 
yra liūdna liekana didingo senovės 
kūrinio, bet geriausias liudininkas 
senovės galybės,

Perlojaus stebuklas
Narsūs tie pafrontės vyrai. 

Žvilgterėk nors | perlo|iečius, - 
sakytum, kad Egipto faraonas stato 
sau pFamldę, bet apsiriktum. Tai 
Perlojaus šaulių būrys varo j debesis 
milžinišką aranlto paminklą. Nsi 
Kaune, nei Šiauliuose tam paminklui 
lygaus nerasite. Tai užmanė ir vykdo 
mažo miesčiuko šauliai,
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