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A. BANYS - NE 
KOMANDIRUOTĖJE, TAČIAU  

TEISMAS BYLOS 
NAGRINĖJIM Ą ATIDEDA

R ugsė jo  14 d. Š iau lių  raj. 
te ism as tu rė jo  nag rinė ti L ieporių  
ka im o gyven to jos  S. Fre juvienės 
by lą  dė l žem ės. B y la  a tro d o  ne 
itin  sudė tinga , tač iau ... te ism as 
n e įv y k o . A tv y k o  ie š k o v ė , 
a tsakova i, liud in inka i. N esite ikė  
a tvyk ti tik... ra jo n o  va ldybos 
a ts to va s . P ra s lin k u s  g e ra m  
pusva landžiu i, te isė jas R. Brazys 
p ra n e š a , k a d  te is m a s  
a tide dam as  ru g sė jo  22  d. 9.30 
val. P rie ža s tis  p a p ra s ta , - 
va ldyto jo  p irm as is  pavaduoto jas 
R. M ač iūn as tą  pač ią  d ieną  
in form avo, kad  jų  pask irtas  
ats tovas  - a g ra rin ė s  ta rn yb o s  
v a d o v a s  A. B a n y s  
k o m a n d iru o tė je  ir  j te is m ą

nea tvyks. K om an d iruo tė  lieka 
ko m and iru o te .

P a s id o m ė ju s  pas irodo , kad 
gerb. A. Banys tą dieną vaikščiojo 
Š ia u lių  ž e m e  ir į jo k ią  
k o m a n d iru o tę  n eb uvo  išvykęs. 
Kas ta i?  S u a u g u s ių  žm on ių  
ža id im a i: n e p a g a rb a  te ism ui?  
v is ie m s  s u s ir in k u s ie m s  ir  
s u g a išu s ie m s  g e rą  pusd ien į?  Ar 
k itok ie?  G a l šį p o e lg į įve rtins  pati 
ra jo n o  v a ld yb a  ir te ism as?

T ikėk im ės?!
R e po rtažu s iš te ism o  sa lės 

skaitykite k ituose “ Aušros alėjos”  
puslapiuose. Byla neeilinė ir labai 
pam okan ti.

A lg im antas SĖJŪN AS

pažinimo asis

Prasidėjus nau ja i Seimo sesija i 
svarstom a jo s  darbo  programa. 
Tėvynės Santaros seniūnas Andrius 
Kubilius pasidžiaugė sėkm ingai 
susitaręs su Seimo p irm in inku  
Česlovu Juršėnu dė l darbo tvarkos. 
Prieš rinkim us LDDP žadė jo  sk irti 
didesn į dėm esį ekonom ika i ir  
socialinėms problemoms. O dabar 
iau Tėvynės Santaros opozic ija  
konsta tuo ja, kad p ro je k tų  šiais  
k lausim ais p e r mažai. S iū lom i ir  
kavi projektai: dėl indėlių indeksavimo 
iau surinkta p e r 100 tūkstančių  
10 pro jekto  rėmėjų parašų), pajamų 
'  turto  deklaravimo, žemės ūkio  
ro d u k c ijo s  su p irk im o  kainų, 

eisėtvarkos darbuoto jų atlyginimų  
statymai.

Toliau vyksta spektaklis d ė l 
le tuvos banko. Nors 20 m ln. Lt 
vrvedimas "Utim pex”  bankui buvo 
‘derintas su premjeru, dabar kaltas 
-*a tik banko valdybos pirmininkas 

i t  Visokavičius. Vilniaus m iesto  
I f ° kuratūros tardytojas G. Jasaitis,

] iv.?s Prokuroro R. Grockio sankciją, 
I  P įėmė nutarimą la ik in a i nuša lin ti 
[  j  Visokavičių nuo pare igų. Dar 

P* nktad ien į LDDP ir  LSDP atstova i 
I * ne buvo pakėlę rankas už tai, 

o - . valdybos p irm in inko
I P ,re/gas laikinai eitų jo  pavaduotojas 
i Į  l e  dys. Sutrukdė tik Prezidento 

7 e/as: reikia Prezidento dekreto. 
99nau v is i D
Pa

visi R. V isokavič iaus  
vaduotojai pas iske lbė atsisaką  
™Чо pareigas. Tačiau, kai Juozą 

eVIC/u pasikvietė Prezidentas  
ir  h*- Pas'ūlė, šis sutiko, 

adien io  posėdyje pirm in inkas  
ursenas labai skubė jo : nele ido

Seimo nariams pasisakyti, net ribojo 
klausim us pre tendentu i, apsimetė 
bendrapartiečlų siūlymo nebepratęsti 
posėdžio negirdėjęs. Tačiau Seimo 
nariai ilgiau dirbti ir balsuoti nepanoro, 
svarstymas liko  nebaigtas. Galima 
spėlio ti, kad Seimo dauguma tu ri 
tam  tikrų  in teresų. Norima p in igų  
em isijos? O ga l reikia paslėpti 
ankstesnės banko valdybos (V. 
Baldišio) darbelius, y la i belendant 
iš m aišo? Beje, V. Baldišis dar 
neperdavė visų dokumentų. G. 
Vagnorius jau  pareikalavo paskelbti 
kai kurių komercinių bankų, gavusių 
net beprocentinius kreditus, akcininkų 
sąrašus. Priežastys tu ri bū ti rimtos, 
je ig u  LDDP aukoja žmogų, kuris 
v ien in te lis  padarė š į tą, kas dar 
p a la ik o  d a b a rt in ė s  va ld ž io s  
veiksnunK) įspūdį. Dešinioji opozicija 
kritikuoja banko nesugebėjimą įveikti 
lito  kurso svyravimą, be t nesutinka 
su LDDP m etodais.

Seime ka lbė jo  prem jeras A. 
Šleževič ius. A tsak inėdam as į 
klausimus, ta ip  ir  nepasakė, kiek 
jo  vyriausybei valdant smuko gamyba 
ir  pragyvenimo lygis. Tebesekamos 
pasakėlės ap ie  stabilizaciją  ir  
tebeka ltinam os reform os. Atseit, 
deš in ie ji ta ip  sugriovė žemės ūkį, 
kad LDDP vyriausybė nebežino, 
kaip rea lizuo ti p rodukciją .

P irm ad ien į Taline prem jera i 
Adolfas Šleževičius, Valdis Birkavas 
ir  Martas Laaras pasirašė Regioninę 
saugum o d ek la rac iją , Trišalę  
laisvosios prekybos sutartį, santykių 
su Europos Bendrija  deklaraciją Ir 
kitus dokum entus. Pasak mūsų 
prem jero, sutartis nepasirašyta  
anksčiau dėl Lietuvos vėlavimo įvesti 
tvarką, subsidijavome ūkį, neturėjome 
savos valiutos, vizų režimo NVS 
šalių  p ilieč iam s.

Jau anksčiau Izraelis Ir Palestinos 
išsivadavimo organizacija pripažino 
vienas kitą. P irm adienį Vašingtone 
ja u  pasirašytas susitarim as dėl 
pales tin ieč ių  savivaldos. Dabar jų  
laukia valstybės sukūrimas ir  Vakarų 
v y r ia u s y b ių  p a ra m a  lū šn yn ų  
likvidavimui. Žengtas žingsnis, kuris 
gal padės b a ig ti karą, vykstantį 
nuo 1948 metų, kai susikūrė Izraelio 
valstybė. Tikrai s tebė tin i pokyčia i 
tapo galim i, žlugus komunizmui.

G ruzijos lyderis  E. Ševarnadzė 
atsistatyd ino. Parlam entarai net 
atsiklaupę prašė persigalvoti, sutiko 
įves ti nepaprastą ją pad ė tį ir  iše iti 
atostogų. E. Ševarnadzė galutin į 
sprendim ą tu rė jo  paske lb ti pe r  
te leviz iją  treč iad ien į.

Jonas GENYS

PENKERI METAI. ILIUZIJOS IR 
GYVENIMAS

PRIEŠ PENKERIUS METUS SUSIBŪRĖ ŠIAULIŲ RAJONO SĄJŪDIS

Vieningi stovėjome Baltijos kelyje. 
Ranka rankon, Širdis širdin.

Vieningi buvome ir prie Televizijos 
bokšto. Petys prie peties, krūtinė 
prie.krūtinės.

Vieningi ėjome į  Aukščiausiosios 
Tarybos rinkimus. Koja kojon, mintis 
mintin. Iškovota laisvė, iškovota 
Nepriklausomybė. O mes nebevieningi. 
Kiekvienas žiūrime savo kiemo, savo 
kišenės, savo... Išlindo tai, ką didelio 
pavojaus, priešo akivaizdoje buvome 
paslėpę, buvome pamiršę. Mano, 
man, mane...

Prasimušę į  valdžią, pakeitę senąją 
poniją, patys panorome ponauti, patys 
pradėjome gyventi tautiečių sąskaita. 
Tie, kurie taip nemokėjo arba nenorėjo, 
pasitraukė iš aktyvios veiklos, užsidarė 
savyje ir  tik kaip šviesios jaunystės 
kiną prisimena tai, kas vyko prieš 
ketverius penkerius metus... —

Papilėje susirinkę rinkėjai niekaip 
negali atsisveikinti su kandidatu j  
TSRS Aukščiausiąją Tarybą Romualdu 
Ozolu, o jo  ja u  laukia Kuršėnuose. 
Susitikimas ten jau prasideda, kai 
išvažiuojame iš Papilės. Už vairo - 
Pranas Mikutis. Mašinos greičio rodyklė 
Šoktelėjo per šimtą:

- Kas būtų, je i dabar- avarija ir  jūs  
žūnate?.. - tarsteli Pranas.

Ozolas I
- Ivanovas t 

ordiną paskirtų...
- Bet juo  neilgai džiaugtumeis: po  

sakaitės jį  komunistai neštų a rt raudonos 
pagalvėlės p rieš  tavo karstą. 
Kuršėniečiai tave užmuštų,- baigiu 
poka lb į aš.

Salė pilnut pilnutėlė. Tribūnoje 
dainininkas, kilęs iš Joniškio, Vaclovas 
Daunoras. Įeiname per sceną, tada 
kai oratorius nutyla, kad atsikvėptų. 
Salė atsistoja, ploja.

- Nebėra man čia ko kalbėti, - 
numoja ranka Daunoras. - Jūs savo 
deputatą jau turite. Važiuosiu agituoti 
į  pamiškes... - -

Skambina iš  Šiupylių:
- Atvažiuokite pas mus. Raudona, 

raudona...
Ozolas važiuoti negalės: susitikimas 

Joniškyje. Su ūkio partinės organizacijos 
sekretoriumi Martinaičiu susitariame 
su rinkėjais susitikti pe r pietus. Ačiū 
Dievui, Ozolas į  Joniškį nevažiuoja. 
Vykstame į  Šiupylius. Per pietus sueina 
mechanizatoriai, matosi kelios moterys. 
Vyrai mus ‘ ‘muilina", ypač Šniukas, 
aiškindamas, kad mes vos ne banditai,

s kiek patylėjęs sako:
>vas tau "Tautų draugystės"

norintys atskirti Lietuvą nuo Sąjungos. 
Ozolas net sušilęs aiškina Lietuvos 
siekius, norus, be t salė jo  nesupranta 
ir  nenori suprasti. Kalbant apie žemės 
sugrąžinimą savininkams, apie darbą 
sau, savo šeimai, atsistoja jaunas 
alyvuotas traktorininkas ir išpyškina:

- O iš ko ūš vogsiu, je igu  nebus 
kolūkio?.. Teks iŠ kaimyno...

Part, organizacijos sekretorius 
patenkintas šypsosi.

Grįžtant į  Šiaulius, Ozolas, visą kelią 
tylėjęs, prieš miestą tarstelėjo:

- Gal ir gerai, kad važiavome. Pamačiau, 
kokie užguiti kaimo žmonės... —

Stovime prie televizijos bokšto. Ne 
tą kruviną naktį. Iki jos dar visa para, 
be t jau  užimti Spraudos rūmai, jau  
sustabdyti traukiniai geležinkelio stotyje, 
ja u  yra sužeistų.

- Iš Šiaurinio miestelio pajudėjo  
tankai! - šūktelėjo atvažiavęs Greitosios 
pagalbos mašinos vairuotojas.

Tūkstančiai žmonių susiima už rankų, 
apstoja bokštą, priėjimus prie jo. Rimas 
Fabijonavičius, paėmęs Kuršėnų tremtinių 
vėliava, žengia dešimt žingsnių į  priekį 
ir  p lačia i išžergęs kojas, sustingsta 
ten, kur, jo  manymu, galėtų važiuoti 
pirmas tankas...

Vyrai bando šaukti j į  į  gretą, bet tas 
jų  net neklauso.

- Kas bus? Pirma sutraiškys, - kalba 
Jonas Mickus ir visi traukome pečiais.

Einu prie  Rimo:
- Mes gerbiame tave. Ir tavo tremtyje 

patirtas kančias žinome, ir neapykantą 
okupantams žinome, bet... - čia aš 
užsikertu ir keletą sekundžių tyliu, 
nebežinau ką sakyti, o vėliava plevėsuoja 
virš mūsų sausio naktyje.

- Gerbkime Tremtinių vėliavą, 
neatiduokime jos sumindyti... Ją saugoti 
reikia, ginti...

Rimas žiūri į  mane ir  be žodžių eina 
į  gynėjų gretą. Po minutės virš visų 
plevėsuoja Kuršėnų Tremtinių vėliava.-

Sėdime Kultūros kongreso posėdyje. 
Posėdžio pirmininkas poetas Justinas 
Marcinkevičius pakelia telefono ragelį, 
ir jo veidas persimano. Sustabdo oratorių: 

B rang ie ji, skam b ino  iš  
Aukščiausiosios Tarybos. Laukiamas 
rūmų šturmas... Eisime ginti. Lauksime 
skambučio...

Oratorius keičia oratorių, bet telefonas 
tyli. Pagaliau poetas pakelia ragelį ir 
nušvinta:

- Kapėesesininkai išsiskirstė. Galime 
kalbėtis apie Lietuvos kultūrą - šturmo

šiandien nebus...
Po posėdžio einame prie rūmų. 

Nemažas vyrų ir moterų būrys saugo 
juos. Aidi dainos, giesmės, muzika. 
Šiandien šturmo nebus...—

Televizijos ekrane išgąsdintos 
Eglės Bučetytės veidas. Jie ateina, 
jie  laužiasi į  studiją, bet mes dar 
gyvi!

Nakties tamsoje skubu į  rajono 
savivaldybę. Šviesos valdytojo kabineto 
languose, šviesos kituose languose. 
Koridoriuose vyrai iš  Gruzdžių:

- Pigiai nepasiduosime!..
Vyrai, vyrai. Vilniuje ne tiek buvo,

bet plikomis rankomis neatlaikė, 
kiek žuvo. Bet gera kai visi kariu, 
kai visi išvien.

Pradeda rinktis rajono tarybos 
deputatai, valdybos nariai.

- Kviečiame sesiją. Nepaklusime 
kolaborantams,- nutariame, ir aparato 
darbuotojai sėda prie telefonų.

Skubu į  redakciją. Skambinu 
kolegoms:

- Rinkimės, burkimės...
Sesija trumpa. Paklusime tik teisėtaj 

išrinktai Aukščiausiajai Tarybai, 
Lietuvos ■ Konstitucijai. Priimame 
Kreipimąsi į  rajono gyventojus. 
Balsuojame. Visi vieningai. Ne, vienas 
susilaiko. Komunistų sekretorius Algis 
Neverauskas pritaria kraujo praliejimui, 
pritaria kolaborantams, jų  užmačioms 
pasmaugti mūsų Nepriklausomybę.

Po sesijos išvažiuoju į  Gruzdžius.
Ten Nepriklausomybės aikštėje 

susirinkusi m inia gruzdiečių.
- Kas bus, kas vyksta?!
Kalbame, aiškiname, prisiekiame.

Šiupylių kolūkio pirmininkas Leonas 
Grubliauskas suplėšo karinį bilietą  
juopasekakiti.

Škubu į  Šiaulius. Redakcijoje visi 
susirinkę. Reikia skubiai išleisti neeilinį 
“ Laiko' numerį. Kol dar veikia 
spaustjvė, kol dar mūsų neiškraustė, 
nesuėmė.

Vakare laikraštis, nedidukas, vieno 
lapo, jau  išleistas. Bet ryto laukti 
negalima. Reikia išskirstyti dabar.

Jonas Mickus vieną ryšulį išveža 
j  Kuršėnus. Ten merijoje budi žmonės, 
ten reikia žinių iš rajono... Savanoriškos 
krašto apsaugos vyrai naktį važinės 
po rajoną. į  jų  mašinas pakrauname 
"Laiko"pietus. Tegu išdėlioja žmonių 
susibūrimo vietose.

Ryte redaktorius rūpinasi platinimu, 
bet likę tik ke li numeriai. Kitus jau  
skaito žmonės.

Mašinų virtinės juda Vilniaus link. 
Visa Lietuva pakito atiduoti pagarbos 
už Nepriklausomybę kritusiems. Kai 
iš Katedros procesija pajuda Antakalnio 
link, važiuojame prie Televizijos bokšto. 
Gėlės ir žvakučių liepsna apsupusi 
tvorą. O užjos- tanketės ir susikūprinę 
okupantų kareiviai. Bokšte raudona 
vėliava, sugėrusi mūsų žmonių kraują. 
Giesmės, raudos. Kareiviai bijo pakelti 
galvas.

- Ivanai, pereik į  mūsų pusę, - 
nuskamba tvirtas balsas. Atsisuku. 
Tai šaukia Ап/ydas Verseckas, 
stovėdamas tarp Kuršėnų mokytojų. 
Neatsiliepė tvanai. Ne Jelcinas jiems 
tada įsakinėjo...

Prabėgę metai daug ką pakeitė 
gyvenime. Daug ko pasiekėme, daug 
reformų pradėjome. Bet ne viskas 
gerai pasisekė. Ne vieną išgąsdino 
savarankiškas gyven im as, 
savarankiškas darbas. Ne vienas 
pe r  fa la iką turto prisigrobė, artimą 
nuskriausdamas, iš artimo atimdamas'. 
Gal būt todėl ir  valdžiomis nusiviliame 
ir  nepatenkinti būname. Bet tai yra 
mūsų gyvenimas, ir niekas užmuš 
jo negyvens. Ir reikia, verkiant reikia 
išlikti idealistais, tikėti tuo gyvenimo 
keliu, kurį pasirinkome prieš penkerius 
metus.

Algimantas PUODŽIŪNAS 
Autoriaus nuotr.



“KAM MANE TU IŠDAVEI?”
Nebuvo tos laimės, nors su vyru pragyvenau trisdešimt aštuonerius metus. 

Nuo pat pirmų mūsų bendro gyvenimo metų jis buvo neištikimas...
- Labai norėčiau su jumis susitikti. 

Raskite man laiko. Gal ką nors 
patarsite? • telefono ragelyje išgirdau, 
kaip man atrodė, jau nebejaunos 
moters balsą.

Nutarėme susitikti. Po savaitės ji 

atėjo. Prisėdo ant fotelio kraštelio. 
Tai buvo56-rių metų moteris. Maža, 
kukli. Ryšėjo skarele ir buvo panaši 
j daugel] tokio amžiaus moterų. 
Pradėjome kalbėtis. Ji pravirko. 
Supratau, kad prasiveržė tai, ką 
širdyje laikė daug daug metų.

- Sūnui - trisdešimt aštunti eina. 
Visai toks kaip tėvas. Genai... - su 
skausmu nutęsė. - Dukrai - trisdešimt. 
Anūkėliui - septyni. Gyvena .ji su 
vyru ramiai, taikiai. Sūnus su žmona 
jau išsiskyrė, nors turi berniuką ir 
mergaitę. Vis laksto, klajoja per 
panas. Kaip ir mūsų šeimoje, kurioje 
laimės nebuvo, nors su vyru 
pragyvenau trisdešimt aštuonerius 
metus. Nuo pat pirmų mūsų bendro 
gyven im o  m ėnesių jis  buvo 
neištikim as. D i|bo vairuotoju. 
N iekada n ieko nepadėdavo  
namuose. Ir neprašydavau. Maniau, 
kad privargdavo darbe. Tačiau 
skaudu ne todėl, kad man nepadėjo, 
bet kad mane apgaudinėjo! Kentėjau, 
riiekamnesiskųsdavau. Verkdavau 
vaikus apkabinusi, - virpėdama 
pasakojo ir retsykiais nosinaitės 
kampeliu šluostė skruostu riedančias 
ašaras. - Ji buvo ištekėjusi. Vieną 
kartą Antrą kartą. Apie maniškį 
sakydavo, kad tai - jos pusbrolis, 
įžūliai melavo vaikams, kaimynams. 
Siūliau jai: pasiimk tą m ano vyrą, tik 
nekamuokite manęs, nes nieko 
baisiau nėra už dvilypj gyvenimą.

Kur tau... Matyt, malonu įiems buvo 
tyčiotis iš manęs. Kentėjau, dantis 
sukandusi. Nesiskundžiau vaikams, 
giminėms, kaimynams. Kurj laiką 
niekas net nejtarė Tik dabar, regis, 
visi pamatė. Kaimynai juokiasi:

Senatvėje skiriatės.. Kokia gėda!
Nuo liepos pirmosios mes jau 

kaip ir išsiskyrę. Jis pasiėmė namo 
antrąjį aukštą ir automobilį. Gudrus. 
Mašina, kurią nusipirkome abu, pagal

dovanojimo sutarti priklausė jam. 
Seniai popierius su savo seserimi 
buvo surašęs. Matyt, skyryboms 
ruošėsi. Man liko pirmas aukštas. 
Turtą pasidalinome, nors oficialiai 
neišsiskyrę. Tik dabar jis manęs 

paklausė, ko pati neišėjau. Tiek metų 
pragyventa ir štai išgirsti: "Kaip nori 
išsiskirti? Geruoju ar per teismą?” 
O jam jau 61-eri. Visada jaučiau, 
kad esu jam svetima. Būdavome 
kokiam e nors baliu je - net 
nepastebėdavo manęs. Kai jis 
susirgo (supūliavo koja), ploviau 
žaizdas, net bumą užsirišusi - taip 
smirdėjo. Atsiklaupusi prašiau, 
maldavau Dievą kad tik jis pasveiktų. 
J kalbinau važiuoti pas gerą gydytoją. 
Gulėjo ligoninėje Kaune. Iš ten 
rašydavo laiškus. Tikino, kad už 
mano širdies gerumą atsilygins tuo 
pačiu. Atsilygino! Žiaurus likimas. 
Verčiau su mažais vaikais viena 
būčiau likusi. Nebūtų buvę taip 
skaudu.

Pasipasakojo. Išėjo. Pažadėjau 
nem inėti pavardžių. Tačiau 
skaudžios šios moters gyvenimo 
istorijos pamiršti negaliu, nes ji - ne 
vienintelė. Kiekvienas turime savo 
likimą. Vienam skirta mylėti ir būti 
mylimam, Kitam - kentėti, patirti 
mylimo žmogaus neapykantą, 
pažeminimą. Meilė. Ar kiekvienam 
skina tai ‘ išgyventi? . Pajusti? 
Subrandinti? Išsaugoti? Šeima. Ar 
suvokiame, ką tai reiškia? Kodėl 
taip dažna nėra noro būti žmogumi? 

O gal nebesugebame gyventi 
žmogiškai?

Daiva B A JER Č IEN Ė  
V ilijos  KASPERAVIČIŪTĖS 

nuotr.

Kas turi valdžią,
PASIIMA IR GROBI

IR VĖL ISSISUKINĖJIMAS
Trisdešimt ketvirtajame “Aušros alėjos” 

numeryje publikuotas Lietuvos Politinių 
kalinių -  tremtinių sąjungos Šiaulių 
skyriaus, kuriame yra 1836 nariai, 
pareiškim as L ietuvos Respublikos  
Prezidentui Algirdui Brazauskui, Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininkui Česlovui 
Juršėnui ir Lietuvos Respublikos Ministrų 
Tarybos Pirmininkui Adolfui Sleževičiui.

pataisas, šie pasiūlymai nebuvo 
priimti, todėl jie negali būti 
svarstomi ir pojstatyminluose 
V yriausybės priim am uose  
dokumentuose. Kitų Jūsų laiške 
keliamų klausimų sprendimas 
nep rik lauso Žemės ūkio  
ministerijos kompetencijai”. (Rašto 
kalba netaisyta.)

Daug žodžių, o iš tiesų... Anot 
Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių 
Šiaulių skyriaus pirmininko č . Dirkės, 
ir vėl eilinis išsisukinėjimas!

Ju liu s  PA B E R ŽIS

Mažai kam žinomas faktas, kad 
iše iv ija i L ie tuvo je  (vykusioje 
konfe renc ijo je . ats tovavo 
užsimaskavęs KGB agentas. Vilniuje 
vykusioje Pasauiio lietuvių gydytojų 
kon fe renc ijo je  1989 metais 
pakartotinai pasisakė gydytojas 
Jonas Gintautas iš New York. Dabar 
spaudoje skaitome, kad gydytojas 
Gintautas jau nuo senų laikų buvo 
užverbuotas KGB agentu, gimęs 
Lietuvoje, mokslus baigė Maskvoje, 
vėliau emigravo j Ameriką. Jo tikra 
pavardė yra Susinąs, vėliau pakeista 
j Gintautą. Tai va. kokie asmenys 
dabar gina tautą!

Ši gydytojų konferencija buvo 
pirmoji, kurioje dalyvavo išeivijos 
lietuviai gydytojai. Apie 15 gydytojų 
buvo atvykę iš svetur. Visi korektiškai 
ir atsargiai elgėsi. Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjungos pirmininkas, 
gydytojas Arvydas Vanagūnas 
pasakė trumpą kalbą. Tačiau slaptas 
KGB darbuo to jas G intautas 
pakartotinai išeidavo j sceną ir aštriai 
koliojosi su vietiniais gydytojais, 
Nežinau, ar jo tikslas buvo supjudyti 
vietinius gydytojus su išeivijos 
kolegomis, tačiau Lietuvos gydytojai 
mažai kreipė j jj dėmesio. Jie per 
daug ginčijosi tarpusavyje. Kauno ir 
Vilniaus gydytojai kovėsi lyg katės 
su šunimis. Apie mediciną beveik nė 
žodžio, visi ginčai vyko dėl 
vadovaujamų postų. Buvo labai 
aiškiai jaučiama, kad, kas turi valdžią 
tas ir pasiima grobį.

1989 metais Lietuvos gydytojų 
sąjungos pirmininku buvo išrinktas 
p ro feso rius  A lg im antas
Marcinkevičius, kardiochirurgijos 
skyriaus vedėjas Vilniaus universitete, 
vilnietis. Daktaras profesorius A. 
Marcinkevičius yra daug nusipelnęs 
Lietuvai mokslinėje srityje ir daug 
išeivijos gydytojų jj pažįsta iš jo kelionių 
j Ameriką Daug išeivijos gydytojų 
yra aplankę jo skyrių, buvę jo 
namuose. Profesorių A. Marcinkevičių 
gerbė ir Lietuvoje, ir išeivijoje.

Todėl, kai. .sūnus - R im tas 
Marcinkevičius, baigęs medicinos 
mokslus, keliavo po Ameriką ir rinko 
aukas jaunimo organizacijoms, daug 
išeivijos lietuvių jam dosniai aukojo. 
Gal kada nors jaunimo organizacijos 
paskelbs, kiek Rimtas Marcinkevičius 
yra jiems aukų surinkęs. Tačiau 
pradėjo kilti (tarimas, kai šis jaunas 
gydytojas 8 mėnesius keliavo po 
visą Ameriką, net du kartus buvo 
nuskridęs j Havajus, prašė aukų iš 
senų pensininkų, našlių, kurie niekada 
gyvenime nėra buvę Havajuose, nes 
visą gyvenimą aukojo lietuviškiems 
reikalams.

P ro fesorius M arc inkev ič ius  
asmeniškai pažino beveik visus 
vadovaujančius išeivijos gydytojus, 
tačiau Lietuvos medicinos reformos

neprastūm ė. Išeivijos gydyto jų 
nuomonės neklausė ir Lietuvos 
medicinos reformos neįvykdė.

Profesorius Marcinkevičius baigė 
savo kadenciją Lietuvos gydytojų 
sąjungos pirmininko pareigose, ir šią 
žiemą visa Marcinkevičių šeima, 7 
žmonės, žiemos atostogas praleido 
Palm Springs, California. Manau reikia 
lietuviams skaitytojams paaiškinti, kad 
Palm Springs žiemos metu yra viena 
brangiausių vietų Amerikoje. Ten 
kainas tegali "įkąsti”  Hollywood 
žvaigždės ir turtingiausi Amerikos 
p ilie č ia i. A bu  p ro fe so ria u s  
Marcinkevičiaus sūnūs gydytojai 
kelinti metai dirba Amerikoje. Tačiau 
išeivijos lietuviai, kurie suaukojo 
pinigus ir mano, kad jauniems Lietuvos 
gydytojams reikia padėti, savęs 
klausia: "Ar dėl to  mes aukojome 
Lietuvos labui?”

Praeitą mėnesj Čikagoje lankėsi 
da b a rtin is  L ie tu vos  S ve ika tos  
apsaugos ministras dr. Jurgis Brėdikis 
ir jo pavaduotojas dr. Albertas 
Valavičius. Ministras Brėdikis yra 
Kauno širdies chirurgijos profesorius. 
Neseniai spaudoje buvo paskelbta, 
jog jis pasirašė aktą, kad Kalanta 
buvęs psichinis ligonis. Lietuvoje 
nuskambėjo sensacija, kai profesorių 
J Brėdikį užpuolė nepatenkintas 
rytietis, musulmonas, kuris siekė jam 
atkeršyti už savo giminaičio mirtį 
Kauno širdies klinikoje.

P ro feso rius  nesen ia i buvo 
paskirtas Sveikatos ministru. Aš 
asmeniškai dar turėjau vilčių, kad jis 
pakeistarybinės medicinos sistemą. 
Juk visi lietuviai rūpinasi, kad 
Raudonoji armija kuo greičiau išeitų 
iš Lietuvos, nors ta Raudonoji armija 
šiais metais nė vieno lietuvio nėrė 
nužudžiusi. Tuo  tarpu tarybine 
sveikatos sistema pasiliko ir kasmet 
pražudo tūkstančius lietuvių, kurie 
visai bereikalingai miršta. Profesorius 
J. Brėdikis gerai kalba. Pirmoje savo 

'kalboje1 teigė; kad Lietuvos medičihds 
sistema yra kritiškoje būklėje ir reikia 
ją -p a ke is ta  ■ Tačiau mano viltys 
išgaravo, kai pamačiau, kad prof. J 
Brėdikis net nėra pakeitęs save 
palydovo A. Valavičiaus.

Gydytojas A. Valavičius jau eina 
sveikatos ministerijoje pareigas 
septintam ministrui, nuo turbūt 
Andropovo laikų. Gydytojas A 
Valavičius buvo užsienio reikalų 
sky ria u s  ve d ė ja s  Sve ikatos 
ministerijoje. Pirmokas gimnazistas 
žino, kad komunistų valdymo metu 
užsienio reikalų skyrių prižiūrėjo KGB

Perspausdinta iš Amerikos 
lietuvių laikraščio 

“Draugas

(kalba netaisyta)

Politiniai kaliniai ir tremtiniai 
reikalauja, kad būtų grąžinta žemė ir 
kitas nekilnojamas turtas, kad būtų 
indeksuo ti indėliai, kurie tapo 
beverčiai. Jie norėtų, kad dabartinė 
valdžia nereikalautų atlyginimo už 
melioraciją ir skolų grąžinimo, nes, 
je igu savininkams per 50 metų būtų 
sum okėtas "nuom os" ar kitaip 
pavadintas mokestis, jie per tą laiką, 
turėtas skolas būtų grąžinę ir kur kas 
geriau numelioravę žemes. Be to, 
politiniai kaliniai ir tremtiniai reikalavo, 
kad būtu suteiktos lengvatos vaikams 
našlaičiams, kurių tėvai 1941 metais 
b u vo  n užu dyti so v ie tin iu o se  
lageriuose, tremtyje. Politinių kalinių 
ir trem tinių nuomone, reikia imtis 
radikalių priemonių nepažabotam 
nusikalstamumui sutramdyti, nes 
plėšiami istoriniai kultūros paminklai, 
butai, kapinės, muziejai, piiieCu, 
Priimant pensijų jstatymą, reikėtų 
atsižvelgti j darbo stažą bei politinio 
kalinimo-trėmimo laikotarpj, o ne taip, 
kaip dabar: niekada ir niekur nedirbęs 
pensiją gauna beveik tokią pat, kaip 
visą gyvenim ą sąžiningam  darbui

atidavęs žmogus.
Ar šiauliškiai politiniai kaliniai ir 

trem tin ia i g avo  a tsakym ą iš 
Prezidento, Seimo pirmininko ar 
Premjero? Kol kas ne. Tačiau j Šiaulius 
atkeliavo raštas, kurį pasirašė Žemės 
ūkio ministerijos Žemės tvarkymo 
dep artam ento  d irek to rius  P. 
A leknavič ius. C ituo jam e: 
"Atsakydami į Vyriausybės išsiųstą 
ir  mums perduotą Jūsų laišką, 
p a a išk in a m e , kad sva rs ta n t 
įstatym ų pro jektus dėl anksčiau 
p r iim tų  Įs ta tym ų  a g ra r in ė s  
reform os klausim ais pap ildym o ir 
pakeitim o, buvo svarstom i įva irūs 
pasiūlym ai, jų  ta rpe ir savininkų 
sko lų  iša iškin im o, Įdėtų lėšų už 
m elio rac ijos darbus Įskaičiavim o 
bei krti klausimai. Tačiau svarstymo 
metu buvo iša iškin ta, kad šie 
pasiūlym ai dėl {vairių priežasčių, 
jų  tarpe dauge liu  atvejų nesant 
a rch yv in ių  duom enų, ne tik  
nepalengvintų, bet dar daugiau 
sukom plikuotų sudėtingus žemės 
ir k ito  nekilnojamo turto klausimus. 
G a lu tin a i p r iim a n t Įs ta tym ų

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes

PAPOKŠLIS IR KITI (10)
“ Suop io”  baras ar kt. užeiga. 

Prie  s ta le lio  Jonas a ts iveda  
Bronių.

JONAS. Na, patiko kaimynė?
BRONIUS. O, puiki moteris! 

Ačiū. Ruošiuos oficialiai pirštis.
JONAS. Ačiaus neužteks. Reikia 

atsilyginti.

BRONIUS. Mielai. Ką pripiršt? Ar 
ko užsakyt? (Ž v ilg te li j  barą.)

JONAS. Ne taip supratai. Noriu, 
kad iššn iukš tinė tum  m ano 
galimybes grįžt pas Janiną.

BRONIUS (liūdnai). Gyvena s u  

Borisu ji gerai. Tas dileriu, tarpininku 
mūsiškai kalbant, vienoj bendroj su 
vokiečiais firmoj dirba. Vokiečiai j 
v iską  žiū ri - B o riso  pavardė 
Š lagbaum as. V okiška i 
užtveriantis medis” . Iš vienos 

D :įsės iis - v o k ie t is  iš  kitos m is ų

prez idento  bendrapavard is . Ir 
vokiečiams jis savas, ir rusams. 
Geras tiltas, tarpininkas tarp jų.

JO N AS . Pažinojau tok j 
Šlagbaumą, jisai geležinkelyje 
dirbo.

BRONIUS. Ne tas. To ryšys su 
geležinkeliu kitoks. Karo metais jj 
kūdikj rado lietuvis kaimietis. Ir 
nežinojo žm ogus kaip kūdikį 
pavadint - jeigu rusas karą laimės - 
ruskeliu būt geriau, jei vokietis - 
vokietuku. Tai ir įvardijo taip keistai, 
kad abiems pusėms įtiktų vardą 
rusišką davė, o pavardę - vokišką. 

Kodėl Šlagbaumu pavadino7 Todėl, 
kad netoli pervažos su šlagbaumu jį 
surado.

JONAS. T ai pasisekė žmogui kur 
gimt!

BRONIUS Bet ir ne kvailys,

nemanyk. Užsienio kalbą moka.
JONAS. Aš rusiškai irgi moku!
BRONIUS. Rusų kalba - ne 

ro d ik lis . B orisas, ko gero, 
vokietukas - vokiškai grabalioja 
Anądien b u vo m . su Rože pas 
Borisus - ir toks vokietis iš firmos 
atsilankęs. Janina ikrus, tortus j stalą 
neša, vokietis gagena, o  Bonsas 
jam j taktą: “ Ja! Gut! Jawohl herr 
Muhler! Menkos tavo galimybės 
dabar...

JONAS. Tai ką daryt?
B R O N IU S. Aš ga liu  tau 

s im p a tišką  ka im yn ę  ŠimSeje 
(Pabaliuose), kur gyvenu, prirodyt1

JONAS (liūdnai). Prirodyk, ]& 
jau su Janina kvit...

Ž ilv in as  SK AČKAUSKAS

AUŠROS ALĖJA
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UGNIES ŽEMĖ (2)

“ARMIJA KRAJOVA” - SAUSUMOS PIRATAI

Islandija - atšiauri ledynų ir vulkanų 
šalis. Ugnikalniai čia periodiškai 
išsiveržia, užpildami pelenais ir lavos 
srautais laukus ir ganyklas, užteršdami 
atm osferą  įva ir io m is  d u jo m is , 
sunaikindami gyvulius.

Vaizdingai kalbant, milžinas Surturas, 
mitologinis skandinavų ugnies dievas, 
iki šiol tebekūrena požeminės karalystės 
katilus. Vidutiniškai kartą pe r penkis  
metus Islandijoje išsiveržia kuris nors 
vulkanas. Šitos šalies daliai tenka 7/ 
3 visos lavos, kurią išmeta mūsų  
planetos vulkanai.

Ugnikalnis Snaifedlsijokudlis (1146 
m aukščio) paskutinį kartą išsiveržė 
prieš 2000 metų, ko l Islandijo je dar 
niekas negyveno. Jis žymus tuo, kad  
viename iš Žiulio Verno romanų per 
j į  buvo keliaujama į  žemės centrą. 
Aukštesnis už j į  yra Hekla (1491 m). 
Didžiausias Islandijoje - Eraivajokudlis 
(2119 m).

Tačiau labiausiai žinomas iš visų 
Islandijos vulkanų vis dėlto yra Hekla. 
Viduramžiais apie šitą ugnimi alsuojantį 
10 km ilgio ir  5 km p loč io  kalną po  
visą Europą sklido gandai, gąsdinantys 
krikščioniškąjį pasaulį. Apie Heklą 
buvo kuriamos viena už kitą baisesnės 
legendos. Ypač tam pasitarnavo 
vienuoliai, pasakodami, kad Hekla - 
tai pragaro vartai. Vienas italų jėzuitas 
XVII a. tvirtino, kad pažiūrėjus į  jos  
kraterį, galima pamatyti mirusiųjų sielas: 
“Dievas žino, jog panašių angų žemėje 
reikia, kad žmonės galėtų matyti pragaro 
ir  skaistyklos kančias ir  bū tų  
drausmingesni” . Kiti vienuoliai sakė, 
kad už 1 mylios nuo Heklos galima  
girdėti nusidėjėlių šauksmus, verkimą 
ir dantų griežimą, kada d id ie ji varnai 
veja sielas į  šituos pragaro vartus.

Pasakojama, jo g  apie 1700 metus 
dvejetas drąsuolių panorėjo užlipti 
ant Heklos, kad ištyrinėtų kraterį, bet 
jie negalėjo rasti nešikų, nes vietiniai 
gyventojai buvo g ilia i įs itik inę, kad  
krateris veda j  pragarą, o ten patekti, 
aišku, niekas neturėjo nė menkiausio 
noro.

Hekla visada buvo aktyviausias 
Islandijos vulkanas, o kadangi j i  yra 
arti apgyvendintų rajonų, tai jos  
išsiveržimas atnešdavo islandams daug 
daugiau nuostolių negu kiti vulkanai.

Todėl gyventojai buvo pastovioje  
prietaringoje baimėje. Nuo vieno Heklos 
.išsiveržimo ik i kito, kai Hekla, didingai 
iškilusi, supdavosi į  baltą sniego 
poklodę, o virš jos kabodavo debesų 
karūna, siaubas ir  baimė užleisdavo 
vietą pagarbai ir susižavėjimui.

Išsiveržus Heklai 1510 metais, kartu 
su pelenas nepaprasta jėga išmesdavo 
ir  akmenis. Tap karta akmeniu užmuštas 
žmogus, buvęs už 80 km nuo Heklos.

Paskutinį kartą Hekla išsiveržė 1980 
m., bet didelės žalos nepadarė.

1973 m. sausio 23-osios naktį 
Heimajo saloje, pietinėje Islandijos 
pakrantė je, išsiveržė vulkanas 
Helgafedlis, atsibudęs po 7000 metų 
miego. Žmonės pakirdo nuo smūgio 
ir  pasibaisėjo. Lauke poliarinę naktį 
buvo šviesu. Iki raudonumo įkaitę  
akmenys, išspjauti iš Žemės gelmių, 
apšvietė dangų. Persigandę gyvuliai 
blaškėsi po salą. Žemė plyšinėjo. Iš 
40 židinių veržėsi įka itusi lava, jos  
fontanai iššokdavo iki 300 m, o vulkano 
‘ 'bom bos”  pakildavo ik i 600 m ir 
krito aplink 1,5 km spinduliu. 9 km  
aukštyje kabojo dulkių, pelenų ir  garų 
debesis. M ieste prasidėjo gaisrai. 
Milžiniškas ugnies srautas, nešantis 
ik i 100 kub. m lavos per sekundę, 
pasuko jū ros link, keldamas grėsmę 
uosto įrenginiams.

Tą pačią dieną šalia veikiančio 
vulkano atsirado naujas krateris. Šito 
žid inio aktyvumas buvo stulbinantis. 
Suglumusių salos gyventojų akyse 
p e r trumpą laiką jo  kūgis išaugo ik i 
200 m aukščio. Jis buvo pavadintas 
Kirkufedliu ( ‘ ‘Kalnas-bažnyčia').

Sausio 24 d. vėjo kryptis pasikeitė, 
ir visas miestas atsidūrė sužvėrėjusio 
vulkano valdžioje. Iš dangaus kartu 
su pelenais krito futbolo kamuolio 
dydžio akmenys. 5 tūkstančiai 
Vestmannajaro miesto gyventojų buvo 
nedelsiant evakuoti, o kartu su ja is  ir  
vertingesni daiktai. Laivai buvo priversti 
išp laukti iš uosto į  jūrą, be t ir  ten 
nebuvo saugu: toje vietoje, kur lava 
įtekėjo į  vandenyną, virė vanduo, ir  
tiršti garų kamuoliai apgaubė didžiulę 
erdvę. Oras buvo p ilnas nuodingų  
dujų, ir  be dujokaukės šitame rajone 
buvo pavojinga pasirodyti.

Po mėnesio šiaurinė kraterio daiis,

Ėjo 1944-ieji, karo metai. Vokiečių 
okupacija . G yvenau V iln iuje* 
Gedim ino prospekte, buvusio 
Lietuvos karinio atašė Japonijoje 
pulkininko Meškausko žmonos bute. 
Dirbau I komandos priešlėktuvinės- 
priešgaisrinės apsaugos štabe, kuris 
buvo Joga ilos gatvėje. Puikiai 
atsimenu anuos laikus...

Vokiečiai planingai traukiasi j 
vakarus. Jau antra savaitė, kai j 
Žvėryno pusę Gedimino prospektu 
dieną naktj važiuoja tankai ir kita 
technika. Vokiečių jstaigų tarnautojai 
degina laužus 'ir  meta j juos 
dokumentus. Padėtis Vilniuje įtempta. 
Iš Vilniaus išvyksta lietuvių seimos. 
Mūsų įstaigai duotas griežtas vokiečių 
įsakymas nepalikti Vilniaus, būti savo 
vietose iki paskutinės minutės. 
Dezertyrai būsią kariami ant pakelės 
medžių arba šaudomi vietoje.

Vilnių nuo geležinkelio stoties puola 
raudonoji armija, j Rasų kapines iš 
miškų sulindo raudonieji partizanai. 
Pylimo ir kitose gatvėse vyksta tankų 
kautynės. Gauname įsakymą trauktis 
j Kauną. Įėję j I komandos garažus, 
neberadome nė vieno gaisrinių 
mašinų lenkų tautybės vairuorojų, 
nes jie dezertyravo. Gaisrinės mašinos 
stovi be žvakių ir aukštos įtampos 
laidų, padangos nuleistos, mašinos 
užrakintos. Tuomet einame į Neries 
pusę. Garlaivių prieplaukoje čia 
randame "baidoką" - baržą, pilną 
civilių vyrų ir moterų, prikrautą mantos. 
Įšokame į "baidoką" ir pasiieidžiame 
pasroviui Neries upe. Srovės nešami 
plaukiame prie Žaliojo tilto. Pasirodo, 
vokiečiai jį užminavo ir jau jungia 
laidus su sprogstamaisiais įtaisais. 
Vilnius dega, mūšiai iš senamiesčio 
artėja prie Neries. Vokiečiai nuo tilto

o su ja ir 20 mln. t lavos, ėmė artėti 
m iesto link. G alingu siurb liu , 
perpumpuojančiu beveik toną vandens 
per sekundę, buvo bandoma atšaldyti 
lavos srautą. Veikiami šalto vandens, 
lavos kraštai ėmė kietėti. Tai padėjo  
išgelbėti uostą ird a lj miesto. Bet ant 
jo  krito pelenai ir  akmenys, storu 
sluoksniu padengdami gatves ir namus, 
kai kuriuos iš  jų  sugriaudami.

Tik 1974 m jie p a  vulkanas nustojo 
siautėjęs.

Veikiančių vulkaninių žid inių yra 
ir  vandenyno dugne, prie  Islandijos 
krantų. 1783 m. pietvakarinėje 
pakrantėje, išsiveržus penkiem s 
povandeniniam s ugn ikaln iam s,

šaukia : "A tg a l!" ,  tač iau  mes 
praplaukiame. Baisus sprogimas, ir 
tiltas virsta į upę. Sustojame 15 km 
už Vilniaus. "Baidoką" pririšame prie 
medžių. Naktj praleidžiame jame. 
B o m ba rdu o ja , g ird is i pabūklų  
šaudymas. Mūsų "baidoką" vairavo 
du lenkai - "sie lininkai", pasamdyti 
už dvi kojines siuvamąsias mašinas 
"Singer", Jie pasakė, kad čia netoli 
gyvena jų giminės, todėl nori nuvežti 
siuvamąsias mašinas. Žadėjo tuojau 
sugrįžti.'Pagal susitarimą jie mus 
turėjo nuplukdyti iki Kernavės.

Praėjo bemiegė naktis. "Sielininkų" 
nebesulaukėme. Už vertingus daiktus 
kaime vėl pasamdėme kitus. Upė 
buvo labai srauni, vagos viduryje - 
daug didelių akmenų. Todėl mūsų 
“ baidokas” , užplaukęs ant jų, ne kartą 
sustojo. Apie pietus netoli Kernavės, 
prie Ponarsko dvaro, iš abiejų pusių 
miškais apaugusių krantų j "baidoką’’ 
p ra p liupo  sunk iavam zdž ių  
kulkosvaidžių ugnis. Nuo dešiniojo 
upės kranto šaukė vokiškai, rusiškai, 
lenkiškai ir lietuviškai, liepdami 
"baidoką" sukti prie kranto. Tratėjo 
kulkosvaidis. Visi sugulome ant 
"baidoko” grindų. Moteriai peršovė 
koją. Pakriaušėje stovėjo daug 
kareivių vokiškomis uniformomis. Kai 
pasiekėme krantą, pamatėme, kad 
čia ne vokiečiai, o lenkai, aprengti 
vokiškomis uniformomis. Visi ginkluoti 
"pistol-m ašinkom is", granatomis, 
parabeliais. Pirmiausia - griežta 
komanda: "Kas priešinsis ir bėgs, 
bus šaudomi be įspėjimo. Išlipti po 
vieną, rankas iškėlus". 20 vyrų 
iššokome iš "baidoko". Visi buvome 
iškratyti ir suguldyti ant smėlio. Prie 
kiekvieno gulinčio įrėmę automatus 
į pakaušį stovėjo kareiviai. Nosys

vandenynas pasidengė pelenais, ir 
iš jo  gelm ių iškilo sala, kurią danai 
paskelbė  savo valda. Jie net norėjo 
vėliavą ten iškelti, bet atvykusi 
ekspedicija nieko neberado: salą 
nuplovė vandenyno bangos.

Tačiau 1963 m. lapkritį g imusi 
Surtsėjo sala tebėra iki šiol. Ji atsirado 
p e r  v ieną d ieną, išs ive ržus  
povandeniniam vulkanui. Gruodžio 
6 dieną prancūzų laikraščio ‘ ‘Pari 
matč" žurnalistai pabandė išsilaipinti 
saloje, ryšium su tuo, kad sala atsirado 
neutraliuose vandenyse, ir  iškelti joje 
savo vėliavą. Bet rūsčiai juos sutiko 
sala: vulkanas vėl išsiveržė. Tik spėję 
nufilmuoti, aprūkę, apnešti pelenais,

įbestos į smėlį, rankos sunertos ant 
nugaros. Moteris nuvarė toliau ir liepė 
atsisėsti. Netrukus su palyda atėjo 
Vilniaus krašto "Arm ijos Krajovos" 
vadas (slapyvarde "Volk” ). Tai buvo 
sena lenkų karine uniforma apsirengęs 
nedidelio ūgio, kresnas vyras. Vertėjas 
išvertė jo  kalbą. Girdi, šioje vietoje 
Maišiogalos lietuvių policija sušaudė 
"Arm ijos Krajovos" būrių lenkuš.

- Už vieną lenką sušaudysime 30 
lietuvių.

Moterys pradėjo verkti. Lenkai ėmė 
jas tramdyti, grasinti, kad sušaudys 
kartu su vyrais. Pulkininkas "Volk" 
pareiškė, kad jo vadovaujama Vilniaus 
krašte "Armija Krajova" neleis gyventi 
nevienam lietuviui ne tik Vilniuje, bet 
ir visame Vilniaus krašte. Kas 
nepaklausys - bus sušaudytas. 
"Vilnius buvo, yra ir bus lenkų! 
Pasakykite visiems, kad į Vilnių ir jo 
kraštą nė vienas lietuvis kojos 
nekeltų!’’ - plyšavo jis. Pagaliau vyrus 
sustatė į eilę. Prasidėjo egzekucijos. 
Išrengė beveik nuogai. Moterys vėl 
pradėjo verkti. Tuomet "Armijos 
Krajovos" vadas pulkininkas "Volk" 
pasakė, kad juos palieka gyvus, tik 
ko n fisku o ja  v isus vyriškus  ir 
moteriškus drabužius.

Iš kažkur prie "baidoko" privažiavo 
keliolika vežimų, kuriuose daugiausia 
buvo lenkų moterys. Jos susikrovė į 
vež im us ' m ūsų da ik tus ir, 
nepasidalinusios jais, susimušė. 
Tampėsi už plaukų, voliojosi ant 
žemės. "Armijos krajovos”  vyrai 
pradėjo jas mušti automatų buožėms. 
Taip triukšmaudami visi ir'nuvažiavo 
į m iško gilumą. Štai kokie tie lenkai, 
štai kokia buvo "Armija Krajova".

su sudaužytais kino aparatais, jie  
vos išsigelbėjo, pabuvę šitoje dieviškoje 
saloje vos 15 min. Bet įuosta, laimei, 
iš liko sveika.

Po šio incidento islandai davė 
salai Surtsėjaus vardą senovės ugnies 
dievo Surturo garbei. Dabar šioje  
saloje yra draustinis.

Dalia  Ž U K A U S K A ITĖ

P.S. Š iandien 19 val. L ie tuvos 
televiz ija  tran s liu o ja  Europos 
kre p š in io  č e m p io n a to  tau rės 
rungtynes. Žaidžia "Ž a lg ir is ”  su 
Islandijos "Ip ro ttabanda lag” .

Vytau tas G U Č IU S

Algim anto P U O D Ž IU N O  
nuotr.

MARGASPALVIS VEŽIMAS, LAIMINANTIS 
VISUS ŠIAULIEČIUS

"G a l Popiežius sugrjžo?" - 
pajuokavo vienas vyriškis, kai policija 
jau stabdė eismą centrinėse miesto 
gatvėse.

- Jūsų Popiežius išvyko, atvažiavo 
dvasinis mokytojas Guru Nirandžana 
Svamis iš Amerikos, - paaiškino 
krišnaitė moteris.

Sekmadienį, apie 12 valandą, 
buvusioje Pergalės aikštėje pradėjo 
buriuotis žmonės. Nepaisydami 
lietaus ir žvarbaus vėjo, kažko 
laukdami šnekučiavosi. Vidury aikštės 
d id in g a i s to vė jo  vež im as. 
N epapras tas  - ryšk ia u s io m is  
spalvomis dažytas, gražiausiomis 
gėlėmis puoštas. Mačiau, kad ne 
vieno praeivio nepatiklus ir kreivas 
žv ilgsn is  nušvisdavo Šypsena. 
Pasirodo, vežimą papuošė tie, kurie 
" j paklodes įsisupę trečiadienį ir 
šeštadienį mieste meldžiasi". Kai 
pasigirdo gerai žinomi "Harė Krišnos" 
žodžiai, vežime, nuėmus uždangą, 
išvydome tris puošnias dievybes

- Šiandien - didžiulė šventė. Dievas 
svečiuojasi pas mus. Šios dievybės 
išvežamos j gatves, kad palaimintų 
visus - ir tikinčius, и ne, - pasakojo 
man krišnaitė Gulbinienė.

Į Rahajatra, arba Vežimų Šventę, 
suvažiavo krišnaitai ne tik iš Kauno, 
Vilniaus, Rygos, bet ir iš JAV. (Tai jau 
minėtas dvasinis mokytojas Guru 
Nirandžana Svamis, gyvenantis 
Bostone).

Prisipažinsiu, nepatikėjau, kad jis 
- tas jaunas, aukštas ir simpatiškas 
vyriškis, nepastebėtai įsiliejęs į 
bes im e ldž ianč ių jų  rate lį. Tik 
nuostabus gėlių vainikas, uždėtas 
jam ant kaklo, išdavė, kad jis  labai 
gerbiamas ir svarbus žmogus.

Klausiau jų maldos ir galvojau, ką 
galėtų reikšti žodžiai "Harė Krišna".

- Mes garbinam viešpatį seniausia 
sanskrito kalba. Mūsų maldos žodžiai 
reiškia: "Prašau, leisk man Tau 
pasitarnauti, - paaiškino jau anksčiau 
užkalbinta krišnaitė Gulbinienė. 
Susipažinau su ja, kai būreliui 
smalsuolių atsakinėjo j klausimus 
m alon ia i, n u o š ird ž ia i, vis 
nusišypsodam a. O šiauliečius 
dom ino viskas, pradedant Krišnos 
tikėjimo principais ir baigiant jos vyro 
požiūriu į visa tai. Įdom u ir jums?

- Aš buvau labai uoli katalikė. 
Evangeliją ne skaitydavau, o tiesiog 
s tud ijuodavau. Ab i dukras 
pakrikštijau. Bet nepaisant nuolatinio 
vaikščiojimo j bažnyčią, aš jaučiausi 
gyvenanti nežinomybėje. 1985 metais 
besimelsdama aš išvydau keistą 
šviesą. Nustebusi papasakojau apie 
tai vienai moteriai. Jos dėka aš ir 
atradau, ko taip ilgai ieškojau. Į visus 
mane kankinusius klausimus aš radau 
atsakymus. Mūsų tikėjimas turi keturis 
principus: nevalgyti mėsos, žuvies, 
kiaušinių, svogūnų ir česnakų,

nevartoti alkoholio, tabako, narkotikų, 
nelošti azartiniais žaidimais, seksas 
leidžiamas tik šeimoje (tai išsprendžia 
abortų problemą). Jei anksčiau buvau 
ligonė, tai dabar esu sveika ir žvali. 
Mano dukros irgi krišnaitės, o  vyrui 
nelabai priimtini griežtoki tikėjimo 
principai, bet jis tolerantiškas.

- O kodėl vyrų drabužiai skiriasi? 
- nekantraudama paklausė senyva 
moteris.

- Rožiniais drabužiais apsivilkę 
krišnaitai - vienuoliai, davę įžadus 
nevesti iki 25 m. Po to jie turi teisę 
pasirinkti. Gyvena atskirai nuo tėvų, 
visi kartu - Vytauto 65a name, kurio 
pirmąjį aukštą turime nusipirkę. 
Pelnosi pardavinėdami knygas Vedę 
vyrai - baltais drabužiais. Jie gyvena 
savo šeimose, - nuoširdžiai pasakojo
ji-

Pokalbis nutrūko, kai visi tikintieji 
čiupo virves, ir vežimas pajudėjo iš 
vietos. Į virves kibo ne tik Višnu 
(Krišnos) tarnai, bet ir šventėje 
dalyvavę žmonės. Atrodo, nebeliko 
nesantaikos tarp katalikų ir krišnaitų, 
veidai švytėjo džiugia nuotaika, 
padvelkė toleiancija.

Vežimas riedėjo gatvėmis paskui 
policijos automobilį, lydimas muzikos 
ir maldos garsų.

Apie antrą valandą margaspalvis 
vežimas jau ilsėjosi prie P. Višinskio 
bibliotekos.

Čia kiekvienas galėjo paklausyti 
Guru Nirandžanos Svamio paskaitos 
"Iš kur aš, kas ir kodėl?"

Pirmiausia dvasinis mokytojas 
sudainavo Vedą, jam pritarė salėje 
sėdintys

"Kaip gražiai dainuoja mano 
dvasinis mokytojas” , - pasidžiaugė 
šalia manęs sėdinti Ananta Prija (Aušra 
Burokaitė, 21 m.) Vėliau vertėjo 
padedamas svečias iš Bostono 
aiškino žmogaus paskirtį, kuri skamba 
taip: "Žmogaus gyvenimo tikslas - 
klausti apie absoliučią Tiesą ir nuolat 
ieškoti atsakymų į savo klausimus". 
Jis mielai atsakinėjo j žmonių pateiktus 
klausimus. Po paskaitos visi buvo 
pakviesti ragauti Krišnos virtuvės 
patiekalų, kurių receptai net 5000 
metų senumo. Festivalis baigėsi 
šventiniu koncertu Kultūros rūmų 
salėje.

Šventė ba igės i, puo šnus is  
Vežimas išriedėjo, bet ar paliko jis 
Š iauliuose pakantum ą kitiems 
tikėjimams, kurio kvietė laikytis Jonas 
Paulius II? Gal neišsivežė jis religijų 
susivienijimo vilties, kuria stengiasi 
įgyvendinti Č ikagoje susirinkę 
Pasaulinio religijų parlamento dalyviai 
ir kuri jau žibėjo šventės metu?

Ką reiškia paprasto kataliko žodžiai, 
tarti dvasiniam tėvui ir krišnaitams: 
"Aš tiesiog sujaudintas. Ačiū jum s!” 

J o lita  S T E P O N A V IČ IŪ T Ė

LAUKIMAS

AUS-ROS ALE jA
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TIK R A I P R A N C Ū Z IŠ K O S  
S V O G Ū N U  S R IU B O S  

R E C E P TA S  
4 lėkštėms sriubos pagaminti 

reikia: 4 didelių svogūnų galvučių, 
suopjaustytų sm ulkiom is  
skiltelėmis, 4 valgomųjų šaukštų 
sviesto, 2 valgomųjų šaukStų miltų, 
1 litro mėsos sultinio, 0,5 arbatinio 
šaukštelio druskos, ketvirtadalio 
arbatinio Šaukštelio pipirų, 0,5 
stiklinės sauso baltojo vyno, 6 
plonų baltos duonos riekelių, 8 
kieto sūrio griežinėlių.

Gilioje keptuvėje svieste apkepinti 
svogūnus, dažnai juos pamaišant, 
kol parusvės. Supylus miltus, troškinti 
1 minutę. Pridėti sultinj, vyną, druską 
ir pipirus. Užvirinti, sumažinti liepsną 
ir virti 30 minučių. Po to jkaitinti 
orkaitę, išpilti sriubą] keturis ugniai 
atsparius dubenėlius ir juos uždengti 
“dangteliais'' iš sūrio, padedant ant 
jų po dvi pakepintos baltos duonos 
riekeles ir po du sūrio griežinėlius 

K R IA U Š ĖS SU VA N ILĖS  
UŽPILU  

5-6 gražios skanios kriaušės, 
0,5 I pieno, 50 g cukraus, razinų. 
Užpilui: 0 ,5 1 pieno, 30 g cukraus, 
pakelis vanilės cukraus, kiaušinis, 
šaukštas bulvių krakmolo.

Kriaušes nulupti, išimti sėklynus, 
sudėti j apkepui skirtą indą. Razinas 
nuplauti, sumaišyti su cukrumi, 
pašlakstyti citrinos sultimis ir taip 
paruoštomis razinomis pripildyti 
kriaušių sėklynų vietas. Uždengtą 
indą orkaitėje šiek tiek pakaitinti, ko* 
kriaušės kiek suminkštės.

J verdant] su vanile pieną maišant 
supilti dalyje pieno išleistą krakmolą 
ir apie 2 min. pavirti. Sudėti su cukrumi 
ištrintą kiaušinio trynj ir plakti, kol 
užpilas praves. Tada dėti išplaktą 
kiaušinio baltymą, išmaišyti ir gražiai 
apdėti stiklinėje lėkštėje atvėsusias 
kriaušes.

K R IA U Š Ė S  SU  
Š O K O LA D O  U ŽPILU  

6 didelės kriaušės, 150 g 
cukraus, 0 ,5 1 pieno, 25 g šokolado, 
20 g bulvių krakmolo, 1 pakelis 
vanilės, truputis citrinos sulčių, 
gvazdikėlių, cinamono, druskos.

Kriaušes nulupti, perpjauti pusiau, 
išimti sėklynus ir pridėjus 100 g 
cukraus pavirti emaliuotame inde 
mažame vandens kiekyje. Sudėti j 
nedideles stiklines lėkštutes ir užpilti 
plačiu ruožu šokolado užpilą.

Š oko lado  užpilui pagam inti 
mažam e kiekyje ša lto  p ieno 
išleidžiame bulvių krakmolą, 
sudedame šokoladą ir maišome. 
Ukusj pieną su cukrumi ir prieskoniais 
užviriname, maišant supilame išleistą 
krakmolą su šokoladu ir 2-3 min. 
paverdame. Atšaldant nuolat maišyti, 
kad nesusidarytų plutelė.

P o n ia  JA D VY G A

V t

Šiaulių rajono Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) 
narių ir rėmėjų dėmesiui

v

Šių metų rugsėjo 19 d. 11 val. 
Šiaulių raj. savivaldybės salėje įvyks 

Šiaulių rajono skyriaus 
steigiamasis susirinkimas.

Šiaulių ra jono Laik ino ji taryba

F o rm u o ja m i Tėvynės S ą ju n g o s  (L ie tuvos  
konservatorių) Šiaulių skyriaus komitetai, kurie nagrinės 
konkrečias problemas.

Tėvynės Sąjungos narius, rėmėjus ir visus, norinčius 
įsijungti j  mūsų veiklą, kviečiame atvykti į Sąjūdžio 
būstinę (Vilniaus g. 153).

Susitikimų grafikas:
Politinis komitetas - rugsėjo 16 d., 23 d. 17 val. 30

min.;
Verslo ir vietinio ūkio komitetas - rugsėjo 15 d., 22 d. 

15 val.;
Socialinių reikalų komitetas - rugsėjo 21 d. 18 val.; 
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas - rugsėjo 16 

d., 23 d. 18 val.;
Sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas - rugsėjo 

21 d. 18 val.;
Savivaldybės ir teisės komitetas - rugsėjo 27 d. 18

val.;
Ekonomikos, biudžeto ir finansų komitetas - rugsėjo 

15 d., 22 d. 18 val.;
Organizacinis komitetas - rugsėjo 21 d. 18 val.

Z. JASAS
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatoriai) 

Šiaulių skyriaus sekretorius

TELEVIZIJOS PROGRAMA

SUREMONTUOSIU
“Aušros a lė jo s ” prenu m era toriam s rad ijo  

imtuvus, radiolas, m agneto fonu s, stiprintuvus, 
elektro lonus. Pas lau ga nem okam a; ap m o k ėti tik  

pakeistų  d eta lių  vertę. Kreipiantis pate ik ti 
p renu m era tos  kvitą.

Kreiptis adresu:
________ Tilžės 190 -51 , Šiauliai, telef. 3 -96-81. J

REIKALINGI
darbininkai cukrinių runkelių nuėmim ui 

Ginkūnuošę.
Kreiptis tel. 3-74-40, 5-85-28.

G E R B IA M I SKA ITY TO JAI,
“Aušros alėją" dar galima užsisakyti Šiauliuose mūsų redakcijoje 

ir įmonėje "TVARKA". Paskubėkite! Laiko iki prenumeratos 
paskutiniajam šių metų ketvirčiui pabaigos liko visai nedaug.

MIELI JONIŠKIEČIAI,
Jeigu dar nespėjote pratęsti mūsų laikraščio prenumeratos, tą 

dar galite padaryti iki rugsėjo Z0 d., nuėję I Joniškio paštą arba 
paskambinę telefonu S2573. Tuomet ateisime | namus ir laikraščio 
prenumeratą pratęsime.

Ketvirtadienis, rugsėjo 16 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
7.30 Užsienio žinios. 8.30-9.00 TV serialas 

"Rojaus paplūdimys". 6 ąer. 9.00-9.55 
Programa vaikams. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.30 Amerikiečių TV 
serialas-komedija "Vėl tu?" 4 ser 19.00 
Europos krepšinio čempionų taurė. "Žalgiris" 
- Islandijos "Iprottabandalag". 20.30 Katalikų 
studija. 21.00 Panorama. 21.30 Amerikiečių 
detektyvinis serialas "Tvin Pykso miestelis". 
29 ser. 22.20 Videofilmo "Baltica-93'' premjera
23.20 Vakaro žinios. 23.35 Tangomanija. 

TELE-3
10.55 Filmas ‘Santa Barbara". 15.00 

Filmas “Ritmas". 16.35 Muzika 18.00 Programa 
iš Vatikano. 18.30 Reportažas iš Panevėžio.
19.00 Naujausios žinios. 1925 Filmas "Santa 
Barbara". 20.15 Auto- motosporto pasaulyje.
20.45 Muzika. 21.00 Europos naujienos.
21.30 911. 22.00 Filmas "Talking Back My 
Life". 23.31 Muzika. 24.00 Džiazo muzika. 

OSTANKINO PROGRAMA 
8.35 M. f. 'Tiesiog Marija". 9.25 Gyvūnijos 

pasaulyje. 11.20 TV men. f. "Paauglys". 5- 
6 ser. 14.00 Naujienos. 14.20 Programa.
14.25 TV jvairenybės. 15.10 Bloknotas.
15.15 Ammac. f. 15.40 TV dok. f. 16.00 
Rokas. 16.40 ...Iki 16-os ir vyresniems.
17.55 Apie orus. 18.00 Men. f. ‘Tiesiog 
Marija". 18.50 Susitikimai Jums. 19.40 Labanakt 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 Naujienos.
20.35 Programa. 20.40 Loto "Milijonas". 
21.10 Men. f. "Dėdė Vania". 23.05 Naujienos.
23.25 Programa. 23.30 Pasaulio šachmatų 
pirmenybėse. 23.45 Festivalių paradas. 
0.25 Spaudos ekspresas.

Penktadienis, rugsėjo 17 d.
LIETUVOS TELEVIZIJA
7.30 Užsienio žinios. 18.30 TV serialas

93. 10.20 TV serialas "E gatvė". 10.4Í 
Krepšinio pasaulyje. 11.30 Vienas pasaulis.
12.00 Norvegų muzikinis f. 12.25 Animacinis 
f. 13.35 K. Mažeikos reportažai iš Pietų 
Afrikos. 14.05 Sveikinimų koncertas. 15.05 
Peržengus 2000-uosius. 15.55 Religijos 
valandėlė. 16.25 Laida lenkų kalba. 16.55 
“Užtrauksim nauja, giesmę..." 1725 Anglijos 
TV nuotykinis istorinis serialas "Ųepenojantys 
Tikos medžiai". 3 ser. 18.15Žinios. 18.3C 
"Einu patsai vienas pramintu taku". 19.05 
Koncertas. 19.50 Videožurnalas. 20.15 
Bliuzas ir jam artima muzika. 21.00 Naujienos.
Nuomonės. 21 45 Jūsų studija. 22.15 
Vakaro žinios. 22.30 Anglų TV trileris

“Majamio policija", 2 ser. 920-10,00 Programa 
vaikams. 18 00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si žinios.
19.30 Madų videožurnalas "Angliškas 
rafinuotumas". 20.00 TV serialas "E gatvė".
20.30 Juokingiausi Amerikos žmones. 21.00 
Panorama. 21.30 TV žaidimas "Taip. Ne.".
22.30 Laisvės alėja. 22.45 Tai bent šou.
23.15 Vakaro žinios,

TELE-3
11.05 Filmas "Santa Barbara". 15,00 

Animac. f. 16.00 Muzika. 16.55 V. Disnėjaus 
filmas. 17 45 Muzika. 18.00 Programa iš 
Vatikano. 18.30 Reportažas iš Šiaulių. 19.00 
Naujausios vvinios. 19.25 Filmas 
' Vanden/nas". 5 ser. 21.00 Europos naujienos.
21.30 Muzika. 22.00 Filmas "Another you".
23.40 Muzika. 24.00 Džiazo muzika. 

OSTANKINO PROGRAMA
10.00 Keliautojų klubas. 14.00 Naujienos.

14.20 Programa 14.25 Bridžas. 14.50 Biznis.
15.05 Olesia ir kompanija. 15.35 50X50.
17.00 Naujienos. 1720 Rodo tarpvalstybinė 
Ostankino TV kompanija. 17.40 Žmogus ir 
įstatymas. 18.10 Apie orus. 18,15 Amerika 
su M. Taratuta. 18.45 Stebuklų laukas.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 Aeklama.
20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 
Savaitės žmogus. 20.55 Men. filmas "Svinis".
11 ser. 21.55 Politbiuras. 22.30 Koncertas.
23.30 Autošou, 23.45 Vakaro programa. 
0.5Q Spaudos ekspresas.

Sestadienls, rugsėjo 18 d.
LIETUVOS TELEVIZIJA 
9.00Žinios. 9.05 Programa vaikams.

10.00 Ir šeimai, ir namams. 10.30 Krikščionio 
žodis. 10.40 Santarvė. 11.30 Mūsų kalba.
12.15 Bonjourla France. 12.45 Programa 
vaikams. 1 3.50 Pasaulio sporto apžvalga.
14.50 Vok iečių kultūros dienos Pabaltijyje.
15.50 Baltarusių programa. 16.10 Ispanų- 
argentiniečių TV melodrama "Auksas ir 
purvas". 2 ser. 17.00 TV albumas. 18.00 
Žinios. 18.10 Iš vakarų pakrantės. 18.40 
Animacinis f. 18.50 Men. f. "Moteris ir 
keturi jos vyrai". 21.00 Panorama. 21.30 
Po savo stogu. 22,15 Vokiečių TV detekt. f. 
iš ser. "Senis" - “ Kūdikis iš geležinkelio 
stoties". 23.15 Vakaro žinios. 23.30 Roko 
savaitgalis-6.

TELE-3
9.00 Animac. f. 11.00 Filmas 'Tryn trava".

12.30 Futbolas pagal australietiškas taisykles.
13.30 Motosportas 14.00 Filmas "Pergyvenęs 
laivo sudužimą'. 15.30 MTV, 16.05 Futbolas 
be sienų. 17.00 CNN naujienos. 17.10 
Mokslo ir technikos savaitė. 17.40 Stilius.
18.00 Programa iš Vatikano 18,30 Muzikinė 
laida. 19.00 Naujausios žinios. 19.25 Filmas 
Vandenynas". 6 scr 20.50 Europos geriausiu 
dainų dvidešimtukas. 22.00 Filmas "Žmogus 
mėnulyje". 24.00 Suaugusiųjų klubas.

OSTANKINO PROGRAMA 
. 14.00 Naujienos 14.20 Programa.

14.25 TV men. f. "Pcpė ilgakojinė". 1 ser.
15.00 Padėk sau. 15.30 Pinigai ir politika.
16.00 Sporto programa. 16.40 Raudonas 
kvadratas. 17.20 Laimingas atvojis, 18.20 
Koncertas. 18.50TV men, f. "T. J. Hooker".
5 ser, 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19 55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 Programa.
20.40 TV men. f. "Visiems laikams". 2 f. 2 
d. 21.20 Rodo studija "Rezonansas". 21.40 
Meile iš pirmo žvilgsnio. 22.20 XI Rusijos 
festivalis "Estrados gardemarinai". 0.25 
Pasaulio šachmatų pirmenybėse.

Sekmadienis, rugsėjo 19 d 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Programa. 9.06 Uetloto. 9.10 Proqrama 

vaikams. 9.45 TV albumas. 10.05 Berlynas-

"Džekas Skerdikas". 1 ser.
TELE-3
9.00 Animac. f. 11.00 Langas j gamta.

11.30 Krepšinio pamokėlės. 12.00 
Buriavimas. 13.00 Bokso žurnalas. 14.00 
F ilmas' Begalinė istorija". 15.25 Kaukių 
šou. 15.55 Gyvūnijos pasaulyje. 16.55 
Stebuklingas V. Disnėjauspasaulis. 17.45 
Didieji pasaulio cirkai. 18.45 Jarentė kiekvieną 
dieną. 19.00 Kitos žinios. 19.25 Filmas 
"Pasiruošimas žmogžudystei". 20.55 
Muzika. 21.00 Europos naujienos. 21.50 
Horoskopas. 22.00 Filmas "Vaikų darželio 
policininkas". 24,00 Beavis and 'Buttead. 
0.30 Metalo ir sunkiojo roko muzika.

OSTANKINO PROGRAMA
12.35 Naujos Dž. Kenedžio nužudyme 

versijos. 13.00 Animac. f. 13.10 Dok. f.
14.00 Naujienos. 14.15Programa. 14.20 
Dialogas eteryje. 15.00 Keliautojų klubas,
15.55 Animac.f. 16.50 Panorama. 17.30 
TV locija. 17.45 Naujienos. 17.55 Marijos 
teatre, 18.25 Apie orus. 18.30 Filmas 
spektaklis. 20.55 Reklama. 21.00 Rezultatai.
21.45 Sporto savaitgalis. 22.00 XI Rusijos 
festivalio "Estrados gardemarinai" 
uždarymas. 24.00 Naujienos. 020 Programa. 
0.25 Futbolas.

ŠVTIR PALYDOVINĖ PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 16 d.
19.30 MTV. 20.00 Žinios. 20.15 Pirk, 

parduok, informuok. RikoTV programa.
23.00 Kartojama žinių laida 23.15 BaltiTjos 
TV programa. Nepaprastas asorti: šokių 
maratonas “ Nuvarytus arklius . "  II d 
23.30-1.101. Bergmano filmas "Septintas 
antspaudas".

Penktadienis, rugsėjo 17 d.
19.30 MTV. 20.00 Žinios. 20.15 Šiaulių 

miesto kolektyvų koncertas. 20.55 Pirk, 
parduok, informuok. 21.00 Voiksmo filmas 
"Uždelsto veikimo bomba". 22.35 Kartojam 
žinių laida 2? 50? 00 Pafydovinė programa

KABELINĖS TV PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 16 d.
20.00 M. f. "Naktis ir miestas". 21.45 

M. f. "Pragaro kariai” . 23.20 M. f. "Kristalo 
jėga".

Penktadienis, rugsėjo 17 d.
20.00 M. f. ‘‘Gerbiamas džentelmenas' 

2156 M. f. “ Benzinas, valgis, gyvenamasis 
plotas". 23.40 M.f. "Kosminė paieška
01.05 M. f. "Kaip sujaudinti moterj".

1 kanalu: MTV visą parą.
2 kanalu: Rusijos 2-oji programa
5 kanalu: 7.00-11.00 RTL. 11.00

24.00 Eurosport, RTL. PRO 7. 24.00-
7.00 SAT 1.

Pastaba: visi videofilmai katojami 
kitą dieną nuo 9.00 val. Visais klausimais 
kreiptis telefonu 22456.

SAT 1
Šiokiadieniais
19.00 Regioninė programa. 19.30 

"Gudrios moterys". JAV serialas. 20.00 
Žinios. 20.30 "Laimės ratas". Didysis 
šou, kuriame galima laimėti.

Ketvirtadienis, rugsėjo 16 d.
21.15 "Volfo policijos nuovada 

Vokietijos kriminalinis serialas. 22.15 
Tiesioginė laida su M. Šreinemarkers. 
Pabaigoje - trumpos žinios. 24.00 T 
nuotykių komedija 1981 m. 23.10 Futbolas 
Vokietijos čempionato apžvalga Pabaigoje 
- trųpipos žinios.

Sestadienis, rugsėjo 18 d.
14.15 "Tiesą pasakius, aš norėjau 

tapti kino aktore", JAV komedija. 1978 
m. 16.10 ‘Visai pašėlusi vyresnioji sesuo". 
D. Britanijos komedija. 1972 m. 17.45 
"Taškas, taškas, taškas". Humoristinė 
laida 18 20 "Loškva bank!" 19.00 Futbolas 
Vokietijos čempionato apžvalga. 20.30 
"Laimės ratas". 21.15 Chiemgau liaudies 
teatro spektaklis. 23.00 "Vyre, vyre". 
Žaidimas- kas šauniausias. Pabaigoje- 
trumpos žinios.

Sekmadienis, rugsėjo 19 d.
10.35 "Tiesą pasakius, aš norėjau 

tapti kino aktore". Kartojama. 12.40 Laida 
apie gyvūnus. 13.10 “Visagalių pėdsakais"
13.40 "Skersai Galaktiką, po to - j kairę 
Australijos serialas. 14.15 "Blokas - Juodasis 
žaibas". Kanados ir Prancūzijos nuotykių 
serialas. 14.45 "Kanopų dundosys". JAV 
vesternas. 1953m. 16.10 "Geltonasis 
srauta*". JAV nuotykiui. 1955 m. 18.20 
"Gelbėtojai iš Malibu". JAV nu o tyk ių  
serialas. 19.15 Žinios. Rinkimai Hamburge.
19.25 "Laimės ratas". 20.05 Žinios. 20.15 
Futbolas. 21.15 "Kaimynai". JAV komedija
23.00 Speciali žin ių  laida. Rinkimai 
Hamburge. 23.05 Pokalbis bokšte A" 
įdomiais žmonėmis.
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