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LABDARA
UŽGAVĖNIŲ

DIENĄ
Petronėlė MORKŪNAITĖ

Šiaulių miesto Labdaros centre 
kiekvieną antradienį nuo 10 iki 12 val. 
dalijami drabužiai (siunta iš Švedijos). 
Jau nuo 8 val. ryto prie durų ima 
rikiuotis eilutė, kurioje - bedarbiai,

daugiavaikės mamos, invalidai, 
žmonės, grjžę iš įkalinimo vietų. 
Vieniems reikia pavasarinio sezono 
drabužių, kiti ima bet ką. Artėjant 
dalijimo pradžios momentui prasideda 
centro darbuotojos Eglės Sėjūnienės 
kabineto durų ataka. Ir praėjusj 
antradienį nebūtume patekę J šią 
patalpą, jei nebūtų lydėjęs Prūdelio 
nuovados policininkas. Vėliau jam j 
talką atskubėjo dar tiys kolegos, todėl 
labdaringos drabužių dalijimo akcijos 
metu išvengta didesnių incidentų.

- Pasiteisino policijos iškvietimas, 
- atėjusi pasižiūrėti, kaip vyksta 
dalybos, pasakė centro vedėja 
Virginija Ladietienė.
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KALENDORIUS
ŠIANDIEN -  66-JI METŲ DIENA j
SAULĖ

Teka 6.55. Leidžiasi 18.04 
Dienos ilgumas 11.09

MĖNULIS
Jaunatis nuo kovo 1 d. 
Leidžiasi 0.06. Teka 9.03

VARDADIENIS:
Felicrta, Tomas, Galmantė, Rimtautas

J i d rabuž ių  m aišuose 
besirausiančiuosius vos ne vardais 
vadino. Daug bėdžių pažjsta ponia 
Virginija. Toks jos darbas.

- Ar ne per daug, ponia, imate, - 
vienos, be atrankos griebiančios dra
bužius moteriškės pasiteiravo p. Eglė.

- Kokia aš ponia. 
Visko reikia. Tikrai j 
turgų neisiu. "Vardan 
Dievo Tėvo ir sūnaus", 

im a žegnotis 
užkalbintoji, tačiau 
prisikemša drabužių 
tiek, kiek paneša.

"N e tu rim e ko 
valgyti, apie drabužių 
p irk im ą jau
nekalbame", - girdėjau 
ilgoje eilėje. Kiekvieną 
da lijim o  dieną 
Labdaros centro 
darbuotojos aprengia 
vidutiniškai po 100 
žmonių, o kartais ir 
daugiau. Da lybos 
vyksta tol, kol eilė 
ištirpsta, nes laukiantieji 
drabužių siūlo centre 
d i r b a n t i e s i e m s  
"a u ko tis  ir d irb ti 
viršvalandžius", šie 
taip ir daro, nors p. Eglė 
šventa i tik i, kad 
" la b d a ra  Lietuvos 

neišgelbės1’...
Viena senutė šių eilučių autorės 

pasiteiravo, ar ne per trumpa jai 
išsirinktoji suknelė. Teko pabūti 
veidrodžiu. Vytautas V., ką tik grįžęs 
iš kalėjimo, apsirengė nuo galvos iki 
kojų. Bus firminis vyrukas; gal nors 
jam ši labdara padės neišsiskirti 
apranga iš kitų. Daiva P., vieniša 
motiną tądien prisirinko daug vaikiškų 
drabužėlių, o Audronė Š., šešiolikmetė 
našlaitė, pasiruošė pavasariui, nes 
rado jaunatviškų drabužių sau.

Atėjo j Labdaros centrą Užgavėnių 
dieną ir senelis Jonas Ž. Jo  anūkė 
(gim. 1977 m.) augo be mamos, kuri 
kažkada dingo be žinios. Jos tėvas - 
II gr. invalidas. Dabar anūkėlė pati 
turi vaikutį, gim. 1993 m., yra vieniša 
motina, todėl senelis pensininkas, 
pastovėjęs valandėlę eilėje, drabužiais

RYTOJ - 67-JI METŲ DIENA

SAULĖ
Teka 6.53. Leidžiasi 18.06 
Dienos ilgumas 11.13

MĖNULIS
Jaunatis nuo kovo 1 d. 
Leidžiasi 1.07. Teka 9.38

VARDADIENIS:
Beata, Gaudvilė, Vydmina, Laima

Kiek kainuoja kairioji valdžia
1992 m. birželis, 1995 m. sausis
dešiniosios 
Vyriausybės 
vertimo išvakarės

Vidutinis 
mėnesinis uždarbis

5768 tai. (980 Lt) 417 Lt

Vidutinė pensija 2477 tai. (420 Lt) 126 Lt

L ietuvos skola 0 650 mln. dolerių
užsieniui

Užsienio prekybos 
deficitas

0 550 mln. dolerių

nesiskundė. Sugebėdavo gyventi, kai 
net m uilo  trūkdavo. Tuomet 
tarkuodavome bulves ir skalbdavome. 
Du kartus mane iš namų valdžia vijo; 
iš karto po karo ir apie 
penkiasdešimtuosius. Tačiau vis 
grįždavau. Tik vieną kartą 1991 metais, 
pavyko mane iš tėviškės išvilioti. 
Pardaviau ūkį už 3 tūkstančius rublių 
ir padėjau į taupomąją kasą. Maniau, 
bus parama senatvei. O kas šiandien 
iš tų pinigų liko. Apgavo valdžia 
žmones, atėmė jų santaupas. Visą 
gyvenimą dirbau, viską paaukojau, 
kad 125 litus pensijos gaučiau ir pas 
svetimus senatvėje glausčiausi. Bet 
aš dzūkė, todėl kenčiu. Nusipirkau 
sijoną už tris litus - ir gerai. O ką 
jauniems daryti?"

Nukelta | 2 p.

aprūpino ir save, ir anūkę, ir proanūką. 
Turi skonį šis senelis...

Visi eilėje besistumdžiusieji rado 
sau ką nors tinkamo. Labdaros centre 
budėję policininkai tarp klientų 
pastebėjo ieškomų asmenų, žmonių 
be pastovios gyvenamosios vietos, 
tiesiog valkataujančių. Beje, šios 
kategorijos žmonės dažnai bando 
apgauti cen tro  darbuo to jus, 
prisikrauti drabužių ir juos parduoti. 
Tačiau tai padaryti pavyksta labai 
retai, o pastebėjus apgaulę, žmonės 
neprieštaraudami atiduoda atgal 
drabužius, kurie yra netinkamo jiems 
dydžio ar pan.

...Nuo ketverių metų mergaitės 
Linutės iki 84 metų senelio Užgavėnių 
priešpietę žmonės praleido eilėje prie 
Labdaros drabužių siuntos iš Šve
dijos. O tie, kuriems pritrūko kantrybės 
stumdytis eilėje prie nemokamų 
drabužių, galėjo jų labai mažomis 
kainomis įsigyti Labdaros centro 
parduotuvėje. Kadangi parduotuvėje 
buvo daugiau erdvės, pakalbinome 
porą pirkėjų. Viena iš jų -

Kotryna Rudienė, gim. 1914 m.: 
"Dzūkai kantrūs žmonės. Jie niekada

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI!
Prasideda II ketvirčio “Aušros alėjos” prenum erata 

Šiaulių mieste - jmonėje “Tvarka”:

1 mėn. -3  Lt
3 mėn. -9  Lt

Pensininkams 1 mėn. - 2,4 Lt
ir invalidams 3 mėn. - 7,2 Lt
(pateikiant pažymėjimą)

Šiaulių miesto ir rajono paštuose:

1 mėn. - 3,17 Lt
3 mėn. 9,51 Lt

Pensininkams 1 mėn. - 2,5 Lt
ir invalidams 3 mėn. - 7,5 Lt
(pateikiant pažymėjimą)

GALIMA UŽSIPRENUMERUOTI 
TIK ŠEŠTADIENINIUS 

NUMERIUS. 
KAINA KETVIRČIUI - 3 Lt.
Tai pats pigiausias laikraštis!



KAIP SKRUZDĖS PADĖJO 
LIETUVAI ATKURTI 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
Kazys SAJA
Esam jpratę minėti tą istorinę datą 

kai būna viešai paskelbtas koks nors 
reikšmingas dokumentas. Tačiau ta 
formali procedūra labiau primena 
krikštynas, o ne skausmingą kokj 
nors istorini apsisprendimą.

šią pasaką noriu paskirti 1990 metų 
kovo dešimtajai, o ne vienuoliktai 
dienai, kai buvo paskelbtas ir 
patvirtintas Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo aktas.

Rodos, jau viskas buvo septynis 
kartus atmatuotą apgalvotą surašyti 
visi dokumentai, pasvertas kiekvienas 
žodis, įvertinti visi galimi draugai ir 
nedraugai. Štai Gorbačiovas aiškiai 
pasakė: "Nikuda vy ne ujdiote!" 
Draugas Brazauskas su savo partija 
atkakliai paistė apie suverenitetą TSRS 
sudėtyje, Są jūdžio veikėjas 
akadem ikas V ilkas, kaip tam 
Gedimino sapne, garsiai pranašavo, 
kad mes nuogi pulsim j dilgėles, jeigu 
dabar pasiskelbsim  esą 
nepriklausomi. Akademikas laikė save 
ekonomikos sferų žinovu, dar savo 
išore šiek tiek priminė viduramžių 
griežtą inkvizitorių, todėl jo ištarmė 
“ nuogi j dilgėles" daugeliui atėmė 
žadą.

Ak, tu Viešpatie Dieve! Tai ką mums 
daryti? Apšviesk protą, patark, kaip 
mums rytoj pasielgti... Aplink ilgą stalą 
sėdėjo kelios dešimtys išvargusių 
Sąjūdžio apaštalų, baigėsi diena, o 
Šventoji Dvasia ant jų galvų vis dar 
nebuvo nusileidus. Nemigos ar ligos 
iškamuoto Landsbergio balsas kai 
kam priminė dūdenimą j tuščią 
puodynę:

- Tegul kiekvienas dar kartą išdėsto 
savo nuomonę.

- Kitą savaitę Kremliaus kalviai 
nukals mums "išėjimo mechanizmą",
- kalbėjo vienas. - O tada bus jau 
šaukštai po pietų.

- Bet jeigu paskubėsim, - sakė 
kitas, - turėsime šaukštus, bet nebus 
ko srėbti.

- Ir iš dilgėlių galima išvirti neblogą 
sriubą. Keletą metų esu srėbęs...

Atsistojo ir vienas literatas, įpratęs 
pasikliauti emocijom, savo troškimus 
painioti su realybe.

- Norėčiau šiek tiek padiskutuoti 
su tuo akademiku, nes mus gąsdina 
ne tik tos dilgėlės, bet ir jo pavardė,- 
atsistojęs pareiškė literatas. - Visi čia 
esantys tikriausiai pažįsta profesorių 
Norbertą Vėlių - baltiškų vėlių ir linksmų 
velnių žinovą... Bet ar jūs žinot, kas 
jam neseniai atsitiko? Jis kartą prigulė 
po mūsų lietuvišku Gyvenimo medžiu, 
kuriame šitiek metų sukosi lizdą čia 
vienas, čia kitas svetimas erelis 
maitvanagis, irtas medis griuvo, viena 
šaka atmušdamas Norbertui strėnas. 
Jis net nebegalėjo dorai pastovėti 
ant kojų. Su ramentais leidosi ieškoti 
daktaro. Vienas jam kūju žadėjo 
atitaisyti kažkokj iškreiptą sąnarj, kitas 
s iū lėsi p jautuvu dešinę koją 
patrumpinti arba kairę pailginti... Tada 
jo ištikimoji gyvenimo draugė Ramunė 
ėmė sakyti jam:

- Norbertai, tu verčiau pasirausk 
po mūsų tautosaką Gal rasi užrašytą 
kokj senovinj būdą - kaip anksčiau 
mūsų protėviai gydėsi, kai užvirsdavo 
koks medis ar priešų raitelis su visu 
žirgu.

Ir Norbertas rado, aptiko vieną 
patarimą: "Tokiam nebepaeinančiam 
lozoriui geriausias vaistas - nuogam 
j dilgėles. O pavasarį, kol dilgėlės 
dar nesužėlusios, dar geriau - plikam 
j skruzdėlyną".

Norberto žmona prie vienos 
dzūkiškos pušies surado knibždantj 
skruzdėlyną, didžiulį nelyginant 
milžinkapj, atvedė ten savo vyrą, o 
tas atsiduso ir sako:

-Te, palaikyk mano akinius...
- Kodėl akinius? Juk tau, Norbertai, 

teks tik nusimauti kelnes ir ant jo 
atsisėsti. O galvos galėsi ir nekišti.

- Žinau, bet per tuos akinius jos 
man atrodo tokios baisios... Žiobtai 
didesni už pilvą.

Ramunė paėmė akinius, paėmė 
ramentus ir žado netekusi - lygiai 
taip, kaip mes dabar - dar stumtelėjo 
Norbertą. Profesorius jgriuvo j tą 
knibždėlyną kaip liūdnas karalius j 
labai rizikingą savo sostą, ir... Mielieji 
kolegos, labai apgailestauju, kad mes, 
čia esantys, nematėme, kaip jis ilgai 
negaišdamas staiga pašoko ir kaip 
mikliai ėmė krapštyti nuo savęs tas 
didžiagalves skruzdėles. Koks nors 
svečias iš Indijos būtų pamanęs, kad 
jis regi šešiarankio Šyvos ritualinj 
šokį.

Jeigu netikite, paskambinkite 
profesoriui, kuris ne tik viską patvirtins, 
bet savo kolegai Eduardui Vilkui 
atsargiai perleis jam nebereikalingus 
ramentus.

Šita kalba, o tikriau sakant, tos 
guvios, pavasarj atgimusios skruzdės 
galiausiai ir nulėmė Sąjūdžio veikėjų 
apsisprendimą. Septynis kartus 
rašytą, perrašytą, akimis ir širdimis 
nuglostytą Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimo aktą beliko tik 
viešai paskelbti ir, visai tautai liudijant, 
už jj pakelti rankas. Kitą dieną, Kovo 
11 -sios vakare, tai ir buvo padaryta.

Taip, aš pats matau, kad ši istorija 
panaši j pasaką Tačiau, dievaži, tikrai 
taip buvo. Aš pats tada tą kalbą 
pasakiau, tik nesu tikras, ar ją visi 
išgirdo. Kiekvienas pirmiausiai norėjo 
išgirsti, ką sako jo širdis, ką liepia 
daryti jo sąžinė. Tačiau tos dienos 
vis tiek primena pasaką. Ir aš ten 
buvau, alų midų gėriau, dilgėlėm 
užkandau...

LABDARA UŽGAVĖNIŲ DIENĄ

ITUOSE
HRAŠTUOSE

PARLAMENTO 
RINKIMAI 
ESTIJOJE

ESTIJA. Prezidentas L. Meris 
išreiškė jsitikinimą, kad respublika ir 
toliau eis reformų keliu nepriklausomai 
nuo sekmadienj vykusių parlamento 
rinkimų rezultatų. Taip L  Meris kalbėjo 
atėjęs balsuoti j vieną Talino rinkiminių 
apygardų. Aš esu tikras, jog Estija 
dar kartą jrodys pasauliui, kad ji tvirtai 
nori įsijungti j Europos šalių šeimą, 
sakė L. Meris. Jis mano, kad po 
sekmadienio rinkimų nejvyks jokių 
pokyčių Estijos ūkio ar užsienio 
politikoje. Estijos prezidentas sakė, 
jog Rusija šiuo metu yra apimta dideles 
krizės. Rusijos federacijoje reiškiasi 
partijos, kurios tvirtai siekia Tarybų 
Sąjungos atkūrimo, sakė L. Meris.

RUSIJA 
DERYBŲ 
NENORI

ČEČĖNIJA. Rusijos artilerija 
sekmadienį smarkiai apšaudė 
šem aškių kaimą, kurj vis dar 
kontroliuoja čečėnų daliniai. Rusijos 
kariuomenės vadovybė ragino 
čečėnus atsitraukti, tačiau šie 
nepakluso. Prancūzijos žinių 
agentūros korespondentas pranešė, 
jog penktadienj virš Šemaškių skraidė 
rusų sraigtasparniai, iš kurių buvo 
išmesti lapeliai, raginantys sudėti 
ginklus. Civiliams kaimo gyventojams 
buvo siūloma priversti čečėnų 
kovotojus pasitraukti, kad būtų 
išvengta bombardavimo. Kaimyninės

Ingušijos viceprezidentas Agapovas 
sekmadienj sakė Maskvos radijui, 
jog Čečėnijos taikos derybos buvo 
atidėtos dėl kažkokių komplikacijų. 
Lygiagrečiai turėjo vykti ir abiejų 
kariuomenių vadų pokalbiai. Rusijos 
kariuomenės Čečėnijoje vadas 
generolas Kulikovas neleido čečėnų 
karininkų delegacijai vykti j Ingušiją.

SERBIJA 
RAGINAMA 

PADĖTI 
IŠVENGTI 

NAUJO KARO
VOKIETIJA. Užsienio reikalų 

ministras K  Kinkelis paragino Serbijos 
prezidentą Miloševičių pripažinti 
Kroatiją Bosniją ir Hercegoviną. 
Sekmadienj paskelbtame K  Kinkelio 
pareiškime Miloševičius taip pat 
raginamas dalyvauti Balkanų šalių 
vadovų pasitarime, kuris, kaip teigia 
K. Kinkelis, gali padėti išvengti naujo 
karo buvusioje Jugoslavijoje. Ministras 
sakė, kad Miloševičius yra atsakingas 
už taikos pastangų buvusioje 
Jugoslavijoje sėkmę, įspėdamas, jog 
dabar vėl kilo naujo karo pavojus

TURKAI ŽUDO 
KURDUS

TURKIJA. Turkijos kariuomenė 
sekmadienj nukovė 16 kurdų sukilėlių 
viename kaime Turkijos pietryčiuose. 
Vyriausybės atstovas pranešė, kad 
sukilėliai buvo nužudyti, kai turkų kariai 
puolė kurdų užimtą Chamzalio kaimą

NUOMONĖ. Lietuvos vyskupų 
konferencija paskelbė kreipimąsi j 
visuomenę. Bažnyčios hierarchai 
pabrėžė visų piliečių pareigą prisidėti 
kuriant geresnę visuomenę. 
Konferencija mano, kad nuo tų 
žmonių, kurie dirbs savivaldybėse, 
priklausys, ar galima atnaujinti 
Lietuvos visuomenės gyvenimą pagal 
tiesos ir teisingumo principus.

Vyskupai ragina piliečius jausti 
atsakomybę už savo bei kitų žmonių 
ateitį ir aktyviau dalyvauti rinkimuose.

NEATĖJO. Lietuvos Respublikos 
premjeras Adolfas Šleževičius kvietė 
j susitikimą opozicines partijas, su 
kuriomis norėjo pasitarti dėl užsienio 
politikos. Nė viena iš septynių 
opozicijos partijų (išskyrus lenkų 
sąjungą) j susitikimą su ministru 
pirmininku neatvyko. Tą pačią dieną 
buvo išplatintas 7 partijų pasirašytas 
pareiškimas, kuriame opozicija 
reikalauja raštiškos informacijos apie 
Lietuvos užsienio politiką ir iš anksto, 
o ne po to, kai priimami tarpvalstybiniai 
eprendimai. Be to, opozicinės partijos 
mano, kad užsienio politikos klausimai 
- ne premjero, o Prezidento 
prerogatyva, kad jis ir turėtų rengti 
tokius pasitarimus.

M inėtam e susitik im e p. A. 
Šleževičius norėjo aptarti jau jvykusio

Atkelta Iš 1 p.
Klemas D. (pensininkas. 

Anksčiau dirbo statybos treste 
ekonomistu, skyriaus viršininku):

“Gyvename su žmona Jos pensiją 
skiriame mokesčiams už komunali
nius patarnavimus, mano pensija lieka 
maistui. Apie garderobo atnaujinimą 
seniai nebekalbame. Seimo dauguma 
nesiskaito su pensininkais. Aš buvau 
pas Nerj Germaną. Tuščiai kalbėjau, 
nes jam mūsų vargai yra nesvarbūs, 
antraeiliai. Žmonių indėliai dingo, 
privatizacija - tik pasiplėšimas 
nomenklatūrai. Lubys ir krantinę, ir 
fabriką veltui gavo... O vargšams - 
labdara teliko. Aš j ją nesibraunu, kol 
šioje parduotuvėje padorias kelnes 
už 2-3 litus galiu nusipirkti. Niekada 
negalvojau, kad senatvėje pamatysiu 
tokj žmogaus nuvertinimą, koks dabar 
yra mūsų valstybėje..."

Švediškoji labdara Šiaulių miesto 
Labdaros centre tebedalijama socialiai 
remtiniems asmenims, Gauna jos ir 
bedarbiai bei pensininkai, jei labai 
tos labdaros reikia ir jei turi atitinkamus 
dokumentus. Nors, sako, nepri
klausytų... Dar ne vieną antradienj 
eilę prie drabužių tvarkys miesto 
policininkai, tačiau vilkimės, kad 
nemokamai gauti apdarai bent juos 
gavusiems praskaidrins slogią buitj 
artėjančio pavasario fone.

P. S. Teisi, žinoma, Eglė 
Sėjūnienė, teigdama, kad "labdara 
Lietuvos neišgelbės”, tačiau padėti 
gali gailestingumas, mielaširdystė

bei kilnūs darbai. O tokius atlieka 
žmonės Šiaulių Labdaros centre. 
Juos aš mačiau 1980-1991-ųjų 
Lietuvos Sąjūdžio Socialinių 
klausimų komisijoje: Virginija
Ladletlenė, Jonas Zolubas, Jonas 
Bartkus, Petras Ivoškus, Algirdas 
Ulčlnas... Pirmieji keturi - ponia 
Virginija, du Jonai Ir p. Petras - 
deputatai. Jie visą kadenciją dirbo 
Šiaulių miesto tarybos Socialinių 
reikalų komisijoje, reikia pripažinti, 
pačioje nepopuliariausioje (nei 
pelninga, nei garbinga...) tarp 
miesto tarybos deputatų. Dabar, 
artėjant rinkimams | vietines  ̂
savivaldybes, Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) sąrašo 
pirmajame penketuke -  p. V. 
Ladletlenė Ir p. J. Zolubas. Šie 
žmonės dirbo konkretų darbą, 
kuriant Šiauliuose Europinio 
standarto socialinės apsaugos 
sistemą. ŠI suformuota taip, kad 
pagalba būtų sutelkta nuo 
ankstyvosios kūdikystės beglobiui 
vaikeliui iki varganos senatvės 
sulaukusiam pensininkui. Taigi 
pamąstykime rinkdami naująją 
valdžią, už ką balsuoti: už tuos, 
kurie nuosekliai Ir dorai dirba, ar 
už tuos, kurie tuščiai plepa apie 
stabilizaciją... Tebūnie tokia 
agitacija po to, ką patyriau, Išvydusi, 
kaip Užgavėnių dieną buvo dalijama 
labdara Iš Švedijos Šiaulių 
Labdaroącentre.
Algirdo ŠVOBOS nuotraukos

□ MUSŲ ŠALYJE
vizito j Maskvą rezultatus bei 
pasikalbėti apie LR Konstitucijos 
pataisą, kuri leistų pirkti žemę 
užsieniečiams.

Dėl nejvykusio pasimatymo su 
opozicinėmis partijomis premjeras 
sakosi nesisielojąs, tačiau visa 
atsakom ybė už neapgalvotus 
sprendimus užsienio politikos srityje, 
matyt, gula ant LDDP pirmininko pečių.

RADIKALUMAS. Lietuvos žydų 
bendruomenės pirmininkas S. 
Alperavičius mano, kad radikalūs S. 
Wiesenthalio centro atstovo E. Zuroffo 
pareiškimai apie lietuvius, vykdžiusius 
žydų tautos genocidą, yra paties 
pareiškėjo nuomonė. Labai jau 
tendencinga ieškoti žydšaudžių tik 
Lietuvoje ir daryti tai uoliai ir masiškai...

ĮKALČIAI. Visą Lietuvą sukrėtė 
žinia apie aštuonerių metų mergaitės 
Daivos Filipavičiūtės pagrobimą 
Kaune. Praėjusį savaitgalj vėlai vakare 
dingusios mergaitės mama p. Aldona 
Filipavičienė susijaudinusi 
paskambino Nepriklausomybės Akto 
signatarei Nijolei Oželytei j namus ir 
pasakė, kad praėjus vos ne keliems 
mėnesiams po dukrelės pagrobimo 
ji rado savo vaikelio kelnytes rūsyje, 
kuriame paieškos darbus vykdo ir 
policija su tarnybiniais šunimis, ir kariai.

Dingusiosios mergytės tėvai 
kreipėsi j Prezidentą A. Brazauską, 
prašydami pasidomėti, kodėl taip 
vangiai vyksta tyrimas. Tėvai buvo 
paguosti, kad viskas vyksta kaip ir 
derą tačiau nusikaltimo įkalčius tėvai 
renka patys. Motina A. Filipavičienė 
pasiryžusi žiauraus nusikaltimo tyrimą 
atlikti pati, o p. N. Oželytė ^ei "Lietuvos 
aidas" padės nukentėjusiajai šeimai

kiek galės, kad triumfuotų teisybė.
VIENYBĖ. Šeštadieni Vilniuje |vyko ,1 

Lietuvos Sąjūdžio konferencija. 
Organizacija šiuo metu vienija 12 tūkst. 
žmonių ir tebėra veikli bai gerbiama 
visuomenėje. Konferencijoje kalbėjo 
Sąjūdžio Garbės pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Sąjūdžio tarybos 
pirm in inkas Romas Batūra, 
atsakingasis sekretorius Jurgis Razma 
ir kt.

VIZITAI. Keturių dienų vizitui j 
Londoną išvyko Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas. Čia jis vieši 
Didžiosios Britanijos Vyriausybės 
kvietimu.

KORUPCIJA. "Lietuvos ryto" 
laikraštis išspausdino daug rašinių, 
kom prom ituo janč ių  Lietuvos 
Respublikos Prezidento A  Brazausko f
patarėją valstybės ir teisės klausimais 
R. Andrikj. Prezidentūra, paprastai 
jautriai reaguojanti j publikacijas 
spaudoje, neatsiuntė didžiausiam 
šalies dienraščiui nė žinutės. Matyt, 
"L ie tuvos ry tas" yra teisus, 
atskleisdamas korupcijos faktus V  
Prezidento patarėjo biografijoje.

Po publikacijų "Lietuvos ryte" 
prasidėjo keisti, tačiau nomenklatūrai 
jprasti reiškiniai. Pradėti apklausinėti 
asmenys, suteikę informacijos 
laikraščiui. Vidaus reikalų ministras 
R. Vaitekūnas uždarame komisarų 
susirinkime perspėjo, kad visiems 
policijos pareigūnams, suteikusiems 
operatyvinę informaciją spaudai, bus 
keliamos baudžiamosios bylos ir 
perduodamos tirti prokuratūrai.

Taigi "valio" korupcijai?! 
a?!Tegyvuoja mafija?

I. V.

INFORMUOJA
Kovo 4 dieną apie 3 valandą nakties 

Žemaitės gatves 78 namo kieme A. 
V. iš dujinio pistoleto į veidą sužalojo 
iš matymo pažįstamas jaunuolis. 
Nukentėjusiajam sužalotos abi akys. 
Jis gydomas Šiaulių akių klinikoje.

įtariamasis sulaikytas. Pistoletas 
surastas.

* * *
Kovo 4 dieną apie 13.30 val. Vasario 

16-osios gatvėje esančioje "Dailės" 
parduotuvėje iš šiaulietės A. S. 
rankinės dvi čigonės ištraukė piniginę 
ir pabėgo. Piniginėje buvo 350 Titų, 
30 JAV dolerių, 12 Kanados dolerių, 
sidabrinė grandinėlė su pakabuku ir 
asmens pasas bei pensininko 
pažymėjimas.

* * *
1995.01.29 apie 24 val. Šiaulių 

mieste, Vilniaus gatvėje, prie 
"Pingvino" kavinės, d u v o  užpultas 
apie 40-45 metų vyriškis. Jaunuolis ir 
mergina vyriški mušė ir spardė. Iš 
aukos atimta striukė ir piniginė su 
valiuta. Asmenys, padarę nusikaltimą, 
išaiškinti. Bet iki šiol nežinomas 
nukentėjęs asmuo.

Šiaulių apygardos teismas keturias 
dienas nagrinėjo privataus taksi 
vairuotojo A  Razumo nužudymo tylą. 
1993 m. liepos pradžioje taksi 
vairuotojas buvo nužudytas dviem 
šūviais [galvą. Teisiamasis R Urbonas 
prisipažino padaręs šj nusikaltimą: 
A. Razumą jis nušovė pistoletu, kurj 
pasigamino 1990 metais Šiaulių Stakių 
gamykloje, kur dirbo frezuotoju. 
Teisiamasis taip pat buvo apkaltintas 
gaminęs litus, Latvijos valiutą, vogęs 

lusikalstam 
užsiiminėjo Ir daugiau 
Teislamiųjų suole i 
Beržinskas bei A, Šumskas. R.

automobilius. Nusikalstamąja veikla 
i žmonių, 

sidūrė ir Z. 
- ... Šumskas. R.

Urbonas nuteistas 14 metu kalėti, Ž. 
Beržinskas - 10. A. Šumskas 
pripažintas kaltu ir nuteistas trejiems 
metams laisvės atėmimo. Tačiau
teismo nuosprendžio vykdymas 
atidėtas dvejiems metams.

Paruošė Vida MISIŪNAITĖ

AUSROS ALE)A
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SUŽALOTAS 
SŪNUS

PKRUOJIS. Vasario 26 dieną 
apie 23 val. Pakruojo rajono 
Dvariškių k. išgertuvių metu A. 
Daraška (gim. 1956 m.) kirviu j 
galvą sužalojo sūnų, gim. 1975 m. 
Sūnus paguldytas į ligoninę, 
įtariamasis sulaikytas.

BIZNIS 
VOGTAIS 

GYVULIAIS
AKMENĖ. Kanteikių kaime 

gyvenantis  A leksandras
Tomkevičius (gim. 1962 m.) 1992 
m. iŠ Pap ilės žem ės ūkio 
bendrovės pagrobė arklį, kurj 
vėliau pardavė Barsiukų žemės 
ūkio bendrovei. 1994 m. liepos 
rugpjūčio mėnesiais jis kartu su 
žmona Snieguole Tomkevičiene 
(gim. 1962 m.) vaginėjo iš ganyklų 
karves, pagrobė dar ir vieną arklj. 
Liepto galą priėjo netrukus - sėdo j 
te is iam ų jų  suolą. A pylinkės 
teismas A. Tomkevičlų nuteisė 4

metams laisvės atėmimo, o S. 
Tomkevičienę - laisvės atėmimu, 
nuosprendžio vykdymą atidedant.

c
 — 1
KITI ĮVYKIAI

KULTURA
_LL.

VIENINTELIS 
RAJONE

RADVILIŠKIS. Kauno
arkivyskupijos kunigų taryba, kurios 
narys yra Radviliškio parapijos 
bažnyčios klebonas E. Zeidotas, 
paskatino steigti šeimos centrą. 
Centro tiks la s  - padėti 
jaunavedžiams rimtai ir atsakingai 
pasiruošti šeimai. Medikai, "Carito" 
atstovai suteiks jiems atitinkamų 
žinių, patarimų ir įgūdžių. Toks 
centras prie bažnyčios - šiandien 
vienintelis rajone.

LITERATŪRINĖ 
PREMIJA UŽ 

ROMANĄ
PAKRUOJIS. Š. m. kovo 3 d. 16 

val. Pakruojo kultūros namuose bus 
įteikta 1995 metų Juozo Paukštelio 
literatūrinė premija Algim antui 
Zurbai už romaną "Savūnė".

LABAI 
DŽIAUGTIS 

NESKUBĖKITE
TELŠIAI. Telšiškiai galės 

nebekaupti tuščių vyno butelių. 
Juos pradėjo supirk inėti 
va ls tyb inės  firm os “  A lita ”  
tarpininkas Šiauliuose. Buteliai 
superkami dideliais kiekiais, o 
m okam a po 30 centų  už 
kiekvieną. Supirktuvė - miesto 
pakraštyje, tad ne kiekvienas ir 
ryšis tempti maišus su buteliais.

SUSITIKIMAS 
NEĮVYKO

PAKRUOJIS. Vasario 24-25 
dienom is Pakruojyje lankėsi 
Švedijos Mariestado miesto 
sav iva ldybės atstovas
socia ldem okratas R.
Andersonas. Į susi b' kimą su 
svečiu savivaldybės salėje atėjo 
tik  dvi vy resn io jo  am žiaus 
moterys.

ŠIAULIŲ 
BIURAS

VILNIAUS 263 
5400 ŠIAUUAI

Telef. 42-99-66 
43-27-29 

Fax 43-56-54

saulės spindulius.
3 receptas
Kibirui kalklių imama 2 kg molio ir 

200 g ūkiško muilo, kurį sutarkuojame 
ir ištirpiname.

4 receptas
Jaunų medelių kamienus ir 

skeletines šakas nuo įvairių žievės 
pažeidimų geriausiai apsaugo molio 
ir karvės išmatų mišinys (santykiu 
1:1), j kurį pridedama 2% fangicidų 
(vario oksichlorido, bailetono ir kitų).

Dažnai soduose kaulavaisiai 
(slyvos, vyšnios) suserga lipoplūdžiu 
(sakoplūdžiu), liaudiškai sakant, bėga 
sakai. Geriausia atsiradusius žievėje 
plyšius ištrinti rūgštynių lapais, o 
išdžiūvus užtepti molio-karvės išmatų

AR JAU PASIRUOSETE BALTINTI VAISMEDŽIUS?
Štai ir pavasaris atėjo. Dienomis 

saulė stipriai š ildo vaismedžių 
kamienus, šakas ir šakeles. O naktimis 
oras vėl atvėsta Kartais pašąla. Tokie 
temperatūros svyravimai žalingi 
va ism edžiam s. Tokiu  metu 
susproginėja medelių žievė, atsiveria 
žaizdos, pro kurias patenka infekcija, 
ir vaismedžiai dažnai suserga vėžiu. 
Po atšokusia, supleišėjusia žieve 
dažnai įsiveisia kenkėjai.

Kad viso to  išvengtume, medelių 
kamienus ir storas šakas reikia 
nubaltinti. Tai padaryti būtina 
(geriausia) kovo mėnesio pradžioje. 
Pavėluotas baltinimas būna tik 
dekoratyvus, tačiau apsauginės 
funkcijos jis jau nebeturės.

Prieš battinimą vaismedžius reikia 
paruošti. Kamienai nuvalomi, nes 
suaugusių vaismedžių žievė dažnai

būna suaižėjusi, sup le išė jus i, 
apaugusi samanomis, kerpėmis, po 
kuriomis žiemoja obelinio žiedgraužio 
vabaliukai, obuolinio vaisėdžio vikšrai 
ir kiti kenkėjai. Geriausiai prieš darbą 
aplink kamienus patiesti plėvelę ir 
aštriu šepečiu nugramdyti atplaišas, 
jas surinkti ir sudeginti. O baltinti 
medelius geriausia apvaliu šepečiu.

Pateiksiu keletą receptų, kaip 
paruošti baltinimo skiedinį.

1 receptas
Dešimčiai kilogramų kalkių imama 

100 gramų klijų arba 2 litrai nugriebto 
pieno. į kalkių skiedinį verta įdėti 
mėlynojo akmenėlio (vario sulfato) ir 
truputį ūkiško muilo.

2  receptas
Emulsiniai dažai (skirti sienoms ir 

luboms dažyti) atskiedžiami vandeniu 
1:8 santykiu. Jie balti ir gerai atspindi

mišiniu būtinai pridėjus fungicidų. 
Aprišti medžiaga, skirta maišams. 
Taip paruoštos (išvalytos, užteptos 
ir aprištoj gerai gyja ir įvairios gilesnės 
kamienų bei skeletinių šakų žaizdos.
0  jeigu jau vaismedžiai apsikrėtė 
vėžiu, tai prieš jį geriausia kovoti 
taip: pasitiesti plėvelę po vaismedžiu, 
gerai nugramdyti žaizdą iki sveiko 
kamieno, šiukšles atidžiai surinkti ir 
sudeginti. Grandant vaismedį, 
kamieno "m ėsos" neišpjauti, o tik 
nuvalyti. Nuvalytą žaizdą ištepti 
raudonos emulsijos dažais pridėjus
1 proc. bailetono. Aprišti nebūtina. 
Geriausia tai padaryti balandžio 
mėnesį, o pakartoti verta rudenį.

Alfonsas MALINAUSKAS 
Šiaulių konsultavimo biuro 
vedėjas, agrarinių mokslų 

daktaras

AR REIKALINGI 
KOMBINUOTIEJI AGREGATAI?

Lietuvoje yra sudaryti jvairūs planai 
ir programos žemės ūkiui pertvarkyti. 
Bet nutylima apie pagrindinį ir 
svarbiausią dalyką - gam ybos 
priemones. Juk padargai ir mašinos 
yra pagrindas gamybai. Kaip 
besistengtume organizuoti gamybą, 
be padorių  jo s  priem onių  
nepasieksime geros kokybės ir 
būsime pasmerkti bankrutuoti.

Dabartiniu metu Vakarų šalyse 
žemės ūkis pradedamas aprūpinti 
trečios kartos mašinomis. Tai 
kombinuoti agregatai, kurie vienu 
važiavimu atlieka keletą technologinių 
operacijų, kas leidžia sumažinti 
važiavimų skaičių per lauką, tuo pačiu 
ir degalų sąnaudas apie 5-6 kg/ha,

padidinti derlių maždaug 8-45 proc.
Bemaž visose šalyse, kuriose 

gausiau gaminamos žemės ūkio 
m ašinos, dabar iš le idžiam i ir 
kombinuotieji agregatai arba mašinos.

Lietuvoje daugiausia paplitę 
agregatai, kurie atlieka pagrindinio ir 
papildomo dirvos įdirbimo darbus, 
bei mašinos, kurios vienu metu atlieka 
papildomo dirvos įdirbimo operacijas.

Dažniausia i ta i p rie  plūgų 
kabinamos akėčios arba volai arba ir 
akėčios, ir volai. Pradeda plisti ir 
vadinamieji "germinatoriai” , sudaryti 
iš spyruoklinių noragėlių, volų, 
lygintuvo.

Žemdirbiai dabar prie kultivatorių 
jau kabina akėčias, volus, lygintuvus.

Tik naudodami šiuolaikines žemės 
ūkio mašinas, galimetikėtis sėkmės 
rinkos konkurencijoje.

A. BRUSOKAS 
LŽŪKT Šiaulių biuro 

konsuttantas-lnžlnierlus

Vokiečių poetas ir dramaturgas F. 
Šileris savo eilėraštį "Graikijos dienai" 
užbaigė dvieiliu: “ Kas privalo atgyti 
dainoje, turi žūti tikrovėje". Artai tinka 
ir kadaise užmirštiems arkliavagiams, 
plėšikams ir kitiems smulkiems 
mafijoziams, kuriuos literatūros, teatro, 
kino kūriniais siekiama paversti 
nacionaliniais didvyriais? Nežinia kaip 
kitur, o Lietuvoje tai priimtina. Daug 
sunkiau būna vėliau skirtis su tokiais 
didvyriais. Nes jie kaip rūdys į geležį 
įsiėdę (ar įkalti) žmonių atmintin. Nuo 
to, kad arklius pakeitė "Audi" ir 
"Mersedesai", o vagis - miklūs 
privatizatoriai, UAB savininkai, 
reketininkai ir atsisakę mokėti valstybės 
m okesčius "s v ie to  lyg in to ja i” , 
lietuviškosios mafijos istorinis reitingas 
nesikeičia. Samdomi rašeivos ir

autorius kalba ir apie Tadą Blindą, 
kaip drąsų ponų baudėją ir vargšų 
globėją.

Reikia manyti, ne be "Sukilėlių" 
įtakos 1958 m. Vilniaus akademinia
me teatre buvo pastatyta G. Žemkal
nio pjesė "Blinda - svieto lygintojas". 
Susidomėjimas garsiuoju žemaičių 
plėšiku vėl sustiprėjo, kai 1973 m. 
pasirodė televizijos serialas "Tadas 
Blinda", kurio scenarijų parašė R. 
Šavelis. Filmas susilaukė didelės 
sėkmės; populiarus jis ir šiandien. 
1991 m. buvo išleistas to paties auto
riaus nuotykių romanas "Tadas Blin
da". Literatūros, teatro ir televizijos 
garsinamas T. Blinda sovietiniais 
metais savo ruožtu atgaivino krašto
tyrininkų susidomėjimą T. Blindos 
asmenybe. Reikėjo surasti naujos

'  :------------------------

TADAS BLINDA
'    - - ■ - ■ ЙИШ

teleoperatoriai apdainuoja juos gyvus, 
nelaukdami "žūties tikrovėje".

Tado Blindos, kaip svieto lygintojo, 
legenda blykstelėjo po 1907 m. - pirmą 
kartą suvaidinta G. Landsbergio- 
Žemkalnio drama "Blinda - svieto 
lygintojas". Po poros metų ši pjesė, 
išleista atskira knyga, susilaukė 
didžiulio pasisekimo. Profesionaliai 
parašyta pjesė ne kartą buvo vaidinta 
Lietuvoje ir svetur, išversta į latvių 
kalbą.

Nuo XX a. pirmojo dešimtmečio 
lietuvių svieto lygintojų, ypač T. Blindos, 
mitologizavimas įgijo naują jėgą ir 
kryptį. Plūstelėjo nauja legendų banga 
Jai peno davė G. Žemkalnio drama, 
kurios siužeto epizodus, pagražintus 
ir papildytus pasakotojų fantazija, 
užrašinėjo tautosakos rinkėjai. Šiuo 
atveju vyko procesas, atvirkščias 
poeto Šilerio paminėtajam. Tai, kas 
atgijo dainoje, vėl grįžo į tikrovę. į 
senų žmonių pasakojimus, liaudies 
dainas, kuriose T. Blinda buvo ne 
idealizuojamas, o vertinamas kaip 
paprastas vagišius ir plėšikas, nustota 
kreipti dėmesį kaip j piktą šmeižtą, 
turtingųjų ir kunigų kerštą Tadas Blinda
- narsus ir kilnus kovotojas, svieto 
lygintojas - pradėjo naują, ilgą ir 
sudėtingą gyvenimą, savo šlove 
nušviesdamas ir kitų "razbaininkų” 
vardus. Retas nepriklausomos 
Lietuvos rašytojas, minėdams XIX a. 
įvyk ius  Lietuvoje, susila ikė  
nepam inėjęs T. B lindos, 
Raudonkrūtinio, Lygnugario, Čečaro 
ar kito garsaus žemaičių plėšiko.

1940 m. raudonieji tėvai vėl įpūtė 
kiek blėstantį T. Blindos kulto fakelą. 
Tų metų pabaigoje įkurtas "Valstiečių 
laikraštis” paskelbė ištraukas iš I. V. 
Narbuto romano apie Tadą Blindą. 
Knyga turėjo būti antibuožinė ir 
antireliginė. Pamirštą kad Tadas Blinda 
buvo 40 ha savininkas ir niekada 
nesipyko su kunigais, kas, beje, 
nekliudė jam plėšikauti. Romanas 
nebuvo išleistas.

Eilėraščiai, apsakymai ir gausūs 
a išk ia i po lit iška i tendencing i 
literatūriškai apdoroti prisiminimai bei 
sensacingi amžininkų pasakojimai 
apie T. Blindą, skelbti pokario 
spaudoje, didino šio vyro - liaudies 
didvyrio - šlovę. Gandai, kad tai buvęs 
paprastas arkliavagis, buvo priskiriami 
liaudies priešams ir kunigams, 
šmeižusiems vos ne sovietinės 
valdžios pirmtaką Lietuvoje.

Su nauja jėga T. Blinda atgijo V. 
Mykolaičio-Putino romane "Sukilėliai" 
(1957 m.). Savo herojų lūpomis 
paminėjęs "garsius žemaičių vyrus"
- Girdvainį, Šarkų ir Ruginį, "Sukilėlių"

PARŠAVEDŽIŲ KANIBALIZMAS
Tai jauniklių ėdimas, kramtymasis. 

i Šia liga serga kiaulės, paukščiai. 
! Paršelius dažn iausia i ėda 

pirmaparšės paršavedės. Tokio 
elgesio priežastis yra medžiagų 
apykaitos sutrikimas dėl baltymų, 
mineralinių druskų ir vitaminų stokos 
racione. Turi įtakos paršavedžių 
laikymas tvartuose su netinkamu 
m ikroklim atu, rac iono stoka. 
Kanibalizmas paršavedėms gali 
pasireikšti suėdus mėsiško pašaro, 
žiurkių lavonų, nuovalų. Šiai ligai turi 
reikšmės ir paveldėjimas. Kiaulės

ėda paršelius, kai racione trūksta 
gyvulinės kilmės baltymų, kai kurių 
mineralinių medžiagų, ypač kalcio. 
Norint išvengti šios ligos, paršingas 
ir žindomas kiaules reikia šerti 
pilnaverčiais pašarais ir laikyti gerose 
sąlygose. Reikia kruopščiai stebėti 
apsiparšiavusias kiaules, laiku pašalinti 
nuovalas, duoti jom s pakankamai 
švaraus geriamo vandens. Patalpoje 
reikia naikinti graužikus, kiaules 
dažniau išleisti į diendaržius.

Gitas RADIONOVAS 
Konsultantas gyvulininkystei

patikimos archyvinės mdžiagos, kad 
būtų galima atsakyti į klausimą, kas 
gi pagaliau buvo tas Blinda - svieto 
lygintojas: ar paprastas plėšikas, 
realus žmogus, ar literatūrinis hero
jus.

Prieš ketvirtį amžiaus paslaptin
gais ir akivaizdžiais prieštaravimais 
legendose apie T. Blindą susidomė
jo kraštotyrininkas J. Andriuškevičius, 
Jis rinko prisiminimus ir pasakoji
mus, kartu ieškodamas ir T. Blindos 
palikuonių. Jam pavyko Telšiuose 
surasti K. Dauginį (1907-1979), T. 
Blindos anūką, kuris norėjo išsiaiš
kinti, koks buvo jo senelis Tadeušas. 
Vaikaitis buvo gavęs išrašą iš archy
vuose saugomos knygos, kurioje 
1867 m. įregistruota Tado Blindos ir 
Barboros Viktoravičiūtės santuoka 
Luokės bažnyčioje. Taip žlugo legen
dinė versija apie T. Blindos sutuoktu
ves Biveinės girioje. Suradęs T. Blin
dos bendrapavardžius, gyvenusius 
VFR, XVIII a. pabaigoje pasitrauku
sius iš Lietuvos, K  Dauginis paneigė 
ir gandą apie tariamą T. Blindos nelie
tuvišką kilmę. Legendą tvirtinanti Tadą 
buvus Napoleono kariškio sūnumi, 
išsisklaidė.

Išryškėjo ir Tado Blindos šeimos 
istorija. Jis gimė 1846 m. pabaigoje 
ar 1847 m. Tėvai valdė didelį, apie 40 
ha ūkį Kinčiulių kaime. Tadas turėjo 
brolį, apie kurį sklido įvairiausių kalbų 
ir kurio likimas dar neaiškus. Atrodo, 
kad žmonės buvo teisūs, pasakodami, 
jog motina Taduką labai mylėjusi, 
lepinusi ir "leidusi į valias", nespaus- 
dama prie jokio darbo. Mokyklos 
vaikas nelankė, todėl, galimas daly
kas, anksti išdyko. 1867.01.15 moti
na visą ūkį užrašė Tadui, sau pasilik
dama išimtinę. Po trejeto savaičių 
(1867.02.07) dvidešimtmetis sūnus 
vedė. Viena po kitos gimė dukros. 
Tačiau jaunas tėvas ir šeimininkas 
namų nežiūrėjo, sunkaus darbo dirb
ti nebuvo pratęs. Žemę išnuomoda
vo, o pats ištisomis savaitėmis kažkur 
pradingdavo. Tada žemaičiuose ir 
pasklido gandai apie T. Blindą ir jo 
plėšikų gaują.

T ragišką šio vyro gyvenimo baigtį 
liudija 1972 m. Luokės klebonijos 
palėpėje J. Andriuškevičiaus suras
tas dokumentas Nr. 47 apie tai, kad 
1877 m. balandžio 22-25 d. Luokės 
miestelyje užmuštas 29 metų am
žiaus Tadeušas Blinda iš Luokės 
valsčiaus ir parapijos. Užmuštas 
žmonių šv. Georgijaus Kermošiaus 
dienos išvakarėse, paliko žmoną 
Barborą Viktoravičiūtę, tris dukteris: 
levą Oną ir Marijoną Palaidotas pagal 
procesoriaus nurodymą Nr. 1575 
Luokės kapuose už zomoto (kapinių 
tvoros).

Ta metrika išsklaidė mitą apie 
Iškilmingą T. Blindos laidojimą 
Biveinės girioje, Viekšnelių kapinėse 
ar kitose vietose.

T. Blindos našlė, likusi su trimis 
mažomis dukterimis, neišlaukusi nė 
metų gedulo, 1877.11.12 ištekėjo už 
Pranciškaus Dauginio iš Pyragių 
kaimo. Jie vėliau susilaukė sūnaus 
Juozo.

Yra išlikę daug Tado Blindos mir
ties versijų. Bet bene pati tesingiau- 
sia bus aprašyta neseniai kraštotyri
ninko K. Misiaus su istoriko A. Baliu- 
lio pagalba surastame dokumente. 
__________ Nukerta ( 4 p.________

AUSROS ALEI-A



svogūnus, užpilti grybų nuoviru ir 
virti 10-20 min. Baigus virti, sudėti 
grietinę, pasūdyti ir, prieš valgant, 
užpilti ant morkų kukulių. Grietinę 
galima keisti aliejumi.

TORTAS
“PENSININKAS”

P onioms 
ir

panelėms
MORKŲ 

KUKULIAI SU
GRYBAIS

600 g morkų, viena stiklinė miltų, 
2 kiaušiniai, 1 stiklinė virtų grybų, 
1 svogūnas, 4 šaukštai grietinės, 
stikline grybų nuoviro, pagal skonj 
druskos, aliejaus kepimui.

Morkas išvirti, nulupti ir sumalti 
mėsmale. J morkų masę sudėti 
kiaušinius, miltus, pasūdyti ir, 
suformavus kukulius, išvirti aliejuje.

Svogūną smulkiai supjaustyti ir 
pakepinti riebaluose. Virtus grybus 
sumalti mėsmale, sudėti j keptus

Biskvito gamybai: 150 g sviesto, 
4 valg. šaukštai medaus, 1 stiklinė 
cukraus, prieskonių (vanllino, 
cinamono, gvazdikėlių), gesintos 
sodos.

Perteplmul: 1 I atšaldytos 
saldžios grietinėlės, 2 valg. šaukštai 
cukraus, pagal skonj citrinos 
rūgšties (vietoj rūgšties j masę 
galima (tarkuoti citrinų arba 
apelsinų). Viską gerai išplakti.

Darbo eiga. Sviestą, medų ir cukrų 
suberiame j indą, ir kad masė greičiau 
ištirptų, (statome j dubenj su karštu 
vadneniu; pamažu išsukame. Kai 
masė suvienodėja, kol ji šilta, jmušame 
visus 4 kiaušinius ir kruopščiai 
išsukame. Po to jberiame 3 arbatinius 
šaukšt. gesintos sodos. Miltų j masę 
dėti tiek, kad ji būtų naminės grietinės 
tirštumo. Viską atšaldome. Galima 
šaldytuve laikyti keletą valandų ar 
net parą. Po to iškočiojame pusės 
centimetro storio lakštus, darome iš 
jų norimą formą ir išsikepame juos 
šešis. Juos pertepame pasigaminta 
mase. Tortą puošiame nupjaustytais 
nuo kraštų trupiniais, riešutais.

Ponia NIJOLĖ

TADAS BLINDA - KAS JIS?
Atkelta Iš 3 p.
"1877 m. balandžio 27 d. Kauno 

gubernatoriaus pranešimas Vilniaus 
genera lgubernatoriu i. Šiaulių 
apskrities pirmos nuovados pristavas 
pranešė, kad balandžio 22 d., penktą 
valandą vakaro, per prekymetj Luokės 
miestelyje, netoli Joveiio Lapideso 
karčemos, Luokės valsčiaus valstietis 
Tadas Blinda, gretimų apylinkių 
didžiausias vagis ir arkliavagis, bei 
kiti asmenys, kurie yra nežinomi, 
tarpusavyje susikivirčijo, o paskui 
prasidėjo muštynės, kurias nuraminti 
atvyko vietos tūkstantininkas su 
policijos tarnautojais, viršaitis, du 
Žandarų puskarininkiai. Jie pradėjo 
vaikyti susirinkusiuosius, tačiau 
aikštėje buvę žmonės, išgirdę, kad 
muša T. Blindą tiek vyrai, tiek moterys 
ir vaikai puolė j muštynių vietą ir, 
čiupę kas pakliuvo, daužė T. Blindą 
bei šaukė, jog jj reikia užmušti. 
Pasipildavo akmenys arba smūgiai j 
policininkus arba kitus asmenis, 
bandžiusius ką nors sulaikyti ar 
išvaikyti. Vietos tūkstantininkas 
Aleksiejevas muštynių pradžioje gavo 
j galvą ir be sąmonės nugriuvo ant 
žemės, todėl jj nunešė namo; buvo 
taip pat apkultas ir viršaitis. Buvęs 
mugėje Blagoveščensko (taip nuo 
1865 m. vadino Kolainius) stačiatikių

© TAIKINYS

Antradienis, kovo 7 d.
TELE-3
21.30 val.

“Ginklų
kontrabandin inkas”

Veiksmas vyksta 1926 m. Šilto ir 
šalto matęs avantiūristas dalyvauja 
kinų p ilie tin iam e kare. Kai 
nužudoma jo mylimoji, jis prisiekia 
a tkeršyti ir tampa ginklų 
kontrabandininku...

Rež. N. Castilio. Vaidina K  
Costneris, S. Botsford.

Lietuvos TV 
21.05 val.

“Vieniša moteris”
LTV suteikia galimybę susipažinti 

su žymios lenkų režisierės A. 
Holland filmu, sukurtu 1981 m. 
gruodžio mėn., prieš pat jvedant 
Lenkijoje karinę padėtį. Lenkijos 
žiūrovai filmą išvydo tik 1988 m.

Visi Lenkijoje sukurti A. Holland 
filmai yra realistiški, tikroviškai 
parodantys "socialistinio rojaus" 
kasdienybę. Ne išimtis ir šis filmas, 
pasakojantis paštininkės gyvenimo 
istoriją. Filme vaidina M. Chwalibog,
B. Linda, P. Witczakas.

Trečiadienis, kovo 8 d.
TELE-3
21.30 val.

“ M afijos num ylėtinis”
Sicilietis Spike Fumo svajoja tapti 

vidutinio svorio bokso čempionu, 
tad stengiasi jkalbėti vietinės mafijos 
krikštatėvj Cacetti jj remti. Bet 
Cacetti mano, kad boksas nevertas 
jo dėmesio. Spike pamilsta Cacetti 
dukterj, ir įsimylėjėliams tenka 
sprukti... Rež. P. Morrissey.Vaidina 
S. Mitchell, E. Borgnine, A. DeSalvo 
ir kt.

Lietuvos TV 
22.10 val.

“ Saugum as paskutinėje 
vietoje”

Lietuvos televizija tęsia klasikinių 
kino kūrinių retrospektyvą, skirtą 
artėjančiam kino meno šimtmečiui.

"Saugumas paskutinėje vietoje" 
- ko gero, garsiausia žymaus 
nebyliojo kino komiko Haroldo 
Lloydo komedija. Šiame filme jis 
vaidina jauną vaikiną, atvyskatntj j 
didelj miestą ir čia patiriantį daug 
nejtikétinu nuotykių.

JAV. 1923 m.

TELEVIZIJOS

Trečiadienis, kovo 8 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 

Mokomoji anglų programa 
vaikams. 17.05 Būtovės slėpiniai.
18.00 Žinos. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.15 Sveikata 
kasdien. 19.35 Rinkimams 
artėjant. 20.30 Panorama. 21.05 
Krantas. 22.10 F. "Saugumas 
paskutinėje vietoje1’. 2325 Vakaro 
žinios. 23.40 Lab'as-95. 
Videoklipų konkurso finalas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis

PROGRAMA
Antradienis, kovo 7 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Sveika, 

Prancūzija. 17.05 Pasaulio 
koncertų salėse. 17.50 Int. 
žurnalas "Japonų videotemos".
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Laida lenkų kalba. 19.25 Nėrato 
blogo, kas neišeitų j gerą. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.30 
Panorama. 21.05 F. “Vieniša 
moteris”. 22.45. Sporto programa 
futbolo mėgėjams. 23.05 Vakaro 
žinios.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas “Santa 
Barbara". 10.15 TV serialas 
"Džonas Rosas” . 10.45 
Vaidybinis filmas “Maištininkas".
12.05 Anglų kalbos pamokėlė.
12.10 Vaidybinis filmas 
“ Nuskendusių laivų sala” . 13.40 
Muzika 14.30Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Pasaulio 
sportas. 16.30 Žvelkime atidžiau.
17.00 Vaidybinis filmas 
"Nuskendusių laivų sala". 18.30 
Animacinis filmas. 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 “ Ginklų 
kontrabandininkas”. 23.00 Žinios.
23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga.

filmas. 8.30 TV serialas “Santa 
Barbara". 9.30 Vaidybinis filmas 
“Westgate III” . 10.30 Vaidybinis 
filmas “ Ginklų
kontrabandininkas”. 12.00 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas “Nuskendusių 
laivų sala” . 13.15 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Deutsche Welle.
16.30 |domūs žmonės 17.00 Pati 
žaviausia ir patraukliausia. 18.30 
Animacinis filmas. 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 "Mafijos numylėtinis” .
23.10 Žinios. 23.25 Muzika. 00.00 
Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, kovo 7 d.
7.30 Sovijaus horoskopas.

7.35 “Taip sukasi pasaulis” .
8.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 9.55 LKL apžvalga.
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” .

Trečiadienis, kovo 8 d.
7.30 Sovijaus horoskopas.

7.35 "Taip sukasi pasaulis” .
8.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 9.55 Ekorykštė. 19.00 
"Pirk, parduok, informuok” .
19.10 Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Rinkimams 
artėjant. LDDP atstovai. 20.00 
"Už kampo...” 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos.
21.05 “Taip sukasi pasaulis” .
22.00 Kartojama" Pirk, parduok, 
informuok” . Žinios. 22.30 
Šiaulių krašto MIS-95. III laida. 
22.45 F. "Pelenė” .

cerkvės šventikas Rozovas, eidamas 
ten, kur susirinkusi minia mušė T. 
Blindą, mėgino prabilti j žmonių sąžinę, 
bet ir j jj pradėjo mėtyti akmenimis 
bei purvu. Pagaliau buvo pakviestas 
Luokės klebonas, kuris, atvykęs j 
piktadarystės vietą, taip pat bandė 
jkalbėti minią, ir, pasinaudojęs šiokia 
tokia sumaištimi, paliepė nešti T. Blindą 
j karčemą kas ir buvo padaryta Tačiau 
vos tik jie suspėjo užsklęsti karčemos 
duris ir paguldyti T. Blindą j lovą, 
apspitusi minia pradėjo • mėtyti 
akmenis j langus: buvo girdėti 
šauksmas - jei neatiduosią T. Blindos, 
padegsią karčemą. Tada klebonas 
liepė išgabenti T. Blindą iš karčemos 
pro užpakalines duris ir per daržą 
nunešti į valsčiaus valdybą. Kai jj 
išvedė, vėl puolė žmonių minia ir, 
nepriėjus valsčiaus valdybos, T. Blindą 
pagrobė ir pradėjo akmenimis bei 
kuolais mušti per galvą, Klebonas, 
matydamas, kad ir jo įtikinėjimai 
negelbsti, rado būdą pargabenti T. 
Blindą vežime j arešto namus, 
apsuptus tvorą dėl kurios ten žmonės 
negalėjo pakliūti. J arešto namus 
nuvežtas T. Blinda dar truputį kvėpavo, 
nieko nekalbėjo, o nepraėjus nė 
valandai mirė. Pristavas, apžiūrėjęs 
mirusįjį, galvoje rado kelias žaizdas 
ir kai kur įlaužtą kiaušą. Muštynėse 
dalyvavo ne vietiniai gyventojai, bet 
atvykę j mugę iš kitų Telšių apskrities 
parapijų. Buvo apie 300 žmonių, 
beveik visi jtūžę. Nurodyti septyni 
asmenys, mušę T. Blindą, iš kurių 
penki buvo areštuoti dar neatėjus 
teismo tardytojui; apie kitų dviejų (iš 
Telšių apskrities) suėmimą ir 
išsiuntimą pranešta Telšių apskrities 
ispravnikui. Apie tai turiu garbę pranešti 
Jūsų Prakilnybei. Gubernatorius 
(Bazilevskis)".

Žiauriai susidorojo žemaičių 
žmonės su garsiuoju Luokės 
arkliavagiu. Atsirado manančių, kad 
gubernatorius savo pranešime tyčia 
apjuodino ir apšmeižė žemaičius. 
Tamsi minia visados pikta. Šis 
pranešimas beveik tiksliai sutampa 
su kadaise Luokės apylinkėse 
užrašyta "Blindos smerties daina" 
("Ateitis". 1912 m. Nr. 6-7), griežtai 
smerkiančia plėšiką Dainoje pasakyta 
dar daugiau: caro valdininkai tą 
lemtingą dieną plėšiką gynę nuo 
žmonių todėl, kad Šis “suplėšto pusę 
skardo aniems dovanojo". Todėl ir 
"tuos visus gerus žmones, kurie T. 
Blindą nukorojo, /Šiaulių turme anuos

visus užkavojo".
Tokia buvo nelaimingoji garsaus 

arkliavagio iš Luokės istorija. 
Dabartiniais terminais, joje galime 
įžiūrėti organizuoto nusikalstamumo 
pradmenų. Plėšikų būrys buvo susijęs 
su valdžios vyrais.

Kilnaus ir narsaus, gėrybes 
nuskriaustiesiems ir neturtingiesiems 
dalijančio plėšiko įvaizdžio ilgesys 
nuo seno tvirtai įleidęs šaknis lietuvio 
sąmonėje, šviesios komunistinės 
ateities rentimo dešimtmečiai dar 
tvirčiau jkalė j galvas, kad tokių 
"didvyrių”  Lietuvoje buvo daug ir 
jais reikia žavėtis. Todėl gerai 
pagalvokime ir prisiminkime T. Blindos 
istoriją, kai televizoriaus ekrane 
pamatysime naujus pretendentus j 
svieto lygintojus. Atsisakę mokėti 
mokesčius netikusiai valstybei, UAB 
ir fiktyvių bankelių organizatoriai, 
sukčiai ir mafijoziai dedasi esą Lietuos 
žmonių užtarėjai, šelpėjai ir gelbėtojai. 
Žurnalistų pavadinti naujaisiais svieto 
lygintojais, šių dieno blindomis, jie 
kukliai nudelbia akis.

Ir valdžiai, kuri j tokius "herojus" 
žiūri pro pirštus, ir patiems naujiesiems 
"svieto lygintojams” nereikėtų pamiršti 
to įvykio Luokės turgavietėje.

Dar iki mano tėvų išlikęs 
pasakojimas, kaip T. Blindos mirties 
dieną viena senutė, eidama iš turgaus, 
nešina už savo paskutiniuosius 
pinigus nusipirkta moline puodyne, 
pamačiusi mušamą arkliavagį, priėjo 
prie jo ir tvojo ta puodyne jam j galvą, 
sakydama: "Išsivedei paskutinę karvę, 
nebereikia ir puodynės” .

Ar, praėjus daugiau nei šimtui metų, 
kaimo žmonės, pritrūkę kantrybės,

tuščiom is m olio puodynėm is 
dabartiniams "svieto lygintojams" 
skaldyti, galvas už tai, kad jie taip 
sulygino svietą jog net ne viena kaimo 
senutė buvo priversta ir paskutinę 
karvę išvesti? Ar neatsitiks taip, kaip . i 
toje dainoje, kai nebeliks laiko nei 
maskoliškos rodos atsiklausti, nei 
laiko tėvui Stanislovui dūšioms 
paratavoti, o jų kailio nebepaslėps 
nė stora valstietiška skranda, 
Valstiečių partija pavadinta?

ši medžiaga paruošta remiantis 
Jono Buloto straipsniu 'Tadas Blinda: 
herojus ar vagis?" ("Jaunimo gretos” ,
1994 m. Nr. 6), sunaikinto Akmenaičių 
kaimo žmonių pasakojimais ir 
nūdienos realybe.

Paruošė Petras KUDRICKIS

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

Jolita Udrienė. Grafika.
"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. 140). Tarptautinės meninės 
fotografijos federacijos (FIAP) 
fotografų darbų paroda, skirta Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos 25-mečiui.

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

Nuoširdžiai užjaučiame šeimos narius ir artimuosius, 
mirus Antanui Žilinskui.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Šiaulių skyrius
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