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REIKIA SKUBĖTI - DARBŲ 
DAUG, O GYVENIMAS 

NEILGAS

Г Irena BIJEIKIENĖ
Kiekvienam savo: kas siekia 

garbės, karjeros, o kas paprasčiausiai 
dorai atlieka savo kasdieninius darbus. 
Ant darbščių, atsidavusių mirtingųjų 
pečių, kaip ant mitologinių banginių, 
laikosi mūsų pasaulis.

Šiaulių pedagoginio instituto fizikos 
katedros docentas, Gamtos mokslų 
daktaras Vytautas Zurba yra iš tų 
kuklių, nemėgstančių girtis žmonių, 
o jo darbai - iškalbingesni už ii patj. 
Trisdešimt metų V. Zurba dėsto Saulių 
pedagoginiame institute bendrąją 
fiziką, astronomiją bei vadovauja 
astronomijos observatorijai. Darbo 
institute metu parašytas ne vienas 
m oks lin is  stra ipsn is , apg in ta  
disertacija. Dabar Vytautas Zurba su 
šypsena prisimena 1951 metus, kai, 
baigęs Biržų rajone Papilio vidurinę 
mokyklą, nusprendė stoti j Vilniaus 
universitetą Jis antrasis šios mokyklos

dalykas, todėl nedvejodamas ją ir 
pasirinko. Mokslai sekėsi gerai, 
studijos teikė daug džiaugsmo, tačiau 
sąlygos mokytis buvo nekokios: 
“ Pirmuosius keturis studijų mėnesius 
m iegojau ant grindų, laikraštį 
pasiklojęs. Tik ketvirtajame kurse 
priėmė j bendrabutį” , - pasakoja V. 
Zurba. Baigęs universitetą, jis grįžo į 
gimtąjį Papilio kaimelį ir mokykloje, 
kurią pats baigė, dešimt metų dėstė 
fiziką, darbus, šaltkalvystę. Net 
nepagalvojo, kad galėtų dirbti ką nors 
kita. Gyvenamąją vietą teko pakeisti 
po vedybų, nes žmonai, anglų kalbos 
mokytojai, sunku buvo rasti darbą 
mokykloje. J Šiaulius atvedė skelbimas 
laikraštyje, kad Šiaulių pedagoginiam 
institutui reikalingas fizikos dėstytojas. 
Padavus pareiškimą, ilgai laukti neteko 
- mokslinė taryba jj išrinko dėstytoju.

V. Zurba užaugo šeimoje, kurioje 
tvirtos religinės tradicijos. Vaikus

mokydavo melstis rytą ir vakare, o 
sekmadienį visi eidavo į bažnyčią. 
Išmokytam laikytis Dievo ir bažnyčios 
įsakymų, pokario metais teko išgyventi 
daug sąžinės priekaištų. Mat 
negalėdami prasimaitinti (už darbo 
dieną užmokestis - 5 kapeikos) kaimo 
žmonės iš savo laukų vogdavo javus. 
Tuomet dar visai jaunas V. Zurba 
žinojo, kad vogti - nuodėmė. Bet kai 
tenka vogti iš savo lauko, - vagystė 
tai ar ne? Vėliau, studijuodamas 
universitete, nors studentams buvo 

■ draudžiama lankyti bažnyčią, atgaivos 
sielai V. Zurba ieškojo kaip tik ten. 
“ Pamėgęs buvau kuklią, dar Vytauto 
Didžiojo laikais statytą šv. Mikalojaus 
bažnyčią, kuri buvo ypatinga tuo, 
kad visos pamaldos vyko lietuvių 
kalba. įspūdingiausios būdavo 
gegužinės pamaldos. Jos primindavo 
man tėviškėje vykusias “ majavas” , 
todėl vakarais stengdavausi gegužinių 
pamaldų nepraleisti. Kartą buvau 
perspėtas, kad studentai, lankantys 
bažnyčią yra sekami ir fotografuojami, 
o po to sulaukia nemalonumų, tačiau 
apsidairydamas, slapčia nueidavau 
į bažnyčią", - prisimena V. Zurba.

š iuo metu V. Zurba vadovauja 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
Šiaulių skyriui. Šios akademijos 
veiklos kryptis - tiesioginis darbas 
katalikų tikėjimo šviesoje. LKMA 
Šiaulių skyrius ne tik padeda ruošiant 
katalikiškuosius renginius (pernai vyko 
vyskupų M. Reino ir A. Baranausko 
minėjimai), bet ir bendrauja su 
užsienyje įsikūrusiomis katalikiškomis 
organizacijomis. Neseniai į Lietuvą 
buvo atvykusi grupė iš Amerikos, 
kovojanti už gyvybės išsaugojimą, 
prieš negimusių 
vaikų žudymą.
Š ios o rg a n i
zacijos Prolife 
nariai ypač ak
tyvūs  buvo  
1991 metais. Jie 
Amerikoje su
rinko apie pus
šešto milijono 
parašų Lietuvos 
nepriklausomybei 
palaikyti.

D o r o  
ž m o g a u s  
mokslinė veikla

neliko nepastebėta. Ponas Vytautas 
Zurba yra Tėvynės sąjungos (Uetuvos 
konservatorių) sąraše rinkimuose į 
Šiaulių savivaldybę.

Paklaustas, kaip suspėja dirbti 
mokslinį darbą, dėstyti institute, 
vadovauti astronomijos observatorijai 
ir Lietuvos katalikų mokslo akademijos 
Šiaulių skyriui, V. Zurba atsakė: "Reikia 
skubėti - darbų daug, o gyvenimas 
neilgas".

NUOTRAUKOSE: Vytautas
Zurba; su anūku Domantu.

KALENDORIUS

ŠIANDIEN - 54-JI METŲ DIENA и MUSŲ ŠALYJE
. Teka 7.25.

SAULE Leidžiasi 17.40
Dienos ilgumas 10.15

M Ė NUL IS
Delčia nuo vasario 22 d.
Teka 2.46. Leidžiasi 11.03

VARDADIENIS:
Severinas, Romana, Butvile, 
Gantautas

RYTOJ -  55-JI METŲ DIENA

Teka 7.23.
C A T T T  Leidžiasi 17.42

Dienos ilgumas 10.19

M Ė NUL IS
Delčia nuo vasario 22 d.
Teka 3.46. Leidžiasi 12.02

VARDADIENIS:
Demetrija, Motiejus (Matas), Goda

NUMERIAI. Burtai dėl partijų 
num erac ijos  b iu le ten iuose  į 
savivaldybių rinkimus jau ištraukti. 
P rezidento a rk lio  aug in im o 
organizacija - Respublikonų partija - 
rinkiminiame biuletenyje bus pirmoji. 
Toliau numeracija tokia:

2 - Krikščionių demokratų partija,
3 - Centro partija,
4 - Demokratinė darbo partiją
5 - Tautos pažangos partija,
6 - Demokratų partija,
7 - Žalioji partija,
8 - Nepriklausomybės partija,
9 - Nacionalinė partija “ Jaunoji 

Lietuva",
10 - Tėvynės sąjunga (Lietuvos 

konservatoriai),
11 - Lietuvos lenkų rinkimų akcija,
12 - Politinių kalinių ir tremtinių 

sąjunga,
1 3 -Valstiečių partija,
14 - Liberalų sąjunga,
15 - Socialdemokratų partija,
16 - Lietuvių tautininkų sąjungą
17 - Lietuvos laisvės sąjunga.
KRITIKA. Prezidento A. Brazausko

metiniame pranešime kritikuoti visi, 
išskyrus jį patį. A  Brazausko manymu, 
Seimas pernai dirbo daug, tačiau ne 
visados konstruktyviai, o vyriausybė 
sulaukė gerų, dalykiškų pasiūlymų 
savo ve ik la i tobu lin ti. Ne liko 
nepasidžiaugta A. Šleževičiaus 
vyriausybės ilgaamžiškumu (ji dirba

beveik dveji metai). Matyt, tai pats 
stabiliausias reiškinys legendinėje 
premjero stabilizacijos epopėjoje. 
Kritikuodamas A. Šleževičiaus 
vyriausybę, Prezidentas pastebėjo 
tą patį, ką ir Tarptautinis valiutos fondas
- neryžtingumą renkant mokesčius.

Apžvelgdamas teisėsaugos būklę 
A. Brazauskas pastebėjo, kad 
“ bendras nusikaltimų skaičius 
Lietuvoje nežymiai - 3 proc. - 
sumažėjo". Tačiau labai išaugo žiaurių 
nusikaltim ų procentai: tyčinių
nužudymų padaugėjo 12 proc., 

plėšimų - 76 proc., turto prievartavimo
- 46 proc.

Užsienio politikoje vadovas "įžiūri" 
pagrindinę Lietuvos strategijos kryptį
- integraciją į Europos politines, 
ekonimines ir gynybines struktūras. 
Pasidžiaugęs didžiausio palankumo 
p rekybos su Rusija statusu, 
Prezidentas užsiminė ir apie jo kainą
- karinio tranzito per Lietuvą sutartį, 
kuri pademonstravo, kaip sugebama 
“ civilizuotai ir konstruktyviai rasti 
abipusiai naudingą kompromisą", 
š io  kompromiso išdavas galime 
pastebėti tokioje Prezidento metinio 
pranešimo tezėje: "Mes turime būti 
labai pasiruošę galim iem s 
pakeitimams Rusijos politikoje, apie 
kuriuos nedviprasmiškai perspėja 
Čečėnijos tragedija".

Apie pasiruošimą galimai tragedijai

mūsų šalyje tarstelėta tik tiek, kad 
“ sustip rė jęs KAM ta rp tau tin is  
bendradarbiavimas susilaukė labai 
teigiamo tarptautinių organizacijų, tarp 
jų ir NATO, įvertinimo". Tačiau nei 
apie Lietuvos sienų apsaugos 
stiprinimą, nei apie sostinės Vilniaus 
gynybos parengimą Prezidentas 
neužsiminė. "Neegzistuoja" jam nei 
priešlėktuvinė, nei prieštankinė 
technika, jei nesiekia ja apginkluoti 
Lie tuvos kariuom enę. Taigi 
nepasimokė Lietuvos valdžia iš 
Čečėnijos tragedijos. O gal jau pardavė 
valstybę? Daug dviprasmiškų išvadų 
galim a padary ti išk laus ius A. 
Brazausko metinį pranešimą.

Apie mūsų šalies ekonomiką 
Prezidentas kalbėjo daug Ir labai 
paviršutiniškai, tačiau sugebėjo ištarti: 
“ Neturiu rim to pagrindo girtis 
išaugusiomis realiomis pajamomis, 
apskritai ženkliu gyvenimo lygio 
pakilimu".

INTERPELIACIJOS. Antradienį 
Lietuvos S e im o Ekonom inių 
nusikaltimų tyrimo komisija analizavo 
Kėdain ių chem ijos  gam yklos 
privatizavimo peripetijas. Pritarta 
Seim o nutarim o punktam s 
interpeliacijai pramonės ir prekybos 
ministrui p. Klimašauskui pateikti bei 
Centrinės privatizavimo komisijos 
pirmininkui K  Baranauskui iš pareigų 
atleisti.

Seimo Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisija įpareigojo Valstybinės 
kontrolės departamentą ir VRM 
Ekonom inių nusikaltim ų tyrimo 
tarnybą patikrinti Jonavos "Azoto" ir 
kitų valstybinių įmonių privatizavimo 
rezultatus.

...Ir nebesuprasi žmogus, ar 
denacionalizacija prasideda tuomet,

✓ \  
POLITINIAI KALINIAI, 

DISIDENTAI, 
PARTIZANAI BEI KITI 
KOVŲ UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ IR 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

DALYVIAI 
Nuoširdžiai kviečiame visus 

dalyvauti susirinkime, kuris įvyks 
šių metų vasario 25 dieną 12 
valandą Rajono savivaldybės 
salėje (Vilniaus 263, II a.)

Politinių kalinių 
sąjunga _______________

kai pramonės objektą privatizuoja 
nesavas nomenklatūrininkas, artam 
tikrais "spektakliais" jau ruošiamasi 
rinkimams...

TAIKDARIAI. Iš Danijos į Lietuvą 
grįžo pirmasis taikos palaikymo 
Kroatijoje būrys. Antrasis šiuo metu 
tebėra ten

LIKIMAS. Lietuvos statistikos 
departamentas pranešė, kad pernai 
natūralus gyventojų prieaugis mūsų 
šalyje buvo 3,6 tūkst. žmonių. Išviso 
gimė 42832, o mirė 46486 žmonės.

Šių metų pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3717 tūkst. žm onių. 
Gimstamumas mūsų valstybėje 
mažėja nuo 1991 metų. Ryškiausias 
sumažėjimas užfiksuotas 1993 metais, 
kai gimė 7 tūkst. kūdikių mažiau nei 
1992-siais, o 1994 m. - beveik 4 tūkst. 
mažiau nei 1993 metais.

Nyksta lietuviai kaip dinozaurai? 
Bus darbo ateities archeologams...

I. V.



SIFILIS: NAUJA
PAKILIMO BANGA

1990-1994 metais sifiliu sergančių 
žmonių skaičius Lietuvoje padidėjo 
beveik 30 kartų. Visoje šalyje 1990 
metais sirgo 72 žmonės, o 1994 metais 
užregistruota net 2115 žmonių, 
sergančių sifiliu. Šiauliuose dabar šia 
liga serga net 98 žmonės.

Sifilio, kaip ir daugelio infekcinių 
ligų, yra pakilimo ir atoslūgio 
momentai. Per paskutinįjį pakilimą 
1972-1974 metais buvo užregistruoti 
net 1759 ligoniai. Situacija, panaši j 
šiandieninę, buvo užregistruota 1946 
metais, tuoj po karo. Tuomet Lieuvoje 
buvo  užreg istruota  net 2963 
susirgimai. Kai kas juokauja, kad 
pokarinis lygis gali būti pasiektas jau 
šiemet.

Priežastys, sąlygojančios sifilio 
"suklestėjimą", - net kelios. Tai ūkio 
suirutė ir daugybė laisvo laiko kai

kurių  ka tegorijų  žm onėm s, 
komercinės kelionės ir atsitiktiniai 
lytiniai santykiai tų kelionių metu, 
erotinė literatūra Ir pornografija, 
prostitucijos atmaina - "palydovės", 
b logas seksua lin is  auklė jim as 
mokyklose. Nors "sargia i" ir plačiai 
reklamuojami, tačiau jais naudojasi 
nedaug kas, o dorovės skelbimas 
neatsveria pagundų propagandos. 
Dar viena bėda, kad visi, išsigandę 
amžiaus rykštės AIDS, didžiausią 
dėmesj skiria AIDS centrui, tarsi 
pamiršdami, kad tiek venerinių ligų, 
tiek AIDS plitimo šaknis - ta pati.

Statistikateigia, kad Šiaulių krašte 
(be Šiaulių miesto) serga 72 žmones, 
Mažeikiuose - 27, Pakruojyje - 16, 
Radviliškyje - 12, Kelmėje - 9. 
Kuršėnuose - 8.

Paruošė Petras KUDRICKIS

AR TAI ISSIGELBEJIMAS?
Dėl kai kurių papildomų mokamų 

medicinos paslaugų miesto valdybos 
gydymo jstaigos turėjo 63383 litus 
pajamų: Odos ir veneros ligų dispan
seris už teikiamas paslaugas - 26501 
litą, psichoneurologijos dispanseris 
už girtumo ekspertizes - 18550 Lt, 
stomatologijos poliklinika už dantų

plombavimą helio plombomis -14185 
Lt, greitoji medicinos pagalba už 
ligonių pervežimą procedūrų atlikimą 
namuose - 3759 Lt.

Ar tai išgelbės svaik at os apsaugos 
jstaigas, jeigu joms išlaikyti reikia 
milijonų?

P. K.

PO KITAS S ALIS 
PASIDAIRIUS: ŽEMĖS

ŪKIS ANGLIJOJE
Žemės ūkis ilgą laiką buvo 

antraeile ekonomikos šaka Angli
joje. Jos vystymui buvo kreipiama 
mažai dėmesio, ir šalis beveik v i
siškai priklausė nuo produktų im
porto. Tai buvo jmanoma, kai Ang
lija valdė plačias kolonijas, iš kurių 
labai mažomis kainomis buvo iš
vežama pagrindinė dalis reikalingos 
žemės ūkio produkcijos. Antrojo 
pasaulinio karo metais, kada 
p ro d u kc ijo s  jvežim as buvo 
apsunkintas, tokia padėtis labai 
neigiamai atsiliepė visuomenės 
aprūpinimui. Jau tada vyriausybė 
pradėjo žemės ūkio reguliavimo 
politiką, o pokario metais buvo 
jvestos subsidijos, skatinančios 
ūkio vystymą. Žemės ūkis pradėjo 
vystytis sparčais tempais, ir dabar 
tai viena iš pirmaujančių šakų 
Anglijos ekonomikoje.

Iki šių dienų charakteringas 
bruožas agrarinėje sistemoje liko 
stambi žemvaldystė. Stambių 
žemvaldžių teisės yra ribojamos 
įstatymais, ir jie negali savavališkai 
didinti nuomos mokestj arba atimti 
iš fermerių žemę. Bet vis dėlto 
nuomos mokestis atima iš fermerių 
nemažą pajamų dalj. Stambūs, o 
taip pat ir v idutin ia i fermeriai 
stengiasi išpirkti žemę ir tapti jos 
savininkais. Skirtingai nuo kitų 
Europos šalių, pagrindinė darbo

ÉlöOSE
Kr a š t u o s e

atstovas Afganistane išvyko j 
Pakistaną. Islamabade jis susitiks 
su kai kuriais Afganistano vadovais. 
Atstovas gana atsargiai vertina naująjj 
Afganistano taikos planą. Buvo 
tikimasi, kad Afganistanas perduos 
valdžią laikinajai tarybai, kurią sudaro 
tarpusavyje kariaujančių šalių atstovai 
bei neutralūs žmonės.

RUSIJA NORI, 
KAD ČEČĖNAI

susitarimai, tarp jų - draugystės bei 
bendradarbiavimo sutartis.

IŠDUOTŲ 
D. DUDAJEVĄ

ČEČĖNIJA. Rusijos vyriausybė 
Čečėnijoje išplatino atsišaukimą, 
kuriame gyventojai raginami pranešti, 
kur slapstosi prezidentas Dž. 
Dudajevas. Politiko paiešką paskelbė 
Rusijos generalinė prokuratūra. 
A ts išaukim e Dž. Dudajevas 
kaltinamas nusikaltimais prieš 
valstybę, tautinio ir rasinio priešiškumo 
kurstymu, neteisėtų karinių dalinių 
kūrimu, terorizmu. Teigiama, jog dėl 
visų Čečėnijos negandų kaltas 
prezidentas, rašoma apie jo sąskaitas 
užsienio bankuose bei svetimose 
šalyse turimus namus. Už Dž. 
Dudajevo išdavimą pažadėta premija.

Maskvos remiamas Čečėnijos 
vyriausybės vadovas S. Chadžijevas 
pranešė, jog septyniuose Grozno 
rajonuose sudaryta vietos valdžia. 
Čečėnijos sostinėje likę apie 120 tūkst. 
gyventojų. Jų būklė labai sunki, trūksta 
vandens, elektros, maisto. Rusų 
artilerija apšaudė Dž. Dudajevo 
ginamą Grozno Černorečjės rajoną. 
Teigiama, jog čia visą dieną kas minutę 
sprogdavo artilerijos sviedinys.

RUSIJA
PRADEDA

PRIPAŽINTI

BRITANIJA IR Į 
Š. AIRIJA ŽADA S

SUSITARTI

BOSNIJĄ

BRITANIJA. Ministrų kabinetas _  
patvirtino Šiaurės Airijos taikos planą. ■ 
Britanijos ir Airijos vyriausybių 1

jėga žemės ūkyje Anglijoje (apie du 
trečdalius) -tai pastovūs ir sezoniniai 
darbininkai, o ne valstiečiai. Vidutinė 
fermos apimtis čia yra didesnė negu 
k itose Vakarų šalyse. Beje, 
paskutiniaisiais dešimtmečiais ji 
išaugo dviguba i. Stam biose
fermose labai sustiprėjo gamybos 
koncentracija. Pagrindinė žemės 
ūkio p rodukc ija  gaunama
stambiuose, turinčiuose per 50 ha 
žemės ūkiuose. Tokie ūkiai sudaro 
apie 30% v isų  ferm ų. Likusi 
p rodukc ijos  da lis  gam inama
vidutinių dydžių fermose, turinčiose 
nuo 50 iki 10 ha žemės (jų yra apie 
40%) ir smulkiose, kurios yra apie 10 
ha dydžio (jų daugiau kaip 20%). Be 
to, yra apie 6% ūkių, kurie turi mažiau 
kaip 2 ha žemės.

Tipiška angliška ferma - stambus 
aukštos mechanizacijos ūkis, plačiai 
naudojantis samdomąjį darbą ir nau
jausius agrotechnikos bei veterina
rijos pasiekimus. Fermeriai naudoja 
žemes labai intensyviai, įterpdami 
daug trąšų, laukuose ir pievose 
naudodami įvairius agrochemikalus.

Anglija pati apsirūpina žemės 
ūkio produktais, kurių nemažą dalį ir 
eksportuoja. Pagrindinė žemės ūkio 
šaka-gyvulininkystė, duodanti 70% 
žemės ūkio produkcijos. Ji aprūpinta 
natūraliomis ganyklomis ir pievomis, 
kurios didelėje teritorijoje naudoja
mos ištisus metus. Jos užima apie 
70% žemės ūkiui paskirtos žemės. 
Gyvulininkystės poreikiams impor
tuojama pašarinių kviečių, kurių 
šalyje mažai auginama. Gyvulinin
kystėje pirmą vietą užima galvijų 
auginimas; po to - kiaulininkystė ir 
avininkystė. Auginant kultūrinius 
augalus, taip pat pasiekta nemažų 
rezultatų, ir šios žemės ūkio šakos 
išvystyme Anglija yra vienoje gretoje 
su tokiom is aukšto žemės ūkio 
intensyvumo šalimis kaip Danija ir 
Olandija. Žemės ūkio kultūrinių au
galų derlingumui ir gyvulininkystės 
produktyvumui ypatingos įtakos 
turėjo specializacijos didinimas: 
atskiros žemės ūkio šakos įsikūrė 
tuose rajonuose, kur sąlygos joms 
palankiausios.

Petras JUOZĖNAS

APKARTUSI ■
TEMA

Tadas DANTA
Lietuvos piliečio pase įrašyta: 

asmenj, turintj pasą, gina ir globoja 
Lietuvos Respublika. Kodėl mūsų 
valdžia negina nuskriaustųjų? Aš 
įmokėjau UAB “Aurai" 6000 rub. už 
du maišus cukraus ir iki šios dienos 
nei cukraus, nei pinigų neatgaunu. 
Keletą kartų lankiausi minėtoje 
bendrovėje, kuri vis žadėjo atsilyginti. 
Dabar "Aura" išsikėlė nežinia kur. 
Skolininkai kreipėsi į teisėtvarkos y  
organus, bet atsakymo negavo. Buvo 
kreiptasi ir j patį Prezidentą A. 
Brazauską, kuris pavedė tardytojui

JKASĄPGINSl
IŪSŲ TEISES?-ьтштштм&т

R. Stasiulaičiui šį reikalą ištirti. Aš 
savo kvitą atšvietęs nusiunčiau j Vilnių, 
į Tardymo departamentą. Jokio 
atsakym o negavau. Laikraštyje 
skaičiau, kad teismas priteisė UAB 
"Aura" atlyginti skolininkams. Deja... 
Buvęs neklystančiosios komunistų 
partijos narys UAB "Aura" direktorius 
Buitkus su savo padėjėjais mus 
apgavo.

Man teko prieškarinėje Lietuvoje 
dirbti kooperatyvo ir pieno perdirbimo 
bendrovėje, būti jos valdybos nariu. 
Tada aferistų nebuvo. Kartą metuose, 
reikalui esant ir dažniau, iš Kauno 
atvažiavę revizoriai patikrindavo. Radę t  
trūkumus, keisdavo vedėjus, o 
nuostolius išieškodavo per teismą. 
Prisimenu, prieškarinėje Lietuvoje 
Šiaulių odos fabrikas paskelbė 
bankrotą. Skolininkai kreipėsi j 
vyriausybę. Revizoriai surado, kaip 
atlyginti nukentėjusiems.

Kodėl mūsų vyriausybė netikrina 
nei bankų, nei akcinių bendrovių 
veiklos? Bankai ir bendrovės 
bankrutuoją apgavikai nebaudžiami 
turtėja, nukentėjusieji skursta. 
Ypatingai sunkioje padėtyje lieka 
pensininkai, Lietuvoje teisingumas 
virto utopine svajone. '

RUSIJA Maskva ir Bosnijos 
musulmonų vyriausybė užmezgė 
tarpvalsytinius ryšius. Tai pirmas 
žingsnis j pilną diplomatinį pripažinimą. 
Antradienį Kremliuje pasikeista 
d ip lom a tin į p ripaž in im ą
patvirtinančiais dokumentais. Pasak 
Rusijos užsienio reikalų ministerijos 
atstovo, toks žingsnis patvirtina 
Maskvos norą taikiai baigti konfliktą. 
Bosnijoje manoma, jog Rusija yra 
svarbiausia serbų ir buvusios 
Jugoslavijos sąjungininkė. Pasak 
Bosnijos užsienio reikalų ministerijos 
atstovo, nuo šiol Maskvoje esanti 
atstovybė taps oficialia įstaiga Rusija 
Sarajeve galės įsteigti savo misiją.

parengtas dokumentas turėtų būti |  
paskelbtas trečiadienį, kai Šiaurės |  
Airijoje susitiks dviejų šalių ministrai ■ 
pirmininkai: J. Meidžoras ir J. 5  
Brutonas.

UKRAINA 
GAUS PASKOLĄ '

PALESTINA IR

UKRAINA. Tarptautinio valiutos 
fondo atstovas teigia, jog iš esmės 
susitarta su Ukraina dėl 1 mlrd. 300 
mln. dolerių paskolos. Pasak fondo 
delegacijos vadovo A. Sundakovo, 
nėra abejonės, kad Kijevas rimtai 
imsis pertvarkyti savo ūkį ir jvykdys 
tarptautino fondo reikalavimus jo 
paramai gauti.

Kaleckienė. Rugpjūčio 23-ąją sūnus, 
duktė ir žuvusioji gėrė. Sūnus ėmė 
mušti seserį, kuri pateko į ligoninę. 
Naktį susipešė motina su sūnumi, j
Šis pradėjo ją spardyti ir paliko gulinčią 
Rytą išgirdęs dejavimus, S. Kaleckas 
iškvietė greitąją, bet jau buvo vėlu - 
motina mirė. S. Kaleckas teistas 4 
kartus, paskutinę bausmę atliko už 
pasikėsinim ą nužudyti. Šiaulių 7

J INFORMUOJA
! Visiškai

IZRAELIS
NESUTARIA

B. JELCINAS 
RAGINA

B. KLINTONĄ 
ATVYKTI

BALTARUSIJA. R usijos 
prezidentas B. Jelcinas vėl iškėlė JAV 
prezidento kelionės į Maskvą 
klausimą Pasak Baltarusijoje viešinčio 
Rusijos vadovo, jiedu su B. Klintonu 
yra sutarę parengti naują branduolinio 
ginklo mažinimo sutartį, vadinamąją 
Start-3. Plačiau apie tokios sutarties 
rengimą B. Jelcinas nekalbėjo. Rusijos 
prezidentas B. Klintoną j Maskvą 
kviečia atvykti gegužės mėnesį, kai 
bus minimos pergalės Antrajame 
pasauliniame kare 50-osios metinės. 
Antradienį B. Jelcinas lankėsi 
Baltarusijoje. Su šios šalies prezidentu 
A. Lukašenka pasirašyti keli svarbūs

EGIPTAS. Kaire prasidėjo du 
svarbūs sus itik im ai, kuriuose 
svarstomi Artimųjų Rytų taikos 
įgyvendinimo klausimai. Pirmajame 
PI O atstovai aptarė rinkimų Gazos 
ruože ir vakariniame Jordano upės 
krante reikalus. PIO j rinkimus norėtų 
pakviesti tarptautinius stebėtojus. Šios 
derybos užstrigo, nes reikalaujama, 
kad iki rinkimų iš savivaldą gavusių 
žemių būtų išvesti Izraelio kareiviai. 
Pasak J. Arafato, derybos pateko į 
aklavietę, todėl šaukiamas PIO 
vykdomojo komiteto posėdis.

DIDINAMOS
PALŪKANOS

išteisinti

apygardos prokurorė pasiūlė S. 
Kaleckui skirti mirties bausmę. Šiaulių 
apygardos teismo teisėjų kolegija S. 
Kalecką pripažino kaltu ir nuteisė kalėti 
15 metų. 8 metus bausmę teks atlikti 
kalėjime, likusiuosius - griežto režimo 
kolonijoje.

LENKIJA. Finansų ministras 
kritikavo centrinio banko sprendimą 
padidinti palūkanas. Ministras mano, 
jog toks sprendimas nėra pagrįstas 
ir pakenks šalies ūkiui.

Šiaulių "princai" V. Baranauskas
■  ("B a ra n is ” ) ir V. Š iaulys 
I ("Žemaitukas") buvo kaltinami reketu. 
I  Pirmadienį Vilniaus teismas visiškai 
Щ  išteisino Šiaulių "garsenybes". Ši byla
■  jau buvo nagrinėjama trečią kartą. 
B  Valstybinis kaltintojas teisiamuosius

Bandė
nusinuodyti

Šiaulietė N. P. (gim. 1974 m,),

GRAIKAI
SAUDO Į 

ALBANUS

ŽLUNGA
AFGANISTANO

TAIKOS
PLANAS

PAKISTANAS. Ypatingasis JTO

ALBANIJA. V idaus reikalų 
ministerija kaitina graikų pasieniečius, 
kurie apšaudė ir sužeidė neteisėtai j 
Graikiją mėginusį pakliūti albaną. 
Teigiama, jog graikų kariai apšaudė 
dar A lb an ią  iwitorijoje esantį žmogų, 
jj sužeidė ir, 57 metrus įsiveržę j 
Albanijos teritoriją pagrobė sužeistąjį. 
Dabar jis yra Graikijos kalėjime. 
Kaimynių Graikijos ir Albanijos 
santykiai labai įtempti.

■  siūlė pripažinti kaltais ir nuteisti juos
■  atitinkamai septyneriems ir šešeriems 
I metams laisvės atėmimo. Pirmadienį 
I  paskelbtame nuosprendyje sakoma, 
I  jog faktinės bylos aplinkybės
■  nepatvirtina liudytojų ir nukentėjusiųjų 
щ  parodymų. O, Temide!..

в
i

gyvenanti Ragainės gatvėje, grjžo 
namo, o motina ir patėvis ėmė ją 
užgaulioti. Moteris išgėrė visą pakelj 
raminančių vaistų "Relanium". Brolis 
suspėjo laiku iškviesti greitąją pagalbą

Vagiliauja 
mažamečiai

Už motinos
1 nužudymą

15 metų
’ Praėjusių metų naktj iš rugpjūčio 
I 23-osios j 24-ąją Dvaro gatvėje 
I  viename iš butų buvo žiauriai nužudyta 
Щ  1930 m eta is gim usi M arijona

Vasario 17 dieną 13 valandą 
vagiliauti mėgino keturi mažamečiai, 
tačiau jiems nepasisekė. Iš UAB 
"Šiaulių praktika" sandelio vaikai 
išnešė 12 metrų aliuminio kabelio, 
bet policininkai juos sulaikė. Tai 
šiauliečiai: A. B., gimęs 1981 metais, 
A  B., gimęs 1984 metais, G  K, gimęs 
1982 m., ir L. Š., gimęs 1980 metais.

Paruošė 
Vida MISIŪNAITĖ

AUŠROS ALĖJA
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SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

Ar visi kėlė vėliavas?
PAKRUOJIS. Vasario 16-osios

- Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienos proga po Pakruojj ir jo 
apylinkes policija surengė reidą 
patikrinti kaip keliamos vėliavos. 
Vaizdas nelinksmas. Kaime, 
miesteliuose tik kur ne kur plevėsavo 
vėliavos. Lygumų apylinkėje 
inspektorius surašė 15, o Pašvitinio
- 9 protokolus. Seni žmonės buvo 
jspėti. Jie dejavo, kad ir duonai ne 
visada sukrapšto, ką jau bekalbėti 
apie vėliavą.

Brolis prieš brolį
RADVILIŠKIS. Du b ro lia i 

Gaidžiūnai, gyv. Skėmių kaime, 
girtavo. Susikivirčijus vyresnysis 
brolis Jonas (gim. 1953 m.) čiupo 
iš stalčiaus peilį duonai riekti ir 
dūrė juo jaunesniajam broliui 
Mečislovui (gim. 1955 m.) j pilvą. 
Sunkiai sužeistas M. Gaidžiūnas 
buvo išvežtas j Respublikinę Šiaulių 
ligoninę, jam atlikta operacija.

ŽEMES ŪKIS

gabenti iš Tauragės ir užtoną "klo ti” 
po 670 litų. Kurtuvėniškiai nutarė 
kombinuotuosius pašarus gaminti 
patys. Jų reikės 600-700 tonų. j 
Kurtuvėnus buvo parvežti žolės miltų 
granuliatorius, grūdų malūnas, 
m aišytuvas ir kiti įreng im ai 
kombinuotiesiems pašarams gaminti.

KULTURA

“Geriau žvirblis saujoj 
nei briedis girioj”

KELMĖ. Žymi tautosakos rinkėja 
iš Kražių J uzefa Ramanauskaitė nori 
išleisti savo surinktos gimtųjų Pašilės 
apylinkių tautosakos rinkinį. Prieš 
dešimtmetį J. Ramanauskaitės užra
šytoji tautosaka pateko j žymaus 
Lietuvos kraštotyrininko Jurgio Dovy
daičio rankas ir jau buvo pakeliui j 
"Vagos” leidyklą. Bet kažkur įstrigo. 
O tos tautosakos - du solidūs tomai. 
Žymioji kraštotyrininkė apsilankė 
Vilniuje ir nutarė su Lietuvos krašto
tyros draugijos pirmininke Irena Seliu- 
kaite iš naujo peržiūrėti visą medžiagą 
bei paruošti knygą spausdinti.

KITI ĮVYKIAI

Kurtuvėniškiai 
pašarus gamins patys

ŠIAULIŲ RAJ. Užpernai Iš 
Ukrainos UAB "Š v e n tjo n is " 
kurtuvėniškiai pirkdavo pigaus 
pašaro žuvims, - už toną mokėdavo 
po 350-390 litų. Dabar priversti jį

papjovė dešimt šunų. Kaimo 
medžiotojas Petras Trumputis su 
šautuvu išėjo j kiemą ir netoliese 
išvydo žvėrį. Taikliu šūviu jj ir paklojo.

Keičiami apskričių 
valdytojai

TELŠIAI. Telšių apskrities 
va ldy to ju  pask irtas Rasas 
Gofmanas. Jis yra baigęs Lietuvos 
žemės ūkio akademiją. Septynerius 
metus dirbo Nevarėnų kolūkio 
pirmininku. Telšių apskritį sudarys 
Mažeikių, Plungės irTelšių rajonai. 
Numatoma, kad apskrityje dirbs 
apie pusantro šimto darbuotojų. 
Bus sudaryta apskrities taryba iš 
valdytojo, jo pavaduotojo bei 
apskrities teritorijoje esančių rajonų 
merų.

SPORTAS

Gal keršijo už nušautą 
vilką?

JO NIŠKIS. Jon išk io  ra jono 
Juodeikių kaimo žmonės pastebėjo, 
kad sodybose lankosi jtartini žvėrys. 
Sausio 17-ąją paaiškėjo, kad 
kiemuose slankioja vilkas. Vakare jis

Tarptautinis auksinis 
sklandytojo ženklas - 

kelmiškiui
KELMĖ. Įvykusiame Lietuvos 

aeroklubo namų susirinkime 
kelmiškiui Rimantui Navickui įteiktas 
tarptautinis auksinis sklandytojo 
ženklas (trys žuvėdros mėlyname 
fone su “ auksiniu" apvadu) ir 
pažymėjimas. Šis sklandytojo 
įvertinimas prilygsta buvusios 
sovietų sąjungos sporto meistro 
vardui. Dabar R. Navickas priklauso 
Šiaulių aeroklubui.

Paruošė Vida SIMONAITIENĖ

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

Galima tvirtinti, jog visa, kas gyva / , 
Žemėje, turi vieningą pagrindą - tai į Ė  
amino rūgščių rinkinys. Tačiau jdomu, * 
ar egzistuoja dar kokie nors mums 
nežinomi amino rūgščių rinkiniai? Kuo 
galėtų skirtis šios rūšys nuo mums 
žinomų gyvybės formų?

Iki pastarojo laikmečio atsakymų 
j šiuos klausimus nebuvo, nors ir 
žinoma, jog esamą pavyzdžiui, grybų, 
turinčių savyje vieną dvi amino rūgštis.
Kaip tik tai lemia, jog šie grybai labai 
nuodingi. Buvo taip pat žinomos 
bakterijos, kurios gali ne tik gyventi,

medžiagos, dažniausiai siera. Ten 
buvo aptiktos ir labiau išsivysčiusios 
gyvybės form os: m oliuska i,

bet ir daugintis benzine. Jų amino 
rūgščių rinkinyje taip pat buvo trys 
keturios nestandartinės molekulės.

Visiškai neseniai 2600 metrų 
gelmėje, povandeniniame vulkane, 
esančiame Ramiojo vandenyno 
rytinio kalnagūbrio Kalifornijos pusėje, 
buvo aptiktos bakterijos, galinčios 
gyventi esant temperatūrai didesnei 
kaip 250 laipsnių Celsijaus ir 265 
atm osferų s lėg iu i. S um ažinus 
temparatūrą iki 80 laipsnių, jos žūsta 
J jų susėtį, kaip ir visų paprastų 
bakterijų, įeina baltymai, nukleininės 
rūgštys, lipidai. Tačiau daugiau kaip 
25 procentai šių bakterijų amino 
rūgščių turi struktūrą, kuri nesutampa 
su amino rūgščiiįstruktūra, būdinga 
visai kitai gyvybei Žemėje. Šių bakterijų 
m itybos šaltinis - m ineralinės

pogonoforos. Jos iš pagrindų skiriasi 
nuo visų kitų, gyvenančių mūsų 
planetoje.

Gal būt tai kitų gyvybės atsiradimo 
šakų likučiai Žemėje, kurie, atsižvelgiant 
į specifines išorės sąlygas, liko 
užkonservuoti ir neevoliucionavo? O 
gal tai nežemiškos kilmės aukštai 
išsivysčiusių gyvybės formų palydovai, 
atsidūrę Žemėje, čia apsilankius kitų 
pasaulių civilizacijų atstovams, 
besivysiantys pagal kitą amino rūgščių 
rinkinį iš šimto penkiasdešimties 
žinomųjų ir sugebėję išlikti tik tose 
Žemės vietose, kur sąlygos sutampa 
su gimtojo pasaulio sąlygomis? 
Atsakymų j šiuos klausimus mokslas 
kol kas neturi. Niekas neįrodytą tačiau 
ir nepaneigta.

Nukelta [ 4 p.
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V. BARTKUS
Ilgai kalbėjausi su mokytoja Monika 

Lipnevičiene ir abejoju, ar sugebėsiu 
tai, ką išgirdau, papasakoti kitam.

Keturiasdešimtųjų vasara. Tada ji, 
Monika Dragūnaitė, atsisveikino su 
Tauragės m okyto jų seminarija. 
Dokumente, patvirtinančiame, kad jai 
suteikta m okyto jos specialybė,

užfiksuota birželio 17-ji.
Anot mano pašnekovės, atėjusios 

baisios dienos. Radijas, laikraščiai 
skelbė nelauktas, vis liūdnesnes 
žinias. Kas galėjo būti ramus? Pre
zidentas pasitraukęs iš Lietuvos, 
kariuomenės vadas pasitiko rusų 
dalinius, sudaryta Liaudies vyriausy
bė. Jai, seminarijos auklėtinei, buvo 
aišku, kad prasidėjo okupacija. Lie
tuvos keliais, palikdami dulkių stulpus, 
rieda svetimi tankai, padangėje - rau
donomis penkiakampėmis paženklinti 
lėktuvai. Vyriausybė suformuota iš 
Maskvos atvykusių komisarų.

Jų, seminaristų, išleistuvių vakaras 
buvo kuklus. Išsiskirstė anksti.

Žinios vis šiurpesnės: Seimo 
rinkimų išvakarėse pasipylė areštai, 
palietę šimtus šeimų; rinkimų parodija: 
paskubomis sušauktas Liaudies 
seimo posėdis; spektaklis Kremliaus 
rūmuose.

Spektaklis vyko ir Kauno sporto 
halėje, kur buvo sukviesti Lietuvos 
mokytojai, kur dalyvavo ir ji, busimoji 
mokytoja.

Partijos, valdžios šulo sveikinimai, 
kalbos... Neįprasta tai buvo - 
sm erk iam a L ie tuvos
nepriklausomybė, niekinama tai, kas

ŠVENTES ATGARSIAI
Albertas GRIGANAVIČIUS

Išaušo Vasario šešioliktosios rytas. 
Šventinę nuotaiką nuskaidrino ne 
pavasarėjantis dangus, ne iškeltų 
trispalvių šlamesys, o būriai žmonių, 
einančių j Šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
ir vienas kitas moksleivių būrelis, 
besispiečiantis apie savo mokytoją. 
Tiek daug žmonių buvo gal tik 
pirmąkart laisvai švenčiant šią įžymią 
šventę. O labiausiai sujaudino seno 
draugo Jono, su kuriuo kartu karo 
negandų nublokšti 1945 metais 
mokėmės Radviliškio gimnazijos 
antrojoje klasėje, o paskui retkarčiais 
susitikę pasiguosdavom e niūria 
dabartimi ir šviesesnėmis viltimis. Tik

tada, kai virš miesto suplėvesavus 
Trispalvei, jis priėjo manęs pasveikinti, 
ir jo akyse sužibėjo ašarą ir virpančiu 
iš susijaudinimo balsu pratarė: - Tikrai, 
savo amžely jau nebesitikėjau tokio 
džiaugsmo sulaukti, - supratau, koks 
iš tikrųjų buvo kupinas vilties ir laukimo 
jo  gyvenimas. Ir ne tik jo  - visų tąsyk 
susirinkusių aikštėje ir prie Savanorių 
kapų. Ir dar - tautos žuvusiųjų ir gyvųjų 
akivaizdoje iškilminga šaulių priesaika 
ją ginti iki gyvos galvos. Prie vėliavos 
klaupiasi vos pražydęs jaunuolis ir 
jau pražilęs šaulys.

- Tarnauju Tėvynei Lietuvai! - 
Šventa priesaika!

Tegu tie žodžiai lydi mus 
kiekviename darbe ir poelgyje.

pasiekta per 20 metų, šlovinamas 
didysis Rytų kaimynas, išvadavęs 
Lietuvą iš vergovės...

Prisimenu, kaip ji, Monika Lipnevi- 
čienė, apie mokytojų suvažiavimą 
kalbėjo 1990 m. gegužės 17 dieną 
Verkių rūmuose susirinkusiems to 
suvažiavimo dalyviams.

...Mokytoją seną ir jauną kankino 
nerimas, netikrumas. Kas bus? Ko 
dar sulauksime rytoj? Nejaugi ir 
gyvensim e okupuoti, negi 
privalėsime vykdyti svetimųjų valią? 
Ir štai salėje pasigirsta Vinco Kudirkos 
giesmė. Iš pradžiųtyliai, o paskui vis 
garsiau ir garsiau... Gieda visi. 
Dauge lio  akyse - ašaros... 
Prezidiumas, nelaukęs tokios 
staigmenos, sėdi lyg ant adatų, 
pasimeta. Stojasi, sėdasi, vėl atsistoja. 
Tik Vincas Krėvė stovi ramiai. Kažkas 
bando užtraukti dūmą.

Lyg šventa priesaika Lietuvai 
nuvilnijo paskutinieji himno žodžiai: 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!
Grįžusi iš Kauno, mokytoja dažnai 

paimdavo knygą, užrašus, pamokų 
konspektus, Bandydavo įsivaizduoti 
esanti klasėje, pradedanti pirmąją 
pamoką. Bet ką pasakys savo 
mokiniams, kaip reikės kalbėti? Ar 
taip, kaip mokė seminarijoje, kaip 
kalbėjo mokytojai, kurių pamokos 
tiek kartų stebėtos, aptartos? Suprato, 
kad reikės vykdyti halėje girdėtus 
nurodymus.

Paskyrė ją į šešių skyrių pradžios 
mokyklą Šiauliuose. Tai buvo ketvirtoji 
pradžios m okykla , dabar S. 
Šalkauskio vidurinė.

"Maloniai mane sutiko mokyklos 
vedėjas Klemas Juodka: Patikėjo 
mokyti pačius vyriausius, šeštokus. 
Spalio 9 dieną palydėjo į klasę. Ir 
dabar girdžiu tylų mokinių šnabždesį: 
“Studentė". Buvau jauna, nedidelio 
ūgio, nepanaši j kitus mokytojus. 
Kolegos buvo pagyvenę arba 
vidutinio amžiaus. Gal kai kurie ir su 
nepasitikėjimu žiūrėjo j mane, 
nesuprasdami, kaip aš čia patekau",
- prisimena mokytoja.

Ėjo laikas. Kasdien - vis nauji

re ika lavim ai, nurodym ai, net 
draudimai - visų ir nesupaisysi. 
Įsitikino, kad visko, ko mokėsi 
seminarijoje, nepritaikys, iš kailio 
neišsiners.

Su kuo pasitarti, kam patikėti savo 
rūpesčius? Mokytoja prisim inė 
seminarijos direktorių J. Macelį, 
dėsčiusį gimtąją kalbą, psichologiją, 
ir parašė jam laišką, klausdama 
patarimų. Dabar gailisi, kad negalėjo 
išsaugo ti jo  la iškų. Daugelis 
direktoriaus patarimų praverstų ir 
šiandien pradedančiajam mokytojui.

Reikėjo užpildyti anketą. Atsisėdo, 
užpildė, jau norėjo atiduoti. Tik 
žvilgtelėjo j primargintą lapą kolegė 
Valerija Valsiūnienė.

"Vaikeli, negalima to nei sakyti, 
nei rašyti... - perspėjo ji. - Jeigu parašysi 
tiesą, gali skaudžiai nukentėti".

Keistas, nesuprantamas toks 
patarimas. Buvo neaišku, kodėl reikia 
meluoti. Prisiminė namus, seminariją 
Juk niekas nekalbėjo netiesos, 
nemelavo, neapgaudinėjo. O čia reikia 
elgtis kitaip?

Bet, paėmusi kitą lapą atsakydama 
j anketos klausimus, tiesos neberašė.

Daug ką nutylėjo ir vėliau, jau 
pokaryje, p ras idė jus antra ja i 
okupacijai.

Šiandien mokytoja nesigaili paklau
siusi kolegės patarimo, - juk išvengė 
tiek nemalonumų, ašarų, skausmo.

Ilgiausiai dirbo Šiauliuose (iš 
pradžių 2-ojoje, o paskui 5-ojoje 

vidurinėje mokykloje).
Ar buvo lengva? Nebuvo. 

Bendraudama su mokinių tėvais, labai 
greitai įsitikino, kad didžiosios 
vertybės, iš senolių paveldėtos 
tradicijos be atodairos smerkiamos, 
niekinamos, pamirštamos, o jų vietoje 
peršam os, brukte  brukam os 
svetimos. Net mokslus baigę žmonės 
atsiduria lyg kryžkelėje, nežino, kaip 
elgtis, kaip atsakyti Į kasdien 
iškylančius klausimus.

Klasėje j ją  savo mokytoją kasdien 
žvelgdavo dešimtys jaunų pradinės 
klasės mokinių, laukiančių švelnumo, 
jautrumo, gerumo... To, ko kartais 
trūkdavo namuose.

"P a lin kus i p rie  vadovė lių , 
metodinių leidinių, planų, visada 
sakydavau sau: mokysiu ne vien 
skaityti, rašyti, skaičiuoti. Turiu matyti 
vaikus’’... - girdėjau ramiai pasakojant.

Jau seminarijoje kiekvienas suvok
davo, kad pažinimo, mokymo kelyje

primiausia būtinas perimamumas, 
nuoseklumas, kad reikia eiti nuo artimo 
prie tolimo, nuo paprasto prie 
sudėtingo, nuo pažįstamo prie 
nepažįstamo reiškinio.

Programose, nurodymuose būda
vo daug bendrų frazių, reikalavimų 
agituoti, mobilizuoti, auklėti, aukštinti 

tai, kas neverta. Net skaitinių knygelių 
straipsneliuose nebuvo amžinųjų 
vertybių - gerumo, švelnumo, pasiau
kojimo, pagarbos šeimai, praeičiai. 
Tuo tarpu spaliukai, pionieriai žavėjosi 
Pavliku Morozovu... Mokinai, dar netu
rėdami skaitymo įgūdžių, jau privalėjo 
skaityti apie Maskvą, Uljanovską, 
Gorkas, Smolnj, Leniną... Aišku, 
reikėdavo skaityti, nes to reikalavo 
programa. O tuo pačiu ir šlovinti...

Mokytoja visada pasitikėdavo 
vaikais, jų atvirumu, paprastumu, 
nemokėjimu apsimesti.

Skaitė kartą apie Leniną Tokia ideali 
buvo Uljanovų šeima, tokie švelnūs 
tėvų ir vaikų santykiai! Perskaitė, 
aptarinėjo. O vaikai ėmė abejoti: 
"Nebūna taip... Ir mama subara tėtį, ir 
vy resnys is  bro liukas kum šte li 
jaunesniam į pašonę, ir sesutė 
sugadina broliuko žaislą, ir mažasis 
broliukas ima ožiuotis".

Nukelta Į 4 p.

AUŠROS ALĖJA



Atkelta iš 3 p.
Kitose Saulės sistemos planetose 

egzistuoja sąlygos, galbūt tinkančios 
tokiai gyvybei. Pavyzdžiui, labai aukšta 
temperatūra Veneroje paaiškinama, 
kaip mano daugelis mokslininkų, 
šiltnamio efektu. Veneros atmosfera 
stipriai sulaiko šilumą, neleisdama 
jai sklisti j beorę erdvę. Temperatūra 
Veneros paviršiuje "prašoka” 470 
laipsnių pagal Celsijų, o atmosferos 
slėgis -100 žemės atmosferų. Veneros 
oras sudarytas iš sieros, esančios 
garų pavidale, o debesys, kaip 
manoma, sudaryti iš sieros rūgšties, 
atskiestos vandeniu, lašelių. Kuo šios

są lygos b logesnės egzistuoti 
organizm am s, aptik tiem s
povandeniniuose mūsų planetos 
vulkanuose?

25 procentų skirtumas amino 
rūgščių sudėtyje jgalino gyvybę 
egzistuoti ir daugintis, esant aukštoms 
temperatūroms ir slėgiui. O jei 
pabandytume jsivaizduoti gyvybės 
formas, turinčias 50 ir daugiau procentų 
amino rūgščių sudėties skirtumą? 
Kokiomis savybėmis pasižymėtų tokia 
gyvybė? Kokių fizinių gyvenimo sąlygų 
jai prireiktų?

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

KAS? KUR? KADA?
Dailės galerija (Vilniaus g. 245). 

Laima Kuzmienė. Dizainas. Šiaulių 
pedagoginio instituto magistrantų 
kūrybos paroda.

“Aušros” muziejus, I rūmai
(Aušros ai. 47). Šiaulių pedagoginio 
instituto dailės ir pedagogikos fakulteto 
studenčių rankdarbių paroda.

II rūmai (Vytauto g. 89). “ Pietos Ir 
skaros". Iš muziejaus fondų.

Fotografijos muziejus (Vilniaus 
g. 149). Tarptautinės meninės 
fotografijos federacijos (FIAP) fotografų 
darbų paroda, skirta Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos 25-mečiui.

"Laiptų” galerija (Žemaitės g. 83). 
Algirdas Petrulis. Tapyba.

Kovo mėn. 13 d. 12 val. skelbiamas aukcionas 
naudotiems baldams ir daiktams parduoti. Asmenys, 
norintys dalyvauti aukcione, registruojasi antstolių 
kontoroje prie Šiaulių m. apylinkės teismo (Dvaro 83a, 
kab. 4). Tel. 42-48-18.

Vyr. teismo antstolė 
I . JATAUTIENÉ

“DIRBAU OKUPUOTOJE

Atkelta iš  3 p.
Reikėjo m okyto jo  žodžio. 

Sutikdama su kai kuriomis vaikų 
mintimis, pasakė, kad tėvų ir vaikų 
bendravimas sudėtingas, kad gera 
ir gražu, kai viskas išsiaiškinama 
namuose. Juk daug galima pasakyti 
tik namuose, tik klasėje, bet ne viskas, 
apie ką kalbame namuose, klasėje, 
sakytina kitiems.

jstrigo man mokytojos pastangos 
iš mažens ugdyti pagarbą žmogui. 
Atėjusi j klasę, būtinai pastebės, jeigu 
mokiniai, dėl kažko apsibarę, apsipy- 
kę, nenori vienas j kitą pažiūrėti. Ne
laukdama pamokos pabaigos, pert
raukos, bandydavo gesinti gaisrą. 
Kas iŠ to skaitymo, rašymo, jeigu 
keli mokiniai negirdės, neklausys, o 
paskui nesupras. Juk jie bus užimti 
savais rūpesčiais? Užtekdavo 
mokytojai la iko ir santykiams 
sureguliuoti, ir mokyti, ir išmokyti.

Lengviau lenkti jauną, gležną 
daigelj. Būdavo berniukų, kurie ir 
mergaitę pastums, ir už kasų 
patrauks, ir į klasę, rūbinę nejleis, ir 
mažesnj mokinj jskaudins. Taktiškai, 
jautriai kalbėdavo, patardavo. Ir lašas 
po lašo tos gerumo, švelnumo 
pamokos pasiekdavo tikslą...

Prisiminė Vytuką perkeltą iš kitos 
klasės, nekalbų, šiurkštų, kitus 
skriaudžiantj berniuką. Reikėjo daug 
pastangų, kol paveikė. Berniukas 
ėmė keistis, pavyko su juo surasti

© TAIKINYS

Ketvirtadienis, vasario 23 d.
LTV
17.05 val.
"Prieštarauk!”
Diskusijų ringas. Tėvai ir vaikai. 

Kaip mes stengiamės suprasti vieni 
kitus.

21.40 val.
'‘Judita’’
Tai Lietuvos televizijos spektaklis 

pagal I. Bergmano noveles. O jos - 
apie karą, apie tai, kaip jis sužaloja 
žmones ir jų likimus.

Rež. V. Bačiulis, 1993 m.
Baltijos TV
18.30 val.
"Susitikimai”
Poetas Alius Balbierius.
Penktadienis, vasario 24 d.
LTV
17.05 val.
“Naujasis Berlynas Vakarų 

Europos kontekste”.
Šj kartą vokiečių serialo filmas - 

"Poetų kūrybos vieta” .
Berlynas visada jaudina, žavi, 

provdkuoja ir yra neaprėpiamas. Jis 
teikia medžiagos, nes pats yra istorijos 
arena. Ir visada naudinga čia pabūti...

Taigi poetai Berlyne. Savi ar 
svetimi...

24.00 val.
“Smėlynų šėtonas”
Režisieriaus R. Stanley mistinis 

siaubo filmas. Plentu, kertančiu karščiu 
alsuojančią dykumą keliauja žmogus, 
paliekantis savo kelyje daugybę 
lavonų, sėjantis mirtj ir siaubą. Tai 
žmogaus pavidalo demonas, žudantis 
žmones, atimantis jų sielą ir taip 
didinantis savo galybę. Policininkas 
ir namų šeimininkė stoja j nelygią 
kovą su blogiu...

Vaidina R. Burke, Ch. Field, Z. 
Mokae.

TELE-3
21.30 val.
“Liudininko akimis”
Pamišęs žudikas keršija daktarui, 

kuris savo žiauriais bandymais 
pražudė jo  talentą. Daktaro viloje jis 
surengia tokj vakarėlj, kurio svečiai 
ilgai neužmirš...

JAV. 1992 m.
Baltijos TV
20.00 val.
"Rupūs mirtai...”
Žurnalistas S. Krivickas kalbasi

su Seimo deputate Z  Šličyte, dirbančia 
Valstybės ir teisės komitete. Aišku, 
apie artėjančius savivaldybių rinkimus, 
pikantiškas situacijas Šeime... Taip 
pat - apie savivaldybių rinkimų 
įstatymą.

TELEVIZIJOS

Ketvirtadienis, vasario 23 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30 Viso 

geriausio. 17.05 Sodų Kraitė. 17.30 
Brydė. 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikam s. 18.50 Ž in ios. 19.05 
Vyriausybė nutarė... 19.20 Sunkiosios 
atletikos varžybos. 19.35 Jaunimo 
banga. 20.05 "22". Sporto programa 
futbolo mėgėjams. 20.30 Panorama.
21.05 Europa šou. 21.40 Lietuvos TV 
spektaklis "Judita". 22.15 Konrado 
kavinė. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 
Amerikiečių dok. serialas "Vaiduoklių 
tealras". 7 s. 23.40 Muzikinių videoklipų 
programa.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas. 

8.30 TV serialas “Santa Barbara". 9.30 
Viskas juokui. 10.00 "Alias Gule". 10,30 
Vaidybinis filmas "Galutinė priemonė”. 
12.15 Anglų kalbos pamokėlė. 12.20 
Vaidybinis filmas "Bebaimis Tarza
nas". 13.45 Muzika. 14.30 Teleteks
tas. 14.55 Anglų kalbos pamokėlė.
15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 Didieji 
automobiliai. 16.30 Muzika. 16.55 
Vaidybinis filmas "Mano draugas 
Ivanas Lapšinas". 18.30 Animaciniai 
filmai. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis filmas.
21.00 Žinios. 21.15 Karo žygis 
Europoje. V a idyb in is  film as 
"Nepažįstama asmenybė". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, vasario 24 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Šeimos 

albumas. 9.00 F. "Lėlių slėnis". 13-14 
s. 17.05 Vokiečių serialas "Naujasis 
Berlynas Vakarų Europos kontekste” . 
17.35 Int. videožurnalas "Šveicarų 
pasaulis". 17.50 Dok. f. "Ošia ąžuolas".
18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Žinios. 19.00 TV filmas "Permainų 
vėjai". 20.00 Stilius. 20.30 Panorama.
21.05 F. "Lėlių slėnis". 13-14 s. 21.50 
Laisvės alėja. 22.15 TV žaidimas 
"Sėkmes keliai". 23.10 Vakaro žinios. 
23.25 Muzikinių videoklipų programa.
24.00 F. "Smėlynų šėtonas” .

PROGRAMA
TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 Meninis filmas. 9.30 
Gineso šou. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas “ Nepažįstama 
asmenybė". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
"Mano draugas Ivanas Lapšinas". 
13.40 Muzika. 14.30 Teletekstas. 
14.55 Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Muzika. 
16.20 Vokiečių kalbos pamokėlė. 
16.35 Langas j gamtą. 16.50 
Vaidybinis filmas "Linksmasis 
sekmadienis". 18.30 Animaciniai 
filmai. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 
19.00Žinios (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 
“ Liudininko akimis". 23.00 Žinios. 
23.15 Muzika. 00.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV

Ketvirtadienis, vasario 23 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda 9.55 Kelionė 
j gamtą. 19.00 "Pirk,parduok, infor
muok". Žnios. 19.30 Spaudos apžva
lga. 19.35 Teatronas. 20.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi pasau
lis". 22.00 Kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Rodo 
"Argos".

Penktadienis, vasario 24 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba” . 9.00 NBA: žvilgsnis iš arčiau. 
10.00TV novelė. "Auksinis medaus 
mėnuo". 19,00 "Pirk, parduok, infor
muok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžval-ga. 19.35 TV forumas. 20.00 
"Rupūs miltai..." 20.30 "Nakties riba". 
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 "Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Kartojama 
“ Pirk,parduok, informuok". Žinios.
22.30 F. 'T ik dėl meilės". 0.10 Dešimt 
geriausiųjų.

LIETUVOJE”
bendrą kalbą. O vieną kartą, kai po 
pamokos savo mokytoją apspito 
vaikai, kalbindam i, s iū lydam i 
skanėstų, apsikabindami, ji pajuto 
ant savo peties ranką didelę, sunkią 
Tai buvo Vytuko ranka.

Nepakartojamos būdavo išvykos 
j parką, prie ežero, sustojimai prie 
skverų, gėlynų. Tik taip buvo galima 
vaikams įteigti, kad skauda ir medžiui, 
ir gėlei, ir žolytei.

Šaltą žiemos rytą sėdėjo 
pam okoje. Sprendė sunkų 
uždavinj. Net nepastebėjo , kaip 
pro langą pažvelgė saulė. "Padėkite, 
mokiniai, parkeriukus ir atsistokite.
Tik pažiūrėkite pro langą. Ką 
pamatysite?" - išgirdo mokytojos 
balsą. Saulė k ilo  aukštyn, 
nušviesdama sniego patalais nuklotus 
stogus, žemę. Čirškėjo žvirbliai, prie 
lesyklėlės spurdėjo zylės. “ Ar 
kiekvienam dailininkui pavyktų tokj 
vaizdą perkelti j drobę?” - paklausė 
mokytoja ir pakvietė prie darbo.

Teko Monikai Lipnevičienei, jau 
patyrusiai pedagogei, lankytis kitoje 
mokykloje, stebėti pamokas. Ir atsitiko 
taip, kad lankė pamokas mokytojos, 
kurios vyras buvo įtakingas 
Pedagoginio instituto darbuotojas. 
Aišku, kad aptardama pamoką 
neparinko žodžių, vien tik širdj 
glostančių. Kilo konfliktas.

Nuėjusi j savo mokyklą (tai buvo 
pirmąją šventųjų Kalėdų dieną), 
išgirdo, kad kviečia VSK. Ten 
priekaištavo, kad ji priešiškai 
nusiteikusi, neteisingai suprantanti 
tikrovę, platinanti paskalas, jog 
mokytojui bloga gyventi,.. Girdėjo ir 
daugiau "kaltinimų". Paneigdama 
drjso pasakyti, kad tai konflikto su 
ana mokytoja, jos vyru rezultatas.

Tačiau gerų žmonių sutiko kur 
kas daugiau. Prisimena Bronių Balčytį, 
su kuriuo bendravo, kompozitorių 
Konradą Kavecką, apsilankiusį 
mokykloje, suradusį paskatinantį žodj.
O kiek parodomųjų pamokų mokyklų 
direktoriams, neakivaizdininkams, 
studentamsl..

"Mokyklai paskyriau daug jėgų, 
sveikatos. Patyriau daug gražių 
akimirkų. Pamiršdamaviską, kiasėje 
neretai matydavau tik vaikus, žurnalą 
lentą. Ir nesigailiu, kad pasukau j 
mokytojų seminariją, nors svajodavau 
apie mediciną, dailę. Gal pasirinkau 
mokytojo specialybę ir todėl, kad 
Kuršėnuose mane mokė labai geras 
pradinių klasių mokytojas, dirbęs su 
keturiomis klasėmis? Aiškindavo 
nuosekliai, suprantamai, pabrėžda
mas svarbiausius dalykus. O klasėje 
- visada tvarka, darbinga nuotaika.
Jo, mūsų mokytojo, darbštumas, 
pasišventimas stebindavo mus, 
mažylius, - vis dar kalba mokytoja. - 
Tik gaila, kad visą laiką dirbau 
okupuo to je  Lietuvoje, nieko 
nepadariau Lietuvai".

Dar prisimena, kad nepradžiugino 
jos darbo įvertinimas, kai buvo suteik
tas Nusipelniusios mokytojos vardas.

Laikas būtų atsisveikinti, bet matau, 
kad dar turi kažką pasakyti.

"Tik dabar galiu drąsiai pasakyti, 
galėčiau ir parašyti tai, ką tada, 
keturiasdešim ta is ia is, buvau 
parašiusi, ko paskui nebeminėjau".

Pasirodo, kad jos tėvas Otto 
Dragūnas, Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas-leitenantas, vadovavo 
septintajam pėstininkų kunigaikščio 
Butigeidžio pulkui, dislokuotam 
Tauragėje. Okupacinė valdžia 1940 
metų spalio mėnesj jj atleido iš pareigų. 
1941 metų sausio 8 dieną tėvas išvyko 
j Vokietiją.

O visą laiką rašydavo, kad kilusi iš 
darbininkų. Jeigu kas būtų pasidomė
jęs, kodėl gyveno Kuršėnuose, 
Šilutėje, Tauragėje, būtų atsakiusi, 
jog tėvas nuolat ieškodavo darbo, kad 
jis dabar jau miręs.

Regiu akyse Macikus, esančius 
netoli Šilutės. Ten stovėjo jos tėvelio 
vadovaujamas batalionas. Tuose 
pačiuose Macik uose po karo buvo 
mirties stovyklą, joje žudydavo 
Lietuvos karininkus.

Dirbdama Eibaruose, savo tėvo 
nuotraukas mokytoja slėpė palėpėje, 
prie kamino... Gaila, kad jos neišliko.

Prisiminiau pasaką paie Eglę, žalčių 
karalienę. Ilgėdamasi namų, ji ryžosi 
juos aplankyti - brūžino klumpes, 
verpė, rėtyje išslmaišė ragaišj. Eglė 
buvo laimingesnė. Galėjo aplankyti 
kraštą kur vasarą kvatojasi šienpjovio 
daina, palei kelią svyra jovarai ir 
mėlynuoja linai.

O jai, Monikai Lipnevičienei, 
nebuvo lemta net po devynerių metų 
su tėvu pasimatyti.

Augino dvi dukras: Jūratę, Iną. 
Imdama jas ant rankų, keldama iš 
lovelės, ne kartą išvysdavo savo tėvelį, 
tiesiantį j jas rankas.

Ir kas galėtų aprašyti mokytojos 
tėvelio, karininko jauęmus? Neteko 
jam pasidžiaugti anūkėlėmis. O būtų 
papasakojęs, kaip tada prie Širvintų 
buvo pasirengęs žūti, kad dukrelė, jų 
mama, augtų ir užaugtų laisvoje 
Lietuvoje.

Otto Dragūnas akis užmerkė toli 
nuo L ietuvos, de juojančios,
verkiančios, k lupdom os, bet 
nepraradusios vilties.

Suspurdėjo širdis mokytojos 
krūtinėje, kai spalio rytą Gedimino 
bokšte išsiskleidė trispalvis šilkas, 
kai pirmą kartą po penkiasdešimties 
metų ji vėl išvydo Nepriklausomos 
Lietuvos gynėjus.

Tebūnie man leista pasakyti, kad 
Jūs, Mokytoja, gyvendama ir 
dirbdama okupuotoje Lietuvoje, 
atidavėte visą širdj savo mokiniams, 
kurie gyvens ir dirbs laisvoje Tėvynėje.

NUOTRAUKOJE: mokytoja 
Monika Lipnevlčlenė.
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