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GYDYTOJAS TURI 
RŪPINTIS TIK  
LIGONIAIS! FINANSINĖS 
PROBLEMOS - 
VYRIAUSYBĖS  
REIKALAS

Kai esame sveiki, tai ir laimingi, o 
kai sunegaluojame, skubam e pas 
gydytoją. Gerai, je igu liga nesunkiai 
išgydoma. Išgeriame vaistų ir vėl 
jaučiamės puikiai. Tačiau kai rimtai 
susergame, tenka pagulėti ligoninėje.
Ne paslaptis, kad dabar mūsų gydymo 
įstaigose dažnai trūksta lėšų. Apie 
padėtj Šiaulių respublikinėje ligoninėje 
kalbuosi su neurochirurgijos skyriaus 
gydytoju V. Martusevičiuml.

Koresp. Kaip verčlatės šiais 
skurdžiais laikais?

V. Martusevlčlus. Labai sunkiai.
Nors m edicina nemokama, bet 
vyriausybė neskiria lėšų ligoniams 
gydyti. Š iu o  m e tu  lig o n in e i 
nesumokėta per du m ilijonus litų.
Vaistus [iš vaistin ių tenka im ti skolon.
Negalime laiku Išmokėti atlyginimų 
gydytojams, nesumokame už elektros 
energiją Ir kitas paslaugas. Dėl to 
kyla daug jva irių nemalonumų.
Pavyzdžiui, Šilum iniai tinklai padavė 
Šiaulių respublikinę ligoninę j teismą.
Priteista keliasdešim t tūkstančių litų 
bauda.

Koresp. Ar esant tokioms 
sąlygoms galite užtikrinti ligoniui 
medicininę pagalbą?

V. Martusevlčlus. Ligoninėje dirba 
paug puikių specialistų, teikiančių 
igoniams kvalifikuotą m edicininę

pagalbą. Deja, ligoniam s patiems 
tenka pirkti medikamentus, švirkštus. 
Gydymas yra nemokamas, lėšų 
gydym ui trūksta. Taupom a ligonių 
sąskaita. V ien neuroch irurg ijos 
skyrius, kuriame yra keliasdešimt vietų, 
per vieną mėnesj sutaupė aštuonis 
tūkstančius litų. Dažnai žmonės 
vaistams išleidžia paskutinius pinigus. 
Pasitaiko, kad neturinčiajam paskolina 
pa la tos kaim ynas. B logai, kad 
gydytojas turi netik ligoniais rūpintis, 
bet ir sukti galvą, kaip ir iš kur gauti 
medikamentų, m edicininės įrangos. 
Štai dabar ieškome panaudotų 
metalinių konstrukcijų, išimtų iš 
žm ogaus kūno. Užsienyje tai jau 
nebenaudojama, bet mes iš vargo 
pritaikome.
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APGAUTIEJI IEŠKO TEISYBES
ŠIAULIŲ MIESTO NUKENTĖJUSIŲJŲ 

iniciatyvinės grupės 
susirinkimo, įvykusio 1994.09.20 Šiaulių mieste, 

NUTARIMAS
1. R e ikalauti iš L ie tuvos 

Respublikos Seimo:
1.1. Nedelsiant grąžinti prokuratūrai 

teisę tirti piliečių skundus.
1.2. Pertvarkyti te isėsaugos 

sistemos įstatymus, kad būtų ginami 
eiliniai Lietuvos piliečiai, o ne 
komersantai - sukčiai ir vagys, kurie 
turi būti patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.

1.3. Nedelsiant priimti pajamų 
deklaravimo įstatymą ir pradėti jį taikyti 
valdžiai, nes idealiausias sąlygas 
neteisėtu būdu turtėti dabar turi 
valdininkai.

2. Reikalauti iš G eneralin io 
prokuroro A. Paulausko patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn Šiaulių 
miesto savivaldybės ekonomikos 
skyriaus, mokesčių inspekcijos, 
ekonom inės po lic ijos  bei kitų 
Instancijų darbuotojus, kaltus dėl 
indėlių pagrobimo.

3. P a re ika lauti iš  L ie tu vos  
Respublikos Vyriausybės kom pen
suoti bent 50% prarastųjų indėlių, 
išreikalaujant lėšas iš komersantų- 
sukčių, pritaikius pajamų deklaravimo 
jstatymą.

4. Tiek UAB, tiek kitokios bendro/ės 
negali turėti teisės imti indėlius, pačios 
neturėdamos garanto, kuris būtų 
tolygus skolintinai sumai. Visos 
bendrovės privalo turėti vienodą turtinę 
atsakomybę.

Jei UAB n e a ts iska ito  su 
indėlininkais (skolintojais) pagal 
pasibaigusias sutartis dviejų mėnesių 
laikotarpyje, jos valdymą, atskleidus 
visas komercines paslaptis, perduoti 
indėlininkų (skolintojų) komitetams.

Jeigu iki š. m. spalio 20 d. nebus 
įvykdyti mūsų reikalavimai, mes, 
susijungę su kitais miestais ir rajonais, 
skelbsime prie Seim o rūmų ir 
Prezidentūros visų nukentėjusiųjų

piketą, nes iš ten išplaukia džiunglių 
r in ko s  įs ta tym a i, neg inan tys  
Respublikos gyventojų.

Būsime priversti kreiptis į  viso 
pasaulio labdaros organizacijas para
mos nukentėjusiems dėl valdžios abe
jingumo. Paduosime į Tarptautinį Ha
gos teismą Lietuvos valdžią (Vyriau
sybę ir Prezidentą) už eilinio žmogaus 
teisių nesaugojimą Kai nukentėjusiųjų 
organizacijos sustiprės, mes kelsime 
nepriklausomaisiais kandidatais į 
Seimo narius žmones iš savo tarpo.

5. Visas masines komercinio- 
ekonom inio pobūdžio informacines 
priemones bausti už neteisėtos veiklos 
reklamavimą.

Prašom e a ts ilie p ti v isu s , 
nukentėjusius nuo panašaus profilio 
firmų. Atsiliepimus siųsti adresu:

K om ite to  būstinė, 
Žem aitės g-vė 42-10 

Šiaulia i. Telef. 32032.

“ŠIAULIŲ TAURAS”: VIEN TIK NEŽINOMYBĖ IR 
NETIKRUMAS

Petras KUDRICKIS
M ėnesio pradžio je Akcinėje 

bendrovėje "Šiaulių tauras" jvyko 
v ie nas  pasku i k itą  ju n g tin is  
profsąjungų ir akcininkų susirinkimai. 
Juose buvo sprendžiamas įmonės 
likimas. Kaip žinią įmonės įsiskolinimo 
valstybei pinigų suma artėja prie 
įmonės įstatinio kapitalo dydžio. 
Išsigelbėjimą iš krizinės situacijos 
įmonės valdyba mato dukterinių 
bendrovių (UAB) steigime. Šiuo metu

jų jau aštuonios. Ateityje numatoma 
dar keturiolika ar net daugiau. Jos 
gali steigtis netgi kaip reabilitacinės 
poliklinikos ar sporto kompleksai.

Tačiau daugelio dabartinių, įsta
tymų žinovų nuomone, dukterinių ben
drovių (UAB) steigimas - tai tik naujas

turto per privatizavimas, pasinaudojant 
įs tatym ų spragomis, nes UAB, 
perimdam os AB "Šiaulių tauras" 
materialines vertybes, nepriim a nei 
vertybinių popierių, nei skolų.
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Nuslopinus partizaninį judėjimą, 
okupantai ėmėsi naikinti partizanų 
atminimą Nei vardo, nei kapo - nieko 
neturėjo likti iš dvidešimties tūkstančių 
Jovusiųjų. Jie buvo pavo jing i ir po 
leme: ne vien laisvės siekiu,
)et ir  ka ip  b a is ių  
' o m u n i z m o  
įusikaltimų 
n e b y l ū s  
iudyt o ja i 
r u r ė d a m i  
absoliučią 
' a i d ž i ą ,
P u d e l i a i ,  
f a t y t  ,
pstinktyviai jautė, kad kada 
hors bus atkasti šiukšlynai, 
pritinti akmenys nuo šulinių 
'tada, kaip Atgimimo laikais 
atsitiko Pandėlio miestelyje, 
>erlaidojant ke tu rio lika  
Partizanų, bus surastas ir 
PSi kurio kaukolė keliose 
tetose gyvam  esant perpjauta 
JJūkleHu: tokiu būdu jis buvo tardytas! 
°dėl reikėjo kuo gre ič iau ištrinti 
tartizanų atminimą, sunaikinti tą 
įureolę, kuri gaubė la isvės kovotojo 
'ardą pasakojimuose bei dainose, ir 
'•etoj jos jkatti į v isuom enės sąmonę 
sadisto ir bandito įvaizdi, 
įrp 5®® m- balandžio men. Lietuvos 
r  C.K biuro nutarim u b uvo  sukurta 
įPeciali redakcija, į kurią jė jo trys 
P a operatyviniai darbuotojai. Jų 
K P  buvo atrinkti Ir paruošti 
LJ? 93 a Pie "b u rž u a z in ių  
Sirta Hali?tU" nusikaltimus. Veikiai j 

arQą įsijungė daugelis centrin io

aparato ir periferinių KGB organų 
darbuotojų. Jiem s talkino LKP CK 
Partijos istorįos institutas. Ši medžiaga 

"tarp ininkaujant patikimiems 
a sm e n im s  iš  lite ra tū rin ių  
d a rb u o to jų  ta rp o , buvo  
perduodama j Lietuvos KP CK 

j arba tiesiai į respublikinių 
laikraščių redakcijas, kur buvo 

l  publikuojam a mūsų patikimų 
asmenų vardu". (1)

PARTIZANŲ
GARBĖ

1959-1960 m. vien respublikiniuose 
laikraščiuose buvo atspausdinti 452 
s tra ip s n ia i ir  doku m e n tin ė s  
apybraižos, organizucrta X  radijo laidų 
(6 iš jų  - užsieniui), 2  kino apybraižos 
ir 5 kino žurnalai (viename iš jų - kun. 
A, Ylius, nufilmuotas miško kirtavietėje, 
čekistų pavaizduotas kaip kapojantis 
kirviu žm onėm s galvas). Pradėtos 
leisti knygos apie "buržuazinius 
nacionalistus" (redakcijos prie LSSR 
MA išleista serija "Faktai kaltina" ir 
kt.)

Propagandinė kampanija prieš 
partizanus nesiliovė visą okupacijos 
laikotarpj, paūmėdama po  kiekvieno

tautinės savimonės pasireiškimo.
Serijas tokių straipsnių spausdino 

ir Šiaulių m. LKP organas "Raudonoji 
vėliava". Visuose šiuose straipsniuose 
mirga stereotipai, kartojasi tos pačios 
pavardės ir charakteristikos: buožės, 
vokiečių talkininkai, nekaltų žmonių 
žudikai. Daugiausia kaltinimų pateikta 
Šiaulių, Joniškio, Pakruojo apskr. 
veikusiam Audros partizanų būriui.

Kiek civilinių asmenų pokaryje žuvo 
nuo partizanų rankos?

1953 m. Lietuvos SSR 
KG B 4- os  va ld yb o s  
v irš in in ka s  Raslanas 
pateikė pažym ą apie 
1944.07.15-1953.10.25 
partizanų sunaikintuosius 
asmenis(2). Per visą šį 
laikotarpį iš viso partizanai 
n u ko vė  12,9 tūkst. 
asmenų. Iš jų 10,3 tūkst. 
yra NKVD kareviai ir stribai, 
2021 asmuo - sovietiniai 

"partaktyvistai" ir 592 - kolūkiečiai.
Ką šis Lietuvoje gerai žinomas budelis 
vadina sovietiniais "partaktyvistais"? 
A. Sniečkaus iniciatyva j kaimus 
siunčiami "liaudies priešų" paieškai 
kom un is tų  p a rtijo s  naria i ir 
komjaunuoliai buvo apginkluojami. 
1946 m. pradžioje tokių ginkluotų 
"aktyvistų'’ buvo 6,4tūkstančio. Per 
1945 m. kartu su stribais jie nužudė 
3668 asmenis. (3) Tad vargu ar šiuos 
ginkluotus sovietinės santvarkos 
kūrėjus galima laikyti nekaltomis 
partizanų aukomis.
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PREZIDENTAS TVIRTAS 
KAIP UOLA - 
KARINIS TRANZITAS BUS!

A. SAULĖNAS
Jau vėlai vakare, po uždaro 

opozicinių partijų susitikimo su 
Lietuvos Prezidentu A. Brazausku, 
telefonu pavyko susisiekti su vienu 
krikščion ių  dem okratų partijos 
atstovu I. Uždaviniu ir išsiaiškinti 
pokalbio detales. Pokalbis pas 
Prezidentą buvo aštrus ir dalykiškas.
P a s iū ly ta  fo rm u o ti
bendranadonalinę politiką suderintą 
su visom is politinėmis jėgomis.
Prezidentas sutiko, kad yra įmanoma 
rengti nuolatinius v isų  opozicin ių 
partijų vadovų susitikim us su juo 
pačiu, premjeru bei valdančiosios 
partijos vadais. Buvo pajudintas 
skaudus KGB archyvų likimas.
A rchyvus ruošiam asi perduo ti 
Archyvų vaidybai, vadovaujamai G.
Ilgūno. Bet aprašym o metu galim i 
suklastojimai. Prezidentas pažadėjo 
pats duoti impulsą, kad konfliktas 
dėl p. Skuodžio ir dėl dviejų archyvus 
a p ra š in ė ja n č ių  g ru p ių  būtų  
išspręstas.

Ilg iausia i d iskus ijos užtruko 
svarstant karinio Rusijos tranzito per 
L ie tu vos  te r ito r iją  k laus im us.
Opozicijos lyderių grupė prim inė A.
Brazauskui, kad jau 1991 m  sutarties 

Rusija 14 straipsnyje buvo 
nustatyti abipusiai palankūs tarifai 
be jokių diskriminacijų. Šiandien ši 
sutartis ignoruojama, o  bloga 
ekonominė padėtis Karaliaučiaus 
krašte traktuojama kaip Lietuvos 
iriešiškum as Rusijai. Tranzito

sutarties projekte išnyko punktas, 
pagal kurį Rusija atsako už savo 
ka rišk ių  ve iksm u s  L ie tu vos  
teritorijoje, tačiau atsirado naujas, 
įteisinantis nekontroliuojamą karinių 
Rusijos lėktuvų skraidymą per 
Lietuvos oro erdvę. Taigi Rusijos 
kariškiai, jei netyčia užsinorės, galės 
pasišlaistyti po Lietuvą.

Buvo pasiūlyta im tis iniciatyvos 
siekiant išvengti Rusijos spaudimo. 
Kelti klausimą, kodė l v isom s 
Višegrado valstybėms leidžiama 
integruotis j Vakarų Europą, o 
Pabaltijui - ne... Visose tarptautinėse 
organizacijose siekti, kad rytinė 
Europos siena būtų ne Lenkijos, o 
Lietuvos siena. Prof. Vytautas 
Landsbergis pažymėjo, kad LDDP 
politikoje ryškėja vienas paveldėtas 
bruožas - satelizmas. Jis pasireiškia 
tiek mąstymu, tiek stiliumi, tiek 
nuolatiniu žvilgčiojimu į Maskvą. 
Tačiau po visų pateiktų argumentų 
Prezidento laikysena nepakito ir, 
atrodo, karinis tranzitas bus įteisintas. 
A. Brazauskas atmetė bet kokius 
sam protavim us apie satelizmą, 
valstybės išdavimą ir pataikavimą 
Rusijos interesams.

Prezidentas dar sykį pabrėžė, 
kad jis  yra realistas, žiūri plačiai ir 
vykdys tik realią politiką, paremtą 
gerais santykiais su kaimynais, 
tarptautinėmis organizacijom is bei 
stabilumu šalies viduje. Taigi 
Prezidentas liko tvirtas kaip uola. .
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Tokiu būdu, pačių enkavedistu 

duomenimis, per visą pokarj partizanai 
nužudė 592 civilius asmenis. Iš šio 
skaičiaus H> karto reikėtų atmesti atsitiktinai 
susidūrimų su kariuomene metu 
nukautuosius (išvarytuosius su pastotėmis 
ar pan.) Kai kurie autoriai tokių netyčinių 
nukovimų priskaičiuoja 1,3% nuo visų 
partizanų nukautų kanškių ir civilių.(4)

Be to, pokaryje netrūko ir Šiaip 
plėšikaujančių bei smurtaujančių banditų, 
dažniausiai iš sovietinės Rusijos atkydusių 
recidyvistų, kurių nusikaltimai irgi galėjo 
būti priskirti partizanams. įvertinus visa 
tai, lieka tie civiliai asmenys, kuriuos 
partizanai sunaikino pagal karo lauko 
teismo nuosprendžius, ir tie, kuriučs 
nužudė patys čekistai, kaltę suversdami 
partizanams ir tuo juos kompromituodami.

Buvusiajame KGB archyve yra 
partizanų nužudytųjų asmenų kartoteka. 
Joje dažniausiai jrasytas anonimiškas 
jrašas: nužudė banditai. Labai retai 
nurodomas partizanu būrio pavadinimas. 
Daugelis šeimų išžudymų paprasčiausiai 
priskirta tose apylinkėse veikusiems 
partizanams, kurių jau nebūdavo gyvųjų 
tarpe. Tokiu būdu MG B galėdavo raportuoki 
viršininkams ištyrusi nusikaltimą ir suradusi 
nusikaltėlius.

Kokius žmones partizanai baudė 
mirtimi?

IŠ išlikusių partizanų archyvų matyti, 
kad laisvės kovotojų veikla (taip pat ir 
kova su šnipais) nuo pat partizaninio 
karo pradžios buvo griežtai 
reglamentuojama. Partizanai veikė kaip 
reguliari Lietuvos kariuomenė karo meto 
sąlygomis, o vyriausioji partizanų 
vadovybė buvo aukščiausias tautos 
politinis organas, š i vadovybė leido 
j8akymus, privalomus civiliams 
gyventojams. Tarp jų buvo Ir jsaVymas, 
draudžiąs imti Iš valdžios ginklą. Už 
nepaklusimą šiems jsakymams buvo 
numatytos bausmės. Aukščiausia - mirties 
bausmė - numatyta už šiuos nusikaltimus: 
a) šnipinėjimą ir žinių teikimą okupacinės 
valdžios organams; b) apiplėšimus, 
jvykdytus pavieniui ar gaujoje; c) žiaurų 
okupacinėe valdžioe priemonių vykdymą, 
esant valdžios pareigūnu; d) įskundimus, 
kai jų pasekmėje nemažiau kaip du

gyventojai buvo jkalinti 
ar ištremti; e) sąmoningą 
tautinės sąmonės naiki
nimą, naudojantis savo 
padėtimi.(5) Kiekvienam 
piliečiui, kaltinamam 
šiais nusikaltimais, buvo 
sudaroma byla, kurioje 
turėjo būti nemažiau kaip 
trijų liudytojų parodymai, 
jrodantys kaltę, taip pat 
apklausos protokolas.
Kovotojai “likvidavę savo 
rajone gyvenantj pilietį, 
nesudarę jam bylos, bus 
traukiami atsako
mybėn". buvo rašoma 
partizanų Baudži
amajame statute. Ypač 
pabrėžiama atsakomybė 
už bausmių paskyrimą 
ir/vykdymą, "kad nepa
sidarytume patys skan
dalų, nusikaltimų ir nesu- 
sikompromttuotume".
Išimtinė teisė spręsti 
bylas ir bausti nusikal
tėlius suteikiama tik 
partizanų teismams.(6)

Ar kankino partizanai 
baudžiamuosius, ar 
šaudė mažamečius 
vaikus? Jau 1944 m. 
pabaigoje LLA sukurtose 
Lietuvos partizanų veiklos ir tvarkos 
taisyklėse rašoma: "Nuteistąjį mirti 
draudžiama mušti, žaloti ar kankinti. Mirtis 
vykdoma sušaudant ar pakariant, bet ne 
užmušant. Viešasis mirtininkas 
baudžiamas vietoje (tik ne šeimos, ypač 
vaikų, akivaizdoje)*. (7) Partizanų 
instrukcijose nurodoma: “Jeigu visi šeimos 
nariai yra dirbę ar bendradarbiauja su 
bolševikais, likviduoti visą šeimą, paliekant 
asmenis, minėtus 10 skyriuje” . Tie 
asmenys - tai "mažamečiai ir senukai, 
kurie negali atnešti žalos mūsų 
organizacijai". Juos žudyti draudžiama, 
dar daugiau, nurodoma, kad likusius be 
globos vaikus reikia “pristatyti kaimynams 
ar giminėms ir jpareigoti juos rūpintis 
mažųjų likimu?(8) Vaikų daliai paliekamas 
ir nekonfiskuotas nužudytųjų turtas .Tad 
pokaryje jvykę šiurpūs šeimų išžudymai 
jokiu būdu negali būti priskirti

Prie Meilalčfų koplyčios Agailių miške 1951 m.

“ ŠIAULIŲ TAURAS” : VIEN TIK 
NEŽINOMYBĖ IR NETIKRUMAS
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Ną o norėdamas sužinoti, kokios 

darbininkų nuotaikos vykstant AB 
"Šiaulių tauras" valdymo reformai, 
kreipiausi | jmonės darbininkų 
profesinės sąjungos pirmininką 
Jurgi Grinkevičių.

- Vien lik nežinomybė Ir 
netikrumas, - pasakė DPS 
pirmininkas.

Suskaldant įmonę, anot J. 
Grinkevičiaus, siekta ir profsąjungą 
suskaldyti. Tačiau DPS įstatuose 
esanti nuostata, kad profsąjungai 
gali priklausyti bet kurios AB 
darbininkas, tam užkerta kelią. Taigi 
dabar kiekviena UAB privalės 
sudarinėti darbo sutadls su AB 
"Šiaulių tauras”  DPS. Darbo 
sutartyse turėtų būti numatyti trys 
pagrindiniai dalykai: kur dirbti, kuo 
dirbti Ir koks atlyginimas.

Nežiūrint to, kad su kiekviena 
UAB yra sudarytos sutartys, jog 
būtų priimti | darbą visi tie, kurie 
dirbo, su |morie kasdien atsisveikina 
dešimtys žmonių. Visų pirma sten
giamasi atsikratyti neparankiais 
darbuotojais. Taikomos ir kitos prie
monės žmonėms pro vartus išdurti

- tai privalomas dirbančiųjų 
sėdėjimas darbe neturint darbo 
jmonės prastovų metu. Susto|us 
gamyklai, AB valdyba Įsipareigojusi 
mokėti daiblnlnkams trijų minimalių 
atlyginimų dydžio pašalpą. Tačiau 
mokamas tik vienas minimalus 
atlyginimas. Neišmokėtosios pašal
pos skirtumas mokamas tik išeina
ntiesiems. Daugelis dirbančiųjų, 
visus penkis mėnesius gavę per 
mėnesjtik56Lt, nebeužsimoka nei 
už butą, nei už kitus komunalinius 
patarnavimus. Todėl daugelis 
bevelija išeiti iš darbo vien dėl to, 
kad, gavę neišmokėtosios pašalpos 
skirtumą, galėtų grąžinti šią skolą.

DPS jmonės reformoje mato 
pavojų r  tame, kad gali netekti akcijų. 
Nes, anot J. Grinkevičiaus, UAB 
savo balanse turėdama nekilno- 
Jamąjj turtą ir nepaveldėjusl skolų, 
galės iš bankų imti paskolas, tokiu 
būdu jgydama apyvartinių lėšų 
gamybai vystyti. Na, o pagrindinė 
bendrovė, kurioje likę vertybiniai 
popieriai, turėdama praskolintą turtą 
bus priversta bankrutuoti, palaido
dama ir šešių tūkstančių akcininkų 
akcijas.

Partizanu Bijūnai.
organizuotiems partizanams.

ir vis dėlto iš kur čekistų patikimi 
‘literatai"-sėmė tuos baisiuosius partizanus 
juodinančius faktus, kuriais t būdavo 
užtvindomi laikraščių puslapiai?

| jau minėtąją partizanų "aukų" 
kartoteką jrašytas Povilas Valutkevičius, 
1944 m. gruodžio mėn. žiauriai 
nukankintas Lazdijų apskr. Ir nors dviejų 
liudininkų raštiškais parodymais liudijama, 
kad šį asmenj išsivedė iš namų rusiškai 
kalbantieji, Raudonosios armijos 
pasieniečių uniforma vilkintys asmenys, 
sūnui nurodoma, kad jo tėvą nužudė 
"buržuaziniai nacionalistai".(9J

Šešiolikmečio Vacio DveiBo iš Pakruojo 
apskr., nukankinto MGB smogikų, motinai 
irgi paaiškinama, kad jos sūnų nužudė 
"banditai". (10)

Šiaulių apskr. Bridų k. gyventojos 
Justinos Jokubaitienės, stribų nušautos 
vaikų akivaizdoje, nužudymu taip pat 
apk artinti partizanai.

Tam pačiam "Audroe" partizanu būriui 
priskiriamas ir šiurpus SLasmenų Breivų 
šeimos išžudymas Šiaulių apskr. 
Meškuičių valsč., apie kurį ketina plačiau 
papasakoti "Aušros alėja

Tai kiek gi lieka tų, kuriuos iš tikrųjų 
nužudė partizanai?

Ar ant jų sąžinės turi gulėti ukmergiškis 
S. Pakalniškis, leipalingietis P. Tankūnas, 
kuriems partizanai jvykdė mirties 
nuosprendį po to, kai enkavedistai tyčia 
pametė suklastotus dokumentus, 
liudijančius, jog šie dori žmonės yra NKVD 
agentai?

Pagaliau ant kieno sąžinės yra ir tie, 
silpnieji, pabūgę grasinimų, tapę šnipais, 
išdavę savo brolius ir partizanų karo lauko 
teisme nuteisti myriop?

O tie tūkstančiai, sušaudyti, nukankinti, 
sušalę Sibire, j  kuria pusę nusvertų 
teisingumo svarstykles?

Kol Lietuvos Temidė tebėra akla, lieka 
tik partizanų atminimas ir jų garbė. 
Nuvalykime nuo jos penkiasdešimties 
metų melo apnašą.
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savivaldybės.
Kviečiame dalyvauti kovų dalyvius, karius, partizanus, savanorius 

šaulius, visuomenines organizacijas.
Organizacinis komitetas

Irena VASINAUSKAITĖ
Šiauliuose prie daugiabučių namų 

atsirado daug įvairiausių 
architektūrinių prielipų - tokių naujų 
elementų, kurie nepuošia namo. 
Kiekvieno komersanto, jkūrusio bute 
parduotuves, fantazija 
beribė, o skonis - 
nenusakomas. Tarkime,
Vytauto gatvėje prie kai 
kūnų daugiabučių namų, 
kur net keli butai 
naudojami ne pagal 
pasklrtj, irengus juose 
parduotuves, yra atskiri 
įėjimai su laipteliais, I

stogeliais virš durų bei originalia 
spalvotų durų forma. Pabandykime 
gerokai sutirštinti spalvas ir įsivaizduoti 
tok) tipišką 60-tles butų namą Iš visnos 
namo pusės pirmojo aukšto butuose 
įsikūrė parduotuvės, kontoros, 
vaistinės ir t.t. ir beveik ties kas antru 
langu kertamos sienoje durys, 
prilipdomi laipteliai. Nuo antrojo namo 
aukšto, kur taip pat ■ laisvė Išmonei, 
kaip kas išmano, jsistiklina savo 
balkonus. Belieka tik užjausti svečią 
kinietį, kuris, apsilankęs tokio 
daugiabučio parduotuvėje Ir 
prisižiūrėjęs j prekes, pagamintas savo 
tėvynėje, gatvėje pažvelgia j patį namo 
lasadą Jo mintys, ko gero, patvirtintų 
mero A  Saldos posakj, kad Šiauliai 
virsta Šanchajumi. Daug širdžiai artimų 
elementų svečias iš Kinijos mūsų 
mieste tikrai rastų...

Parduotuvių įkurtuvės
daugiabučiuose dar tik prasideda, 
todėl miesto architektai galėtų 
pademonstruoti profesinę Išmonę, 
kad nebebūtų darkomi ir taip baisūs 
sovietinės architektūros šedevrai - 
monotoniškieji gyvenamieji namai.

Dėl balkonų Įstiklinimo, matyt, jau 
šaukštai popiet. Tai Šiauliuose 
prasidėjo prieš 8-9 metus, Tuomet 
šis procesas dar buvo lengvai 
kontroliuojamas. Tvaiką padaryti buvo 
galima ir prieš dvejus metus, kai 
pavienių balkonų ir lodžijų įstiklinimas 
peraugo j tikrąjį vajų. Reikėjo valdybos 
skyriams, kuruojantiems šj procesą, 
dirbti, nes tuomet šiauliečiai tebuvo

įstiklinę tik apie 10 proc. balkon. 
Dabar turbūt jau pusė balkon, 
sutvarkyta taip, kaip leido jų savinin«, 
fantazija ir piniginė.

O atgaline data nei nubaus 
savavališkai pasielgusi, nei priversi

AR BUS
ŠIAULIAI
ŠANCHAJUMI?

elgtis pagal tam tikras taisykles, kur 
preliminarini projektą miesto valdybe 
posėdžiui pateikė Nekilnojamojo lui 
eksploatavimo skyriaus vedėjas 
Meiženis. Pateiktį] projektą meti 
griežtai sukritikavo, motyvuodama 
tuo, kad sukurta sudėting 
gyvenamųjų namų lodžijų ir balko: 
įstiklinimo tvarka. Kai proces, 
nekontroliuojamas, o masinė savva 
akivaizdi, neįmanoma žmon 
įsprausti j kokius nors rėmus, šii 
atveju kiekvieno buto savinink 
turinčiam noro ir pinigų įstiklinti sav 
balkoną reikia padėti tai padaryti kk 
galima greičiau bei paprasta 
Tarkime, pagal svarstytąjį projeki 
bendrijoms, namų eksploatavim 
įmonėms, žinyboms siūloma per 
dienų paruošti (už nedideli mokėsi 
balkono jstikiinimo dokumentu 
Architektūros Ir urbanistikos skyrit 
turi tipinių jstikiinimo projektų, tereik 
leisti žmogui pasirinkti, o tą pasirinkt 
- atsišviesti. Ir tam reikia dvie 
savaičių? Per daug trumpesni lail 
gyventojas gali savavališkai jstiklii 
savo balkoną Ir jokių kontrolierii 
savo butą neįsileisti.

Taigi miesto išvaizda ■ valdyte 
pareigūnų rankose. Vien revizijom 
po to, kai jau Jvyko savivale, S 
proceso nebesustabdysi. Tatii 
laiko profilaktiniam darbui dar yra

Tereikia tik nusiteikti padi 
šiauliečiams greičiau ir pigiau graži 
susitvarkyti balkonūs.

O gal Šiauliai taps Šanchajumi

SKAMBINANČIŲJŲ | ŠIAULIŲ MIESTĄ 
IR RAJONĄ ŽINIAI!

Nuo spalio 2 d. Šiaulių mieste Ir 
rajone telefonai perjungiami j šešia
ženklę numeraciją. Prie visų telefono 
numerių priekyje pridedamas skai
čius 4. Šiaulių miesto telefono nu
merių kiti skaičiai nesikeičią išs
kyrus prasldedančiuosius skaičiais

65-89, kurie keičiami j skaičius 41 
419. Šiaulių rajono telefono numer 
keičiasi net 17 automatinių telefor 
stočių. Keičiasi ir tarpmiestir 
Šiaulių miesto ir rajono kodas, Ni 
spalio 2 dienos jis bus 21.

Gydytojas turi rūpintis tik ligoniais!
FINANSINĖS PROBLEMOS - VYRIAUSYBĖS 

REIKALAS
Atkelta I i  1 p.

Tačiau ir jų sunku gauti. 
Skaudžiausia, kad skurdžius moka 
brangiau. Kadangi neturimo specialios 
kilpeles, su kuria galima pašalinti 
akmenukąįš tulžies takų, žmogų tenka 
operuoti, u  operacija kainuoja kelis 
kartus brangiau nei minėtasis prietaisėlis. 
Ir tokių pavyzdžių begalėsi

Koresp. Gal padėtis nėra labai 
apgailėtina. Juk išėjo vyriausybės 
potvarkis dėl lengvatų Invalidams, 
valkams iki 16 metų?

V. Martuseylčiu*. Vyriausybė daro 
gera kitų sąskaita. Konkrečiai - ligoninės 
sąskaita. Kalba apie lengvatas, o realių 
pinigų toms lengvatoms apmokėti 
neskiria, todėl tenka mokėti ligoninei. 
Be to, lengvatų teikimo sistemoje yra 
daug spragų. Pavyzdžiui, jeigu receptas 
parašomas poliklinikoje, tai I grupės 
invalidas pirks vaistus su nuolaida, tačiau 
tas pats žmogus mokės visą kainą, jei

Koresp. Vis dainiau streikuoja tai 
vienos, tai kitos visuomenės grupės. 
Ar nesiruošia streikuoti gyvdytojai?

V. Martusevlčlus. šiomis dienomis 
baigėsi dviejų mėnesių terminas, kai 
gydytojų ir kitos profesinės sąjungos 
pateikė vyriausybei reikalavimą paskelbti 
mediciną prioritetine sritimi Kol kas aiškaus 
atsakymo nesulaukta, todėl gresia medikų 
streikas. Pagal jstatymus medikai, 
teikiantys skubią pagalbą streikuoti negali. 
Ruošiamasi surengti medikų referendumą, 
kur bus surinkti pritariančiųjų streikui 
parašai, o prie Seimo rinksis ne visi

vaikydamiesi reklamos Ir pelno, d*Įn<jH 
renkasi lengvesnius atvejus ir giriesi 
atseit, geresniais rezultatais. Tuo tarpi 
mes stengiamės padėti visiems! 
sunkiems ligoniams - taip pat. , f  

Koresp. Dabar popuHagJl 
labdaros. Kas dažniausiai būna

ua. Labdaros š i j j  
metu yra vienas iš išsigelbėjimo ЫРп'1!  
Aukotojai būna patysjvairiausizmon 1
Pasinaudodamas proga, norefijaj

 _______ .Respu .
vaistų. Vis dėlto labdara nėra ifrv-- 

nuojiitiu pi ivaciois meaicmoie f  susidariusios padėties, ji nesitęs ari
Martusevlčlus. Šiuo metu kuriasi Visiems aukojantiesiems *'9°"'"

' __ T ___  k a  n a ly . r l n j i n n  ip I n  rY17 11] ft IU *

truKsia, rersasi išvada, kad turėtų būti 
tiksliau apibrėžto, kokią ligonio gydymo 
dalį apmoka valstybė. Nors minimalų 
gydymą valstybė privalėtų užtikrinti.

gydytojai, bet tik jų atstovai.
, Koresp. Ar galime Ieškoti 

Išsigelbėjimo privačioje medicinoje?
V. Martusevlčlus. Šiuo metu kurias, 

daug privačių medicinos jstaigų. Tarp 
privatininkų yra gerugydytojų, bet pasitaiko 
ir apgavikų. Pavyzdžiui Jūrmaloje įsikūrusi 
nedidele privati klinika Šiauliuose 
reklamuoja stuburo disko išvaržos 
operaciją lazeriu. Vienas šia liga sergantis 
Šiaulių medikas, nuvykęs j Jūrmalą, 
pradoiogilintis, kaip atliekamaoperacija.
Paaiškėjo, kad1-----1   J— --- ~

ateityje 
•racija

tik
kad lazerio aparato dar nėra ir 
i numatoma juo gydyti. O 

«racija niekuo nesiskiria nuo 
lekamosioa Šiauliuose. Privatininkai,

v is ie m s  a u n o  B tn iM io ii»  d.
b . galo dėkinga ir
Kao medicina gajėtę padėti ugo  ̂ |  
būtina Vyriausybes pagalba pat'«"- 
medikams. .  . okm ėi

Koresp. AČIŪ u i pot* bl-,5f I,m l J u tų  nelengvame ii tokiai |  
reikalingame darbe.

Irena BIJEIKIE I

AUŠROS ALĖj-A
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TĖVIŠKĖS ŠAUKSMAS
Petras KUDRICKIS
M ūsų ra jo n o  m e lio ra c ijo s  

is to rijo je  v ie n u  iš d id ž ia u s ių  
melioracijos objektų būta Ventos 
aukštupio reguliavimas. Beje, reikia 
pridurti, kad V entos aukš tup j 
reguliuoti bandyta dar devynioliktojo 
š im tm ečio  p radž io je , kasan t 
Ventos-Dubysos kanalą. Tačiau 
tada buvo paliesti tik seklesni vagos 
ruožai.

Iki 1956 metų Ventos vaga nuo 
geležinkelio Šiauliai-Klaipėda buvo 
gana vingiuota, su aukštu 
vandens ho rizo n tu .
Plačiame slėnyje šim tmečių 
bėgyje pagrind inė vaga 
daug kartų keitė savo vietą.
Slėnyje atsirado be galo daug 
senvagių, turinčių ryšj su pagrindine 
vaga. Senvagės vingiavo beveik 
visu dirbamųjų laukų pakraščiu, o 
viduryje, ta rp  sen va g ių  ir 
pagrindinės vagos, ža liuodavo  
vešlios užliejamos pievos. J pievas 
buvo įvažiuojama brastomis arba 
tilteliais.

P a venč io  p ie vo s  ne tik  
derlingumu, bet ir žolių jvairove 
pasižym ė jo. J o k io m is  lig o m is  
gyvuliai nesirgdavo, šeriami tų  pievų 
šienu. O to  š ieno kuokšte lj j 
verdančio vandens puodą jmetus, 
kvapni arbata išeidavusi. Upės 
vagoje ir se nva gėse  žu vys  
knibždėte kn ibždėdavo . Pasak 
senesnių žmonių, pakakdavo ir 
ne tobulo žū k lė s  įra n k io , kad 
panorėjęs p ie tum s žuvies per 
pusvalandj pasigautum. Tos žuvies 
ir vietos gyventojams, ir Kuršėnų 
miestelio žydams pakakdavo.

Ne la ivyba i, m anau, b u vo  
sumanyta tiesinti ir gilinti upės vagą. 
Vandens horizontą turėta tiks lą 
pažeminti, kad paupio pievas ir 
aplinkinius laukus nusausintų. Kokj 
ekonom in j e fektą  davė  š itas  
grandiozinis Ventos aukš tup io

re g u lia v im o  pro jektas, kuriam  
įgyvendinti išleista per du milijonus 
rublių, šiandien sunku atsakyti. 
Niekas ir neskaičiavo. Ną o žalą 
gamtai pajutome tuoj pat. Nuseko 
vanduo pagrindinėje vagoje, neliko 
va n d e n s  Ir senvagėse. Krito  
vandens lygis, krito ir vandens 
gyvūn ija . Išsekusios senvagės, 
ku r ių  nepa jėgė  užlyg in ti iš 
pagrindinės vagos išmestu gruntu, 
buvo bandytos užlyginti skreperiais 
nuo kalvų nugramdytu gruntu. Ne

TEN, KUR VENTA
visur tai pavyko padaryti. Kai kur liko 
akivarai, kurie vėliau užžėlę krūmais. 
Jok io  žolės derliaus nedavė ir dar 
ilga i neduos “ negyvu" gruntu 
užlygintų senvagių žemė Ir pievų 
kalvos su nugramdytu augaliniu 
sluoksniu.

Kol ap linkin iuose kaimuose 
(Akmenaičių, Laumaklų) gyveno 
žm onės, nesubjauroti pievų plotai 
dar buvo šienaujami, o subjaurotieji 
bandom i gerinti. Vėliau, Ventos 
pakrančių gyventojams išsikėlus j 
centrines ūkių gyvenvietes, pievos 
buvo  dar lab iau apleistos. 
Vasaros pradžioje, nuėmus 
pirmąją žolę, antrą kartą niekas 
jo s  jau  neb ešienaudavo. 
Pavasarj sausa žolė kai kur 
buvo deginam a sunaikinant 
visa, kas jo je  gyva. Retsykiais 
bešienaujamos pievos kaskart 
d a rė s i v is  nelygesnės, 
ku p s tu o te sn ė s , apaugo 
krūmais.

Iškasus Ventą, vagos šlaitai 
ėm ė sp a rč ia i k rūm a is ir 
medžiais užaugti. Vėliau jau 
u ža u g u s iu s  tu o s  m edžius 
pradėjo bebrai "šienauti" ir j 
upės vagą versti. Dabar kai kurie

upės ruožai netik nebeprieinami, bet 
jau ir nebejbrendami. Jeigu dar prieš 
keletą metų Ventos pakrantėje 
mirgėdavo poilsiautojų palapinės, 
krykštaudavo vaikai, bandydavo 
laimę žvejai, šiandien čia jau to 
nebepam atys i. Žm onės upę 
uždusino ir nuo jos pasitraukė.

Ne savo valia jie tai padarė. 
Lengva žvejui ar poilsiautojui nuo jos 
pasitraukti: suvyniojai meškerę, 
sukrovei palapinę kuprinėn ir 
keliauk, kur dar niekas nieko 

neužteršė.
Na, o jeigu tu čia 

g im ei, augai, savo 
akimiSy m ate i
be s ike ič ia n č ią  arba 

dirbtiniu-būdu keičiamą upės vagą, 
šienavai dar derlingas ir jau 
subjaurotas pievas, jaunystėje 
rente i savo  būs im ų  so d yb ų  
pam atus, o a tė jus g yven im o  
saulėlydžiui, tomis pačiomis, tik jau 
su g ru b u s io m is  nuo d a rb o  ir 
senatvės rankomis buvai priverstas 
viską sugriauti? Nelengva buvo tau 
nuo Ventos pasitraukti. Juk tu jau 
žinojai, kad prie jos nebegrjšl. Vargu 
ar bus lemta sugrjžti ir tavo vaikams, 
nes savo begaliniu ir beprasmišku 
darbu ilgam užkirtai jiems kelią atgal.

Teresė RAČIENĖ
EINAM, MAMA...
Nebeliko balto tavo sodo 
Ir daržely žydinčių gėlių,
Bet man vėl ir vėl kaip tąkart noris 
Pasėdėt ant pirkios akmenų.

Noris būt mažai ir kantriai laukti 
Grjžtančios tavęs laukų taku. 
Noris pasiguost ir prisiglausti 
Ir dabar prie bąlančių plaukų. 

Noris daug ką, daug ką pasakyti,
Bet nė vieno žodžio nerandu.
Einam, mama, kartu pasėdėti 
Ant gimtosios pirkios akmenų.

SVETIMI SAVO ZEMEJE
Jonas VAIŠNORAS
Varlinės laukai pasiilgo savininko 

darbščiųjų rankų! Nepriklausomoje 
prieškarinėje Lietuvoje buvo daug 
kaimų ir vienkiem ių skambiais 
lietuviškais pavadinimais: Margu- 
piai, Raganiai, Biliūniškės, Žiliai, 
Zuikiškė, Strazdai, Varlinė ir kt. 
Daugelis jų jau išnyko, - buvo 
nugriauti, kuriant "šviesų kom uniz
mo rytojų"! Juk buvo su jniršiu 
stengiamasi sunaikinti viską, kas 
lietuviška. Galgi greičiau mūsų 
Gintaro žemė pamirš savo didžiąją

ir garsiąją praeitj ir taps “ Sovietų 
še im os" eiline vergei..

Tarp vieškelių Kuršėnai-Papilė ir 
Kuršėnai-Raudėnai, nuo Kuršėnų 
m iestelio j šiaurę iki Deksnės miško, 
plyti nūnai baigią užpelkėti žemės 
plotai, kuriuos kuršėniečiai vadina 

V a išn o riške  . Ką m ena šis 
pavadinimas?

Tai prieškario laikais buvęs puikus 
vienkiem is Varlinė. 16,98 ha ploto 
ūkj valdė darbštus ir apsišvietęs 
ū k in in ka s  Ju o za s  Vaišnoras, 
paveldėjęs šią žemę Iš savo tėvų.

V isa šeima - 
tėvai, dvi seserys ir 
mes, trys broliai, - 
nuo ankstyvo ryto 
iki vėlaus vakaro 
krutėjome, plušėjo
me laukuose, sūriu 
prakaitu užsidir
bda m i duoną. 
Pasakiau "laukuo
se" neatsitiktinai, 
nes visi 16 ha buvo 
puik ia i jd irbta ir 
derlinga žemė, duo
danti gerus bulvių, 
runke lių  ir javų 
derlius. Pagarsėjusi 
tuo metu Komaro 42 
colių kuliamoji ne 
v isu o m e t pajė
gdavo per dieną 
iškulti visus javus.

O mažame 0,98 
ha durpynė ly je , 
ankstyvą pavasarj 
puikius koncertus 
rengdavo gausūs 
varlių chorai. Dėl to, 
manau, atsirado 
šios vietovės toks 
gražus poetiškas 
pava d in im a s

Varlinė!
Vyresniosios mano seserys - 

studentės, parvažiavusios atosto
gauti, sakydavo, kad šią nuostabią 
varlių muziką reikia j “ plokšteles" 
jrašytl. Deja!..

Bėgo metai. Šioje kaimiškoje idil
ijoje ir užaugome. 1944 metais vėl 
sugrjžo mūsų "išvaduotojai” , atnešę 
begales kančių ir ašarų. Prasidėjo 
mūsų Tautos genocidas. Vaišnorų 
šeima kaip "buožės ir liaudies prie
šai", buvo išvežta j Sibiro ledynus.

K uršėnų s tribam s Ir 
raudoniesiems funkcionieriams 
labai jau rūpėjo tos sūriu prakaitu 
uždirb tos Varlinės v ienkiem io 
gėrybės: gražus didelis sodas, 
vilnijantys javų laukai, gyvuliai ir 
paukščiai.

Išvežus mūsų šeimą, Varlinės 
vienkiemis buvo padalintas dviem 
tarybiniams piliečiams, kurie tuojau 
"jvedė savo tvarką” : nugriovė ir 
sunaudojo kurui dvi daržines, tvarto 
stogą. Ūkęs be stogo, mūrinis 
statinys sugriuvo. Didesnė dalis 
sodo vaismedžių buvo suniokota. 
Darželio gėlės išnyko, kiemas 
apaugo dilgėlėmis.

"Nusibaigus" didžiajam vadui 
"generalisimui", Vaišnorų šeima 
sugrjžo, tačiau iškankintuosius 
tre m tin iu s  Kuršėnai su tiko  
nesvetingai: tik didelių pastangų 
dėka pasisekė atkovoti apgriuvusj 
Varlinės vienkiemio namą. Na, o 
derlingoji žemė jau buvo apleista 
ir... paskelbta negrąžintina

Tačiau Varlinės laukai pasiilgo 
savininko darbščiųjų rankų. Verkia 
žemė, svetimųjų ariama.

NUOTRAUKOJE: sugrįžusi Iš 
trem ties Varlinės savin inkė Z. 
Vaišnorienė su anūku Alfredu prie 
savo namų.

PASODINK SAVO MED| Romualdo STRUOGOS nuotr.

PAGARBINTS BUKI IR 
PAČĖSTAVOTAS SU SAVO 

KŪNU, SAVO BRANGIU 
KRAUJU...

Dalia ŽUKAUSKAITĖ
Rugsėjo 24-ąją su krintančiu lapu 

j Jonavą suvažiavo 105 literatai, 
gyvenantys 40 rajonų centruose, 
kaimuose, vienkiemiuose, įvairiausius 
da rb u s  d irba n tys . S u važ iavo  
Abraomo Kulviečio 449-ąsias mirties 
metines paminėti. Literatūros šventė 
“ K rin tan tis  la p a s " p ra s id ė jo  
konferencija, skirta A. Kulviečiui, 
vienam lietuvių raštijos pradininkų.

"Ruduo. Krinta lapas. Jo kritimas 
panašus J sm uiko garsą", - šiais 
žodžiais pradėjo šventę žurnalo 
"Ūkininkas" vyriausiasis redaktorius 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 
p irm in in ka s  p o e ta s  KO STA S 
FEDARAVIČIUS. Raudant širdj 
veriančiam smuikui, buvo pagerbtas 
rugsėjo 13-ąją po traukinio ratais 
žuvusio pirmojo A  Kulviečio konkurso 
dalyvio, 44 metų mažeikiečio Antano 
Doščioro atminimas. Be galo skaudu, 
kad būtent taip buvo suvestos 
sąskaitos su vienatve. O juk buvome 
šalia.. Bet, pasirodo, nebuvome. Gal 
tik pro šalj atsitiktinai praėjome...

Tylos m inute buvo pagerbtas 86 
metų nebesulaukusio pedagogo, 
išmokinusio, pusę Lietuvos, palikusio 
penkių knygų rankraščius, rokiškėno 
Jono Pladžio atminimas.

Po pranešimo buvo pagerbti 
sukaktuvininkai. Tarp baltagalvių 
ju b ilia tų  m atėm e ir V a le r iją  
Lėgaudienę iš Naujosios Akmenės.

Organizacijų, rėmusių šią šventę, 
tarpe sm agu buvo girdėti minint ir 
Joniškio valdybos finansų skyrių.

Šiam, antrajam, A. Kulviečio 
konkursui 156 poetai ir prozininkai 
pateikė 1572 savo kūrinius. Tarp 
premijuotųjų konkurso dalyvių yra 
nemažas Šiaulių krašto literatų būrys.

D idžio jo kasdieninės Juodosios 
duo nos kepa lo  prizas už knygą 
rankraštyje "Mano viltis žalia" jteiktas 
Genutei Lukša ite i Iš Radviliškio 
rajono. Prizas - deko ra tyv inė  vaza 
- už esė paskirtas studentei Jo lanta i 
M e š k a u s k a ite l iš • Š iaulių . 
Paskutinys is  žu rna lo  “ Varpas” , 
leidžiamo Čikagoje, numeris jteiktas 
p. Ram anauskui iš Kelmės rajono, 
Danutei Žukauska ite i iš Šiaulių 
rajono, p. M ilevlčlenel ir P. Bielskiui

(Iš giesmės “Malonus 
dėkavojimas)

Iš Telšių rajono. Tai tas pats "Varpas", 
kuris pradėjo savo kelią 1889 metais 
V. Kudirkos in iciatyva Dabar jis, 
re d a g u o ja m a s  A n tano  Kučio , 
leidžiamas kasmet, kaip stambus, 
vidutiniškai 200 puslapių leidinys

Už jdom ią kūrybą vertinga V inco 
Adom ėno knyga “ Kas apverks Jų 
d a lią " apdovanotas Ignas Viržintas 
iš Kelmės. ALT (Am erikos lie tuvių  
ta ryb os) bukle tu , Išle istu ve ik los  
6 0  m e tų  s u k a k t ie s  p ro g a , 
apdovanoti A m elija  M llten lenė iš 
Kelmės rajono, p. Ja tkev lč lenė iš 
Radviliškio, Akm enės v idurinės 
m o kyk lo s  m o ky to ja  P o lln a  
Sarap ln lenė, Va lerija Lėgaudlenė 
iš Akmenės rajono, p. Bražas Ir 
še š io lik m e tis  KTU g im na z ijo s  
abiturientas Pranas Žukauskas iš 
Šiaulių.

Kaimo rašytojų sąjungos nariams 
buvo jteikti nario bilietai. Joniškiečiai 
tėvas ir sūnus Edm undas Ir V ilius 
Džiavečkos jų pasiimti buvo pakviesti 
kartu. Laimingi tėvai, kai tokioje 
šventėje greta ir jų sūnūs:

‘Tegu  būna gėrio p ilnos 'Jūsų  
saujos” , - palinkėjo LKRS pirmininkas 
Kostas Fedaravičius, pasibaigus 
šventei.

Jonavoje, ant kalno, šalia Žeimių 
gatvės, liko pasodinti 105 ąžuolėliai. 
Tikėkimės, kad jie visi, sulaukę 
pavasario, sulapos.

AUŠROS ALĖJA



SAVAITES ŠIUPINYS
KELMĖ

Gaisras užsiplieskė Pikelių 
kaime, Teodoros Kundrotienės 
ūkiniame pastate. Gaisrininkams 
užgesinus ugnj, pastate rastas 
Jono Kundroto lavonas. Iš 
P aram očio ap tva ro  d ingo 
Šaltenių bendrovės, o  iš ganyklos 
- Einikių kaimo gyventojo Jono 
Andriulio telyčios, kražiškė 
Eleonora Barauskienė neberado 
ganykloje už namo pririšto 200 
kg veršio.

*  *  *
Prie pat Užvenčio, netoli 

Dangvietų kelio, ant žvyrduobės 
kranto stovi koplytstulpis, vietinių 
žmonių vadintas dvaro kryžiumi. 
Kadaise jis buvęs jstiklintas, jo 
kop ly tė lė je  buvo šventų jų  
statulėlės, bet piktosios rankos 
pokario metais išdaužė ir stiklus, 
i  statulėles. Dabar beliko ąžuolinis 
kryžius su saulute, ant kurios 
išdrožti 1884-ieji. Vadinasi, šiam 
koplytstulpiui • jau 110 metų, j] 
reikėtų restauruoti.

JONIŠKIS
Netekusios savarankiškumo 

dėl energetikos sistemos jmonių 
reorganizavimo, išregistruotos Is 
jm onių rejestro Valstybinės 
jmonės "Šiluma" ir Joniškio 
rajono "Šilumos tinklai” bei 
Valstybinės jmonės filialas - 
Joniškio rajono “Dujų ūkis". Nuo 
šiol šios jmonės funkcionuos kaip 
Š iau lių  a titinkam ų jm on ių

TAI BENT 
SKILTIS

(provincijos “plelkal", 
juokeliai ir kiti 
pašnekėjimai)

Šiaulių bulvaru šlitinėdamas eina 
girtuoklis ir staiga - bumpt - nugriuvo.

Iš paskos ėję vyriškiai sustojo ir 
aptarinėja:

- Matai, kaip byra piramidės 
akmenys.

- Ale seismiškiai atsparus objektas: 
žemė dreba, plytos byra, o piramidė 
antri metai stovi.

* * *

Skambutis j "Aušros alėjos" 
redakciją:

- Alio! Jus trukdo viena šiaulietė. 
Jau j trečią redakciją skambinu, 
norėdama sužinoti, kur Šiauliuose 
įsikūręs feminisčių komitetas Julijai 
Brazauskienei ginti.

* * *

Gamykloje j importinių dviračių 
surinkimo cechą atėjo meistras ir tarė 
darbininkui:

• Tu dabar nematyk!
Šiam laikinai "apakus", meistras 

pasiėmė nuo konvejerio vokiška
dviračio rėmą Ir išėjo.

* *  *
Praė|usią savaitę beveik 200 

prenumeratorių (Kuršėnuose, 
Bazilionuose ir kt.) negavo "Aušros 
alėjos". Ką tai galėtų reikšti?

* * *

Aušros alėjos 15-ajame name, kur 
jsikūrusi "Šiaulių krašto" redakcija, 
Kultūros fondas, Valdybos kultūros 
skyrius ir 11., vienai interesantei niekas 
negalėjo paaiškinti, kur yra "Aušros 
alėjos" redakcija. Paklaustieji sakėsi 
nežiną adreso... Keista Laikas pažinti 
savo miestą.

* * *
Iš "Aušros alėjos" redakcijos 

patalpų labai keistomis aplinkybėmis 
dingo reporterio Petro Kudricklo 
diplomatas, kuriame buvo reklaminiai 
laikraščio numeriai, skirti prenume
ratai. Autoritetingi spec. tarnybų 
darbuotojai mano, kad tai konkurentų 
arba kitų pavyduolių darbas.

* * *

Visą menes] lauko kariuomenės 
kareiviai dirbs pas žemdirbius, kad 
užsidirbtų pinigų prasimaitinti par 
žiemą,

|domu, kada taip uždarbiaus 
policija, vidaus kariuomenė ir 
muitininkai, kad ūkininkai juos paremtų 
maistpinigiais?

* *  *

Pasklido unikalus gandas, kad 
Krašto apsaugos ministerija 
supirkinės bulves kareiviams maitinti 
ir mokės už jas po 2 itus už kilogramą. 
Gal ūkininkai informaciją gautų 
teritoriniuose gynybos štabuose?

gandus užraše 
Barbora KIRKILAITE

padaliniai.
Likviduota Rengiu žemės ūkio 

bendrovė.
*  * *

Žagare mano, Žagarėle, 
Balta žagarvyšnės šaka, 
Tyra kaip saulės ašarėlė 
Rasoi saulėteko lanka.

M ykolas Karčiauskas 
Šeštadienj Žagarės vidurinė 

mokykla šventė savo 75-erių metų 
jubiliejų. 1919 m. rugąėjo 1 d. 
p radė jo  darbą Žagarės 
p rog im nazija . 1945 m. 
p rog im na z ija  buvo
perorganizuota j gimnaziją Ir 1946 
m. Siesta pirmqi abituriantų laida 
Daug žymių žmonių baigė šią 
mokyklą: Vaclovas Daunoras, 
Jonas Kaikarls, Antanas 
Kojelavičius Ir kiti.

PAKRUOJIS
Vainiūnų kaime atstatyta

kop lytė lė . Nauja i a tg im usi 
kultūros paminklą pašventino 
Kriukų ir Pašvitinio parapijų 
klebonas, giedojo bažnyčios 
choristai.

* * *

Rajono valdybos Globos ir 
rūpybos skyrius nedirbantiems 
pensininkams Ir žmonėms su 
negalia surengė išvyką j Šiluvoje 
vykstančius Šilinių atlaidus. 
Kelionės metu daugiau nei 40 
rajono žm oniųtaip pat apžiūrėjo 
Tytuvėnų bažnyčią lankėsi Kryžių 
kalne.

TELŠIŲ RAJ.
Pernai rajone buvo 300, o 

šiemettik 258 abiturientai. Bato, 
neaišku, kiek jų dar nubyrės iki 
pavasario. Beje, šiais mokslo 
metais kai kuriose mokyklose 
nebus Išleidžiamųjų klasių 
Nevarėnuose ir Pavandenėje. 
Telšiuose šiemet padaugėjo 
norinčiųjų mokytis suaugusiųjų 
vidurinėje mokykloje, o Jaunimo 
mokyklos “ akcijos”  pakilo tiek, 
kad ji negali priim ti visų, 
pageidaujančių č ia semtis 
mokslo žinių.

Praėjus) trečiadieni Telšiuose 
lankėsi Vatikano Katalikų studijų 
kongregacijos prefektas 
kardinolas Pio Laghi. Garbus 
svečias tą pat| vakarą susiliko 
su Rungų seminarijos auklėtiniais 
ir dėstyto ja is, sem ina rijos 
koplyčioje aukojo šv. Mišias, 
pasakė pamokslą ir dalijo šv. 
komuniją 

* *  *

Nemažus nuostolius patyrė 
Stankupio žemės ūkio bendrovė. 
Iš jai priklausančio sandėlio 
pavogta penkios tonos 
šešiakampio metalo už 3000 litų. 

« *»
Baudžiamoji byla iškelta 

Andriui Stulpinui, kuris nuslėpė 
pajamų mokestj ir nesumokėjo j 
valstybės biudžetą 8248 litų.

RADVILIŠKIS
Rugsėjo 18-ąją mieste, Iš 

Vaižganto, Dariaus Ir Girėno ir 
Vytauto gatvių sankryžos buvo 
pavogta 350 šaligatvio plytelių.

Mergavonių kaime (Šeduvos 
apylinkė) dingo juoda 500 kg

karvė, kuri kainavo 1000 litų. Iš 
Baisogalos eksperimentinio ūkio 
Užupio kiaulių fermos per tris 
kartus pavogti 28 paršeliai, o 
turguje buvo sulaikyti tiys  vyrai 
jais prekiaujantys.

Vtekšnlų malūnas vis dar neturi 
ilgalaikio Ir vienintelio šeimininko. 
M alūno norė tų  Viekšnių 
kom una lin io  ūk io  tarnyba 
Netrukus malūno likimas turėtų 
būti nulemtas.

*  * *

Išdrasykta  M edemrodės 
ka im o pasto tė , pavogti 
aliumininiai ir variniai jrenginiai. 
Iš Konteikiu miško d ingo40 kub, 
m akmeniškės J. B. rąstų.

M irus ka im ynu i Jo n u i I 
D Z IK A U S K U I, nuoširdž ia i | 
užjaučiame jo žmoną Filomeną, 
dukrą Ireną ir anūkus Ramunę I 
bei Tomą.

Vilniaus g. 123 namo 1 
kaimynai [

Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 18.10; 22.35 

TV anonsas. 18.00 Žinios. 18.25 
Programa vaikams. 19.05 Vyriausybė 
nutarė... 19.20 Laida "Aktualijos". 19.50 
Katalikų TV studija. 20.20 "22". 21.00 
Panorama. 21.35 Konrado kavinė. 22.40 
F. “ Anapus tikrovės”  • 
namus". 23.15 Vakaro žinios.

24.00 Žinios. 
Pabaiga.

00.10 Muzika. 00.40 "Beveik rimtai". 21.00 Panorama. 21.35 
Likimai. 22.10 F. "šlovės pakaks 
visiems".

Šeštadienis, spalio 1 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Valkama 

"Vyturiams Ir pelėdžiukams". 10.00 
Šarka. 10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų

'žaiskime ka,ba 11,50: 1810: 22,15 ™ anonsa8- 
11.55 Sveika, Prancūzija. 12.25 
Sveikata. 13.10 Kelias. 13.40 Dok. f.

UtPollInter 14,10 ^  '^e9ra8i devynmetė". 14.40
7.00 Ryto ratas, ė,00 F. "Laukinė Pasauli°  *P°rtas' 15-40 festivalyje

rožė". 9.25 Ekspedicija "Afrika 1994- "<3riežynė-94". 16.25 Dok. F. "Kinija", amatų medis. 15.25 Kelionių klubas. 
1995" 15 00’ 17 00’ 20 00' 23 35 17.00 Sveikinimai. 18.00 Žinios. 18.15 16.15 Amerika su M. Taratuta. 16.45 TV
Naujienos 16 05 Iki 16-os Ir Brolių Motūzų filmai. 18.30 Krepšinis. locija. 17.05 Naujienos. 17.15 Animac.f. 
vyresniems! 17.20 Keturi ratai 1800 "Sakalai"-"Statyba". 20.00 Koncerta8.18.20 Festivalis “ Žingsnis J Parnasą".
Piko valanda 18.30 Futbolas. Kauno 20.40 VRS kamera-93.21.00 Panorama. 18.40 F. 'Taksistas". 21.00 Horoskopas
'Žalg!rls"-Pezaros "Scavollni Baskai" 2 0 5  Po sav°  at°Su' 22 20 F' “Sani8”  '  !avaitai' 21 -05 Tangomanija. 21.30 TV

UtPollInter
7.15 Olimpinis rytas. 7.50 Maratonas- 

15. 8.30 Iš ryto, ankstėliau. 9.00 
Poligonas. 9.30 Kol visi namuose. 10.00 
Krištolinė kurpaitė. 10.50 NSO. 11.20 
Platesnį ratą. 12.50 "Špargalka". 13.05 
Dok. f. “ Kusto komandos povandeninė 
odisėja". 13.52 Naujienos. 14.10 Dok. 
ssr. "Pergalės strategija". 15.20 Gyvaa

20.35 F. "Laukinė rožė". 21.00 
"Milijonas". 21.30 F. "Saulėta' 
Spaudos ekspresas.

Loto "Mirtimi pasibaigia santykiai". 23.20 
23 45^akaro ^ n'os- 23 40 I* c'k,°  "Pa*®ulio 

roko žvaigždės".

TELE3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik 

vaikams. 8.25 Muzika. 9.00 TV serialas 
"Santa Barbara". 9.50 Dokumentinis 
filmas. 10.20 Anglų kalbos pamokėlė.
10.25 Pertrauka. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Šiandien. 14.30 Verslas 
šiandien. 15.00 Kelionių žurnalas. 18.30 
Telšių TV programa. 19.00 Naujausios 
žinios. 19.20 Animacinis filmas. 19.40TV 
serialas "Santa Barbara". 20.35 Žinios.
20.45 Tik vaikams. 21.10 Muzika. 21.25 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.30 
Dokumentinis filmas. 22.00 Vaidybinis 
filmas. 23.00 Muzika 24.00 Žinios. 00.10 
Muzika. 01.00 Pabaiga

Penktadienis, rugsėjo 30 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 18.50; 22.45 

TV anonsas. 18.00 Žinios. 18.10 
Žurnalas “ Smulkaus biznio 
verslininkai". 18.40 Žinios. 18.55 
Programa vaikams. 19.35 6 kontinentai.
20.05 E. Grygo kūriniai. 20.30 
Reportažai iš regiono. 21.00 Panorama.
21.35 F. "Nerami tarnyba" - "Sugrįžimas 
namo". 22.25 Laisvės alėja. 22.50 
Nakviša. 23.20 Vakaro žinios. 23.35 
Nakviša.

LltPolilnter
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. “ Laukinė 

rožė". 9.25 Karaoke ir kiti. 15.00; 17.00; 
20.00; 23.00 Naujienos. 15.25 F. 
"Rausvaplaukis, sąžiningas,
įsimylėjęs". 17.50 Tangomanija. 18.15 
Kibir tele vibir. 18.30 LKL čempionato 
rungtynės."Lavera" (Kaunas) 
"Neptūnas" (Klaipėda). 20.35 F. 
"Padauža" - "Padauža ir kenčianti 
Diana". 21.30 02 kronika. 21.50 
"Viskas". 22.10 F. "Priešybių trauka".

TELE 3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik 

vaikams. 8.25 Muzika. 9.00 Meninis 
filmas "Santa Barbara". 9.50 
Dokumentinis filmas. 10.20 Anglų 
kalbos pamokėlė. 10.25 Pertrauka. 
13.55 Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
Šiandien. 14.30 Verslas šiandien. 15.00 
Kelionių žurnalas. 18.30 Panevėžio TV 
programa. 19.00 Naujausios žinios.
19.20 Animacinis filmas. 19.40 TV 
serialas "Santa Barbara. 20.35 Žinios.
20.45 Tik vaikams. 21.10 Muzika. 21.25 
Anglų kalbos pamokėlė.

21.30 Gineso šou. 4d. 22.00 Dzūkų 
karčemėlė. 22.25 Vaidybinis filmas.

UtPollInter
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lletloto. 11.10 

Skonis. 11.25 Padėk pats sau. 11.55 
Žmogus ir įstatymas. 12.05 KLR TV 
programa. 13.50 Naujienos. 14.05 
Teleskopas. 14.35 TV serialas "Ketvizi". 
15.15 F. "Laukinė rožė". 16.00 LKL

TELEVIZIJOS

žaidimas "Taip. Ne". 22.20 "Dviračio 
šou". 22.40 Chart Show.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.10 Anglų 

kalbos pamokėlės. 10.20 Langas j 
gamtą. 10.35 Dokumentinis filmas. 10.45 
Gineso šou. 3d. 11.15 Vaidybinis filmas.
12.30 Viva Charts. 14.00 Šiaulių 
programa. 14.30 Kelionių žurnalas.
15.30 Muzika. 16.00 Gyvūnijos

čempionato rungtynės. "Atletas" 
(Kaunas) " "Žalgiris" (Kaunas). 17.35 Iki 
ir po... 18.40 Ekspedicija "Afrika 1994- 
1995) m. 19.20 Salonas dviem. 19.40 
Kibir tele vibir. 20.00 Naujienos plius.
20.35 F. "Honkongas. Geltonoji gatvė".
21.30 Keturi ratai. 21.50 Kataoke ir kiti.
22.05 Koncertas. 23.05 F. "Medžiotojo 
naktis” .

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 9.50 Anglų 

kalbos pamokėlės. 10.05 Vaidybinis 
filmas. 11.40 Muzika. 12.15 TELE-3 
gidaa. 12.20 JAV Taikos korpuso verslo 
pamokos, 5d. 13.00 NBC naujienų 
žurnalas. 14.00 Kelionių žurnalas. 18.00 
Privatizacija. 18.20 Pasaulio sportas.
19.00 Naujausios žinios. 19.20 Pramogų 
naujienos. 19.50 Žinios. 20.00 Viva 
Charts. 21.30 Pats sau režisierius. 21.55 
TELE-3 gidas.

22.00 Vaidybinis filmas. 23.00 
Muzika. 23.40 Programa A. 00.40 Žinios. 
00.50 Pabaiga.

Sekmadienis, epelio 2 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime 

Kristų. 9.35 Programa vaikams. 10.00 
Mažesni už mus. 10.20 Sekmadienio 
spektras. 11.00 Krepšinio pasaulyje.
11.45 Studija MT. 12.25; 17.55; 22.05 TV 
anonsai. 12.30 Rikiuotė. 13.00 F. 
"Degraai devynmetė". 13.30 Sveikinimų 
koncertas. 14.30 TV spektaklis "Atleisk 
mums, Viešpatie". 15.50 Animac. f.
16.00 Futbolas. "Panetya" - “Aras".
17.45 Žinios. 18.00 Gaudžia trimitai.
18.25 Laida apie NASCAR ir kitas 
autolenktynes. 16.45 Uetuvoad Policijos 
dienai. 19.30 Užeikit, sveteliai. 20.00 
Mano automobilis. 20.20 Laida jaunimui

PROGRAMA

pasaulyje. 17.00 Deutche VVelle. 18.00 
Vokiečių kalbos pamokėlė. 18.15 POP 
TV. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Muzika. 19.30 P.Domingo pasaulio 
operos solistų konkursas "Operai la-94".
20.25 TELE-3 gidas. 20.30 Apžvalga.
20.45 P.Domingo pasaulio operos 
solistų konkursas "Operalia-94". 21.45 
Žvelkime atidžiau. 22.00 Vaidybinis 
filmas. 23.00 Kelionių žurnalas. 01.00 
Pabaiga.

BALTIJOS TV
.Penktadienis, rugsėjo 30 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 'Taip 

sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties riba’
9.00 LKL apžvalga. 9.10 CNN valanda,
18.30 Krepšinis. Kauno "Lavera" 
Klaipėdos "Neptūnas". 20.00 "Tai 
sukasi pasaulis". 20.55 Baltijos 
naujienos. 21.00 "Nakties riba". 21.3C 
Futbolas. 22.30 "Laiminga ranka". 23.30 
F. "Misteris su randu".

Sekmadienis, spalio 2 d.
8.30 Programa. 8.35 "Nakties i

9.00 "Taip eukael pasaulis". 10." 
Ekorykštė. 10.30 Susitikimai. 11.0 
Kelionė j gamtą, 11.30 "Rutina". 12.15 
Dešimt geriausių. 13.00 Vaikų 
savaitgalis. 15.30 TV žurnalas "Jūros 
spalvos". 16.15 F. "Kelionė j įeik* 
centrą” . 17.30 Festivalis "Palanga-9
18.30 Geriausios NBA rungtynės. 19.30 
NBA: žvilgsnis ,iš arčiau. 20.00 "Taip 
sukasi pasaulis". 20.55 Baltijos 
naujienos. 21.00 "Nakties riba". 21.' 
CNN valanda. 22.30 "Juoda-ba
23.00 F. "..ir Dievas sukūrė moterį".

ŠIAULIŲ IR BALTIJOS IV  
Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.
20.00; 22.00 "Pirk, parduok,

informuok”. Žinios. 20.30 Spaudos 
apžvalga. 10.35 "Argoa”  TV programa 

Penktadienis, rugsėjo 30 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 'Taip 

sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties riba
9.00 LKL apžvalga. 9.10 CNN valanda
18.30 Krepšinis. Kauno "Lavera • 
Klaipėdos "Neptūnas". 20.00; 22.40 
“ Pirk, parduok, informuok". Žinios.
20.30 Spaudos apžvalga. 20.35 
Teatronas. 21.00 Videofilmas. 23.30 F. 
“ Misteris su randu".

KABELINĖS TV PROGRAMA 
Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.
19.00 F. 'Trys muškietininkai". 20,45 

F. ‘Tik patys stipriausi Ir drąsiausi".
22.20 F. "Briliantų medžioklė".

Penktadienis, rugsėjo 30 d.
19.00 F. "Muškietininkų sugrjžimas". 

20.40 F. "Visa, ką aš noriu, Kalėdoms", 
22.10 F. "Robin Hood vyrai su triko ". 
23.50 F. "Plienas Ir šilkas".
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