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SIEK TIEK APIE 
SAVIVALDYBĘ

Jonas ZOLUBAS
šių metų kovo 25 dieną jvyks 

rinkimai j savivaldybių tarybas. Tai 
jau antrieji, 1990 metais atkūrus 

' Lietuvos Nepriklausomybę, vietinės 
atstovaujamosios valdžios rinkimai.

1990 metais j Šiaulių miesto tarybą 
buvo išrinkti 63 deputatai, kurie 
patvirtino miesto valdybą Taryba bei 
valdyba priiminėjo sprendimus ir 
potvarkius, kuriais buvo reguliuojamas 
ir reglamentuojamas gyvenimas 

F Šiaulių mieste. Remiantis 1990 metais 
priimtuoju Savivaldos pagrindų 
jstatymu, tarybos pirmininkas išrinktas 
iš deputatų tarpo. Miesto merą, kaip 
vykdomosios valdžios vadovą, 
deputatai paskyrė savo nuožiūra.

Nuo pat kadencijos pradžios, nuo 
1990 metų, atstovaujamoji ir 
vykdomoji valdžia nesutarė. Todėl 
daugelyje Lietuvos miestelių buvo 
pakeisti tiek tarybos pirmininkai, tiek 
miestų merai.

Naujasis Savivaldos pagrindų 
įstatymas, įsigaliosiantis po 1995 metų 
kovo 25 dienos rinkimų, šiek tiek 
keičia dabar esančią tvarką.

Šiauliuose bus išrinktas 31 
deputatas. Iš deputatų tarpo išrinktas

miesto meras kartu bus ir miesto 
tarybos pirmininkas.

Jei taryba nutars, deputatai sudarys 
ir miesto valdybą. Taryba ir valdyba 
priiminės sprendimus, o vykdomąsias 
valdžios funkcijas atliks 
administratoriaus vadovaujami miesto 
savaivaldybės skyriai. Šiaulių miesto 
savivaldybei yra pavaldžios 
Komunalinio ūkio, Banko 
eksploatacijos bei remonto įmonės, 
taip pat švietimo, kultūros, sporto, 
soc. rūpybos ir nedidelė dalis 
sveikatos apsaugos įstaigų. Šiauliečiai 
turi žinoti ir suprasti, kad miesto 
savivaldybė atsakinga už tai, kaip 
prižiūrimos, valomos ir apšviečiamos 
miesto gatvės, kaip mieste važinėja 
autobusai, ar išvežamos gyventojų 
šiukšlės, ar pastoviai tiekiamas ir ar 
kokybiškas geriamasis vanduo. 
Miesto gyventojai gali reikalauti, kad 
jų vaikams būtų sudaromos palankios 
sąlygos mokytis bendrojo lavinimo 
mokyklose bei užtikrintas 
ikimokyklinių įstaigų darbas, kad būtų 
patenkinami laisvalaikio bei lavinimo 
poreikiai Šiaulių miesto kultūros
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ŁT1 MUSŲ ŠALYJE
LAIMĖJIMAS. Lietuvos 

Respublikos Seimo opozicijos 
diplomatai pasiekė pergalę užsienio 
politikos srityje. V. Landsbergio, E. 
Zingerio bei JAV lietuvių 
bendruomenės pastangomis 
Amerikos Kongreso Atstovų rūmai 
suteikė vilties Lietuvai tapti NATO 
nare, kai tik ji atitiks šio karinio bloko 
keliamus reikalavimus. Beto, priimta 
labai svarbi Kongreso pataisa, 
atimanti Rusijai teisę vetuoti NATO 
plėtimąsi Rytų kryptimi.

Naujiena apie šj laimėjimą 
pasiekė Lietuvą po dvi savaites 
trukusios nežinios, nes tuomet iš 
NATO plėtros sąrašo buvo 
išbrauktos Baltijos šalys.

Grįžęs iš JAV po susitikimų su 
Kongreso nariais opozicijos lyderis 
V. Landsbergis pagaliau įtikino 
Seimo Užsienio reikalų komitetą 
pasiųsti telegramą Atstovų rūmams, 
kurioje būtų prašoma neišbrąjrti 
Baltijos valstybių iš kandidačių į 
NATO sąrašus. Ši telegrama j 
Ameriką buvo pasiųsta jau 
prasidėjus balsavimui mums rūpimu 
reikalu, tačiau ji, nors ir pavėluota, 
buvo vienintelė oficialiosios 
Lietuvos valdžios reakcija j mūsų 
valstybės karinio vystymosi 
perspektyvas.

Komentuodamas šiuos įvykius 
Seimo narys E. Zingeris padėkojo

užsienio žydų ir lietuvių 
bendruomenėms dei diplomatams 
ir pareiškė, kad iki galutinio minėtojo 
dokumentų svarstymo JAV Senate 
liko šiek tiek laiko, todėl galėtų ryžtis 
į jį kreiptis ir Lietuvos Prezidentas A. 
Brazauskas.

PASIŪLYMAS. Lietuvos URM 
sekretorius Albinas Januška, 
komentuodamas NVS valstybių 
vadovų susitikimo Alma Atoje 
nutarimą išsiaiškinti Baltijos šalių 
prisijungimo prie vieningos NVS 
priešlėktuvinės gynybos sistemos 
galimybes, pareiškė, jog apie tai 
negali būti nė kalbos. "Tai 
prieštarautų 1992 metų birželio 8 
dienos Konstituciniam aktui "Dėl 
Lietuvos Respublikos nesijungimo į 
postsovietines Rytų sąjungas" bei 
aiškiam šalies apsisprendimui tapti 
NATO bei Europos Sąjungos nare”, 
- interviu pasakė p. A. Januška.

VIZIJOS. Lenkijoje baigėsi 
Lietuvos Respublikos Prezidento A. 
Brazausko vizitas. Kai kurie mūsų 
valstybės vadovo pasisakymai labai 
pradžiugino kaimynų širdis. A. 
Brazausko manymu, valstybės 
turėtų daugiau dėmesio skirti 
prekybiniam bei ekonominiam 
bendradarbiavimui, turizmui 
skatinti, sienos perėjimo punktų 
pralaidumui gerinti, ryšiams 
ekologijos ir energetikos srityje.

KUR DINGO JONIŠKIO 
PIENO UPĖS, 

ARBA
PIENINĖS BANKROTAS

Petras KUDRICKIS

Kodėl taip atsitiko, kad praėjusiais 
metais šalyje teko išpjauti penktadalį 
karvių, o kai kuriuose rajonuose - net 
daugiau? Joniškio rajone praėjusiais 
metais išskersta net pusė visų karvių. 
Kai kas teisinasi, kad dėl to kalta 
sausa vasara. Jeigu taip, tai kodėl 
liko nenušienauti didžiuliai plotai 
pievų? O juk sausi orai yra pagrindinė 
sėkmingos šienpajūtės sąlyga. Ne 
dėl pašarų stokos ūkininkai, 
bendrovės, gyventojai skerdė karves, 
o dėl to, kad mažai už pieną mokėjo 
arba ištisais metais už jį visiškai 
neatsiskaitė pieno perdirbėjai, nes 
nomenklatūrinio kapitalizmo tūzai 
įvairiomis machinacijomis sau krovė

kapitalą.
Dar 1992 metų pabaigoje Joniškio 

pieninė gyveno aukso amžių. Per 
dieną perdirbdavo per 150 tonų peno. 
Šiandien - tik 5-7 tonas. Sviestą sūrius 
gabeno į Rusiją ieškojo kelių į Vakarus. 
Net kolūkių griuvimas nepagadino 
reikalų. Ūkininkai per 1992-1993 metus 
aplenkė bendroves.

Joniškio pienininkų aukso amžius 
baigėsi 1992 metų lapkričio 25 d., kai 
Adolfas Šleževičius, bendros Lietuvos 
ir Norvegijos įmonės "C. Olsen Baltic" 
prezidentas, atvyko siūlyti 
joniškiečiams vokiškas sūrių 
gamybos linijas. Pasak šaltinių, net 
savo ranka būsimasis premjeras 
surašė bei pasirašė "C. Olsen Baltic" 
ir Joniško pieninės ketinimų protokolą

Lietuvos ir Lenkijos sieną A. 
Brazauskas pavadino
nesusipratimu, kuris turi būti kuo 
greičiau pašalintas. Ji Prezidentui 
primena liūdnos atminties Berlyno 
sieną, dalijusią Europą.

KIPRIJADA. Po 1991-ųjų 
rugpjūčio pučo, žlugus Sovietų 
imperijai ir jos lyderei SSKP (Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijai), 
paaiškėjo, kad Kipro bankuose 
esančiose rusų sąskaitose 
susikaupė per 800 mln. JAV dolerių. 
Bankų jstatymu Kipre liberalumas 
pavertė šią salą nešvarių pinigų 
plovimo rojumi. Kad išvengtų 
mokesčių ir rastų saugią vietelę savo 
pinigams išgryninti, į Kiprą plūsta 
rusai. Iš 24 Kipro ofšorinių bankų net 
10 yra rusų, o juose sukaupta 700 
mln. JAV dolerių. Dar 100 mln. 
dolerių yra Kipro bankų rusų 
sąskaitose. Pasak vieno audito 
bendrovės atstovo, galima atskirti 
pinigus, gautus iš nelegalios 
prekybos ginklais ir narkotikais, ir 
nešvarius pinigus, pervestus į Kiprą, 
norint išvengti mokesčių. Dauguma 
rusų kapitalo, patekusio į salą 1992- 
1993 m., buvo susikrauta
parduodant naftą ir kitas prekes, 
kurias pasisavino buvę 
nomenklatūriniai partiniai
funkcionieriai, pasipelnę iš SSSR ir 
SSKP žlugimo.

Kipras įdomus irtuo, kad jame jau 
lankėsi Lietuvos moterų verslininkių 
asociacijos pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė. Šiemet prieš vasario 16- 
ają ten viešėjo Seimo pirmininko 
Česlovo Juršėno vadovaujama 
delegacija. O šeštadienį minėtame 
nešvaraus kapitalo plovimo rojuje 
viešnagę pradėjo Lietuvos 
premjeras, LDDP pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, čia jis keturias 
dienas dalyvavo Kipro socialistų 
partijos (Vieningosios demokratinės 
sąjungos) suvažiavime. Kartu su p. 
A. Šleževičiumi Kipro socialistus 
pagerbė lietuviškosios partinės 
nomenklatūros pamaina - jaunimo 
unijos atstovai.

VASALAI. Muitinės
Departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 
visų šalies muitinių viršininkams 
šiemet išsiuntinėjo tokio turinio raštą 
Nr. 03-146: "Persiunčiame Jums 
Rusijos Federacijos valstybinio 
muitinės komiteto 1994 m. gruodžio 
6 d. įsakymą Nr. 517. Prašome 
vadovautis darbe. Priedas: 2 lapai” . 
Šį lydraštį pasirašė Muitinių 
departamento darbo organizavimo 
skyriaus viršininkas V. 
Nevedomskis.

...Atleisk, Viešpatie, tiems, kurie 
nesusivokia, kur gyvena ir ką rašo.

L V.

apie ruošimąsi įsteigti bendrą įmonę, 
naudojant naudotus firmos 
"Schwarte”  įrengimus sūriams 
gaminti.

Žemės ūkio ministerija, įtikinta 
tuometinio pieninės direktoriaus 
Juozo Šato, neprieštaravo, kad 
pieninė investuotų j bendrąjį reikalą 
50 proc. pagrindinių priemonių vertės. 
Slaptame pasitarime ponai J. Šatas 
ir A. Šleževičius sutarė, kad už pusę 
įrengimų kainos - 225000 DM "C. 
Olsen Baltic" gaus 25 proc. į- 
kuriamosios įmonės akcijų.
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SAULE Teka 7.30. 
Leidžiasi 17.36 
Dienos ilgumas 10.06

MĖNULIS Pilnatis nuo
vasario 15 d.
Teka 0.19. Leidžiasi 9.35

VARDADIENIS:
Eleonora, Feliksas, 
Kęstutis, Žemyna

SAULĖ Teka 7.28.
Leidžiasi 17.38 
Dienos ilgumas 10.10

MĖNULIS Delčia 15.05 
ТекЬ 1.36.
Leidžiasi 10.15

VARDADIENIS:
Margarita, Elvinas, 
Izabelė, Gintautė



KUR DINGO JONIŠKIO 
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Atkelta Iš 1 p.
Sutartj 1993 m. sausio 11 d. 

pasirašė kitas "C. Olsen Baltic" 
prezidentas p. Dailidė, nes p. A. 
Šleževičius jau ruošėsi aukštesnėms 
pareigoms. Ponas J. Šatas, 
pasirašydamas šią sutartj, pažeidė 
vieną iš akcinių bendrovių jstatymų, 
kuriuo reikalaujamą pasirašant tokius 
sandėrius, gauti akcininkų susirinkimo 
pritarimą. Išeitis rasta. Sutartyje 
įrašytos “ nenumatytos aplinkybės". 
Joje numatyta, jeigu pienininkai 
atsisakytų bendradarbiauti su 
bendrąja jmone, pusė sūrių linijos 
kainos pavirstų 225000 DM kreditu 
su 36% palūkanų. Taip pat numatytą 
jog jei joniškėnai atsisakys kurti bendrą 
jmonę, jie privalės sumokėti 2% 
Įrengimų kainos už marketingo 
paslaugas. Nenumatytos aplinkybės 
netruko susiklostyti. Žmonės pamatė, 
kas daroma už jų nugaros. Tačiau 
sandėrio aptarti akcininkai buvo 
sukviesti tik tada, kai kieme buvo 
kraunami vokiškieji įrengimai. Tuo 
laiku keisti sėkmingai dirbančius 
vengriškus sūrių gamybos jrengimus 
nebuvo tikslinga, plėsti gamybą - 
taip pat, nes trūko žaliavos.

Deja, p. J. Šatas buvo kitos 
nuomonės. Už vokiškuosius 
jrengimus jis nutarė apmokėti skirtais 
pienui iš žemdirbių nupirkti pinigais. 
Akcininkų valios nepaisė “ C. Olsen 
Baltic". Vokiečiams ji sumokėjo pusę 
jrengimų kainos, o nenumatytas 
aplinkybes joniškiečiams priminė tik 
1994 m. sausio pradžioje, kai jau 
buvo galima pareikalauti pinigų už 
jrengimus, palūkanų bei delspinigių. 
Vokiečiams sumokėjusi 645567 Lt, 
"C. Olsen Baltic" iš Joniškio pieninės 
pareikalavo 951940 Lt. Tokių pinigų 
pieninė neturėjo. "C. Olsen Baltic”  jų 
paieškoti nutarė "Senamiesčio” 

banke. Iš tam tikrų šaltinių žinoma, 
jog "C. Olsen Baltic" yra viena šio 
banko steigėjų ir apie 25% akcijų 
savininkė. Paskolą joniškiečiams 
bankas suteikė gana greitai, bet 
pareikalavo 100% metinių palūkanų.

Nepaisydamas didelių palūkanų, p. 
J. Šatas bankui užstatė naująją 
vokiškąją liniją. Kaip teigia kai kurie 
šaltiniai, ši linija tuo metu jau buvo 
užstatyta Žemės ūkio bankui.

1994 m. pabaigoje “Senamiesčio” 
bankas pieninės skolą jau vertino 
1,34 mln. Lt, o kadangi skola iki šiol 
negrąžintą palūkanas padidino 200%. 
Žemės ūkio bankas taip pat 
nepralaimėjo. Iš jo bendrovė per 1993 
metus pinigus skolinosi du kartus. 
Pirmą kartą 1993 pabaigoje -1,7 mln. 
Lt su 75% palūkanomis, užstatant 
vokiškąją liniją; antrą kartą -1994 m. 
birželio mėnesį. ŽŪM tarpininkaujant, 
Žemės ūkio bankas Joniškio pieninei 
skyrė antrąjį 2,2 mln. Lt kreditą su 
32% palūkanomis. Tuo metu buvo 
užstatytas visas likęs bendrovės turtas, 
tačiau už tai žemės ūkio bankas nurašė 
1993 m. duotąjį kreditą. 
Sumokėdamas už skolininkus savo 
pačių pinigais, bankas "apžiojo" visą 
pieninės turtą. Iš to kredito nauda 
tokia, kad už vokiškąją liniją pieno 
kombinatas liko skolingas tik 
"Senamiesčio" bankui.

Praėjusiais metais Tarptautinis 
valiutos fondas nutarė 10 mln. USD 
paremti Lietuvos žemės ūkio 
produkciją perdirbančiąją pramonę. 
Vienas milijonas atiteko Joniškio 
pieninei. Tą milijoną USD Joniškio 
pieninė gavo naujai linijai įdiegti. Tačiau 
tai ne kas kita, o ta pati šlovingosios 
"Schwarte" "Senamiesčio" bankui 
užstatytoji linija. Pienininkai iš šio 
kredito negavo nė cento. Žemės ūkio 
bankas pienininkų nelnformoja apie 
TVF pinigų pervedimą j pieninės 
sąskaitą Bankas TVF pinigais apmoka 
anksčiau jo paties pieninei skirtą 2,2 
mln. Lt kreditą. Iš vokiškosios 
"Schwarte" sūrių gamybos linijos 
pasipelnė tarpininkė “C. Olsen Baltic", 
"Senamiesčio" ir Žemės ūkio bankai. 
Labiausiai nukentėjo žemdirbiai, nes 
TVF pinigai, kuriais vyriausybė buvo 
įsipareigojusi remti perdirbančiąją 
pramonę, suplaukė J Žemės ūkio ir 
"Senamiesčio" bankų seifus.

ir UAB “ Fineka", kuriai R. Lipskis irgi 
buvo skolingas. R. Lipskj sulaikė 
policija, nes jis, pasinaudodamas 
svetimu pasu, iš Žemės ūkio banko 
Šiaulių skyriuje paėmė 350000 JAV 
dolerių kreditą ir Iki šiol negrąžino. 
Skolininkas nuvežtas j Šiaulių tardymo 
izoliatorių.

INFORMUOJA

Savižudis
atpažintas

Praeitame ‘ ‘Aušros alėjos" 
numeryje rašėme apie pasikorusį 16- 
17 m. vaikiną Tuberkuliozės 
dispanserio teritorijoje. Jo nuotrauka 
buvo išspausdinta "Šiaulių 
naujienose”. Vena pardavėja atpažino 
nelaimėlį ir net nurodė adresą, kur jis 
gyveno. Tai - Jurdanas Lalas, gimęs 
1977 metais. Vaikinassu draugu gėrė, 
naktį buvo grįžę namo. Po to J. L. vėl 
išėjo ir - visiems laikams. Vaikinas 
buvo baigęs 6 klases, uždarbiaudavo 
pas ūkininkus.

Suspardytas per 
pamoką

Šeštadieni i Respublikinės Šiaulių 
ligoninės vaikų chirurgijos skyrių su 
galvos smegenų sukrėtimu 
paguldytas 10-osios vidurinės 
mokyklos aštuntokas G. A. J{ sužeidė 
klasės draugas per fizinio lavinimo 
pamoką. Šis spyrė, o G. A. nespėjo 
apsiginti Pradėjus tirpti rankai ir galvai, 
jis kreipėsi j gydytojus.

Kol vieni 
linksminasi, kiti

Didelės skolos
J policiją kreipėsi R. Lipskio tėvas, 

sakydamas, kad iš jo sūnaus 
reikalaujama pinigų. Pinigų reikalavo

vagia
Kol šeimininkas vasario 19 dieną 

linksminosi "Max" (Laisvalaikio 
centre), jo mašina “Renault 25" stovėjo 
kieme. Tašiau neilgai. Vagys pavogė 
automobilj ir norėjo pasivažinėti, bet 
nuvažiavo tik iki 3-sios vidurinės 
mokyklos, j kurią ir jsirėžė.

Paruošė 
Vida MISIŪNAITĖ

ŠIEK TIEK  
APIE 

SAVIVALDYBĘ
Atkelta iš 1 p.
Miestui pavaldžios sveikatos 

įstaigos privalo suteikti būtiną 
sveikatos priežiūrą miesto 
gyventojams. Savivaldybės 
socialinės rūpybos skyriuose turi būti 
teikiama parama negalios 
ištiktiesiems šiauliečiams.

Pensijų, atlyginimų dydžio 
reikalais, saugumu mieste privalo 
rūpintis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė bei jai pavaldžios įstaigos.

Nuo šių metų vasario 20 dienos 
visos Taupomojo banko įstaigos 
pradės mokėti indėlių 
kompensacijas:

I grupės invalidams ir asmenims, 
sulaukusiems 70 ir daugiau metų-ne

ne daugiau kaip 1500 Lt iš vienos 
sąskaitos;

indėlininkams, išvykstantiems 
nuolat gyventi j užsienį - komisijos 
prie Finansų ministerijos, kuri 
sprendžia santaupų ir įmokų

KOMPENSUOJAMI
INDĖLIAI

daugiau kaip 500 Lt iš kiekvienos 
kompensacinės sąskaitos;

II grupės invalidams - ne daugiau 
kaip 250 Lt iš kiekvienos sąskaitos;

nelaimės atveju, mirus indėlininkui, 
pateikus paveldėjimo dokumentą • 
visą kompensacijos likutį;

asmenims, kurie laidoja mirusįjį -

CUKRAUS 
KONTRABANDA. 

O KAS UŽ JOS 
NUGAROS?

Petras KUDRICKIS
Praėjus] trečiadienį Lietuvos ūki

ninkų sąjungos Šiaulių skyriaus ūki
ninkų pasitarime, be kitų einamųjų 
klausimų, buvo aptartos ir atsisk
aitymo už ūkininkų pristatytus cuk
rinius runkelius problemos. Pavenčių 
valstybinio akcinio cukraus fabriko 
generalinis direktorius J. Ignotas kalbą 
pradėjo ne nuo atsiskaitymo su 
žemdirbiais už skolas, o nuo sutarčių 
su cukrinių runkelių augintojais 
ateinantiems metams. Pasak jo, už 
ateinančiųjų metų derlių žadama 
mokėti po 140 Lt už toną. Tokiu 
atveju cukraus savikaina būtų 2,30 
Lt už kilogramą. O jei dar pridėtume 
10% rentabilumo mokestį, cukraus 
kilogramas vartotojui kainuotų 2,60 
Lt. Mūsų cukraus pramonėje 
pagaminto cukraus tona kainuoja 
630 JAV dolerių, jvežamo cukraus 
vienos tonos kaina - apie 560 dolerių. 
Europos Sąjungos valstybėse 
įvežamam cukrui nustatomi 430 
dolerių muitai, Lietuvoje - 200 dolerių. 
Vasario pirmą dieną, suskaičiavus 
Pavenčių cukraus fabriko skolas 
cukrinių runkelių augintojams, 
pasirodė, kad jos sudaro 7,4 mln. Lt. 
Realizuoti cukrų sunkiai sekasi. 
Nežiūrint to, kad Pavenčiuose šiemet 
pagaminta tik 9,8 tūkst. tonų cukraus, 
sandėliuose jo dar guli per 7 tūkst. t. 
Fabrikui žadėtosios vyriausybės 
paskolos atsiskaityti su cukrinių 
runkelių augintojais dar tebėra 
įstrigusios bankuose. Ūkininkai Z. 
Inda ir P. Šonta kėlė klausimą dėl 
cukraus fabriko pažadų mokėti po 
0,2 proc. delspinigių už kiekvieną 
sugaištą dieną, motyvuodami tuo, 
kad bankai iš ūkininkų palūkanų už 
kreditus nelaukią o ūkininkai iš fabriko 
nieko negauna. Jie pasisiūlė padėti, 
o fabriko direktorius sutiko 
bendradarbiauti su ūkininkais, 
"išplėšiant" kreditus iš banko 
atsiskaityti už cukrinius runkelius.

Pabaigai LŪS Šiaulių rajono sky
riaus pirmininkas K Vaišvilas pasakė: 
"Prieš savaitę dalyvavau Kaune 
išplėstiniame LŪS posėdyje. Jame 
buvo nemaža ŽŪM atstovų. Iš jų 
nuotaikų ir kalbų supratau, kad Pa
venčių cukraus fabrikas šiemet 
bus aukojamas "bankroto dievui". 
Kai paklausiau, ar galiu grįžęs pasakyti 
ūkininkams, kad pavasarj nebesėtų 
cukrinių runkelių, jie man pasakė, 
kad gink Dieve, to dar nesakyčiau. 
Apie tai, ko gero, bus prasitarta po 
rinkimų. Na, o kol dar nevėlu, K. 
Vaišvilas pasiūlė bent cukrumi už 
cukrinius runkelius užmokėti. Nes 
jei fabrikas iš skolų neišsikapstys, 
augintojams gali tik fabriko tvoros 
likti.

Pavenčių, kaip ir visos Lietuvos 
cukraus pramonės ir pelningiausios 
kultūros - cukrinių runkelių, likimą 
toliau lemia kontrabandinio cukraus 
tvanas. "Verslo žiniose" Nr. 6 Daivos 
Vilkelytės straipsnyje “Cukriniai 
avinėliai bus suėsti”  rašoma: "Kad 
Žemės ūkio ministerija susimokėtų 
už pernykštį runkelių derlių iki 
balandžio, jai prireiks 23 mln. Lt. 
Ekspertų teigimu, apie 30% (pernai -

50%) Lietuvos rinkoje parduodamojo 
cukraus yra jvežta nelegaliai. Už jj 
nesumokamas nei 70% importo muito 
mokestis, kuris negali būti mažesnis 
kaip 200 dolerių už vieną toną, nei 
18% PVM, tad gerokai pigesnis 
kontrabandinis cukrus sėkmingai 
išstumia iš rinkos brangųjj lietuviškąjį. 
Vargais negalais pagaminę cukrų, 
fabrikai suka galvą, kaip jj parduoti,ir 
su nerimu žiūri j 7000001 ukrainietiškojo 
cukraus perteklių iš pernykščio 
derliaus, kuris jei nebus sustiprinta 
sienų kontrolė, pigia saldumą 
užtvindys Lietuvą. Prekybininkai 
skundžiasi, kad kontrabandininkai 
ukrainietiškąjį cukrų perka mainais 
už naftos produktus, eksportuojamus 
iš Lietuvos. Taip tradicinė atvežtinio 
cukraus kaina (apie 350 USD už toną) 
sumažinama iki 280 USD už toną. 
Tuo tarpu Lietuvoje cukraus tona 
kainuoja 200 USD brangiau.

kompensacijų išmokėjimą ypatingais 
atvejais, leidime nurodytą išmokėjimo 
sumą;

asmenims, kurie kompensacijų 
nepasiėmė 1993 ar 1994 metais.

Nuo liepos pirmosios dienos 
kompensacijos bus pradedamos 
mokėti

reabilituotiems politiniams 
kaliniams - ne daugiau kaip 250 Lt;

pensinio amžiaus sulaukusiems 
asmenims (moterims nuo 55 m., 
vyrams nuo 60 m.) - ne daugiau kaip 
100 Lt iš kiekvienos sąskaitos.

Nuo rugsėjo pirmosios dienos 
kompensacijos numatomos mokėti 

visiems kitiems čia nepaminėtiems 
indėlininkams - ne pensininkams ir 
ne invalidams - ne daugiau kaip 40 Lt 
iš kiekvienos sąskaitos.

Primenu, kad kompensacijos 
priklauso tiems indėlininkams, kurie 
indėlius banke turėjo nuo 1991 metų 
vasario 26 iki 1993 metų birželio 24 
dienos.

Parengė 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

KONCERTUOS
NIJOLĖ

TALLAT-
KELPŠAITĖ

d

Vasario 21 dieną 19 valandą Šiaulių 
Kultūros centre koncertuos Nijolė 
Tallat-Kelpšaitė. Jos naujoji programa 
vadinasi "Alyvom sužydėk". Naują 
melodiją keis sena. Koncerte 
dalyvauja dainininkė Laima Žemaitytė 
ir Rytis Cicėnas. Laimą Žemaitytę 
gerai prisimena šiauliečiai, o Rytis 
Cicėnas atėjo j estradą iš Kauno 
muzikinio teatro.

V. S.

ITUOSE
Kr a š t u o s e

RUSIJA. Sekmadienį pasibaigė 
Rusijos ir Čečėnijos paliaubos. Rusijos 
karinės vadovybės Čečėnijoje 
nutarimu, paliaubų daugiau nebus, 
nors Maskva teigia, kad nori tęsti 
derybas su čečėnais ir taikiai išspręsti 
konfliktą. Pranešamą kad sekmadienj 
lėktuvu j Mazdoką atgabenta 18 
Čečėnijoje žuvusių Rusijos kareivių. 
Rusijos pareigūnai teigia, kad praėjusį 
penktadienj Rusijos kariai suėmė 
prezidento D. Dudajevo vyresnįjį brolj 
bei dėdę ir juos atgabeno j Maskvą.

"Interfakso" žinių agentūra 
pranešė, kad, Rusijos statistikos 
komitetó duomenimis, šalyje išaugo 
bedarbių skaičius. Sausio mėnesio 
pabaigoje 1700000 žmonių neturėjo 
darbo. Tai sudaro 2,3 procentus darbo 
jėgos.

SERBIJA. Iš Belgrado pranešamą 
kad po trijų dienų derybų Rusijos 
užsienio reikalų ministras A. Kozyrevas 
ir Serbijos prezidentas Miloševičius 
paskelbė bendrą pareiškimą raginantj 
JTO atšaukti naujajai Jugoslavijai 
taikomas sankcijas. A. Kozyrevas 
teigė, kad toks nutarimas padėtų 
pratęsti iki balandžio pabaigos galio
jančias paliaubas Bosnijoje. JAV, Ang
lijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Rusijos 
atstovai anksčiau buvo pasiūlę atšaukti 
sankcijas, jei naujoji Jugoslavija 
pripažintų dabartines Bosnijos, 
Hercegovinos ir Kroatijos sienas.

JAV. Prezidentas B. Klintonas 
pareiškė, kad greitai nutars, ar pritarti 
Rusijos prezidento B. Jelcino kvietimui 
gegužės mėnesį atvykti j Maskvą. 
JAV užsienio reikalų ministras V. 
Kristoferis teigė, kad karas Čečėnijoje 
turėjo jtakos prezidento B. Klintono 
nutarimui atidėti vizitą j Maskvą. 
Gynybos ministro V. Perio nuomone,

Rusijos prezidentas dar nepraranda 
valdžios ir nėra pavojaus, kad Rusijoje 
įvyktų karinis perversmas.

BALTARUSIJA. R us ijos ./ 
prezidentas B. Jelcinas šią savaitę 
su vizitu turi atvykti j Minską. Per 
susitikimą su Baltarusijos vadovais 
prezidentas B. Jelcinas ketina 
pasirašyti abišalės draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartj. Baltarusijos 
prezidentas A. Lukašenka sakė, kad 
numatoma bendradarbiauti su Rusijos 
karinėmis pajėgomis, siekiant išlaikyti 
politinę pusiausvyrą Europoje. A. 
Lukašenka teigė, kad NATO planuoja 
savo nariais priimti kai kurias Rytų 
Europos šalis, bet Baltarusija nenorinti, 
jog NATO pajėgos būtų jos pasienyje. 
Baltarusijos prezidentas nutarė 
nevykdyti įprastinės ginkluotės 
Europoje apribojimo sutarties ir 
nurodė sustabdyti respublikos karinių 
jrengimų bei priemonių naikinimą. 
Baltarusija yra pasirašiusi 
bendradarbiavimo su NATO pagal 
taikos partnerystės programą 
susitarimą bet respublikos vyriausybė 
atsisako leisti savo pajėgoms dalyvauti 
bendrose karinėse pratybose.

IZRAELIS. Ministrų kabinetas 
nutarė leisti plėsti tris okupuotame ( 
vakariniame Jordano krante esančias 
žydų naujakurių gyvenvietes. 
Manoma, kad toks Izraelio 
vyriausybės nutarimas gali apsunkinti 
taikos derybas su palestiniečiais.

VATIKANAS. Popiežius Jonas 
Paulius II pareiškė, kad turtingos šalys 
turėtų priimti išeivius iš neturtingųjų 
šalių. Jis sako, kad turtingos šalys 
turėtų kurti daugiarases visuomenes 
ir stengtis geriau jjungti migrantus j 
šalies gyvenimą.

A. V.
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MANO PIRMASIS 
LAIŠKAS

Algirdas KASPERAVIČIUS
Tai buvo trisdešimt aštuntųjų sausio 

pradžia. Sėdėjome su tėvuku prie ra
dijo aparato ir klausėmės “Vaikų kam
pelio" laidos, skirtos vaikams. Vedan
tysis mokytojas Vajega aiškino, kad 
artėja kiekvieno lietuvio širdžiai brangi 
data - Vasario šešioliktoji ir šiai šventei 
pažymėti Valstybės radiofonas (taip 
tada vadinosi Lietuvos radijas) skelbia 
vaikų rašinių konkursątema "Kaip aš 
pažymėsiu Lietuvos Neprik
lausomybės dvidešimties metų 
sukaktj".

Buvau dar mažas. Mokiausi 
pradinės mokyklos pirmajame skyriuje 
ir daug ko nesupratau. Tačiau ir dabar 
gerai prisimenu, kaip tėvukas, išgirdęs 
apie rašinių konkursą, vikriai čiupo 
pieštuką ir, neradęs po ranka geresnio 
popieriaus, konkurso sąlygas ir adresą 
užsirašė ant laikraščio krašto.

Po to man suprantamais žodžiais 
paaiškino, kas ta Nepriklausomybė, 
kaip ji buvo iškovota ir kaip mes ją 
dabar turime branginti. Na, o rašinio 
tema vis dėlto reikalavo paaiškinti, 
kaip aš, pirmo skyriaus mokinys, ruo
šiuosi pažymėti Lietuvos Nepriklauso
mybės dvidešimtmetj. Su tėvuku 
nutarėme, kad šiam Jubiliejui jamžinti 
būtina kieme pasodinti ąžuoliuką. 
Mano laiškas, prisimenu, prasidėjo 
tokiais žodžiais: “ Esu pirmo skyriaus 
mokinys. Tėveliui padedant. " Gerokai 
sušilau, kol parašiau pirmąjj savo 
gyvenime laišką. Dabar, prabėgus 

f  tiek metų, džiugu, kad tas, pirmasis, 
buvo brangiai šventei paskirtas. Laiške 
parašiau, kad Jubiliejaus proga 
pavasarj kieme pasodinsiu ąžuoliuką

Pasižadėjau kartu su juo augti ir stovėti 
Lietuvos laisvės sargyboje.

Šventės išvakarėse per radiją buvo 
paskelbti konkurso nugalėtojai. Jų 
pavardžių neprisimenu. Atmintyje 
išliko tik tai, kad visi trys nugalėtojai 
buvome bendravardžiai - Algirdai. 
Man teko trečioji premija - Kazb Binkfo 
knyga"Kiškių sukilimas". Kai gavau 
banderolę su šia knyga, džiaugsmui 
nebuvo ribų. O pavasarj su tėvuku 
kieme sodinome ąžuolėlj.

Deja, mūsų tautai atėjo rūsčių 
išbandymų laikai. Mūsų šeima pateko 
jSibirą. Tiesiog stebuklo dėka man ir 
vyresniajai seseriai pasisekė pasprukti 
nuo stribų ir pasislėpti pas gimines. 
Mano brangiausioji knyga su Valsty
bės radiofono antspaudu ir mokytojo 
Vajegos parašu pirmajame puslapyje 
iškeliavo erškėčiuotais keliais j Sibirą 
- kartu su kitomis mano mėgstamomis 
knygomis. Tai buvo skaudus 
išsiskyrimas. Kiekvieną kartą, kai 
pamatau kieno nors rankose "Kiškių 
sukilimą", prisimena skaudi praeitis.

Toks pat likimas ištiko ir mudviejų 
su tėveliu sodintą ąžuolėlj. Kai ketu
riasdešimt ketvirtųjų rudenj mūsų kai
mą užtvindė "armija osvoboditeljni- 
ca", jos tankai, bandydami sutrumpinti 
kelią, pasuko per mūsų kiemą. 
Ąžuolėlis kliudė pravažiuoti. Tanko 
vikšrai nepasigailėjo medelio.

Nors ir neteke daug artimųjų, nors 
ir su randais širdyse, vis dėlto sulau
kėme išsvajotų dienų - Lietuvos nep
riklausomybės. Kol kas prieš akis 
daug sunkumų, bet tai juk nebe pirmą 
kartą. Iškęsime, žinoma, jei sąžiningai 
budėsime Lietuvos Laisvės 
sargyboje.

KARVEDYS - 
LEGENDA

Jonas VAIŠNORAS
Vasario 16-oji -  kiekvieno tikro 

lietuvio širdžiai brangi šventė! 1918 
metais, po 140 metų vergijos, Lietuva 
paskelbė savo Nepriklausomybę.

Su vasario 16-osios data sutampa 
ir Lietuvos Vietinės rinktinės kūrimasis. 
1944 m. vasario 16 d. gen. P. 
Plechavičius per radiją kreipėsi j lietuvių 
tautą, siaučiant krašte banditizmui ir 
gresiant bolševizmo pavojui, 
kviesdamas savanorius. J gen. P. 
Plechavičiaus kreipimąsi atsiliepė 
tūkstančiai žmonių ir registravosi 
apskričių komendantūrose.

• Aš tuo metu mokiausi Šiaulių 
Valstybinės gimnazijos 8-je klasėje. 
Mus, abiturientus, ypač sudomino 
Vietinės rinktinės karo mokyklos 
jkūrimas Marijampolėje. Generolo P. 
Plechavičiaus asmenybė mums, 
moksleiviams, buvo gerai žinoma iš 
istorijos kurso. Jo legendinės kovos 
su plėšikaujančiais banditais, 
bolševikais ir bermontininkais 
Žemaitijoje, taip pat su lenkais dėl 
Vilniaus nedavė mums ramybės nei 
dieną, nei naktj. Žinoma, visi veržėmės 
j tą išsvajotąją "P. Plechavičiaus karo 
mokyklą". Ir nieko nuostabaus, kad 
beveik visa Šiaulių gimnazijos 1944 
m. abiturientų laida pareiškė norą tapti 
tos karo mokyklos kariūnais.

Tad kovo pabaigoje ar balandžio 
pradžioje mes jau buvome 
Marijampolėje. Miestas ant gražuolės 
Šešupės krantų priėmė mus 
nesvetingai: kareivinėse miegojome 
ant lentinių gultų. Nebuvo nei čiužinių, 
nei antklodžių. Kaip žinia, okupacinė 
vokiečių valdžia trukdė Vietinės 
rinktinės kūrimuisi - nedavė nei 
aprangos, nei ginklų, nei amunicijos.

Mūsų karo mokykla buvo pavadinta 
123 atsargos batalionu. Šiaulių 
gimnazijos abiturientai pakliuvome j 
trečią kuopą. Anksčiau atvažiavusieji 
sudarė pirmąją ir antrąją kuopas. Jie 
buvo gavę uniformas ir atrodė tikrai 
įspūdingai. Su pavydu žiūrėjome, kaip

jie žygiuodavo darniomis gretomis 
su daina!

Mūsų kuopa taip pat mokėsi 
rikiuotės, tačiau rengėmės savais 
moksleiviškais- drabužiais ir avalyne. 
Ginklų nedavė!.. Sklandė įvairūs 
gandai dėl mūsų ateities. Gegužės 
mėnesio pradžioje visi kariūnai 
buvome išrikiuoti kareivinių kieme. 
Pasirodė gen. P. Plechavičius, 
lydimas pulkininko Urbono ir karo 
mokyklos viršininko pik. Vertelio 
bei kitų aukšto rango karininkų. Jis 
kreipėsi j mus, įspėdamas, kad 
vokiečiai nori batalionus išsiųsti j Rytų 
frontą, nors ir buvo sutarta, kad 
savanoriai kovos tik respublikoje. Po 
to generolas-legenda tarė: 
"Nebijokite, aš jūsų neišduosiu!" Jo 
žodžiai niekuomet nesiskyrė nuo 
darbų. P. Plechavičius mūsų neapvylė 
ir šj kartą...

...Kai vokiečiai griežtai pareikalavo, 
kad visa Vietinė rinktinė pereitų jų 
žinion ir būtų pavadinta pagalbiniais 
policijos batalionais bei aprengta 
vokiečių SS policjos uniforma, P. 
Plechavičius jsakė visiems 
savanoriams, kovojantiems Vilniaus 
krašte prieš raudonuosius partizanus 
ir lenkų "Voiska Krajowa" gaujas, 
terorizuojančias lietuvių tautybės 
gyventojus, grįžti j kareivines, o 
kariūnams vykti namo. Tai buvo 1944 
m. gegužės 9-13 dienomis. Kariūnai, 
kurių buvo apie 1800 žmonių, 
sėkmingai išvyko ir krizės metu 
kareivinėse (1944.05.15) jų buvo likę 
vos keliasdešimt.

Gegužės mėn. 15 d. Vietinės 
rinktinės štabą Kaune apsupo 
vokiečių SS daliniai ir suėmė 
karininkus.

Pats generolas P. Plechavičius, 
štabo viršininkas pulkininkas 
Urbonas, karo mokyklos viršininkas 
pulkininkas Vertelis ir kiti atsidūrė 
fašistų konclageriuose.

š is  garbingas lietuvis, karvedys - 
legenda, neišdavė savo tautos, kaip

SIAURĖS LIETUVOJE Ii
NUSIKALTIMAI

Vagia per akis
TELŠIAI. Telšių vicemeras, 

priiminėjęs gyventojus, išėjo iš 
kabineto j laukiamąjį ir nustebo, kad 
jame labai šviesu. Pasirodo, nuo 
langų pavogtos užuolaidos. O 
tualetuose nusukami kranai, elektros 
lemputės. Ilgapirščiai nuplėšė nuo 
merijos pastato visas tris aliuminio 
iškabas, pavogė kanalizacijos 
groteles ir varinius vamzdžius iš 
fontano Merijos aikštėje. Masiškai 
vagiami ryšių, vandentiekio ir 
kanalizacijos šujinių ketaus dangčiai. 
Šiemet jų jau dešimt dingo.

Vagiami net 
padėvėti batai
Pardavėją prekiaujanti padėvėta 

avalyne iš Vakarų, patyrė nuostolį. 
Dvi "ponios” , pasimatavusios batus, 
nusprendė nemokėti ir tų kelių litų. 
Kai pardavėja kelioms minutėms 
nusisuko, p irkus su batų pora dingo 
kaip j vandenį. Vagiama viskas, kas 
po ranka papuola.

Apvogė tėvą
JONIŠKIS. Vasario 12 dieną apie 

10 valandą joniškietis V. P. 
pasiskundė policijai, kad dingo jo 
automobilis "Mazda-323” . Tą pačią 
dieną buvo sulaikytas vagis. Tai

mašinos savininko sūnus. Jis jau ne 
kartą teistas. Rudenj grjžo iš 
Pravieniškių. Aplamdyta "Mazda" 
rasta Joniškyje.

SPORTAS

Stalo tenisas
TELŠIAI. Telšiuose vyko 1995 metų 

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 
komandinių stalo teniso mergaičių ir 
berniukų zoninės varžybos. Jose 
dalyvavo po 5 mergaičių ir berniukų 
komandas iš Klaipėdos, Mažeikių, 
Akmenės, Plungės ir Telšių. Telšių 
rajonui atstovavo 6-osios vidurinės 
berniukų Ir Lieplaukės 9-metės 
mokyklos komandos.

Klaipėdiečiai nugalėjo ir mergaičių, 
ir berniukų varžybose. Antrąsias vietas 
užėmė Akmenės rajono Sablauskių 
pagrindinė mokykla ir Mažeikių 
senamiesčio vidurinės mokyklos stalo 
tenisininkai. Trečiąsias vietas užėmė 
Telšių rajono Lieplaukės mergaičių 
ir šeštosios vidurinės berniukų 
komandos, j tolimesnj varžybų etapą 
pateko 1-2 vietas užėmusios 
komandos.

rajone buvo 54 "gyvybingos" žemės 
ūkio bendrovės. Bet artimiausiu metu 
Linkaičių, Mančių, Stupurų 
bendrovės likviduotos. Rajono 
valdybos žemės ūkio skyriaus 
specialistų apskaičiavimu, šiemet 
maždaug 45 dar gyvuos. Nemažai 
yra ir tokių, kurios faktiškai seniai 
nebeveikia, tačiau iki šiol {statymo 
nustatyta tvarka savo likvidavimo 
nėra įteisinusios juridiškai. Tai 
"M ūša” , "Daigas", Dilbėnai, 
Dilbinėliai, Gaižaičiai, "Gintaras" , 
Jauniūnai, Stagariai, "Vingris”, Žiūriai, 
"Kiriena", "Fortūna".

KITI ĮVYKIAI

ŽEMĖS ŪKIS

Mažėja 
bendrovių

JONIŠKIS. Metų pradžioje Joniškio

Senoliai 
aplankė 

vaikučius
N. AKMENĖ. Vaikų lopšelio 

darželio "Žvaigždutė" vedėja N. 
Balvočienė džiaugiasi, kad jų 
vaikučius aplankė senoliai. Advento 
dienomis viešėjo tremtinių choro, 
vadovaujamo 0. Deniušienės, 
dainininkės. Pagiedojo giesmių, 
pabendravo su vaikais. Maloni buvo 
Naujosios Akmenės pensiono 
dainininkų viešnagė. Senelių ir anūkų 
susitikimas ne tik paįvairino vaikų 
dienas, bet ir praturtino jas patyrimu.

Paruošė 
Vida SIMONAITIENĖ

vėliau tai padarė gen. Vitkauskas ir 
kiti panašaus plauko vadeivos, kurie, 
pasibaigus Antrajam pasauliniam 
karui, uoliai talkininkavo 
raudoniesiems okupantams, vykdant 
mūsų tautos genocidą, kovojant prieš 
mūsų partizanus, tremiant.

Prisimenant 50 metų senumo 
jvykius, reikia pabrėžti, kad narsus ir 
bebaimis kovotojas už Uetuvos laisvę 
P. Plechavičius vadovavosi tik savo 
tėvynės meilės idealais. Už jo galvą 
buvo skirtos didžiulės piniginės 
premijos, bet tarp mūsų išdavikų 
tada dar nebuvo. Jie atsirado šviečiant

“Stalino saulei".
Palyginkime gen. P. Plechavičių 

su dabartiniais Lietuvos vyriausybės, 
Seimo daugumos, LDDP vadais ir 
"vadukais", kurie nuolankiai lenkia 
galvas Kremliaus pusėn ir dėl karinio 
tranzito per Lietuvą, ir dėl Maskvos 
vykdomo genocido Čečėnijoje...

01, kaip dabar Uetuvoje reikalingas 
P. Plechavičiaus charakteris, 
mąstymas ir atsidavimas Tėvynei. 
Neklestėtų tarp mūsų mafiją korupcija 
ir reketas, jeigu atsirastų žmogus, 
bent panašus j 1944-jų metų legendinj 
generolą.

KRUVINOJI 1947 M. 
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Alfonsas DAUNYS
L LA "Šatrijos" rinktinės Lietuvos 

partizanų kovotojų būrys, 
vadovaujamas Norkaus-Sakalo, 
nutarė vasario šešioliktąją atšvęsti 
drauge. Būrys buvo išsidėstęs 
Gabrijolų, Butkaičių, Stonaičių ir 
kituose šių apylinkių kaimuose, 
Kuršėnų pakraštyje. Šventei 
pasirinko Butkaičių kaimą. Iš vakaro 
jame susirinko beveik visi būrio 
kovotojai. Iš ryšininkų pranešimų 
atrodė, kad bus ramu. Dieną kaime 
stribai nepasirodė ir niekas 
nenujautė, kad NKVD pajėgoms jau 
iš anksto buvo žinoma apie 
būsimąją sueigą. Pirmiausia vyrai 
susirinkę gerai išsipėrė šeimininko 
iškūrentoje pirtyje. Po to švarūs ir 
pakilia nuotaika sėdo už stalo. 
Sukalbėjo partizanų maldą, 
sugiedojo tautos himną, išklausė 
trumpos, linkinčios visiems laimės 
ir kitos vasario šešioliktosios jauJ 
laisvoje Lietuvoje būrio vado 
Sakalo kalbos. Nenujautė vadas, 
kad jam gyventi liko jau ne 
valandos, o minutės. 
Beužkandžiaujant ir besidalijant 
įspūdžiais, įbėgo sargybinis: kaime 
pasigirdo šunų lojimas ir netoliese 
sužybsėjo cigaretės ugnelė. 
Partizanai suprato esą išduoti ir jau _ 
apsupti. Netrukus pasigirdo ir

balsai, reikalaujantys pasiduoti: 
"Niekur neišbėgsit, banditai. Jūsų 
likimas - mūsų rankose". Būrio 
vadas Sakalas padalijo būrį j dvi 
grupes ir nusprendė iš apsupimo 
veržtis dviem kryptimis. Viena 
grupė, kuriai vadovaus jis pats, 
trauksis j mišką; kitai vadovauti 
paskyrė Vitalijų. Ji, kautynėms 
prasidėjus, turėjo veržtis pro langus 
ir bėgti laukais j priešingą pusę. 
Būrio vado grupėje liko kulkosvaidis 
ir kiti sunkesnieji ginklai. Atidarius 
duris, iš jų ir pasipylė pragariška 
ugnis.

Stribai, matyt, tokio staigaus 
puolimo nesitikėjo, nes jų 
kulkosvaidis, išvestas iš rikiuotės, 
tuoj pat nutilo, ir visi keturi vyrai 
pasileido miško link. Stribai dar 
iššovė vieną kitą raketą ir atsišaudė 
pavieniui. Tuo pačiu metu kita 
partizanų grupė per langus iššoko j 
lauką Ir pasileido j priešingą pusę. Jų 
niekas net neapšaudė, ir partizanai, 
pabėgėję per laukus, pasiekė 
tolimesnę ir saugesnę vietą. Tik tada 
išgirdo palei mišką stiprų 
susišaudymą. Padėti draugams 
negalėjo, nes buvo labai prisnigta, o 
plyną lauką nuolat apšviesdavo 
raketos. Pasirodo, pirmoji grupė 
laimingai išsiveržusi iš apsupimo ir 
jau bebaigianti pasiekti miškelį,

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

pamiškėje buvo sutikta 
kulkosvaidžių ir automatų ugnimi: 
pasalose jų laukė kareiviai.

Šiose kautynėse žuvo būrio 
vadas Norkus-Sakalas, jo brolis 
Jonas, Teodoras Kybartas- 
Daktaraitis. Buvo sunkiai sužeistas 
Bronius Kaulinys-Tigras, kuris 
nepajėgė nusišauti ir todėl gyvas 
pateko priešui j rankas. Išgydytas 
vėliau buvo nuteistas kalėti Sibiro 
lageriuose. Antroji grupė pasitraukė 
be nuostolių. Rytojaus dieną, 
išsiaiškinus, kad dalis partizanų 
laimingai pabėgo, stribai susilaukė 
daug priekaištų. Žuvusieji tuoj pat 
buvo nuvežti j Kuršėnus ir išmesti 
miestelio aikštėje. Matyt, stribai 
atpažino brolius Norkus, nes tuoj 
atvežė jų tėvus. Mamą, pamačiusi 
nušautus ir išniekintus savo sūnus, 
labai graudžiai pravirko, prašė 
atiduoti nors jų lavonus. Bet nebuvo 
leista motinai juos pasiimti. 
Sušaudytuosius slapta užkasė 
žvyrduobėse. Kas gi buvo tas 
išdavikas? Jo sąžinę iki šiol 
tebeslegia sunkus nusikaltimas...
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NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

Turguje žydas taikosi nupirkti žuvj.
• Ar šitas upėtakis šviežias?
• Šviežias.
- O kodėl jis nekruta?
- Miega.
• O kodėl smirdi?
- O tu, kai miegi, ar save 

kontroliuoji?

Jeigu malonumas virto jpročiu, 
vadinasi, jis prarado savo vertę. Štai 
kodėl, norint išsaugoti malonumą, 
reikia būti santūriam, o ne 
pasileidusiam.

Jei meilė yra mūsų gyvenimo 
šviesa, tai vedybos • sąskaitą išrašyta 
už šviesą.

ilgai, 70-90 metų, tačiau, deja, ne 
visuomet su viena ir ta pačia moterimi. 
Tokius mes priskiriame prie skrajūno 
tipo. Kai kurie vyrai labai supratingi ir 
leidžiasi dresuojami tol, kol ima 
sugebėti atlikti nežymius ir 
nesudėtingus namų ruošos darbus. 
Pavyzdžiui, plauna indus, vaškuoja 
grindis, prižiūri vaikus, atneša malkų, 
pinigų ir 1.1.

Moteris paprastai susiriša su vienu 
vyro egzemplioriumi ir palieka jj pas 
save gyventi. Vyras gyvena palyginti

Moterų literatūros leidykla Anglijoje 
paskelbė konkursą trumpiausiam 
gyvenimo aprašymui. Pirmą vietą 
laimėjo tekstas: "Jaunystėje turėjau 
Ivgų veidą ir nešiojau rauktą sijoną. 
Šiandien - atvirkščiai".

Neleisk gydytojams ir seselėms 
tavęs gąsdinti. Net jeigu guli ligoninėje, 
tavo kūnas vis tiek priklauso tau.

—  Mieli vaikai, pradedame pirmąją pamoką jūsų gyvenime...

Šveicarijos laikraščio "Gazette de 
Lausonna" reportaže apie žemės ūkio 
parodą buvo parašyta: "Gražiausios 
karvės konkursą laimėjo ponia 
Marbauf, mūsų gerbiamojo burmistro 
žmona. Jis savo laiku nugalėjo 
geriausiojo buliaus konkurse".

Parinko Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

© TAIKINYS

Antradienis, vasario 21 d. 
L7V
22.45 val.
“Atvirumo valanda”
Bus aptartos kai kurios 

tradicinės katalikų Bažnyčios 
vaidmens sampratos. Gal 
visuomenė primeta Bažnyčiai jai 
nebūdingas funkcijas? O gal 
Bažnyčia kėsinasi valdyti žmonių 
protus? Galiausiai - ar katalikai 
jdomūs žmonės? Ar šokoladinis 
Kristus nėra dabartinio tikėjimo - 
to saldaus užsimiršimo - išraiška?

“Atvirumo valandoje" - E 
Laumenskaitė, V. Kavolis, V. 
Ališauskas.

23.45 val.
“Lab’as-95"
Muzikinių videoklipų programa

per LTV - antradienį, ketvirtadienj 
ir penktadienį. Tai penktasis jų 
konkursas, kuriam atrinkti 1994 
m. Lietuvoje sukurti videoklipai 

Žiuri - kino kritikas S. Valiulis, 
žurnalistas A. Baublys, TV 
režisieriai V. Lekavičius ir M. 
Martinsons, kino režisieriai A. 
Šiuša, R. Lileikis, TV operatorius 
V. Vyšniauskas, kino operatorius 
V. Radzevičius, TV montuotojas 
V. Nevčesauskas, TV dailininkas
A. Kepežinskas, kompozitorius 
F, Latėnas.

Jie ir nuspręs, kurio videoklipo 
idėją scenarijus, videomontažas 
taip pat operatoriaus ir 
režisieriaus darbai geriausi, kitaip 
tariant, išrinks geriausią kūrinj.

O populiariausią videoklipą 
rinks žiūrovai. Rašyti galima iki 
kovo 3 d. Finalas - kovo 7 d. 
Vilniuje.

Primename, kad specialų prizą 
už geriausią TV debiutą įsteigė 
Lietuvos televizija.

TELE-3 
21.30 val.
“Pražūtinga Iliuzija”
Apšauktas žudiku, privatus 

seklys turi 48 .valandas išsiteisinti. 
Grupė samdytų žudikų kaip 
įmanydama slepia tiesą. Rež. W. 
Tannenas, L  Cohenas. Vaidina
B. Dee Williamsas, Vanity, М. 
Fairchildas.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, vasario 21 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Sveika, 

Prancūzija. 17.05 TV f. "Baltoji 
gervė". 17.30 Inf. žurnalas 
"Japonų videotemos". 17.45 
Dok. f. "Trakai". 18.00 Žinios. 
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Laida lenkų kalba. 
19,35 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gera. 19.45 Partijų 
studija 20.30 Panorama. 21.05 
F. “Šlovės trekai”. 1 s. 22.45 
Atvirumo valanda. 23.30 Vakaro 
žinios. 23.45 Muzikinių 
videoklipų programa.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 6.30 TV serialas "Santa 
Barbara” . 9.30 TV serialas 
"Džonas Rosas". 5 d. 10.00 TV 
serialas “Santa Barbara". 11.00 
Vaidybinis filmas "Nenaudėlis". 
12.45 Anglų kalbos pamokėlė.
12.50 Vaidybinis filmas
"Mūsiškis San Rėmo mieste”.
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00
Kelionių žurnalas. 16.00
Pasaulio sportas. 16.30 Muzika
16.50 Vaidybinis filmas
"Išgyvensime iki pirmadienio”.
18.30 Animaciniai filmai. 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika.
19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
“ Pražūtinga iliuzija". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Trečiadienis, vasario 22 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Inf. 

videožurnalas "Didžiojoje 
Britanijoje". 17.05 Būtovės 
slėpiniai. 17.50 Dok. f. "Mažoji 
pertrauka". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Krikščionio žodis. 
19.15 Sveikata kasdien. 19.35 
TV forumas. 20.30 Panorama 
21.05 Krantas. 22,10 F. 
"Bagdado vagis". 23.15 Vakaro 
žinios. 23.30 Filmo tęsinys.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas “Santa 
Barbara". 9.30 Vaidybinis 
filmas “Laivasvaiduoklis". 10.30 
Vaidybinis filmas "Pražūtinga 
iliuzija". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Išgyvensime iki 
pirmadienio". 13.45 Muzika 
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 
Deutsche Welle. 16.30 įdomūs 
žmonės. 17.00 Vaidybinis filmas 
“Bebaimis Tarzanas". 18.30 
Animaciniai filmai. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 TV 
serialas “Santa Barbara” . 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 
21.15 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas “Galutinė priemonė". 
23.00 Žinios. 23.15 Muzika 
00.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, vasario 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas.

7.35 "Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Nakties riba". 9.00 CNN valanda
9.55 Ekorykštė. Radiacijos kryptis 
- Lietuva. 19.00 Pirk, parduok, 
informuok. 19.10 Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius". 20.00 "Prospektas”. 
20.20 Tautininkų žinios. 20.30 
"Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios.
22.30 Kelių policijos informacija. 
22.40 F. “Pelenė” . 9-10 s.

Trečiadienis, vasario 22 d.
7.30 Sovijaus horoskopas.

7.35 "Taip sukasi pasaulis”. 8.30 
"Nakties riba”. 9.00 CNN valanda.
9.55 "Juoda-balta” . 19.00 "Pirk, 
parduok, informuok”. Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Teležaidimas vaikams. 20.00 
"Mudu abudu ir kiti.,.". 24 d. 
premjera. 20.30 "Nakties riba". 
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, 
informuok”. Žinios. 22.30 F. 
"Pelenė". 11-12 s.

Jau išeini, žiemuže?
Rimanto PETRIKO nuotr.

Motery» įsitikinusios, kad jų gyvenimas sunkesnis negu vyrų. Tuo 
tarpu kai kurie vyrai galvoja, kad nėra nieko lengvesnio už namų 
rūpeetlus. Nuolat ginčijamasi, kuris I i  sutuoktinių daugiau rūpinasi , 
šeima. O Jūsų šeimoje? j  kiekvienų klausimų atsakų "Ai", gausite 1 , 
taikų.

KURIS IŠ JUDVIEJŲ:
1) gyvena labiau įtemptą gyvenimą?
2) daugiau rūpinasi vaikais?
3) padeda spręsti vaikų problemas?
4) eina į  tėvų susirinkimus mokykloje?
5) organizuoja vaikų šventes namuose?
6) skaito daugiau knygų vaikų auklėjimo klausimais?
7) vėliau grįžta iš darbo?
8) atlieka sunkius fizinius darbus?
9) labiau paveiktas stresų, apatijos?
10) dirba sunkesnį tiesioginį darbą?
11) toliau važinėja į  darbą?
12) daugiau rūpinasi šeima?
13) dirglesnis?
14) dirba namų darbus, reikalaujančius didesnio susikaupimo?
15) daugiau kalba?
16) dažniau perka maisto produktus?
17) siuva, mezga?
18) skalbia?
19) tvarko butą?
20) atlieka smulkų remontą?
21) bendrauja su kaimynais? i
22) palaiko ryšius su giminėmis? *
23) rašo laiškus šeimos vardu?
24) moka už apšvietimą, prenumeruoja spaudą?
25) šeria šunį, katę, žuvytes?
26) dirba sode, darže, prižiūri kambarines gėles?
27) turi daugiau laisvo laiko?
28) daugiau laiko skiria vaikų mokslui?
29) planuoja šeimos biudžetą?
30) planuoja šeimos laisvalaikį?
ATSAKYMAI
22 Ir daugiau taškų. Jūsų šeimoje nėra namų rūpesčių lygybės. 

Žmona turėtų sudominti vyrą namų veikla, nepamiršdama pagirti vyro 
už pagalbą.

13-21 taškas. Jūsų šeimoje lygybė. Visi darbai paskirstyti tolygiai, tad 
Ir toliau taip gražiai padėkite vienas kitam.

12 Ir mažiau taškų. Jums atrodo, kad namų rūpesčiai padalinti 
teisingai. Bet žmona visgi laiko tris namų kertes. Nelaukite audros, 
persklrstykite darbus. Tai tik sušildys šeimos židlnj.

Ponia JADVYGA

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

Laikraštis platinamas Akmenėje, I 
Joniškyje, Kelmėje, Pakruojyje, | 
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Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
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