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LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

DEKLARAVO VIENA, Leonlla M™ SKIENĖ
O DARĖ KITA (2)

Penktadienio vakarą, pradedant 
rekolekcijas (gavėnios atgailos ir 
susikaupim o dienas), Šiaulių 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
Nekalto prasidėjimo bažnyčioje buvo 
pašventintos stacijos - paveikslai, 
vaizduojantys Kristaus kančios - 
Kryžiaus kelio stotis.

Po šventų Mišių parapijiečiams ir 
svečiams tarė žodj paveikslų autorius 
- jaunas dailininkas, ŠPI auklėtinis 
Valdas Barakauskas.

Su bažnyčios klebonu Alvydu 
Vainoru iš anksto buvo apkartos tam

NAUJI MENO KURINIAI 
NAUJAUSIOJE ŠIAULIŲ  

BAŽNYČIOJE
tikros aplinkybės. Pirmiausia paveiks
lai yra skirti naujai, netradicinės 
architektūros bažnyčiai. Antra, jie 
bus pakabinti patalpoje, kuri numatyta 
jaunimo koplyčiai. Visa tai leido 
autoriui netradiciškai žiūrėti j savo 
uždavinį. Dėl to jau kabindamas 
paveikslus V. Barakauskas girdėjo 
nemaža kritinių vyresniojo amžiaus 
žmonių pastabų. Tai yra suprantama 
Daugelis vyresniojo amžiaus žmonių 
su menu susiduria senesnės statybos 
bažnyčiose, ir visa, kas jprasta, 
žmogaus neužgauna, nestebina, 
nešokiruoja.

V. Barakauskas kalbėjo, kad, 
tapydamas Kryžiaus kelio paveikslus, 
turėjo visišką laisvę, - nei patarimų, 
nei korekcijos. Vadovavimas, - jeigu 
jis ir buvo, - buvo tylus. Pamatęs 
pirmąjį paveikslo eskizą, klebonas 
patylėjo. Bet juk tyla irgi būna 
iškalbinga...

*□ MUSŲ ŠALYJE

čia naujų simbolių ir ženklų.
Valdo Barakausko paveikslai - visai 

naujas žodis Lietuvos bažnytinėje 
dailėje, visiškai naujai išspręsta 
užduotis pavaizduoti kančią. Atidžiau 
įsižiūrėję matome ir mūsų tautos kančių 
kelius, palaipsniui atpažįstame patys 
savo. Simbolinis kryžiaus vaizdas (čia 
ryškus, čia išnykstantis), iš pradžių 
buvęs mirties ženklu, suiręs vėl atgyja 
kaip atgimimo ir amžinojo gyvenimo 
ženklas.

Valdas Barakauskas, sukūręs šj 
paveikslų ciklą pastatė paminklą savo 
tėvams, ilgus metus kalėjusiems Sibiro

lageriuose, ten palikusiems savo 
jaunystę ir sveikatą ir anksti mirusiems.

Prof. V. Rimkus pasveikino autorių 
ir bažnyčią su įspūdinga (tuo pat 
metu liūdna ir linksma) švente.

Klebonas Alvydas Vainoras, 
dėkodamas Valdui, apsidžiaugė, kad 
parapijiečių' gabiųjų šiauliečių dėka 
bažnyčia gražėja, sakė, kad stacijos 
jam esančios prie širdies, ir išreiškė 
viltj, kad patiks ir žmonėms, kurie 
vaikščios Kryžiaus kelius ir, žiūrėdami 
j paveikslus, išgyvens Kristaus kančią 
ir mirtj; žadėjo ir ateity naujų ir jdomių 
dalykų.

Prisiminęs, kad kunigas yra tik 
jrankis, be to, laikinas, klebonas savo 
parapijiečiams už paaukotus pinigus, 
darbą, nuoširdumą ir meilę žadėjo 
būsimą jų vaikų džiaugsmą ir 
pasididžiavimą, o Valdui Barakauskui 
priminė, kad reikės tapyti dar ir centrinį 
paveikslą.

Beje, dalis dokumentų jau buvo 
publikuota spaudoje, apie juos rašo 
K. Prunskienė savo knygo je 
"Išsivadavimo kaina". Leidėjams 
nekelia abejonių perduotų žinių 
tikrumas - jas patvirtina ne vienas 
šaltinis. Stebina kitkas; tiek KGB 
darbuotojai, tiek LDDP vadovai, 
žinodami apie KGB pastate likusius 
agento veiklos prieš Lietuvos valstybę 
įkalčius, netrukdo jam užimti aukštą 
postą LDD partijoje ir jsigyti trečdalį 
šios partijos oficiozo "Tiesa" akcijų.

Šis leidinys nėra nukreiptas prieš 
konkretų asmenj - Kliugerj, juo 
siekiama atskleisti naujausią KGB 
metodiką ir priminti nesenus įvykius.

1987 m. žvalgybininkų sudarytame 
dosjė yra Algio Klimaičio, jo  tėvo 
Algirdo Jono, senelio Prano ir brolio 
Jaunučio biografijų duomenys. 
(Lietuvos čekistai Algiu Klimaičiu 
susidomėjo 9 dešimtmečio antrojoje 
pusėje, kai šis aktyviai reiškėsi Vakarų 
Europoje. Beje, su komunistinio bloko 
specialiosiomis tarnybomis Algis 
K lim aitis pala ikė ryšį nuo 8 
dešimtmečio pradžios.) |domus 
faktas; A. Klimaičio tėvo Algirdo Jono 
Klimaičio gyvenamoji vieta po karo 
buvo žinoma ir sovietinei žvalgybai, 
ir S. Vyzentalio centro direktoriui E. 
Zurofui, tačiau šis jam nedrumstė 
ramybės, nors apie A. J. Klimaičio 
veiklą vokiečių okupuotoje Lietuvoje 
buvo minima ne viename leidinyje. Ir 
tik Vakarų Vokietijos prokuratūrai 
prašant, Maskvos "Centro" pavedimu 
KGB Lietuvos padalinio darbuotojai 
surinko medžiagą apie Algirdo Jono 
Klimaičio dalyvavimą organizuojant 
žydų gen oc ido  akcijas nacių 
okupacijos metais. Pagal tuometinio 
KGB Lietuvos padalinio vadovo J. 
Petkevičiaus išvadas, Lietuvos 
čekistams nebuvo žinomas (arba apie 
tai specialai nutylima) Niurnbergo 
procese amerikiečių pateiktas 
dokumentas L-180, kuris vėliau 
spausdintas tritomyje "Niumbergskij 
proces". J. Petkevičiaus išvadose 
paminėta tik dokumento L-180 išvadą 
publikuota knygoje "Masinės žudynės 
Lietuvoje".

KGB Lietuvos padalinys, sumanęs 
savo tikslams panaudoti Algj Klimaitj, 
kreipėsi j "vokiečių draugus" - 
buvusiąją VDR saugumo ministeriją 
STASĮ (čia A. Klimaitis buvo įtrauktas 
j draugijos "Rodina" įskaitą "Kliugerio" 
slapyvarde). Maskvai sutikus, STASĮ 
perdavė informaciją KGB Lietuvos 
padaliniui, ir 1988 m. užsienio 
žvalgybos skyriaus viršininkas V. 
Karinauskas asmeniškai atsivežė į 
Lietuvą agentą nuo to laiko jau žinomą 
"Kliugerio" slapyvardžiu, bei įterpė jj 
j Sąjūdį. Vėliau, kai dėl kilusių įtarimų 
A. Klimaičio, kaip Sąjūdžio atstovo 
Europarlamente, įgaliojimai nebuvo 

pratęsti, KGB iniciatyva iš Lietuvos 
valstybinių įmonių lėšų surinkus 
145000 DEM, jis tapo verslininku. Jo 
ūkinė veikla Hamburge ir Lietuvoje 
žinoma iš plačiai nuskambėjusios 
"Litcommerz GmbH" aferos.

Būtina pažymėti, kad KGB agentas, 
čekistų rankraščiuose įvardijamas 
"objektu", "užsienio šaltiniu", "Nr. 
1", "Kliugeriu", "K ", aktyviai veikė ne 
tik Lietuvoje ir kitose Baltijos 
valstybėse, bet ir Vakaruose. Kliugeriui

sutikus "efektyviomis priemonėmis 
palaikyti SSRS politiką Pabaltijyje", 
žvalgybos skyriaus viršininkas V. 
Karinauskas "Centro" paprašo atsiųsti 
politines tezes dėl Lietuvos ateities, 
kuriomis agentas galėtų naudotis 
Vakarų Europos politikų sluoksniuose. 
Taip "Centro" 1-ojoje vyriausiojoje 
va ldybo je  buvo palaim intas 
rezoliucijos tekstas, kurį 1990 11 27 
priėm ė E u roparlam ento baltų 
intergrupė.

Agentas su KGB operatyviniais 
darbuotojais susitikdavo įvairiuose 
konspiraciniuose butuose. Pajutus, 
jog juo domisi Lietuvos Saugumo 
departamento darbuotojai, buvo 
numatyti konspiraciniai susitikimai 
Italijoje, susitarta dėl ryšio per 
Baltarusijos KGB padalinj. Buvo 
naudojamasi ir "Litcommerz" kontora 
Hamburge, ten esančiu faksinio ryšio 
aparatu. Ryšiams su Kliugeriu palaikyti 
priedangos tikslais čekistai Vilniuje 
įreg is truo ja  ūkinę struktūrą  - 
koopertyvą "Planeta".

Agentas nuolat informuoja KGB 
darbuotojus apie savo ūkinės 
priedangos - firmos Hamburge - veiklą 
skaldos pirkimąvienojeTrakų rajono 
įm onėje, prekybą buitine 
e lektrotechnika, padėvėtom is 
padangomis, automobiliais ir kt. 
Tačiau taip gaunamų pajamų agento 
reikmėms neužtenka - jam nuolat 
tenka apmokėti ir kai kurių Lietuvos 
politinių veikėjų išlaidas Vakaruose. 
KGB karininkas A. Židko prašo lėšų 
“ ob jekto  K liugerio " iš la idom s 
padengti, kitas aukštas pareigas 
užimantis Lietuvos padalinio čekistas 
S. Čaplinas SSRS KGB pirmininko 
pavaduotojo J. Šebaršino meldžia 
papildomai skirti 3000 VFR markių 
Kliugerio atlyginimui. Taip KGB, per 
agentą finansuodama žinomus 
L ie tuvos politikus, spaudos 
darbuotojus, nepastebimai juos 
įtraukia j savo voratinklį, formuoja jų 
nuomonę ir nukreipia pageidaujama 
linkme (KGB terminu- panaudoja 
tamsoje). Bandančiam pasitraukti iš 
KGB gniaužtų nėra lengva tai padaryti; 
čekistai savo auką šantažuoja, 
reikalauja grąžinti skolas arba dirbti 
toliau, žodžiu, veikia žinomu mafijos 
principu. Beje, KGB, kaip ir kitos 
specialiosios tarnybos, savo agentų 
veiklą ir jų informacijos patikimumą 
tikrina kitų agentų informacija. Tokių 
patikrinimų neišvengė ir Kliugeris.

Dar viena Kliugerio veiklos sfera 
buvo pasaulio politikų nuomonės 
tyrimas dėl galimo Lietuvos teritorijos 
padalijimo (tokj padalijimo planą 
nurodė pats SSKP CK narys O. 
šeninas partinio aktyvo susirinkime 
Vilniuje, o jam jgyvendinti buvo 
naudojamas vadinamųjų "automa
tininkų" judėjimas), šiuo reikalu KGB 
pavedimu Kliugeris ne kartą susitinka 
su Prancūzijos žvalgybininku Ber
tranu. Pripažindamas Lietuvos pada
lijimą kaip spaudimo galimybę, Kliu
geris abejoja jo  rezultatais, kadangi 
etninės teritorijos suskaldymas sukeltų 
visuotinį nacionalinį pasipriešinimą 
ir duotų priešingą rezultatą. Vietoj to 
jis primygtinai siūlo Lietuvoje jvesti 
SSRS prezidentinį valdymą.

Nukelta į 2 p.

KAIMYNŲ PARAMA. Švedija 
žada visokeriopai remti Lietuvą bet 
kokios grėsm ės akivaizdoje, 
nepaisant ilgametės neutralumo 
politikos.

"Mes niekada neliksime pasyvūs 
ar abejingi pavojaus Lietuvai atveju", 
- užtikrino Švedijos ministras 
pirmininkas Ingvaras Karlsonas, 
ketvirtadienj atvykęs į Vilnių vienos 
dienos oficialiu vizitu.

Spaudos konferencijoje po 
susitikimo su Lietuvos premjeru 
Adolfu Šleževičiumi jis pabrėžė, kad 
Švedija nesijungia j jokias karines 
organizacijas, tačiau nėra neutrali 
tarptautinėje diplomatijoje.

"Nėra tokios situacijos, kurioje 
ryžtingai neparemtume Lietuvos 
nepriklausomybės ir demokratijos",- 
sakė Švedijos premjeras. Pasak jo, 
agresoriaus atžvilgiu būtų duotas 
kuo griežčiausias atkirtis, pirmiausia 
veikiant per Europos Sąjungą, 
Jungtines Tautų bei Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizaciją.

Politinėje srityje toliau minima 
Švedijos parama Lietuvos integracijai 
j Europą. I. Karslonas pabrėžė 
suinteresuotumą rengiama Lietuvos

Kryptį diktavo darbo procesas. 
Pirmasis variantas buvo konservaty
vesnis (daugiau linkta į istoriją ir 
personažus). Pradžioje šviesas 
nebuvo. Tik ciklo viduryje ėmė šviesėti, 
- pasimatė paveikslų tarpusavio junkis.

Daugeliui užkliūva skaudžiai rėžianti 
raudona juosta - lyg ir kryžius, bet 
permatomas, lyg besvoris. Bet argi 
kančia gali nežeisti?

Kad priimtum šiuos paveikslus, 
neužtenka vien pažinimo. Dirbdamas 
tapytojas turėjo po ranka maldyną, 
kurio Kryžiaus kelių eiliuoto teksto 
metaforos padėjo atrasti poetinių

detalių.
Penkioliktame ciklo paveiksle 

erškėtis (kituose paveiksluose sutinka
mas kaip rykštė, krūmas ar vainikas) 
sudaro arką ir pražysta lelijų žiedais. 
Tai Kristaus prisikėlimo simbolis. Ši 
arka vainikuoja Kūną ir Kraują, 
reiškiančius amžiną Jo buvimą su 
mumis.

Po paveikslų pristatymo Kryžiaus 
kelias tikinčiųjų buvo pagerbtas 
įprastinėmis maldomis ir giesmėmis. 
Eiliuotus mąstymus iš jau minėtojo 
maldynėlio skaitė paveikslų autorius 
Valdas Barakauskas.

Po to kalbėjo menotyrininkas prof. 
Vytenis Rimkus. Jis pabrėžė, kad ši 
bažnyčia yra labai įdomi, viskas joje 
neįprasta, ji s tatom a žm onių, 
formuojasi žmonių akyse, žmonių, 
kurie pasiryžę pastatyti bažnyčią savo 
širdyje - gal todėl viskas joje taip 
nuoširdų ir jauku. Kas kartą atrandi

asociacijos sutartimi su Europos 
Sąjunga ir siūlė Švedijos ekspertų 
konsultacijas Lietuvos derybose dėl 
tikrosios narystės ES.

PAGALBA GRĮŽTANT1ESIEMS.
Dėl konkrečios pagalbos tarėsi prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos sudaryta komisija, kuri 
rūpinasi grįžtančiais tėvynainiais. 
Komisijos pirmininko pavaduotojas 
Vladimiras Gražulis sakė, jog tik pernai 
pradėta skirti konkrečią piniginę 
paramą buvusiems tremtiniams. 
Praėjusiais metais 182 šeimos gavo 
valstybinę paramą - 300 tūkst. Lt. Per 
kelis šių metų mėnesius į komisiją 
kreipėsi 187 šeimos. Kompensuotos 
persikėlimo išlaidos, skiriamos 
vienkartinės pašalnos - iki 3 tūkst. litų 
vienai šeimai.

Komisija vis dažniau susilaukia 
prašymų paremti tuos tremtinius, kurie 
iš savo lėšų pradėjo statybos darbus, 
įklimpo į skolas. Komisija nutarė skirti 
negrąžinamą pašalpą: besistatantiems 
1 kambario butą - iki 5 tūkst. Lt, 2 
kambarių - iki 9 tūkst. Lt, 3 ir daugiau 
- iki 12 tūkst. litų.

BANKROTAI. Neseniai įvykęs

Kauno akcinės bendrovės "Banga" 
akcininkų susirinkimas įpareigojo 
bendrovės valdybą pradėti bankroto 
procedūrą.

Bendrovės generalinis direktorius 
Sigitas Gudelis tvirtina, jog jei nebūtų 
tikėtasi pagalbos iš Vyriausybės, kad 
nurašys skolas biudžetui, bankroto 
procedūra būtų pradėta dar pernai. 
Jo nuomone, tai vienintelis būdas 
sustabdyti skolų karuselę.

O skolos milžiniškos, net 90 mln. 
Lt. Daugiausia "Banga" įsiskolinusi 
biudžetui - 48 mln. Lt. Skolos bankui 
sudaro 17 mln., energetikams - 13 
mln. Lt. Pernai vietoj pelno gautas 35 
mln. L t nuostolis, jmonę paliko 4000 
darbininkų; dar pusantro tūkstančio 
žadama atleisti šiemet.

Buvusio "Bangos" vadovo Leono 
Jankausko nuomone, nespalvoti 
"Šileliai" dar ir dabar būtų populiarūs 
Rytuose.

Šiuo metu 37 proc. "Bangos" akcijų 
priklauso valstybei, bet iš tiesų 
bendrovę valdo Kauno koncernas 
EBS.

SVEIKATA. Š iuo metu 
Vyriausybėje yra paruoštas nutarimo 
projektas, kuriuo Sveikatos apsaugos 
ministerija įpareigojama parengti 
m okam ų sveikatos priežiūros 
paslaugų ir patarnavimų, teikiamų 
valstybinėse ir savivaldybių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą 
jų teikimo tvarką ir tarifus. Toks sąrašas 
nagrinėjamas Kainų ir konkurencijos 
tarnyboje, nustatytos maksimalios 
kainos medicinos paslaugoms.

Nukelta į 2 p.
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Plati Kllugerlo veiklos sfera - 

santykiai su “ nepriklausoma" Lietuvos 
spauda. Įstojęs | Žurnalistų sąjungą, 
agentas susitaria su jos vadovais R. 
Eilunavičiumi ir V. Kavaliausku toliau 
bendradarbiauti. Jis planuoja įsteigti 
fiktyvią Uetuvos-Vokletljos jmonę, Ir, 
KGB pritarus, kurti spaustuvę bei leisti 
naują lalkraši|. KGB sutiko, tapiau 
nutarė griežtai kontroliuoti š| darbą: 
pareikalavo informacijos apie spaus
tuvės vietą bendradarbius, užsiprašė 
signalinių visų leidinių egzempliorių. 
Kaip Kliugeris naudojosi spauda, 
formuodamas Lietuvos viešąja nuo
monę, galima |sltlkintl pavarčius tų 
dienų laikraščius. Pacituosime tik 
Kliugerio ir jo pažjstamo Romo Šilerio 
sukurtą atstumianti Lietuvos Valstybės 
atstovo Europoje portretą: “A. Sau
dargas atrodė prastai - suglamžytas 
kostiumas, nebenaujl baltiniai, nesu- 
slšukavęs".

KGB darbo su Kllugerlu technolo
gija buvo gana primityvi: karininkai 
operatyvininkai su agentu susitikdavo 
Įvairiose konspiracinėse vietose Ir, 
išklausę jo  patelktų žinių, sąsiuvi
niuose pasižymėdavo pasako|imo 
detales. Kadangi Kliugeris nemokėjo 
rusų kalbos, o dauguma saugumiečių 
lietuviškai rašė prastai, pašnekesių 
konspektai tapo įdomiais Impednlnkų 
puskalbės pavyzdžiais. Grįžę j kabi
netus karininkai rašė pranešimų 
“Certrui" projektus, o juos asmeniškai 
taisė t o jo  skyriaus viršininkas ir kiti 
padalinio vadovai. TaCiau Kliugeris, 
matyb vengdamas demaskavimo, ne
keitė bendravimo pobūdžio, nesutiko 
rašyti ranka pranešimų Ir neleido 
operatyvininkams naudoti garsinę ar 
kitą įrašym o techniką. Antrųjų, 
"Centrui" siųstų egzempliorių Vilniuje 
neliko, nes pulkininkas V. Karinauskas 
1991 m. juos išsiuntė j Maskvą saugai

Politinių -įvykių raida kėlė KGB 
darbuaojų nerimą 1991 m. pradžioje 
pulkininkas V. Karinauskas praneša 
"Centrui'1, kad, susiklosčius sudėtin
gai situacijai, jis siunčia j Maskvą 
saugoti antruosius egzempliorius 
dokumentų, susijusių su Kliugerlu 
(pirmieji egzempioriai išsiųsti j Maskvą 
1990 m.) K a lu  su šiais dokumentais 
siunčiama informacija apie JAV 
gyvenančius lietuvius emigrantus, 
galinčius čekistus sudominti “ pagal 
KR liniją". Dėl tos pačios priežasties 
S, Čaplinas SSRS KGB pirmininko 
V. Kručkovo prašo suteikti ar grąžinti 
agentui Kliugerlul SSRS pilietybę. 
Prašymo motyvas - agentas yra as
mens, 1940 m. gyvenusio Lietuvoje, 
sūnus.

Apie atskirų laikotarpių čekistų Ir 
Kliugerio darbo prioritetus galima 
spręsti pagal KGB Lietuvos padalinio 
pranešimų "Centrui" pavadinimus: 
"Apie buvusią LR premjerę K  Pruns
kienę", "Apie K, Prunskienės opozi- 
cinės grupės sukūrimą", "Apie Euro
parlamento požiūrj j jvykius Sovietų 
Sąjungoje" ir kt. T enka pastebėti, jog 
agento akiratyje buvo daugybė žymių 
užsienio politikų -  G, Flšerau, O. fon 
Habsburgas, Engelman-Jensenas, 
Landsdorfas, Fogelis, taip pat lietuvių 
išeivijos lyderiai. Apmaudu, tačiau

teisėsaugos organai ignoravo faktą, 
jog dar 1990 m. KGB karininkas su 
Kliugerlu aptarinėjo B. Dekanidzės Ir 
Litvako, kurių pavardės vėliau buvo 
mlnlmosV. Lingio nužudymo byloje, 
veiklą.

Agento Informacijos pagrindu 
parengtame pranešime "Apie Euro
parlamento požiūrj I įvykius Sovietų 
Sąjungoje" čekistai akcentuoja Euro
parlamento krikščionių demokratų 
frakcijos požiūri j privatizaciją: "Krikš
čionys demokratai, kaip stambiojo 
kapitaio atstcr/aj, yra komunizmo prie
šininkai ir siekia jo  sistemos žlugimo. 
Kadangi to neįmanoma pasiekti kariniu 
būdu, jie galvoja panaudoti ekono
mines galimybes Krikščionys demo
kratai pritaria privatizacijos procesams 
Ir rinkos ekonomikos kūrimo eigai 
SSRS bei galimam turto perėjimui | 
partinės ūkinės nomenklatūros ats
tovų, žmonių, turinčių profesionalaus 
vadovavimo ekonomikai įgūdžius, 
rankas".

Atrodo, aiškiau KGB tikslų 
neišsakysi,..

Taigi Iš pateiktų dokumentų matyti, 
kad, pasikeltus sąlygoms, KGB filialo 
Lietuvoje darbuotojai tampa “ versli
ninkais", kuria ūkinės priedangos 
organizacijas Ir toliau vykdo "Centro” 
nurodymus, rafinuotai Ir gudriai prie
šindamiesi nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimui: renka Informacją 
per savo agentūrą arba tiesiogiai 
finansiškai remia jiems naudingus 
politikus bei organizacijas, o nepa
rankiuosius šantažuoja ir šmeižia, 
nepriklausomybės siekiančiai valdžiai 
dirbtinai kuria opozicijas, skaldo 
pariamentą, kiršina žmones, leidžia 
savo spaudą, per tarptautines orga
nizacijas ir Vakarų masines infor
macijos priemones menkina Lietuvos 
autoritetą, Iškraipo Jos istoriją. Sup
rantamą nepamirštas ir svarbiausias 
“perestrojkos" tikslas - valstybės turto 
parėjimas j prorusiškos komunistinės 
nomenklatūros rankas bei buvusios 
KGB mafijos lyšių išsaugojimas.

Taigi daroma viskas, kad Lietuva, 
kaip Ir kitos buvusios sovietinės res
publikos, neištrūktų Iš Rusijos įtakos 
zonos, netaptų savarankiška valstybe. 
Pajutus, jog atgimimo procesus sunku 
suvaldyti, KGB laikinai atsisako 
federacinės sutarties plano Ir per 
tarptautines organizacijas, Vakarų 
valstybių adminslracįas bei tiesioginiu 
spaudimu nori Lietuvą priversti pasi
rašyti bent konfederacijos sutartj. 
Pasirašius tokią sutartj, Lietuva ir Rusija 
turėtų vieningą užsienio ir karinę 
politiką Š| planą Rusijos specialiosios 
tarnybos tebevykdo ir dabar,

Siame leidinyje publikuojami 34 
dokumentai, daugiausiai versti iš rusų 
kalbos. Kadangi tai antrieji egzem
plioriai, užrašų nuarupos, juodraščiai, 
todėl tekste daug sutrumpinimų, 
nutrūkusių sakinių. Trūkstamos vietos 
žymimos tritaškiu tarp skliaustelių. 
Dokumentų autentiškumui patvirtinti 
publikuojamos dokumentų faksimilės 
(kai kurių - tik pirmieji lapai). Pavardės 
Ir kiti daiktiniai pavadinimai palikti 
kaip originale - todėl gali būti netikslūs 
Ir Iškraipyti. Dokumentų vertimas 
visiškai atitinka originalą.

Vilija DAUNYTĖ
Šiandien, antradieni, balandžio 11 

d., sukanka 60 metų, kai Gruzdžiuose 
gim ė jžym us JAV lie tuvių 
mokslininkas, fizikas bei rašytojas, 
istorinio žanro pradininkas užsienio 
lietuvių literatūroje Kazys Almenas.

Tarybiniais metais apie šią kūrybinę

kad Marius Katiliškis buvo pirmuoju 
K. Almeno literatūrinės kūrybos 
mokytoju ir globėju. B. Stumbrlenė 
bendrauja su žmonėmis, pažjstančiais 
rašytoją, o susirašinėti su juo pačiu 
pradėjo prieš 15 metų. Viename laiške 
K. Almenas primena, kad " iš  
profesijos, tikslumo dėlei, esąs

Rašytojo nusiminimas buvo didelis.
Ekspoziciją apie K  Almeną Naisių 

literatūros muziejuje B. Stumbrienė 
pradėjo ruošti 1987 metais, nes Jautė, 
kad artėja atšilimas ir sukaupta 
medžiaga bus reikalinga.

Prasidėjus atgimimui, K  Almeno 
ryšiai su Lietuva labai sustiprėjo. Jis

RAŠYTOJUI K. ALMENÜI • 60
VĖL KARTU SU M UM IS

asmenybę žinojome nedaug, nes 
Lietuvoje tebuvo išleistas jo romanas 
"Šienapjūtė” . Mat Čikagos Pasaulio 
lietuvių centre konferencijos metu K  
Almenas aštriai pasisakė prieš 
tarybinę santvarką Ir Lietuvos 
okupaciją.

Daug Informacijos apie šj žymų 
Šiaulių krašto žmogų turi Naisių 
literatūros muziejaus darbuotoja 
Birutė Stumbrienė. Muziejuje randame 
ir kito mūsų krašto rašytojo Mariaus 
Katiliškio laiškų, iš kurių darosi aišku,

branduolinis inžinierius, bet ne fizikas”, 
o grožinė kūiyba - tai tik šalutinė 
pramoga. Rašytojas persiuntė B. 
Stumbrienei Henriko Nagio laišką apis 
dar vieną užsienio lietuvių rašytoją 
meškuitiėtj Sigitą Pranckūną Jam 
visada rūpėjo savo krašto žmonės, 
tėviškė.

Tarybiniais melais rašytojas vieną 
kartą lankėsi Ir Gruzdžiuose. Miestelio 
žemės ūkio mokyklos centre tebestovi 
senas namas, kuriame rašytojas gimė, 
bet jau tada jis buvo gana apleistas.

dažnai atvažiuoja | Kauną Ir skaito 
paskaitų ciklus Vytauto Didžiojo 
universitete. Jo rūpesčiu Lietuvoje 
pradėjo eiti istorinių kūrinių serija, 
pavadinta Skomanto slapyvardžiu. 
Jų autorius gai būti ne vien K  Almenas, 
bet tai nėra aišku. B. Stumbrienė su 
malonumu papasakotų apie romaną 
"Pelkių vilkė". Šiuo metu laiškuose 
apie save rašytojas rašo mažiau, bet 
visada pasveikina švenčių progomis.

Džiugu, kad taip.

MUSŲ SALYJE
Atkelta Iš 1 p.
j valstybės ir savivaldybių remtinų 

medicinos paslaugų sąrašą patenka 
daugiau negu 60 proc. visų gyventojų. 
Neturintiesiemstelsės j nemokamas 
medicinos paslaugas, teks mokėti 
patiems. Mokėsime Ir už papildomus 
tyrimus bei patarnavimus. Visiems 
gyventojams garantuojama nemo
kama būtinoji medicinos pagalba, 
kilus pavojui jų  gyvybei, o taip pat 
nealldėllotlna traumaologo Ir chirurgo 
pagalba valstybės Ir savivaldybių 
sveikatos priežiūros įstaigose.

Sveikata - brangiausias tu nas. Už 
jątenka mokėti nemažus mokesčius 
I valstybės ir "Sodros" biudžetus, o 
susirgus, be sumokėtų mokesčių, 
dar pačiam pirktis geresnius medika
mentus. Tuo įsitikini, pabuvęs stacio
narinėse gydymo Įstaigose, kur prieš 
valdžios institucijų sukuną sveikatos 
apsaugos sistemą reguliuojančių 
teisinių aktų Ir normų visumą pasijunti 
besąs niekingas ir lengvai sutraiš
komas padaras. Todėl vargu arveita 
stebėtis, kad per pastaruosius trejus 
metus Nemuno žemėje 17 proc, padi
dėjo gyventojų mirtingumas, o ligo
ninėse riogso daugybė tuščių lovų, 
matyt, laukiančių turtingų pacientų.

REFORMOS. Neseniai Vilniuje 
jvyko Lietuvos gydytojų sąjungos 
Išplėstinis vadovų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo visų savivaldybių 
medicinos {staigų vadovai. Jame 
konstatuota, kad Lietuvos Seimas 
nepriėmė jstatymų, būtinų sveikatos 
apsaugos reformai vykdyti. Pripažintą 
kad medicinos įstaigų finansavimas 
katastrofiškai blogėja, vyriausybė 
nevykdo nutarimų biudžeto skoloms 
likviduoti, medicinos darbuotojų 
atlyginimams padidinti, medicinos 
Įstaigoms reguliariai finansuoti.

Lietuvos gydytojų są|ungos taryba 
nutarė kreiptis | Seimą Ir Vyriausybę 
su reikalavimu nekeisti sveikatos prie
žiūros įstaigų organizacinės struktū
ros, kol nebus priimti pagrindiniai 
sveikatos apsaugos sistemą reguliuo
jantys (statymai.

G ydyto jų  vadovų sąjungos 
nuomone, kol nepriimti minėtieji 
jstatymai, vykdant sveikatos apsaugos 
reformą savivaldybių kompetencijoje 
esančią asmens sveikatos priežiūrą 
turi finansuoti savivaldybės. Jeigu 
bus vykdoma reforma, nepriėmus 
pagrindinių sveikatos apsaugos 
jstatymų, jos pasekmės bus nenu
sakomos ir visa atsakomybė teks 
vykdytojams.

P arengė P. K.

MIESTE IR
RAJONE

Bankas "Snoras" - trečiasis bankas 
Lietuvoje po "Herm io" ir Vilniaus 
banko, nusp rendęs m okėti 
dividendus.

Šiomis dienomis po 300-500 litų > 
tikslines vienkartines pašalpas gaus 
vienuolika Žarėnų, Meškuičių gyven
viečių, Kuršėnų miesto gyventojų, 
kuriuos ištiko nelaimė ar sunki liga.

Praėjusj ketvirtadienj Šiaulių rajono 
valdyboje įregistruoti šeimos ir 
sveikatos centro (statai. Jis jsikūręs 
Kuršėnuose. Steigiamojo centro 
tikslas - plėtoti švietėjišką informacinę 
bei propagandinę veiklą, šeimds 
santykių, tradicinės bei liaudies 
m edicinos -reikala i/ Jo iniciatoriai 
num ato organizuoti paskaitas, 
susitikimus, diskusijas šeimos bei 
žmogaus sveikatos temomis, rengti 
ir platinti metodinę literatūrą.

P arengė P . K.

[TUOSE
Kr a š t u o s e

neužmegs oficialių diplomatinių
santykių su Jeruzale. Sekmadienį, a  
užbaigęs oficialius pokalbius su Egipto 4
prezidentu, Rosas sugrjžo j Izraelį 
informuoti jo  vadovus apie pokalbių 
su Sirijos prezidentu Asadu rezultatus.

EGIPTE IRGI
NERAMU

POPIEŽIUS 
KREIPĖSI J 

PASAULI

mirtį. Dešimtys tūkstančių žmonių su 
palmių ir alyvų šakelėmis sveikino 
popiežių šv, Petro aikštėje Romoje.

TERORISTNIAI

sekmadieni vieną policininką nušovė, 
o kitą sužeidė. Egipto vidaus reikalų 
ministerija pranešė, kad sužeistas ir 
vienas vaetieüs Manomą kad užpuofikai
priklauso musulmonų ekstremistų 

a", norinčiaiorganizaciją "Islamo grupė",

Popiežius Jonas Paulius II sekma- 
dien) aukojo Verbų sekmadienio mišias, 
ragindamas pasaulj pritarti neseniai 
jo paskelbtai enciklikai, smerkiančiai 
abortus ir pagreitintą neskausmingą

AKTAI
nuversti dabartinę Eaipto vyriausybę
t-  . ---. | ц  yajįg jybę

v * l « V

PENSIJA MIRUSIAJAI
D ainų p o lic ijo s  nuovados 

darbuotojai sužino|o, kad pensija 
mokama mirusiam žmogui. Vienos 
UAB kasininkė R. pensininkei S. 
išmokėjo daugiau kaip 700 litų. Pirmą 
kartą S. pensija buvo Išmokėta 1993

metų gegužės 10 dieną, o gegužės 
12 diert^ gavėja mirė. Kitą mėnesj 
kasininke, atėjusi mokėti pensijos, ją 
atidavė mirusiosios vaikams, kurie 
patelkė velionės pasą. Kasininkė 
galėjo ir nežinoti, kad gavėja mirusi. 
Policininkai irgi pirmą kartą susidūrė 
su tokiu atveju.

MARGARINAS SU 
TABLETĖMIS 

Penktadlenj Šiaulių tardymo 
izoliatoriaus darbuotojai sulaikė 
Pakruojo rajono Lygumų kaimo 
gyventoją J. Einikienę. Ji atnešė savo 
sūnui, gimusiam 1975. m., stipriai 
veikiančių tablečių, kurias (spaudė j 
vakariebšką margariną M ana lai daro 
ne pirmą kartą. Nusikaltėlių giminės 
Ir artimieji Įsigudrina degtinę perduoti 
nei konservų skardinėse. Izoliatoriaus 
darbuotojai maisto produktuose 
nuoia aptinka peilių, žltklučių. Laiškus 
žmonės slepia dažniausiai rūkytuose 
lašiniuose.

VIETOJ SKOLOS. 
TELEVIZORIUS

, Iją kreipėsi B. ir pranešė, 
kad j jo  butą jsiveržė iš matymo 
pažjstamas vyriškis su dviem 
draugais ir pagrobė spalvotovaizdo 
televizorių1 Šilelis". Policija jtariamąjj 
sulaikė, televizorių atėmė ir atidavė 
jo savininkui. Bet šis yra nemažai 
skoliigas televizoriaus grobkui Ir visai 
neskuba atiduai skolos.

GAISRAI, GAISRAI
Naktį iš balandžio 7-osios j 8-ąją, 

1,25 val. buvo gautas iškvietimas 
vykti I Meškuičių apylinkę, kur lieps
nojo medinė daržine, dengta šiferiu. 
Ugnis sunaikino apie 200 tonų šieno. 
Netoli gaisravietes yra farma su 
galvijais, ir ugniagesiams teko įdėti 
nemažai triūso, kad ugnis j ją 
nepersimestų. Sekmadieni 1207val.

' Jg šii

aplinkybės aiškinamos.
P arengė Vida M IS IŪ N A ITĖ

7 izraeliečiai žuvo Ir apie 40 buvo 
sužeistą kai musulmonų ekstremistai 
sekmadienj Gazos srityje susprogdino 
2 bombas. Visi žuvusieji važiavo 
autobusu, kai J jj įsirėžė sprogmenimis 
pakrautas automobilis Praėjus vos 
dviem valandoms po šio incidento, 
vienoje izraeliečių gyvenvielėje Gazos 
srityje sprogo automobilyje paslėpta 
bomba. Manoma, kad bom bą 
susprogdino musulmonų ekstremistų 
organizacija "Chamaz".

ir įkurti musui monisl
Pertrejus metus truńkantj smurtą

Egipte jau žuvo per 700 žm onių.^

KOVOS---------PRIES
KURDUS

Turkijos kariuomenė Šiaurės Irake 
sekmadienj nukovė dar 30 kurdą
partizanų. Turkijos kariuomenės 
vadovybė pranešė, kad per kovas
su partizanais žuvo ir 4 turku kariai. 
~ j T u ------------- - .

JAV
TARPININKAUJA 

DERYBOSE

Po Turkijos kariuomenės jžengimo j 
Siaurės Iraką kovo 20-ąją ten žuvo 
400 kurdų partizanų. Kovose su jais 
žuvo40turkų karių, oficialiai pranešė 
Turkijos kariuomenės vadovybė.

Ypatingasis JAV įgaliotinis Vidurio 
lytuose Rosas informavo sekmadienj 
Egipto prezidentą Mubareką apie savo 
pokalbius su Egipto ir Izraelio vadovais. 
Amerikiečiai mėgina aigaivind sustojusias 
Sirijos ir Izraelio taikos derybas Rosas 
paneigė, kad Damaskas ir Jeruzalė 
susitarė dėl Izraelio kariuomenės 
atsitraukimo iš Golano aukštumų 
tvarkaraščio. Sirija reikalaują kad Izraelis 
atitrauktų visus savo karius iš Golano 
aukštumų, kurias izraeliečiai užėmė 
1967 metų kare. Izraelis atsisako tą 
klausimą svarstyti, kol Damaskas

VYRIAUSYBES 
KARIUOMENĖS 

PERGALĖ
Bosnijos ir Hercegovinos vyriau

sybės kariuomenės vadovybe pra- 
nešė, kad jos dalinėms pavyto etatami 
Iš serbų strategiškai svarbią sritį 
respublikos viduriniuose rajonuose. 
Sarajeve paskelbtame pranešime 
sakomą kad Vlasūajs kalno užėmimas 
atveria vyriau^bės kariuomenei keiius 
j krtas serbų kontroliuojamas sritis.

A. V.

AUŠROS ALĖ I-A



EKONOMIKA

“M asčio” 
akcijas įsigijo 
verslininkas iš 

Šiaulių
TELŠIAI. Balandžio 1-ąja Įvykusio 

Telšių akcinės bendrovės ‘Mastis" 
akc in inkų  su s irin k im o  metu 
paskelbta, kad pasikeitė Įmonės 
seimininkas. Buvęs kontrolinio akcijų 
paketo savininkas Vincas Silys savo 
akcijas (54,4 procento) pardavė 
verslininkui iš  Šiaulių A lvydui 
Jakučiui.

Telšiuose dėl "M asčio" ateities 
buvo galima išgirsti Įvairių nuomonių. 
Daugelis jų baigdavosi dviem 
žodžiais - bankrotas neišvengiamas. 
Bendrovė šalies biudžetui, bankams 
bei kitiems kreditoriams skolinga 
apie 14 milijonų litų. Visas josturtas 
užstatytas. Todėl daugelį nustebino 
žinia, kad atsirado pirkėjas, norintis 
sko lose  oaskendus ią  Įmonę 
nusipirkti, šiaulietis verslininkas A. 
Jakutis, anot "M asčio" generalinio 
direktoriaus L  Barisausko, žino, kas 
tai yra lengvoji pramonė bei trikotažo 
gaminiai. Jis jau anksčiau Įkūrė savo 
Įmonę, gam inus ia  vyriškus, 
moteriškus bei vaikiškus trikotažo 
gaminius. Naujasis bendrovės 
seimininkas akcininkams pažadėjo 
negailėdamas jėgų stengtis atgaivinti 
merdėjantj "Mastj".

Gamins stogų 
dangą

AKMENĖ. Kovo28d. pasirašyta 
su tartis  ta rp  AB "A km enė s 
cementas" ir Vokietijos "Eternito" 
firmos yra 1993 m. gruodžio mėnesio 
pasirašytos sutarties tąsa Partneriai, 
nersitikinę sandorio sėkme, neskuba 
Tai, kad dabar Įkurta tokia Įmonė, 
yra ir Lietuvos laimėjimas, nes 
Respublikoje nėra kitos tirmee,* 
gaminančios stogų dangą Vokiečių 
firma, turinti 51 proc. akcijų, 
garantavo, jog nebus mažinamos 
darbo vietos. Dabartinis Įstatinis 
kapitalas iš abiejų pusių sudaro 3

milijonus litų. Rajono gyventojai kol 
kas nėra aktyvūs naujosios produk
cijos pirkėjai. Mažagabaričio šiferio 
nedaug pagaminama, nors poreikis 
yra. Be senos produkcijos - pilkojo 
šiferio, pagal vokiečių technologiją 
jau gaminami mažieji lapai.

NUSIKALTIMAI

JONIŠKIS. Kovo 28-osios naktj, 
apie pusę trijų, kažkas pasibeldė Į 
žagariečio Jono Navicko namus. Bel- 
dusieji pasivadino policininkais. J. 
Navickui neatrodė, kad jo bute tik
riesiems policininkams tokiu laiku būtų 
ką veikti, todėl durų neatidarė. Tada 
"policininkai" išlaužė jas, sumušė 
šeimininką. Šiam šiaip taip vienais 
apatiniais pavyko pasprukti, o "po li
cininkai" netrukus buvo sulaikyti. 
Pasirodo, kad tai Z. Burauskas iš Za- 
gariškiųiržiuriuose gyvenantis pora 
metų jaunesnis Algis Venckus. Šiems 
vaikinams iškelta baudžiamoji byla. 
Be to, jiems tai ne pirmas susitikimas 
su teisėsaugos pareigūnais.

m okyklos auklėtinis Edvinas 
Damanskis su Lietuvos rinktine 
dalyvavo Vokietijoje Volmirstato 
mieste įvykusiame tarptautiniame 
sunkiosios atletikos turnyre, kuriame 
varžėsi 11 šalių atstovai. Lietuvos 
rinktinės sunkiaatlečiai bendroje 
komandinėje Įskaitoje iškovoįo 4 
vietą, o mūsų sportininkas užėmė 
6-ąją Tai pirmas atvejis, kai telšiškis 
sunkiaatletis su Lietuvos rinktine 
dalyvauja tarptautiniame turnyre.

KITI ĮVYKIAI

KULTŪRA

Žemaitės teatre 
- naujas 

spektaklis
TELŠIAI. Žemaites teatre pastatytas 

spektaklis pagal D. Psafo pjesę “ Reikia 
metagio" jau mėgstamas telšiškių.

vėl išvystf scenoje/^ad balandžio 6 
dieną 19 valandą Žemaitės teatras 

kviečia pažiūrėti nuotaikingo 
vaidinimo "Reikia melagio".

SPORTAS

Vietoj pirties - 
dušai

KELMĖ. Balandžio 1-oji kelmiš- 
kiams padovanojo ne tik pokštus: 
tą dieną Kelmės 2-ojoje vidurinėj e 
mokykloje pradėjo veikti dušinė, 
kuri pakeitė jau nuo 1993 metų ne
veikiančią privatizuotą Kelmės mies
to pirtį. Tą dieną nusiprausė dešimt 
kelmiškių. Buvo atėjusių ir daugiau, 
tačiau kitus Išgąsdino 2,5 Lt bilieto 
kaina Pasak mokyklos direktoriaus 
S. Jokubausko, ateityje klientų turėtų 
padaugėti, nes žmonės skambina 
ir teiraujasi ne tik iš miesto, bet ir iš 
aplinkinių kaimų, kuriuose taip pat 
po privatizavimo pirtys nedirba.

Turgaus
kainos

KELMĖ. Ožka -130 Lt
Kąrvė - 1250 Lt
Veršelis - 120-130 Lt
Triušis - 9 Lt
Kviečiai (50 kg) -17  Lt
Kvietrugiai (50 kg) -16  Lt
Rugiai (50 kg) -1 5  Lt
Miltų mišinys (50 kg) -14 Lt
Daugiamečių žolių mišinys sėklai
M kg) - 3  Lt 
Raudor

Edvinas 
Damanskis - 

tarptautiniame 
turnyre

TELŠIAI. Vaikų ir jaunių sporto

. ...jdonųjų dobilų sėkla (1 kg )-5  Lt 
Bulvės (50 kg) - 55-60 Lt 
Pašarinių runkelių sėkla (1 kg) - 5 Lt 
Sėmenys (1 kg) -1,50 Lt 
Kopūstai (1 kg) - 0,80-0,90 Lt 
Pašariniai runkeliai (50 kg) -1 2  Lt 
Morkos (1 kg) - 1,20 Lt 
Obuoliai (1 kg) -1,50-3 Lt 
10 kiaušinių-2,40-2,80 Lt 
Bananai (1 kg ) - 4,50 Lt 
Apelsinai (1 kg) - 4,20-4,50 Lt 
Citrina (1 vnt.) - 0,70 Lt

Parengė  
Vida SIM ONA1TIENĖ

M ŪSŲ PRIEŠAS (1)
Alkoholis ir jo 

poveikis
šiuolaikiniai fiziologų, biochemikų 

ir gydytojų tyrimai atskleidė kai kurias 
svarbias alkoholio poveikio detales, 
šių tyrimų dėka paaiškėjo potraukio 
alkoholiui priežastys.

Etilo spirito molekulės yra labai 
mažos, š is  junginys turi ir kitų fizinių 
savybių, dėl kurių jis puikiai maišosi 
su vandeniu ir gerai tirpsta riebaluose. 
Kaip tik todėl alkoholis taip lengvai 
praeina pro biologines membranas: 
jis pradeda skverbtis pro gleivinę jau 
burnoje, dar nespėjus nuryti, vėliau - 
skrandyje, žarnyne ir labai greitai 
patenka Į kraują, kuris Išnešioja jj po 
visą organizmą.

Vos tik a lkoholis patenka Į 
organizmą jis pradeda skilti Į vandenj 
ir anglies dioksidą. Pagrindinis 
a lkoho lio  k iek is  pe rd irbam as 
kepenyse (100 mg per valandą vienam 
kūno svorio kilogramui) ir tik 2-5 proc. 
gryno alkoholio pašalina inkstai, 
prakaito liaukos ir plaučiai. Nuo šių 
dviejų procesų - alkoholio patekimo 
ir jo skaidymo - priklauso alkoholio 
kiekis kraujuje, taigi ir jo  svaiginimo 
poveikis smegenims.

Raumenų audiniai sulaiko alkoholį, 
ir jis čia oksiduojasi arba iš karto 
siunčiamas Į kepenis perdirbti. 
Riebalinėse ląstelėse alkoholis 
kaupiasi, tirpsta ir išvengia greito 
skilimo.

Ypač greitai alkofioiis Įsisiurbia su
pylus JĮ j tuščią skrandĮ, be užkandos. 
Sočiai pavalgius, ypač mėsos, labai 
sulėtėja Įsisiurbimo procesas, ir alko
holio Į kraują patenka perpus mažiau.

Girtėjimas labai priklauso ir nuo 
žm ogaus em ocinės būsenos.

Neigiamos emocijos lyg ir pagreitina 
Įsisiurbimą Jis gali sulėtėti veikiant 
labai stiprioms emocijoms: pykčiui, 
džiaugsmui ir pan.

A lkoholio Įsisiurbimo greitis 
priklauso ir nuo jo koncentracijos 
gėrimuose: atskiestas alkoholis
patenka Į kraują lėčiau ir didelė jo 
dalis suyra, nepasiekusi smegenų.

Kai kas a lkoho li vad ina 
stimuliatoriumi: truputį išgėrę žmonės 
pasidaro gyvesni, energingesni, 
lengviau bendrauja Iš tiesų, nedidelė 
alkoholio dozė stimuliuoja organizmo 
aktyvumą: šiek tiek sustiprėja pulsas, 
išsiplečia odos ir galūnių kraujagyslės, 
sumažėja kraujospūdis. Išn yks ta  
Įtampa. Viena degtinės taurelė 
organizmui nekenkia, tačiau tai gali 
tapti baisia organizmo nelaime, jei 
taurelė tampa Įpročiu.

Alkoholis - specifiškas nervų 
nuodas. Gerai tirpdamas riebaluose, 
kurių nemaža yra galvos smegenų 
audiniuose, jis kaupiasi smegenyse 
kur kas didesniais kiekais negu kituose 
organuose. A lkoholio poveikis 
sm egenim s prik lauso  nuo Jo 
koncentracijos kraujuje.

Mažai išgėręs, kai alkoholio 
koncentracija kraujuje ne didesnė 
kaip 0,05%, žm ogus atsipalaiduoja 
ir nusiramina. Jei koncentracija šiek 
tiek didesnė (0,05%), prasideda 
smegenų centrų, valdančių elgseną, 
ypač dėm esį ir sav ikontro lę , 
s lopin im as. Tada pras ideda 
stimuliuojanti alkoholio veikla: žmogui 
dirbtinai pakyla nuotaika, jis tampa 
plepus, pernelyg gyvas, vis labiau 
praranda veiksmų kontrolę, sutrinka 
tikrovės orientacija Geriant toliau, 
kai alkoholio koncentracija kraujuje 
pakyla iki 0,1%, prasideda vidutinio 
girtumo stadija. Galvos smegenų

žievėje esantys neuronai sujaudinami, 
nebereguliuoja požievio skyrių, 
pasikeičia emocinis imlumas. Kai 
žmogus visiškai nusigeria ir alkoholio 
koncentracija kraujuje pasiekia 0,15%, 
prasideda judėjimo centrų slopinimas 
- žmogus nebekontroliuoja savo 
raumenų veiklos. Dar gerdamas, kai 
alkoholio kraujuje atsiranda 0,25- 
0,30% , žmogus patenka Į sunkaus 
girtumo stadiją: visiškai praranda 
orien taciją , užm iega, netenka 
sąmonės.

Paskutinė stadija - kai alkoholio 
kiekis kraujuje, pakilęs iki 0,5 proc., 
užblokuoja kvėpavimo centrus ir 
žmogus, praradęs sąmonę, miršta.

Galvos smegenys labiau negu bet 
kuris kitas audinys reikalauja nuolat 
ir daug deguonies. Apsinuodijus 
alkoholiu, smegenyse sumažėja 
kraujo apytakos Ir kvėpavim o 
intensyvumas. Eksperimentiškai 
nustatyta, kad girto žmogaus 
smegenyse atsiranda daugybė 
smulkių kraujo išsiliejimų, o dar 
daugiau kraujagyslių užsikemša Dėl 
to  nervų ląstelėms pradeda trūkti ir 
maisto, Ir deguonies. Dėl nervų ląstelių 
deguonies bado atsiranda bendras 
suglebimas, silpnumas, žmogus 
nebegali susfcaupti, jam skauda galvą

Rytmečio pagirias galima paaiškinti 
tokia nervų ląstelių būkle, tačiau 
tikriausiai prie to prisideda dar ir 
žuvusių ląstelių irimo produktai, kurie 
nuodija gyvąsias.

Štai kodėl pagiringas žmogus ryte 
neturi jėgų, jam skauda galvą pykina 
ir pan. Bet tai nesisieja su nenumal
domu potraukiu išgerti. Jis būdingas 
tik chroniškiems alkoholikams. Apie 
tai - antrojoje rašinio dalyje.

Parengė  
A ntanas V Ė JIN IS

RAŠO IŠEIVIJOS LIETUVIAI
V IS I DARBAN UŽ  

LIETUVIŠKĄ ŠIRDĮ!
Dr. Jonas A D O M A VIČ IU S
Gana mums dutkullals kapų 

duobėn virsti: mums tegul šiais 
metais estidéi lietuviškos širdies 
sveikatos Į darbą dienų per mažai: 
gana to svetimųjų apsiausto 
lelšiškumo visose srityse, įskaitant 
savo širdies marinimą per barzdą 
taukų varvlnlmu!

Šiais 1995 m. Išmintingo lietuvio 
siekis

AVIŽOS NE VIEN 
ARKLIAMS!

Kasdieninis obuolys daktarą 
atbaidysi Beveik visi atsimena šj 
teiginj. Juomi motinos ir mokytojai 
ragino jaunuosius sveikai maitintis. 
Tas primena kitą teiginj - kad 
STAMBMENOS-SELENOS (fiber) 
reguliuoja vidurius ir užlaiko gerą 
sveikatą.

Ir šiais 1995 metais kasdieninis 
obuolio valgymas yra geras dalykas, 
nes kieti viduriai dar daugelį vargina 
Todėl dabartinė medicina virškinimui 
pagerinti ragina žmones daugiau 
valgyli vaisių, daržovių, riešutų, rugių, 
kviečių ir kitokių grūdų.

Dar to negana: dabar reikia net 
svarbesni darbą atlikti - cholesteroliu 
per riebų kraują reikia AVIŽOMIS 
suliesintil Juokai šalin, avižos nuo 
arklio toly n, o prie lietuviškos širdies 
artyn! Gana mums vien dejuoti, vien 
širdies aukas kad ir su 50-čia 
automašinų ne laiku kapinėsna lydėti. 
Reikia visiems, ypač iki 1995 metų 
buvusiems apsileidėliams, už širdies 
gelbėjimo griebtis, kad ir avižinę 
sėleną kramtant.

Sunku pasakyti, kada aviža iškilo j 
paviršių. Žmonės per tūkstančius metų 
avižas augino ir iki 19 šimtmečio jos 
buvo ganyklose ir statinėse arklių 
pašaras. Tik škotai ir airiai avižinę ko
šę valgė nuo neatmenamų laikų. Iške
liaudami jie vežėsi ir avižas, bet ne
daugelis kitų tautybių žmonių jas valgė.

Anglų poetas Samuel Johnson 
pajuokiančiai išsitarė, jog anglai 
avižomis arklius šeria, o škotai patys 
jas valgo. Į tai jo draugas lordas Patrie 
Murray Elibank atsakė: "Tbstiesa, bet 
kur tu rasi tokius arklius Ir žmones, 
kaip Škotijoje?"

AVIŽA TINKA 
MITYBAI

Kaip tinkamas maistas pusryčiams, 
avižinė košė išsilaikė iki 20 amžiaus - 
nuo arkliuko traukiamo vežimo iki 
kompiuterio laikų. Prieš 20 metų 
išleistos valgio knygos (Adelle Davis, 
Nathan Pritikln ir Cariton Fredericks) 
mini maiste stambmenų naudą, bet 
neperša avižų valgymo.

Tik 1980 m. m okslin iuose 
žurnaluose buvo PASKELBTI PIRMIEJI 
duomenys apie avižų sėlenų (oat bran) 
naudą liesinant cholesteroliu per riebų 
kraują. Po 7 metų avižos iškilo virš 
visko. Laikraščiai, televizija ir moksliški 
žurnalai skelbė avižų naudą o  Robert 
Kowalski išleido labiausiai skaitomą 
rašinį kuriame skelbė per du mėnesius 
avižomis cholesterolio perviršlaus 
sumažinimą (The 8 week cholesterol 
cure). Jis piršo avižinj pyragaltj (oat 
bran muffins), kaip cholesteroliui 
sumažinti kraujuje vieną iš priemonių.

Nukelta Į 4 p.

Šeštojo dešimtmečio pabaigoje 
pasaulio spaudoje nuskambėjo 
atsilikimas su JAV lakūnu kapitonu 
P. Kilianu. 1959 metų vasario 24- 
osios naktj P. Kilianas kartu su 
antruoju pilotu Džonu Di pilotavo 
kele iv in Į "A m erican  A irline s ”  
kom panijos lėktuvą DC-6 virš 
Pensilvanijos j Detroitą. Lėktuvas 
buvo pilnas keleivių. Netikėtai ore 
netoliese pasirodė trys ryškiai 
šviečiantys disko formos objektai. 
Vienas iš jų atsiskyrė nuo grupės, 
priartėjo ir apskriejo lėktuvą, tarsi jj 
tyrinėdamas, po to  grjžo atgal, o dar

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

stebėtojai buvę tokia girti, jog nepajėgė 
atsiminti, ką jie iš tikrųjų matę".'P. 
Kiliánul tai buvo nemalonūs žodžiai.

Į šią diskusiją jsivėlė ir oficialūs 
asmenys. Kongresmenas S. Fridelis 
pasiūlė kapitonui P. Killanui "vieną 
dieną prie tribūnos" Vašingtone. 
Pamačiusi, jog trijų žvaigždžių versija 
neišlaiko kritikos, karinės aviacijos 
žinyba ėmė aiškinti kitaip: lakūnas 
matęs ne ką kitą, kaip degalų lėktuvą 
KC-97, ore pilstanti kurą trims 
reaktyviniams lėktuvams. Aišku, tai 
taip pat buvo netiesa. Visi lėktuvų 
skrydžiai virš JAV, taip pat ir kuro 
p ils tym o reisai, reg is truo jam i 
Federalinėje aviacijos agentūroje Ir 
priešlėktuvinės gynybos štabe. Jei tą 
naktj kuro pilstymo operacija vyko 
virš Pensilvanijos, ji turėjo būti žinoma 
ir paskelbta Iš karto, o ne “atrasta" po 
poros savaičių. Karo aviacijos Žinyba 
nebesurado paaiškinimų Ir kitiems 
faktams.

Tuos neatpažintus skraidančius 
objektus, beje, taip pat matė ir antrasis

щ

po kelių akimirkų visi trys dingo 
nakties tamsoje.

Apie susitikimą su šiais dangaus 
svečiais P. Kilianas papasakojo 
žurnalistams. Karinės aviacijos 
žinyba nedelsė užsipulti lakūną. 
Kariškių nuomone, tai buvo trijų 
žvaigždžių grupė, kuri išnirdavo ir 
vėl pasislėpdavo už debesų. 
"Nejtikėtina, - atsikirto P. Kilianas. - 
Dangus virš mūsų buvo visiškai 
švarus. Federalinė aviacijos agentūra 
yra užregistravusi, kad mes skridome
2,5 km aukštyje. Debesys kabojo 1 
km aukštyje. Tegu karinė aviacija 
paaiškina, kaip galėjome matyti 
žvaigždes pro debesis, kurie buvo 
pusantro kilometro po mumis".

Kaip ir dera, "American Airlines" 
ėmė ginti savo lakūną ir pareiškė, 
kad ir kiti pilotai jau ne karią tame 
pačiame rajone sutiko NSO. Aistros 
jsiliepsnojo. Duodamas interviu 
vienam laikraščiui, karinės aviacijos 
atstovas pareiškė: "Kai kurie NSO

pilotas Džonas Di bei lėktuvo keleiviai. 
Jie patvirtino P. Killano žodžius. Kiti 

"American Airlines" ekipažai, skridę 
tame pačiame rajone, irgi matė NSO. 
Virš šios teritorijos tą pačią nalčtį skrido 
dar trys "United Airlines” lėktuvai. Nors 

šių lėktuvų pilotai neturėjo ryšio 
su P. Kilianu, grįžę papasakojo, jog 
matė tris šviečiančius objektus.

Vykstant šiom s diskusijoms, 
kapitonas P. Kilianas netikėtai nustojo 
kalbėti apie tą jvykj. Raporte 
Nacionaliniam oro reiškinių tyrimo 
komitetui P. Kiliano žmona pareiškė, 
jog "American Airlines" Iš karinės 
žinybos gavo nurodymą lakūną 
nutildyti. Dėl to  net po penketo metų 
pilotas bijojo apie tą Įvyk] ką nors 
papasakoti. Taigi nors tais laikais JAV 
aukšti kariškiai ir mokslininkai 
nepripažino, Jog NSO - dėmesio vertas 
tyrimų objektas, vis dėlto oficiali žinybų 
nuomonė liko skeptiška.

Parengė
Bronius K A S P ER A VIČ IU S

A U ŠR O S A LĖĮA



ponioms ir 
panelėms

KIAUŠINIŲ 
MARGINIMAS
Marginimui prirenkama baltų, kuo 

mažesnių kiaušinių - bus gražesni 
maigučiai. Marginame natūraliu 
pakaitintu vašku ant nevirto, tik 
vandenyje sušildyto kiaušinio. 
Geriausiai tinka natūralus bičių vaškas 
(jokiu būdu ne stearino žvakių). Jo 
galima gauti bitininkų parduotuvėje. 
Kartais ten būna tamsaus techninio 
vaško - jis taip pat gerai dažo. Vašką 
patogu kaitinti nedidelėje skardinėje 
dėžutėje ant elektrinės (geriausiai - 
reguliuojamos temperatūros) plytelės. 
Marginame smeigtuko galvute. 
(Smaigalį įbedę j pagaliuką, turėsime 
patogų įrankj.) Nereikia stengtis tik 
atkartoti kur nors matytą raštą. 
Marginimas - tai kūryba Geriausia 
marginti anksčiau, ne prieš pat Vėtyk as 
- taip palengvinsite sau Velykų ruošą, 
anksčiau pajusite ateinančią šventę.

DAŽYMAS
Dažus pasiruošiame anksčiau - 

prieš 2-3 savaites. J skardinį kibirą 
pridedame juodalksnio žievių (žieves 
nuo medžio nudrožtame taip, kad jam 
nepakenktume). Jei ruošiamės dažyti 
daugiau margučių, žievių pridedame 
iki pusės kibiro. Užpilame drungnu 
vandeniu. Po kelių dienų jmetame 
surūdijusį gelžgalį, ir laikome šiltai (per 
savaitę 2-3 karius pašildome, bet 
neužviriname!) Po savaitės, išėmę 
gelžgalį, įpilame pusę butelio acto ir 
dar apie savaitę palaikomo. Dažai jau 
paruošti, tačiau, prieš dedant 
margučius, dalį žievių reikėtų išimti - 
taip padarysime jiems vietos. Dažuose 
margučius laikome apie 12 valandų. 
Jei kiaušiniai nepakankamai nusidažė, 
juos  nudžiovinam e, o dažus 
pakaitiname (ne iki virimo!) Pakartotinai 
dažome tik atvėsusiais dažais. 
Nenusigąskite, kad m argučiai 
negražūs. Liko dar vienas darbas.

VIRINIMAS
J puodą su vandeniu įdedame dvi 

saujas svogūnų lukštų. Pakaitiname, 
bet neužviriname. Mediniu šaukštu 
sudedame kiaušinius. Kaitinamo 
(šaukštu vis pakilnodami) tol, kol 
nutirpsta vaškas. o naštas tampa žalsvai 
gelsvos spalvos. Ilgiau kaitinant raštas 
ruduoja. Išimtus iš puodo kiaušinius 
sausai nušluostome ir patepame 
lašinukais arba aliejumi. Tik dabar 
margučiai gražūs - išryškėja raštas, 
spalva. Dalis kiaušinių, be abejo, 
sutrūkinės. Nenusiminkite - taip nutinka 
ir labiausiai įgudusiems margintojams.

įsidėmėkite - šie kiaušiniai skirti 
dovanoti. Atkreipkite dėmesį - jie net 
neišverdami. O jei taip išmargintus 
kiaušinius norėsite valgyti, išvirkite ir 
kiek atvėsusius marginkite vašku.

Seniau žmonės paskutiniąją 
savaitę prieš Velykas apšvarindavo 
savo sodybas, sutvarkydavo namų 
stogus, kluonus, iškrėsdavo krosnis, 
kiemus nubarstydavo smėliu ir 
atlikdavo kitus pagražinimo darbus.

Taip pat ir šeimininkės išplaudavo 
visus indus, išvalydavo pirkias, 
išvėdindavo patalus ir pakeisdavo 
čiužiniams šiaudus. Didžioji savaitė 
buvo tikra švaros savaitė.

Didįjį šeštadienį kiekviena šeima 
parsinešdavo iš bažnyčios švęsto 
vandens ir  ugnies. Vandenį 
parsinešdavo paprastai buteliuose, 
o  ugnį - kempinėmis. Parnešus į 
namus, vandeniu apsišlakstydavo 
visi Šeimos nariai, o pirmąją Velykų 
dieną, sugrįžę iš bažnyčios, prieš 
valgį kiekvienas išgerdavo po 
gurkšnelį švęsto vandens.

Ant šventos ugnies virdavo Velykų 
kiaušinius ir kitus valgius. Be to, 
prieš pat Velykas kluonuose ar 
soduose būdavo įrengiam os 
sūpuoklės, kuriose daugiausia 
supdavosi pirmąją Velykų dieną.

Velykų naktį bažnyčios būdavo 
pilnos žmonių, išpuoštos gėlėmis, 
vainikais ir gražiais "alyvų darželiais". 
Per prisikėlimą procesijai einant apie 
bažnyčią, jauni vaikinai sulipę 
bokštuose šaudydavo, mušdavo 
būgnus ir triukšmu skelbdavo Dievo

prisikėlimą.
Bažnyčion žmonės pintinėse 

nešdavo įvairių valgių, kur juos kunigai 
pašventindavo. Grįžę iš bažnyčios, 
pradėdavo valgyti šventinius Velykų 
valgius. Tų valgių trupinių ir net 
kiaušinių lukštų neišmesdavo su 
kitomis valgio liekanomis, bet 
pagarbiai surinkdavo ir sudegindavo. 
Už Velykų stalo pirmasis sėsdavo 
šeimininkas, kuris, išsirinkęs tvir
čiausią kiaušinį, pirmasis "sumuš- 
davo" su visa šeimyna Jei šeimininko 
kiaušinis atsilaikydavo prieš visų 
kiaušinius, tai reikšdavo šeimininkui 
ir visai šeimai laimingą gyvenimą.

Pirmąją dieną žmonės praleisdavo 
namuose melsdamiesi, valgydami ir 
sūpuoklėse supdamiesi. Antrąją dieną 
pradėdavo lankytis į svečius, ir pirmieji 
svečiai būdavo krikšto vaikai, - jie 
būtinai turėdavo aplankyti savo krikšto 
tėvus. Taip pat antąją dieną prasidė
davo kiaušinių mušimas, pradedant 
piemenuku ir baigiant pražilusiu sene
liu, tik moterys beveik nedalyvaudavo. 
Be mušimo, kiaušiniai dar buvo 
ridinėjami ant žemės loveliuose. 
Velykų antrą dieną miesteliai ir kaimai 
buvo pilni kiaušinių mušėjų. Kaime 
švęsdavo ir trečiąją Velykų dieną.

"Šeimininkė", 1935 m.
(Kalba netaisyta)

Po vestuvių jaunoji žmona puola 
Albertui ant kaklo:

- Mielasis, dabar aš leisiuosi 
bučiuojama ten, kur dar niekas 
niekada manęs nebučiavo.

- Kur gi, mieloji?
- Havajų salose!

- Girdėjai? Ovidijus mirė... Taip 
staiga...

- O aš jam dantis plombavau, - 
užsisvajoja Albertas.

- Nesijaudink, jis mirė ne nuo to, - 
nuramina jį Linas.

NUSIŠYPSOK, 
ŽMOGAU

j polikliniką kreipėsi ligonis, kuriam 
nuolat skauda galvą. Susirinkę keli 
gydytojai tariasi:

- Ką darysime? Gydysi me ar tegul 
gyvena?

* *  *

Leonidas Brežnevas vieno partinio 
biuro posėdžio metu pasakė:

- Draugai, minutės tyla pagerbkime 
K  Černenkos atminimą.

- Betgi, drauge pirmininke, K 
Černenka dar gyvas.

- Gal ir gyvas, - nusišypsojo 
gensekas, - bet atminties tai jis seniai 
nebeturi.

* *  *

Pas vieną Paryžiaus’ dailininką atėjo 
turtuolis ir paprašė nupiešti jo portretą

- Kaip pageidaujate jus nutapyti? 
- pasiteiravo dailininkas.

- Aš noriu, kad įamžintumėte mane 
sėdintį su knyga ir garsiai skaitantį.

parinko Juzefą ŽU KEVIČ IŪ TĖ

© TAIKINYS

Antradienis, balandžio 11d.
LTV
18.10 val.
Laida paaugliams "10 balų"
* įd o m i specia lybė 

aviamechanika. Atvirų durų diena 
Vilniaus technikos universitete.

* Žinios iš Lietuvos miestų.
* Šis tas apie kompiuterius.
* Reportažas iš Vilniaus 9-osios 

vidurinės mokyklos. Interviu su 
mokiniais, kurie tapė ant milžiniškos 
drobės.

* Viktorina, kurioje galima laimėti 
"Beauty for all seasons” prizus.

* Apie moksleivių sportą.
19.30 val.
"Nėra to blogo, kas neišeitų | 

gera"
Lietuvos inovacijų centras kas 

ketvirtj rengia forumus ekonomikos 
temomis. Balandžio 5 d. forumas 
apie energ ijos taupym ą 
gyvenamuosiuose namuose įvyko 
Klaipėdoje. Apie jj - ši laida.

21.10 val.
"Storžieviškas elgesys"
Ž inom o režisieriaus Atom o 

Egoyano film e pasakojam a 
dramatiška profesionalaus ledo 
ritulininko gyvenimo istorija. Jau 
vaikystėje Brianas Spenceris patyrė 
šiurkštumą Ir prievarta. T ai ly di j j  visą 
gyvenimą. Vienintelis šansas ištrūkti 
iš žiauraus tė /o  "globos" ir nuošalaus 
miestelio nuobodulio - Nacionalinė 
ledo ritulio lygą j kurią ir pakviečiamas 
Brianas - gabus, jaunas, perspektyvus 
žaidėjas. Greitai jis pel no šiurkštaus, 
storžieviško žaidėjo reputaciją tampa 
lygos žvaigžde ir publikos numylėtiniu. 
Tačiau visos žvaigždės anksčiau ar 
vėliau užgęsta... vaidina D. Kashas, 
P. MacNeilas, L. Goranson.

1992 m.
TELE 3
21.30 val.
"Juno Ir povas"
Vienas iš silpniausių garsiojo 

Alfredo Httchcocko filmų pasakoja 
vienos airių šeimos gyvenimo 
peripetijas pilietinio karo Airijoje metu. 
Juosta sukurta Seano O’Casey pjeses 
motyvais.

1930 m.
B altijos TV
20.00 val.
"Prospektas”
š ios laidos pokalbio tema, regis, 

susijusi su "Vartų" galerijos dailininko, 
grafiko Vaidoto Krašio kūrinio 

Kristaus kančios kelias" akcija. 
Kūrinys Didįjį Penktadienį bus 
eksponuojamas Katedros aikštėje. 
"Ar šv. Velykos - didžiausia metų 
šventė?", - klausia laidos redaktorė.

TELEVIZIJOS
a

21.20 Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
Juno Ir povas". 23.10 Žinios. 23.25

Trečiadienis, balandžio 12 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.05; 

22.40 TV anonsas. 8.35 Mokomoji 
anglų k. programa. 16.55 Programa.
17.00 Futbolas "Panerys" - "Grifas"- 
"Inkaras". 18.45 Programa vaikams.
19.10 Krikščionio žodis. 19.20 Sodų 
kraitė. 19.40 9 amatai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
"Vikruolis". 22.45 Muzikinis žurnalas 
"Terra musica". 23.25 Vakaro žinios.

Antradienis, balandžio 11d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 

22.45 TV anonsas. 8.35 Sveika, 
Prancūzija. 17.00 Programa. 17.05 
Gyvybės žalias medis. 17.35 Menora.
18.00 Ž in ios. 18.10 Program a 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkų kalba. 19.30 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gera. 19.40 Partijų studija.
20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 F. "Storžieviškas elgesys". 
22.50 Brydė. 23.20 Vakaro žinios. 
£3.35 Beprotiškoji loterija.

TELE 3
7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 

filmas 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 TV serialas "Džonas 
Rosas". 12 d. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas "Kelio lankstas".
12.00 TV serialas "Eldoradas". 16 d.
12.30 Vaidybinis filmas "Savas 
kūdikis". 1 d. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Žemiškos kelionės.
14.30 Sostinė. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Keliautojo akimis. 16.00 
Pasaulio sportas. 16.30 Naujienos. 
Nuomonės. 17.00 TV serialas 
"Eldoradas". 17 d. 17.30 Vaidybinis 
filmas "Savas kūdikis". 2 d. 18.40 
Animaciniai filmai. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios (r). 
19.20100%. 19.30 TV serialas"Santa 
Barbara". 682 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos 

l.30Vaidyb 
. 23.10 Žin

Muzika. 00.15 Pabaiga.

PROGRAMA
TELE 3

7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 
filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 682 d. 9.30 Vaidybinis 
filmas "Westgate" III, 8 d. 10.30 
Vaidybinis filmas "Juno ir povas".
12.10 TV serialas "Eldoradas". 17 
d. 12.40 Vaidybinis filmas "Savas 
kūdikis". 2 d. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Geriausieji 
Europoje. 14.30 Nuotykių 
ieškotojai. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Iššūkis. 16.00 DEUTSCHE 
WELLE. 16.30 |domūs žmonės.
17.00 TV serialas"Eldoradas" 18 d
17.30 Muzika. 18.30 Animaciniai 
film ai. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (r). 19.20 
100%. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 683 d. 20.30 Animacinis 
film as. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.20 Muzika.
21.30 TV serialas "Kobra" 9 d. 22.20 
Vaidybinis filmas "Lovo je su 
Madona". 1 d. 23.20 Žinios. 23.35 
Vaidybinis filmas "Lovo je su 
Madona". 2 d. 00.35 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT
Antradienis, balandžio 11d.
7.30Sovijaus horoskopas. 7.25;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Nakties riba". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius". 20.00 "Prospektas". 
20.20 Tautininkų žinios. 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.30 Sankryža. 22.40 F. 
"Pelenė".

Trečiadienis, balandžio 12 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30; 21.30 
"Nakties riba". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 Laida 
"Ilgoji pertrauka". 20.00 Baltijos 
naujienos. 20.05 Krepšinis. Šilutės 
"Šilutė" - Kauno "Lavera". 22.30 F. 
"Pelenė". 0.10 Krepšinis. Kauno 
"Žalgiris"-Šiaulių "Šiauliai".

VISI DARBAN UZ 
LIETUVIŠKĄ ŠIRDĮ!

Aktkelta Iš 3 p.
Aišku, tada žmonės puolėsi prie 

avižinių sėlenų (oat bran), ir krautuvių 
savininkai turė jo vargo visus 
patenkindami. Amerikiečiai ėjo iš proto 
dėl avižų.

LIETUVIAMS ŽINOTINA TIESA: 
vien avižų negana sunormuoti kraujuje
riebalų paviršiui. Kartu reikia valgyti 
LIESAI: visai nedėti burnon gyvulinių 
riebalų - taukų, sviesto, grietinės, 
margarino, palmių aliejaus, kokoso 
riešuto (ištolo vengti!), bulvių dribsnių 
ir kitokio maisto su tokiais riebalais. 
Tai viena. O antra - nė nemėginti 
cholesteroliu gausaus maisto, kaip

tryniai. Iš jų kepsniai ir mėsos - visų 
taip pamėgtos - lietuviškos širdies ir 
smegenų žudikės, jskaitant ir vištieną, 
žuvj tol, kol kraujuje cholesterolis 
nenukris iki 130 mg. Išmintingam to 
pakaks - tik jiems, o ne vien tik 
protingiems lietuviams ši mediciniška 
tiesa čia skelbiama. Neišmintingieji ir 
toliau save žudys. Už tai nuo vaikų 
pradėkime savo pavyzdžiu gelbėti 
lietuvišką širdj ir smegenis. Kito kelio 
nėra lietuviškon sveikaton nei čia, 
nei Tėvynėje. Tai ir yra verčiausias 
1995 m. visų lietuvių siekis! Sėkmės! 
"Lietuvių balsas". 1995 m. sausis 

(Kalba netaisyta)

Jums reikia fotografo paslaugę?
Skambinkite tel. 450438. Padėsime.

Firm a “A kim irka”

PARDUODA
Micaičiuose

Alytaus gamybos penkių kambarių raudonomis apdailos plytomis 
apmūrytą gyvenamąjį namą su pristatyta mūrine veranda.

Yra ūkinis pastatas, garažas, 25 arų žemės sklypas, nedidelis derantis
sodas.

Geras susisiekimas. į gyvenvietę kursuoja Kuršėnų miesto maršrutinis 
autobusas. Iki artimiausios - Pavenčių - geležinkelio stoties -1 km. 

Skambinti telefonais: 478897 arba 496924 nuo 18 val.

AUSROS ALEJA
Už vyr. redaktorių 
Juozas Kildišas 

Tel. 42-98-13 
L a ik ra š t is  p la t in a m a s  A k m e n ė je ,  
J o n iš k y je ,  K e lm ė je , P a k ru o jy je ,  
Radviliškyje, Šiaulių m ieste ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB "Aušros alėja".
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