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SAULĖS M ŪŠIO  ATM IN IM U I
Atmintis -
Brangiausias turtas.
Nepavogs vagis 
Ir nesudegins jos ugnis.
Tai palikimas 
Kartų kartoms,
Gyvenusių, mylėjusių,
Dirbusių ir puošusių 
Savo kūrybiniais darbais 
Gyvenimo kasdienybę. 
Kovojusių ir žuvusių 
Už laisvą,
Mylimą Tėvynę.
Tai Saulės mūšio 
Atminimas.

KAM TĄ VARGŠĄ NAM Ą PUOLATE? (1)

POLICIJA 
TURI DIRBTI 
SAVO DARBĄ 

arba 
AR EIS 

KOMISARAS J 
PASALĄ?

Irena KONČIUVIENĖ
Šiaulių mieste šiuo metu yra beveik 

trisdešimt savavališkų buitinių šiukšlių 
statybinio laužo sąvartynų. 

Nebegalima nepastebėti netvarkos 
Serbentų gatvėje, netoli Pabalių 
turgavietės, šiukšlių Zokniuose, prie 
Tilžės gatvės už "Stumbro" gamyklos, 
Čiurlionio gatvėje greta garsiųjų 
korporacijų vadovų gyvenamųjų 
namų valdų... ir t. t. Šiaulių miesto 
komunalinio ūkio skyriaus viršininkas 
A. Alūzas mano, kad nepakankamai 
dirbama, nes miestas yra teršiamas, 
o jo skyriuje tėra dvi darbuotojos, 
kuruojančios”  tuos trisdešimt 

šiukšlynų. Tačiau tam skyriui pavaldi 
pakankamai judri ir mobili spec. ATJ. 
Yra valdyboje ekologinių problemų 
skyrius... Pareigūnų yra, o rezultato - 
ne?

Valdybos posėdyje dalyvavusiam 
Savivaldybės policijos komisarui A. 
Vilbikui buvo siūloma aktyvinti veiklą. 
Ponas Vilbikas pažėrė jtikinamų 
skaiCių, kad visi keturi jo ekologinės 
policijos pareigūnai jtemptai dirba, ir 
pasiūlė koordinuoti veiksmus.

- Policininkai turi dirbti savo darbą, 
pasakė A. Vilbikas. - Tegul 

komunalininkai rodo iniciatyvą o mes, 
jeigu reikės, pabudėsime pasalose ir 
išaiškinsime šiukšlintojus.

Profilaktinis darbas labai 
reikalingas, kad bent nebesiplėstų 
savavališkų sąvartynų skaičius. 
Komisaras A. Vilbikas pranešė, kad 
i° pavaldiniai surašė 220 protokolų 
šiukšlintojams. 140 - želdinių 
"’okotojams, 219 - apsileidusiems 
prekybininkams. Be to, ekologinė 
Policija nubaudė 239 vairuotojus, kurių 
sutornobiliai viršijo kenksmingų dujų 
'Spietimo normas.

Posėdžio metu buvo pasiūlyta kurti 
koordinacinę grupę profilaktinei veiklai 
, 'oo klausimu, tačiau apsiribota tik 
n Ormacijos išklausymu bei 
Protokoliniu sprendimu po mėnesio 

ausyti informaciją apie teršėjus.

Nukelta | 2 p

Irena 
VASINAUSKAITĖ

Nutilo triukšmas. 
Nurimo aistros. Savaitė 
kita, ir visuomenės 
pasipiktinimo audra 
bus "užstatyta” ponų 
Nenortų namų Šiaulių 
m iesto Sukilėlių 
kalnelio papėdėje.

P a tr iu kšm a u ta , 
pagrūmota valdžiai, 
kad neapsižiūrėjo 
išdykėliai ir leido pilj 
greta istorinio paminklo 
statyti. Nieko sau 
r e g u l i u o j a m o j o  
užstatymo zona, jei 
galima ką tik širdis

geidžia “ susireguliuoti” !..
Šis visuomenės sukeltas alasas 

prieš rinkimus j savivaldybių tarybą 
atrodė įspūdingai. Kalnelio gynėjai 
gali pasidėti sau pliusą, nes 
miestelėnai kai kurias pavardes 
užfiksavo. Po pliusiuką pelnė ir meras 
A. Saida su visa savo svita, nes labai 
palaikė visuomenę ir jai visokeriopai 
pritarė.

Tačiau p. Nenortienė namą statosi! 
Ir be didesnių kliūčių? Ką gi, 
nepagailėkime pliusų ir ponams 
Nenortoms. Jei jautokj namą tokioje 
vietoje renčiasi, jiems rinkimines 
batalijos - vieni niekai.

Kai fotografavome p. Nenortienės 
namo, esančio Miglovaros g. 6, 
statybvietę, kaimyninių valdų 
gyventojai mus gėdino:

- Ką jūs darote? Kam tą vargšą

namą puolate? Nelaimingi žmonės. 
Kiek nemalonumų su tomis savo 
statybomis prisišaukė...

Ai ai... Tikrai vargšai, nes ne 
kiekvienas postsovietinis karaliukas 
gali statytis sau kuklią pastogę su 
pirtele, baseiniuku, blijardine, 
skalbykla, rūbine, garažais... 
požemyje.

Ties istoriniu kalneliu, ašarų pakalne 
- kapinynu, jsikurs gyvybingas 
objektas, pulsuojantis suvešėjusio 
lietuviškojo kapitalizmo siautuliu.

Čia susikryžiavo tautos atmintis, 
pareigūnų medūziškumas bei 
sovietinio aristokrato mentalitetas, 
simbolizuojantis stagnacinę 
nostalgiją, ginkluotą brežnevinę 
atributiką. Pamenate valdžios vyrų 
maršrutus j visuomenės išlaikomas 
pirteles? Dabar TAI bus daroma 
privačiose, kaimynų palaikomose bei 
valdžios prilaikomose prausyklose!

• Keisti dalykai dedasi, - pasakė 
viena pažįstama filologė. - Anksčiau 
ponai dvarus statėsi gamtoje. Jie 
ieškojo architektūrinės erdvės. O 
dabar visi j centrą grūdasi, arčiau 
turgaus...

Kai šios filologės mintis persakiau 
Kultūros paveldo inspekcijos vyrams, 
šie tik pečiais pakraipė. Matyt, 
žmonėms, donkichotiškai ginantiems 
tas šventenybes, kurios dar 
“neprichvatizuotos", nesuprantama 
turginė logika. Tačiau kodėl jos 
"neapčiuopė”  profesionalai 
architektai, Šiaulių miesto valdyba, 
žodžiu, pareigūnai, modeliuojantys 
miesto būvį? Jie stovėjo kitapus 
turgaus prekystalio ir kėlė kainą?

Anekdotinę situaciją papasakojo 
minėtosios inspekcijos darbuotojai 
apie p. Nenortos nustebimą, kad yra 
dar kažkoks paveldas. Matyt, panašiai 
mąstė ir vicemeras K  Šavinis ir vyr. 
architektas A. Vilčinskas, ir... Kam 
vardinti pavardes, kurias žino 
kiekvienas šiaulietis?

- Jeigu valdžios vyrai ir moterys 
bent būtų pasiskaitę 1992 metais 
patvirtintus 'Valstybinės projektavimo 
priežiūros nuostatus” , nebūtų 
padaryta tiek klaidu, - jsitikinęs Kultūros 
paveldo inspekcijos vadovas 
Raimundas Balza.

Niekas neišgirdo, o gal nenorėjo 
išgirsti Dangiro Mačiulio žodžių, 
pasakytų dar šių metų rugpjūčio 19- 
osios posėdyje:

- Klaida buvo užprogramuota

pačioje pradžioje, kai valdyba leido 
p. R. Ažerskio sklypą Miglovaros g. 6 
parduoti, o po to statyti namą. Visi 
šie veiksmai nebuvo suderinti su 
kultūros paveldo inspekcija. Ji apie 
tai net nebuvo informuota...

O gal tokia jau valdžios misija - 
viską daryti už tautos nugaros? Beje, 
vienas miesto Tarybos deputatas, 
nepanoręs skelbti savo pavardės, 
mano, kad eilinė sesija iš rugsėjo 
mėnesio pradžios nukelta j pabaigą 
vien todėl, kad deputatai nepaprašytų 
valdybos komentarų dėl garsiojo 
namo statybų.

(Tęsinys bus)
NUOTRAUKOJE: pon ios

Nenortienės gyvenamojo namo 
pirmojo aukšto siena. Horizonte 
dar matosi Nepriklausomybės 
paminklo viršūnė...

IŠ SE IM O  KONFERENCIJŲ SALĖS

A. SAULĖNAS
S eim o rūm uose  spaudos 

konferenciją dėl priemonių teisė
s a u g a i ir  te is ė 
tvarkai s tiprin ti su
rengė te is ingum o 
m inistras J. Pra
p ie s tis  ir S e im o

izoliatoriuose, kuriuose vienam 
žm ogu i te n k a  0 ,2  kv. m. 
Teismams trūksta patalpų, tad

TIKS IR KGB AUKŠTŲJŲ  
MOKYKLŲ DIPLOMAI

narys V. Petkevičius. Dar 
n ep ra s idė jus  susitik im u i su 
žurnalistais, tik jėjusį j salę ministrą 
užpuolė ponia A. Aukštikalnienė 
ir apkaltino aukštąjj pareigūną 
neveiklum u bei nuolatiniu postų 
ir p in igų  grobim u. Prasidėjus 
rim tajai daliai, aukštieji valdžios 
pa re ig ūn a i skundės i prasta 
padėtimi kalėjimuose bei tardymo

dažnai tenka  g laustis  šalia 
parduotuvių ar kitų komercinių 
jmonių. Daug vilčių J. Prapiestis 
deda j naująjį civilinių, bau
džiamųjų bylų bei teismų įstatymo 
projektą. Abejonių sukėlė naujas 
advokatūros suvalstyb in im o 
jstatym o projektas, pagal kurj 
advokatus sk irs  te is ingum o 
ministras. Prezidentui atmetus

Seimo patvirtintą advokatūros 
jstatymo projektą ir  pateikus 
savąjj, ne visi LDDP frakcijos nariai 
liko tuo  patenkinti. Frakcija buvo 
verčiama balsuoti už visiškai 

skirtingus variantus, 
net nejsigilinus j jų 
turinj. Neliko nepas
tebėta ir tai, kad, 
te ik ia n t advoka to  
kandidtūrą te isin

gum o ministrui, galios ir KGB 
aukštųjų m okyklų diplomai. Tei
s ingum o ministras J. Prapiestis, 
stengdamasis paneigti nuomonę 
esą j advoka tus  bandom a 
"prakišti" buvusius KGB kadrus, 
pareiškė, kad tarp 600 kandidatų 
yra (!) tik keletas KGB aukštąsias 
mokyklas Baigusių asmenų.

T  LIETŲ'
LOPINĖLIS C

LIETUVOS
IKAGOJE

RUGSĖJO 26 D. SUKAKO 
ŽYI80 METŲ, KAI GIMI 

LIETUVIŲ T
RAŠYTOJAS 
i^ATIUŠI

MUS 
EIVIJOS 
M ARIUS 

WS (1914-1980), KILĖS 
IAULIŲ KRAŠTO.

Sąvo prisiminimais apie rašytoją 
sutiko pas ida lin ti mūsų mieste 
gyvenantis vyriausiosios rašytojo sesers 
Zofijos sūnus Romanas Kupsas.

"Aš su tėvais gyvenau Žagarėje, o 
dėdė Marius - už trijų kilometrų, Katiliškių 
kaime pas savo tėvus, mano senelius. 
Mes, vaikai, vasaras irgi praleisdavome 
ten. Dėdę Marių labai mylėjome, 
kadangi jis buvo geras pasakorius, 
pridroždavo mums švilpynių ir labai 
noriai su mumis bendraudavo. Vėliau 
jis išsikėlė gyventi j Pasvalį. Būdamas 
vaikas, paskutinj kartą dėdę Marių 
pamačiau 1944-ųjų metų vasarą, kai, 
artėjant frontui, jis su būreliu draugų 
traukėsi j Vakarus ir užsuko j tėviškę 
atsisveikinti.

Nukelta 12 p.

^ M n n n a a H n a a M a B a ^

V. LANDSBERGIS DEL J. PRIMAKOVO IŠDĖSTYTŲ RUSIJOS 
POLITIKOS KRYPČIŲ NVS “VIDUJE” IR “ IŠORĖJE”

Iš to, ką Rusijos užsienio 
žvalgybos vadovas š. m, rugsėjo 21 
d. pranešė žurnalistams, ryškėja 
konceptualių politikos dalykų, labai 
svarbių atgavusioms nepriklau
somybę Baltijos šalims ir buvusioms 
sovietų respublikoms, kurias Rusija 
vėl stengiasi reintegruoti j savo 
valdomąją sąjungą arba sandraugą 
bei "erdvių” sistemą.

Tarptautinei propagandinei kovai 
Rusijos žvalgybos dokumente 
gausu naujos orveliškos termino
logijos. Taip nepriklausomybės 
siekis ir atvirumas pasauliui 
pavadintas "izoliacionizmu". Savo 
ruožtu Maskvos valdymas 
kaimynams esąs gerovės šaltinis,

tvarkos ir taikos garantija. Bet 
nepriklausomybę nuo Maskvos 
vadinti izoliacija galima tik tuo atveju, 
jei Maskva suvokiama kaip 
vienintelis pasaulio centras. Visa tai 
jau buvo. Iš esmės tokie ideologai 
nesukuria nieko naujo, tik 
semantiškai atšviežina senąjį 
sovietų žodyną.

Jei Vakarai remtų Rusijos 
kaimynų nepriklausomybę, tai būtų 
"pavojinga” , sakoma tiems 
Vakarams. Ir čia iš tikrųjų kartojama 
1989-1991 m. SSRS propagandos 
tezė, jog Vakarai turi nepadėti 
“ respublikoms", o tik Maskvoje 
sėdinčiam biurokratų “ centrui".

Baltijos valstybėms bus

mėginama primesti analogiškus 
Nepriklausomų valstybių
sandraugai reintegracinius 
procesus, kuriuose vėl numatoma 
pavaldumo Rusijai "konfederacinė 
forma". Savo žinybos rėmuose J. 
Primakovas draudžia Baltijos 
valstybių bendradarbiavimą su 
Vakarais. Draugiška Rusijos 
žvalgyba turės arba jau turi 
slaptosios veiklos monopolį. Mafijų 
keliai per Baltijos valstybes j Vakarus 
turi būti netrukdomi ir apsaugoti, 
kontroliuojami pirmiausia Rusijos.

Iš ekonominių ir gynybinių 
“bendrųjų erdvių" einama j bendrąją 
politinę, jau tiesiai vadinamą "NVS 
erdve". Nereikėsią rūpintis naujomis

rinkomis, tarpusavio sienomis, 
naujai suvokiamais gynybos 
reikalais, gyventojų repatriacija. 
Kitaip sakant, "seniau buvo geriau", 
ir neveltui J. Primakovo žinybos 
dokumente toliau egzistuoja 
"buvusi SSRS" su savo dabartiniais 
teigiamais "vidaus" procesais bei 
nesupratinga, nedraugiška arba 
kenčiančia "išore". Tai "tolimojo 
užsienio" išorei ir skiriamas atviras 
Rusijos žvalgybos dokumentas. Jo 
tikslas - paveikti, kad Vakarai remtų 
Maskvos siekius, netrukdytų valdyti 
ir naudoti visą postsovietinę erdvę. 
Toks būtų naujas Jaltos pobūdžio 
susitarimas de facto, jei Vakarai 
priimtų Maskvos tezes.

L I



2 1994.09.27.

LIETUVOS LOPINĖLIS ČIKAGOJE
Atkelta Iš 1 p.

Man v ien in te liam  iš g im in ių  
nusišypsojo laimė.dėdei Mariui esant 
dar gy vam.jj pamatyti. Tai atsitiko po 
35 metų pertraukos. 1979-1980 
m eta is aš lankiausi Am erikoje. 
Pažinau jj nesunkiai - tokie pat plaukai, 
tokie pat ūsai.

Mačiau jo nedidelį gražų namelj 
Lemento miestelyje netoli Čikagos. 
Visų sklypą jis  buvo apsodinęs 
gluosniais, eglėmis, forzicijom is 
(vadinamomis “ auksiniu lietumi").

: Šalia - dviejų jo  seserų ir gero draugo 
i i  skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko 

sodybos.
Darbo kabinetas - mažytis, ant

sienų - žemėlapiai ir lietuvių išeivių 
paveikslai.

Klausinėjo jis manęs daug - apie 
gimines, kaimynus. Smulkmeniškai 
"p iešė “  tėviškės takus, keliukus ir kt. 
Klausinėjo, kas dar išlikę. Jis turėjo 
stu lbinančią regimąją atmintį.

Lietuvos labai ilgėjosi. Sakė, kad 
trū ks ta  ties iog in io  kontakto  su 
lietuviais. "Negaliu, neturiu galimybės 
pasakyti savo minčių tarm iškai” .

Pergyveno, kad Lietuva yra 
okupuotas kraštas, kad jame nėra 
dem okra tijos. N iekaip negalėjo  
įsivaizduoti, kas yra kolūkiai, Amerikos 
lietuvių vadinami tiesiog "kolchozais", 
jsivaizdavo kažką baisaus.

Kai aš viešėjau JAV, dėdė Marius

užbaiginėjo romaną "Pirmadienis 
Emereldo gatvėje" (apie lietuvj 
emigrantą). Tai paskutinis jo kūrinys. 
Rašė jau sirgdamas. Dirbdavo 
daugiausia naktj, kai skaudėdavo kojas 
ir negalėdavo užmigti.

Štai tokj savo dėdę, rašytoją Marii 
Katiliškį, aš prisimenu iki šiol” .

Pasakojimą užrašė 
Vilija DAUNYTĖ

NUOTRAUKOJE: rašytojas Marius 
Katiliškis 1977 metais savo sodyboje 
Lemonto miestelyje. Viskas čia ■ ir 

supanti aplinka, Ir vyraujanti dvasia 
priminė Lietuvą...

Nemažas kompetentingų 
"profesionalų" būiys lizdą susuko 
Valstybės sienos apsaugos tarnyboje. 
Kas kas, o jie tikrai žino, kad valstybė 
prasideda nuo sienos. Išvardinsiu, 
kokie paukšteliai skraido palei mūsų 
sieną.

1. A  čeida - buvęs KGB leitsnantas, 
dabar Krašto apsaugos leitenantas, 
VSAT migracijos poskyrio viršininkas.

2. V. Šidlauskas ■ buvęs KGB 
majoras, dabar Krašto apsaugos 
pulkininkas - leitenantas, VSAT 
žvalgybos tarnybos viršininkas.

3. A. Reiponas - buvęs KGB 
kapitonas, dabar VSAT maj., 
Klaipėdos APKPP viršininkas.

4. A. Mariukas • buvęs KGB 
majoras, dabar Krašto apsaugos
majoras, Klaipėdos APKPP 
specialistas kadrų apskaitai.

5. R. Paulauskas - buvęs KGB 
kapitonas, dabar Krašto apsaugos 
kapitonas, VSAT Klaipėdos rinktinės
I. e. operatyvinio skyriaus viršininko 
pareigas.

6. R Maldutis - buvęs KGB majoras, 
dabar Krašto apsaugos majoras, 
VSAT Klaipėdos rinktinės viršininko 
pavaduotojas.

7. A. Bakanauskas - buvęs KGB 
leitenantas, dabar Krašto apsaugos 
vyr. leitenantas, VSAT Šeštokų PKPP 
viršininko pavaduotojas.

8. B. St. Ščepavičius - buvęs KGB 
kapitonas, dabar Krašto apsaugos 
kapitonas, VSAT Marijampolės 
rinktinės miesto skyriaus viršininkas.

9. St Galūza - buvęs KGB majoras, 
dabar Krašto apsaugos majoras, 
VSAT Marijampolės rinktinės 
viršininkas.

10. A. Baktys • buvęs KGB 
kapitonas, dabar VSAT žvalgybos

tarnybos Marijampolės skyriaus 
viršininkas.

11. V. Beleckas - buvęs KGB 
majoras, dabar Krašto apsaugos 
majoras, VSAT Marijampolės rinktinės 
žvalgybos tarnybos specialistas,

12. R. Časas - buvęs KGB majoras, 
dabar VSAT žvalgybos tarnybos 
specialistas Lazdijų APKPP.

13. A. Andriulionis - buvęs KGB 
vyr. leitenantas, dabar Krašto 
apsaugos kapitonas, VSAT žvalgybos 
tarnybos Šiaulių skyriaus viršininkas.

14. A. Juknelis - buvęs KGB 
leitenantas, dabar VSAT žvalgybos 
tarnybos Šiaulių skyriaus specialistas.

15. A. Kuckailis - 
buvęs KGB kapitonas, 
dabar Krašto 
apsaugos majoras,
VSAT žvalgybos 
tarnybos vyr.
specialistas Lazdijų 
APKPP.

16. A. Veizbonas - 
buvęs KGB vyr. 
leitenantas, dabar 
Krašto apsaugos vyr.

žvalgybos tarnybose Ir kt.
Antai lazdijiečia! iki šiol neužmiršta 

šių vyrų nuopelnų. Rugpjūčio pučo 
dienomis A. Kuckaiis net sušilęs lakstė 
po mieslelj, ieškodamas kandidatų j 
vėl atkuriamus sovietinius organus. 
Niekas nepamiršo ir Jo bei tarnybos 
draugų R. Caso, V. Belecko "švelnių" 
tardymo metodų po trispalvės 
iškėlimų, uolumo ieškant iš sovietinės 
kariuomenės pabėgusių lietuvių. 
Lazdijiečiai nepamiršo ir savo "žento" 
V. Šidlausko. Tuoj po rugpjūčio pučo 
Lazdijų pasienio poste buvo išplėštas 
kėgėbistų kambarėlis. Dingo visi 
dokumentai. Kaip tik tą pačią dieną

Kai j Galinius atvyksta V. 
Šidlauskas, sulekia ne tik dabar Krašto 
apsaugos uniformas nešiojantys jo 
ištikimieji parankiniai. Užkardoje 
tuomet pasirodo ir kiti buvę Lietuvos 
Ir Lenkijos sienos kuratoriai. Čia 
dažnas svečias KGB kapitonas O. 
Žilinskas ir kitas daug aukštesnis KGB 
pareigūnas, kaip rašoma užkardos 
svečių knygoje, Žalnierius ar 
Žalnierikas. Prieš pastarąjį lenkdavosi 
sovietinės užkardos vadas, o dabar 
pagarbiai kalbasi pats V. Šidlauskas. 
KGB nemiršta, Lietuvos pasieniečiams 
perimant iš Rusijos kariuomenės 
pasienio užkardas pareiškė J Galinius

mat išdygsta V. Bučio atsiųsti 
automatininkai, Ir virtinės mašinų 
neteisėtai rieda per sieną.

Net neabe)ojame, jog atsiras balsų 
Iki užkimimo šaukiančių, kad KG 
vaikinai - tai neįkainojama paspirtis 
mūsų pasienio tarnybai. Prityrę 
karininkai gali sutelkti puikių 
profesionalią paramą žaliesiems 
Lietuvos kareivėliams. Yra nemažai 
gražių pavyzdžių, liudijančių apiį 
sovietinių karininkų “profesionalumą 
Bet apie juos - kitą kartą.

Tikra šventė Galinių užkardoja 
būdavo, kai čia pasirodydavo pats 
garbingiausias svečias, sunkių

AR TIK  KGB PROFESIONALAI 
GALI SAUGOTI LIETUVOS 

VALSTYBĖS SIENAS?
lelenantas, VSAT žvalgybos tarnybos 
Šiaulių skyriaus specialistas.

17. J. Donieta - buvęs KGB majoras, 
dabar irgi majoras, VSAT žvalgybos 
tarnybos specialistas,

18. A. Turbinas - buvęs KGB 
majoras, dabar irgi majoras, VSAT 
žvalgybos tarnybos specialistas.

Visi šie pasienio profesionalai yra 
baigę KGB karo mokyklas. V. 
Šidlauskas, V, Beleckas, R. Časas, 
A. Kuckailis, A  Veizbonas, J. Doniela 
na atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
dirbo KGB aparate. Kiti tarnavo SSSR 
pasienio kariuomenės politinėse,

pokario kovų u2 
sovietų valdžių 
dalyvis, buvęs 
N a c i o n a l i n i o  
saugumo komiteto 
pirm ininkas V. 
P e t k e v i č i u s  
R a š y t o j a s  
nešykštėdavo 
patarimų savo 
tikram krikštasūniui, 
seno draugo

POLICIJA TURI DIRBTI
SAVO DARBĄ 

arba
AR EIS KOMISARAS Į

PASALĄ?
Atkelta Iš 1 p.

Baigiant debatus šia tema, kažkas padūsavo, kad gerai būtų 
nubaustųjų sąrašus spausdinti laikraščiuose, - gal susigėstų... Kažkas 
pajuokavo, jog greitai sniegas užmaskuos mūsų nevalyvumą. O 
"Aušros alėja" nutarė neleisti komisaro A. Vilblko j pasalą prie 
savavališkų sąvartynų, nes nebebus kam su rimtesniais nusikaltėliais 
kariauti. Todėl kiekvieną mėnesio dešlmtadienj spausdinsime p. A. 
Vilbiko pranešimus apie būdingiausius pažeidėjus ir nuobaudas jiems.

JIE PAKLIUVO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBIŲ POLICIJAI:
1. Artūras Stankaitis, gyv. Tilžės 29a-6, mašina važinėjo žaliaisiais 

plotais Aido gatvėje. Nubaustas 50 Lt bauda.
2. Regina Vaiantinlenė, namo bendrijos (Basanavičiaus 38-8) 

pirmininkė, nubausta 50 Lt. bauda, nes nebuvo nuvalyta namui priskiria 
teritorija,

3. Antanas Tuleikis, gyvenantis Vytauto 47-4.50 Lt bauda nubaustas 
už tai, kad nesutvarkė statybvietės, esančios Dariaus ir Girėno gatvėje, 
šalia garažų kooperatyvo Nr. 145.

4. Birutė Paukštienė, gyvenanti Žemaitės 16a, sumokėjo 100 Lt 
baudą už tai, kad palaidas šuo įkando atliekančiam pareigas 
policininkui A  Pranckūnui.

5. Pono R. Mlckūno šuo prie Tilžės 37-ojo namo laiptinės jkando 
kaimyno Neverdausko vaikui j koją. Toks šuns paišdykavimas 
šeimininkui kainavo 100 U.

Tai tiek... j

per sieną norėjo prasmukti "Latvijos" 
autobusiukas. Tuo metu posts jau 
dirbo Lietuvos muitininkai; pasieniečiai 
pasirodė vėliau. Muitininkams 
panorėjus pasižiūrėti rimčiau, kas yra 
"Latvijos" viduje, mašina smuko atgal, 
bet buvo sulaikyta Krašto apsaugos 
pareigūnų. V. Beleckas sugebėjo 
pabėgti. Pasieniečiams prisistatė ir 
didžiuodamiesi KGB pažymėjimus 
ištiesė V. Šidlauskas bei dar vienas 
rusiškai kalbantis pulkininkas. 
Tuometiniam VSAT viršininko 
pavaduotojui G. Danieliui nurodžius, 
mašina buvo sulaikyta, o keleiviai 
paleisti. Tačiau, prasidėjus kitai 
pamainai, kai j darbą atėjo G. 
Danieliaus brolis S. Danielius ir A. 
Bražinskas, dingo ir "Latvija". O kas 
gijoje buvo?

Gintaras ir Saulius Danieliai iš 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
atleisti, p. A. Bražinskas liko. Jis dabar 
Galinių pasienio užkardos viršininkas.

Taigi senoji gvardija, atrodo, ir 
dabar rikiuotėje. Galinių užkarda tapo 
tinkamiausia pasitarimų ir planų 
rengimo vieta.

užsukęs senas sovietinis 
žvalgybininkas, papulkininkis 
Paulenka. Galiniuose netikėtai sutikęs 
jau lietuviška uniforma persivilkusj A. 
Kuckailj, viso Lietuvos-Lenkijos 
pasienio šefas nesivaržydamas 
paklausė: "A što eta sobaka zdesj 
delaet. Ach, služit Lltve? Dumajete, 
on vam, rebiata, budėt služit? Net, on 
nam budėt služit! Sobakoj byl, sebakoj 
i ostanetsia. Ja hotj škuru 
neperemenU".

Kitas profesionalas - neseniai Iš 
pasienio tarnybos pasitraukęs ponas 
V. Bučys. Sovietiniais laikais, 
dirbdamas Lazdijų pasienio punklo 
viršininku, šis KGB majoras net 
nebandė slėpti savo neapykantos 
Lietuvos nepriklausomybei, naujoms 
valdžios struktūroms. V. Bučiui 
viišlnlnkaujart,j Lietuvą buvo užtvertas 
keias pašto ženklams, benzinui. Poste 
nuolat posėdžiaudavo Burokevičiaus 
partinukal. Šiaip mėgstantis pakalbėti 
apie sąžinę, moralę dar prieš keletą 
metų jis elgėsi kiek kitaip. Nepraleidžia 
Lietuvos pasieniečiai j muitinę 
kontrabandą vežančių mašinų - kaip

Radviliškio SSKP pirmojo sekretoriaus 
sūnui, VSAT žvalgybos viršininkui V. 
Šidlauskui. Kaiptoj dainoj "Ėjo brolis 
komjaunuolis keršyt už tėvelj"... Sunku 
pasakyti, ką Galinių pasienio užkardos 
viršin inko V. Bražinsko buts 
postringauja rašytojas, jo krikštasūnis, 
kiti berniukai. Tikriausiai - kaip 
sustiprinti Lietuvos nepriklausomybės 
pamatus...

Galima ir daugiau pajuokauti, kaip 
profesionalai iš KGB stiprina Uetuvos 
nepriklausomybę, jei nebūtų labai 
liūdna. Tarkime, VSAT žvalgybos 
tarnyba - tai ne žvalgybą kurios tiksės 
sekti priešą ir atspėti jo veiksmus 
Pačią didžiausią V. Šidlausko 
vadovaujamos tarnybos darbų apimt 
sudaro bendradarbių sekimas. Ta 
tikriausia KGB tarnyba VSAT viduje.

Pasimatymai Galinių užkardoje 
tai ne senų draugų nostalgiški 
pasikalbėjimai, ne išvykos j gamtą. 
Tai SĄMOKSLAS, grjžimas j ten, kur 
buvome. Lietuvos žmonės žino, ką 
reiškia KGB. Bus KGB - nebus 
Lietuvos.

("Veidas” . Nr. 8. 1994 m.

GYVENIMO JUODULIAI
Praėjusj ketvirtadierj, o ir vėliau, 

mūsų krašto keliuose budėjo 
ginkluoti policininkai Kaip šių eilučių 
autorę informavo Šiaulių miesto 
p o lic ijo s  vyr. kom isaria to  
Kriminalinės policijos vyr. komisaras 
Algirdas Milašauskas, buvo ieškomi 
pavojingi nusikaltėliai. Artai susiję 
su žudynėmis Pasvalio-Panavėžio 
kalyje? J is nepasakė. Jau skelbta 
spaudoje, kad ten iš automobilio 
automatais buvo apšaudyta kita 
automašina, kurioje buvę trys 
ke le iv ia i nušauti, o vienas 
paguldytas j ligoninę.

Šeštadienj Šiauliuose, prie Aido 
gatvėje esančio namo, Nr. 31, rasta 
suplėšyta mūsų valstybinė vėliava, 
prie koto surištą juodu kaspinu.

Rugpjūčio vienuoliktąją iš pilietės
E. Strakšahės ūkinio pastato dingo 
kiaulė, apie 200 viščiukų ir27 vištos. 
Tačiau tuojau pat j  policiją moteris 
kažkodėl nesikreipė. Pasiskundė tik., 
rugsėjo 24-ąją kai... pati pagavo vagj.

Sekmadienio naktj Tilžės- 
Gegužių gatvės sankryžoje buvo 
sustabdytas automobilis FORD 
SKORPIO, kurj vairavo kaunietis
D. Gabrėnas. Su juo važiavo taip 
pat kauniečiai M. Stonkus ir V. 
Kanarskis. Pas pilietj M. Stonkų 
rastas šaunam asis g inklas 
"Makarov” ir apkaba, kurioje buvo 
aštuoni šoviniai.

Š eš tad ien io  rytą  a ts ibudęs 
šiaulietis G. G. pasijuto nejaukiai, 
nes pastobėjo, kad apvogtas, iš buto 
išgaravo striukė, moteriški bateliai, 
kiti vertingi daiktai. Ir visa tai dingo 
jam bemiegant!

Pasirodo, iš vakaro namuose 
žmogus linksminosi su mergaitėmis, 
kurios jj, matyt Ir apšvarino. Materialinė 
ža la -3118 Lt.

Parengė 
Gintarė BRUŽAITĖ

KVIEČIAME
PAMINĖTI
JUBILIEJŲ

Prieš penkiasdešimt metų, 
1944-ųjų spalio mėnesį, Sedos 
apylinkėse vyko įnirtingi Lietuvos 
apsaugos rinktinės karių 
pasipriešinim o sovietiniams 
okupantams mūšiai.

Š. m. spalio 2 dieną Sedoje 
vyks Lietuvos apsaugos rinktinės 
kovų 50-mečio paminėjimas.

Kviečiame šiauliečius, šių kovų 
dalyvius, karius, šaulius, 
savanorius aktyviai dalyvauti 
jubiliejiniuose renginiuose.

Organizatoriai

AUSROS ALĖi-A
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Tolimuosius Rytus. 
P a s i s v e č i a v o  
S t a s i u k a s  
Kamčiatkoje ir 
Sachaline, kituose 
Tolimųjų Rytų 
rajonuose ir gerai 
susipažino su 
sovietiniu rojumi. 
Jam pavyko iš to 
rojaus pabėgti ir 
sugrjžti j kovojančią 
Lietuvą. Čia Stasio 
draugai jau tapę 
miško broliais parti
zanais, o pusbrolis 
Kajetonas Matijo- 
šaltis-Vitalijus - 
Šatrijos rinktinės, 
kuri priklauso Žemai
čių apygardai, tėv-

Algimanto PUODŽIŪNO nuotr.

Alfonsas DAUNYS
Tuoj pat už Dainų rajono ir 

Dausiškių kaimo, prie pat Švendrės 
miško, prieš karą stovėjo šešiolikos 
kiemų Juodenkių kaimas.

Jo gyventojo Martyno Matijošaičio 
šeimoje augo trys sūnūs ir net penkios 
dukterys, dauguma iš jų mokėsi 
pradžios mokykloje, o vyresnysis 
Stasys jau buvo bebaigiąs gimnaziją. 
Armijos išvengė ' ‘pasijauninęs" 
metus, bet už jam primestą prieš
valstybinę veiklą buvo suimtas ir, kaip 
paauglys, be teismo išsiųstas j

Stasys RŪKAS
Buvo toksai prasigėręs “kolchozo” 

veterlnorius, naudojosi valdišku 
motociklu su priekaba. Vieną vasaros 
vakarą jis išvyko pas giminaiti šviežios 
žuvies parsivežti. Žinia, naktis buvo 
bemiegė, o anksti rytą su šviežiena 
priekaboje išvažiavo namų link. 
Pasiekęs savo “ kolchozo” centro 
ribas, jis užmigo. Nebevaldomas 
motociklas pasuko | dešinę, o 
priekaba, suradusi kliūtj, apvertė 
motociklą ir nusviedė miegalj ant

JO VARDO
onijos vadas. Kuriuo keliu jam pasukti? 
Pasitaręs su pusbroliu, nusprendžia, 
kad liks laisvėje ir padės partizanams. 
Lankė mokytojų kursus irtapo kaimo 
mokyklos mokytoju. Buvo paskirtas 
į Laumakių pradžios mokyklą j vietovę, 
kurioje dieną slankiojo stribai, o 
naktimis - jo pusbrolio Vitalijaus vado
vaujami laisvės gynėjai - partizanai. 
Jis daug padėjo partizanams, rink
damas žinias ir aukas, o vaikučiams 
stengėsi jskiepyti Tėvynės meilės

jausmą, kovojo, kad j jų širdis 
nepatektų bolševikų brukamas melas. 
Gaila, mokykloje neišdirbo nė metų. 
Pavasario atostogų metu parvažiavęs 
pas tėvus, su visa gausia šeima 1949 
m. kovo 25 dieną suimamas ir 
ištremiamas j Sibirą. Pajudėjus 
traukiniui iš “ Gubernijos" stoties, 
Stasys sušunka: “ Manęs antrą kartą 
gyvo iš Lietuvos neišveš". Savo žodį 
jis išpildė: priartėjus sąstatui prie 
Baltarusijos sienos, susitaręs su 
draugu iššoka per langą. Draugas 
krenta sargybinių pašautas, o jis 
laimingai pasiekia mišką ir po keleto 
dienų pusbrolio Vitalijaus vado
vaujamoje tėvonijoje atsiranda parti
zanas Gylys. Mokytojas humanistas, 
iki šiol skiepijęs vaikučiams grožj, 
meilę savo Tėvynei, dabar su ginklu 
turi ginti ją nuo okupantų siautėjimo.

Gylys, buvęs

NEPAMIRŠKIME « erîkitus 
suprato, kad 
kova sunki ir ne

visiems suvokiama.
Neilgai tevaikštinėjo Stasys 

Matijošaitis po žaliąsias girias; kaip 
rodo dabar KGB archyvuose surasti 
dokumentai, jų būrį susekė išdavikas, 
pasivadinęs Ignu. Žuvo partizanas 
Stasys Matijošaitis jsimintiną dieną - 
1949 m. rugpjūčio 23-ąją, praėjus 
dešimtmečiui po Molotovo-Riben
tropo pakto pasirašymo. Kartu su 
juo žuvo dar devyni partizanai.

LAIMINGOJI AVARIJA
dirvono. J avarijos vietą atbėgusi 
netoliese gyvenanti moteriškė nustatė, 
jog vairuotojas, nerodantis gyvybės 
požymių, yra sunkiai sužeistas ar 
užmuštaąir paskambino j "greitąją” . 
Medikai operatyviai atliko savo pareigą 
ir nukentėjusjjj išsivežė. “ Greitojoje” 
ant kušetės paguldytas veterinorius 
pabudo ir atsikvošėjo. Naudodamasis 
proga, kai budinčioji buvo minutei 
pasišalinusi, šoko pro duris ir pabėgo.

Susiradęs pakeleivingą autotranspor
tą, laimingai pasiekė namus. "Greito
joje" kito didžiulė sumaištis: nei ligonio, 
nei lavono. Medikai visais kanalais 
ėmė skambinti j ūkio centrą ir kitur, kas 
galėtų suteikti operatyvią žinią apie 
pradingusjjj buvusj negyvėlį. Kai ga
lutinai paaiškėjo, jog šis yra ne tik gy
vas, bet ir darbingas - numojo ranka.

Deją ne visos avarijos būna tokios 
laimingos Ir juokingos.

MIŠKĄ NELABASIS IŠVARTĖ
P abaiga. P rad žia  Nr. 75
Tų pačių metų žiemą pas mane 

atėjo tungusas Ivanas lljičius, kuris 
papasakojo: “ Kodėl Jūs neieškote 
aukso Lakuroje? Ten, žmonės kalba, 
molžią (mišką) nelabasis išrovė, o 
tukalą (žemę) pavogė... Ten iškasė 
griovj, o jame matosi daugybė 
a k m e n ų .
Griovyje sausa, 
vandens nėra.
P a u k š č i a i  
bėgioja ir lesa 
a k m e n ė l i u s .
Mūsų miltų 
p a r d u o t u v e  
L a k u r o j e  
sudegė".

Kežmos kaimo gyventojas K  
Kokorinas 1930 metais papasakojo: 

"...ne vėliau kaip 8-9 valandą ryto 
dangus buvo visiškai giedras, debesų

Tungusas S. Ankovas tais metais, 
kai nukrito meteoritas, buvo atėjęs j

dangus buvo visiškai giedras, debesų pažvelgiau j dangų. Matau: mėlynos,
nebuvo. Aš jėjau j pirtį ir, vos nusivilkęs žalios, raudonos, oranžinės juostos
viršutinius marškinius, netikėtai dangumi slenka. Platumo-kaip visaviršutinius marškinius, netikėtai 
išgirdau garsus, primenančius 
patrankos šūvius. Tuojau išbėgau j 
kiemą ir pietryčiuose pamačiau 
skrendantį raudoną rutulj. Jj supo 
vaivorykštės juostos. Rutulys skrido 
3-4 sekundes ir dingo šiaurės lytuose. 
Garsas buvo girdimas rutulio skridimo 
metu, tačiau iš karto nutilo, kai tik 
rutulys pasislėpė už miško.

meteoritui nukritus, atėjo prie 
parduotuvių, lygioje vietoje pamatė 
žemės įplyšimą" - dideli griovj be 

v a n d e n s ,  
kuriame buvo 
daug įvairių
akmenėlių. Keletą 
jų atneše
parodyti...”

Dar vienas 
Kežmos kaimo 
gyventojas A. 

Briuchanovas 1929 metais pasakojo: 
"...išsimaudęs pirtyje, dar nespėjęs 

net apsirengti, girdžiu - triukšmas. 
Išpuoliau pusiau nuogas j kiemą Ir 
pažvelgiau j dangų. Matau: mėlynos, 
žalios, raudonos, oranžinės juostos 
dangumi slenka. Platumo - kaip visa 
gatvė. Paskiau sudrebėjo žemė, 
atsirado griovys, kuriame lungusai 
akmenėlių rado..."

Tokių pasakojimų būtų galima 
pateikti ir daugiau. Kas žino, galbūt iš 
tikrųjų visą laiką Tunguskos meteorito 
liekanų buvo ieškoma ne ten, kur 
reikia. Tuo tarpu dangaus svečio 
likučiai buvo visiškai čia pat.

DAKTARO BOILENO KELIONES
Daktaro Boileno pranešimas buvo 

išspausdintas tarptautinės 
organizacijos MUFON žurnale 1992 
metų rugpjūčio mėnesį.

1992 metų balandžio vidury 
daktaras Boilenas atliko kelių slaptų 
karo pramonės kompleksų lauko

biliu. Jokių ypatingų karinių leidimų 
lankyti zoną daktaras neturėjo. 
Susidomėjimas valstybiniais projek
tais kilo ryšium su profesionalia veikla 
- pacientų gydymu. Darbo praktikoje 
Boilenas naudojasi hipnoze. Jis MU
FON konsultantas. Daktaras papras
čiausiai panoro surinkti duomenis 
apie tai, ką girdėjo iš pacientų.

Pirmasis io sustojimas buvo 
balandžio 9-ąjąTonopoje (Nevados 
valstija). Antrasis sustojimas po kurio 
laiko įvyko maždaug 15 mylių nuo 
Tonopos, US-6 plente. Anksčiau čia 
buvo laikomi išslaptinti naikintuvai 
“Stels" F-117 A. Dabar šią bazę 
kontroliuoja Energetikos ministerija, 
konkrečiai - firmos "Sandija”  
laboratorija, kuri užsiima strateginės 
gynybos iniciatyvos (SGI) programos 
ginklų tobulinimu. Poligonas Tono-

SAVAITES ŠIUPINYS

PAKRU O JIS
Degėsių ž. ū. bendrovės 
vadovas pastebėjo 2057 litrų 
benzino trūkumą bendrovės 
kuro bazėje. Rozalimo ž. ū. 
bendrovės vadovas pranešė, 
kad iš arkinio sandėlio 
pavogtas naujas
akumuliatorius, žvakių 
komplektas.* * *
Išlaužtos Laipuškių kaimo 
parduotuvės "Kryžkelė" durys, 
pavogta 1000 Lt ir alkoholinių 
gėrimų bei kitų prekių.* * *
"Jūsų ateitis - "Ateities banke',' 

taip kategoriškai, 
pasitikėdamas savim i 
Panevėžio kom ercin is 
"A te ities" bankas
reklamuodavosi savo rajono 
laikraštyje. “Ateitis" žlugo 
netikėtai ir labai greitai, 
nusižudžius stambiausiai 
akaninkei Arūnienei, kuri paliko 
bankui milijoninių skolų. 
"A te ities" banko
administratorius Olegas Juška 
paaiškino, kad, vadovaujantis 
bankroto įstatymu, numatyta 
indėlininkams grąžinti po 
vienodą pinigų sumą - 
nepriklausomai nuo to, kas kiek 
buvo jdėjęs. Kokia tai bus suma 
-jis dar negaljs pasakyti. Aišku 
tik, kad pinigus1 Ateitis atiduos 
ne anksčiau kaip po pusės 
metų.

JONIŠKIS
Vagysčių spektras platus.

^ Darginių ŽŪB pasigesta

:u b
kombaino detalių bei 
jrengimų. Iš Kalnelio 
kultūrinių ganyklų pavogti du 
arklinio vežimo guminiai ratai bei 
dujų batonas (bendrovei padaryta 
150 Lt žala). Iš rajkoopsąjungos 
arkinio sandėlio dingo penkios 
“ M oskvič iaus" padangos, 
karbiuratorius bei benzino 
pompa.
* * *
Naktj iš rugsėjo 15-osios 116-ąją 
iš Puikiuose gyvenančios ponios 
K. ganyklos dingo dvi jos dukrai 
priklausančios karvės.
* * *

Pasibaigus operacijai "Aguona- 
94", Joniškyje neužregistruota 
atvykusių svečių iš užsienio. Antai 
1992-93 metais mūsų sodus 
"šukavo " atvykėliai iš 
Kaliningrado srities, Latvijos. Už 
neteisėtą aliejinių aguonų 
auginimą buvo nubausti kai kurie 
rajono gyventojai. Visi jie 
aiškinosi, kad aguonas augino 
bandelėms kepti. Visi 
“ konditeriai" nubausti.
K E LM Ė
Iki šiol rajone buvo įsteigti trys 
mėsos perdirbimo cechai. O 
rugsėjo 5 dieną Karklėnuose 
pradėjo veikti pirmoji rajone privati 
pieninė. Kaip ir kiekviena naujovė, 
taip ir ši kaime sutikta nevienodai 
Yra ir skeptiškai žiūrinčių j 
“Karklynėlio" verslą Tačiau patys 
šeimininkai optimistiškai nusiteikę

Nemažas būrys moksleivių, jų 
tėvelių bei mokytojų, kurių 
dauguma buvo iš Kelmės 1-osios 
vidurinės mokyklos, baigiantis 
vasaros atostogoms, aplankė 
Vengriją. Tai buvo atsakomoji 
kelione į  Hodmezovasarhelio 
miestą-tikrai draugiško lietuvių 
ir vengrų bičiuliavimosi tęsinys. 
* * *

Pavogta Sodalės kaimo

§yventojos Teresės
kaudvilienės karvė, Kazimiero 

Jasevičiaus iš Vejų telyčia, 
Pakupelkio bendroves bulvių 
kasamoji. 2300 litų žalos vagišiai 
padarė akcinei bendrovei ‘Šilo 
Pavėžupis". Gaugarių kaime iš 
daržovių lauko pavogta 3 kubinių 
metrų cisterną o antidėje išardyti 
ir pavogti du elektros varikliai 
bei šildytuvas su valdymo 
skydeliu.

ŠIAULIŲ RAJ.
Praeitą sekmadienj mūsų Šiaulių 
krašto širdyje ir pasididžiavime - 
Kryžių kalne - jvyko didžiausios 
istorinio Popiežiaus Jono 
Pauliaus II svečiavimosi Uetuvoje 
metinių iškilmės, - buvo 
aukojamos šv. Mišios ir 
pašventintas Jo šventenybės 
dovanotasis kryžius. Žmonių 
susirinko nelabai daug - tik dalelė 
to, kas buvo viešint Popiežiui 
Kryžių kalne. Vieni stovėjo žiedu 
apjuosę koplytėlę, kiti po vieną, 
po kelis išsibarstę. Garsus 
Romos menininkas E. Manfrinis 
sukūrė žmogaus dydžio, apie

Kristaus skulptūr 
Iš lietuviško

Kryžių kalne.«' 
kalne aukojo šventojo "

ir sako, kad, įdėjus darbo ir lėšų, 
‘ akur, t, belieka tobulinti m

i\ą prikalto 
j  - krucifiksą 
zuolo buvo 

padirbtas beveik 4 m aukščio 
kryžius, atsistojęs ant kelias 
tonas sveriančio 90 cm aukščio 
granitinio pjedestalo.
Rausvame šlifuotame jo fone 
iškaltas Popiežiaus herbas ir 
žodžiai, pasakyti jam lankantis
 ..............e. Šv. Mišias Kryžių

Tėvo
nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas J. M. Garda, 
Uetuvos kardinolai ir vyskupai.

R A D VIL IŠ K IS
Papušinio žemės ūkio 
bendrovės žemdirbiai pavasari 
apsėjo ir apsodino laukus 
bulvėmis. Buvo pasodinta 10 
ha Spedalistai tvirtiną kad tiek, 
kiek pasodino, gal prikas, o 
gal ir ne. Labai daug "žirnių", 
bet ir j tokias nespjauna prošal 
važiuojantys. Kaip tvirtino 
bendrovės vyr. buhalterė, to 
10 ha ploto jau nemažai 

-nukasta Papušinio žemės ūkio 
bendrovė likviduojasi.
* *  *
Sidarų kaime yra cerkvė. 
Rugsėjo 8-ąją, apie 19 val., i ją 
atėjęs popas rado numuštą 
pakabinamąją durų spyną 
viduje nebuvo 22 ikonų. Apie 
tai, kokios jos buvo vertingos, 
liudija 22500 litų nuostolis.
*  *  *

Nerakinama būdavo Repšių 
žemės ūkio bendrovės 
Sklioriškių karvių ferma. Tuo 
pasinaudojęs vagis ištempė 
suvirinimo aparatą.

SAVAITES ŠIUPINYS
trauktis nėra

pa" yra tik už 60 mylių nuo "Srities 
51", kur, kaip manoma, gana sėk
mingai vyksta antigravitaciniai 
bandymai.

Daktaras savo transporto priemonę 
pasuko slapto "lėkščių" bandymo 
poligono Grum Leik kompleksuose 
link, kurie vadinami "Sritimi 51". Ten 
yra įdomus baras, taip pat užkandinė 
ir viešbutis. Čia lankosi lakūnai Iš 
"Srities 51". Svetingi šeimininkai 
įkūrė tikrą daiktų ir NSO nuotraukų 
muziejų.

Nuvažiavęs keliu 10 myfių, daktaras 
pastebėjo pakelėje stovintį sunkvežimi 
- visureigį. Ant visureigio stogo matėsi 
pastatytas prožektorius. Mašinoje 
sėdėjo du vyrukai, apsirengę 
maskuojančiais kombinezonais be 
antpečių, tačiau apsiginklavę. 
Pravažiavęs pro juos, Boilenas pajuto, 
jog "nusėdo" jo mašinos užpakalinė 
padanga - ta, kuri buvo iš stovinčiojo 
visureigio pusės. Greičiausiai ji buvo 
peršauta iš pistoleto su duslintuvu, 
kai daktaras sustojo pakeisti 
padangos, kombinezonais apsirengę 
vyrukai privažiavo su savo visureigiu 
ir pašaipiai paklausė, kas atsitiko. Jie 
paprašė Boileno parodyti leidimą su 
fotografija. Kai daktaras pareiškė 
neturįs tokio leidimo, jam patarė toliau 
nevažiuoti. Daktaras diplomatiškai 
apsisuko ir pasitraukė, kol sutemo.

O sutemus jis vėl pajudėjo plentu 
"Srities 51" link. Tačiau šį kartą sustq'o 
už pusės mylios nuo tos vietos, kur 
dieną jj sulaikė ginkluotieji vyrukai. 
Nuo 9 valandos vakaro Boilenas 
pradėjo tyrinėti vietovę, apžiūrinėda
mas ją pro žiūronus. Teritoriją stebėjo 
iš vakarų pusės, išilgai kalnų grandi
nės, priklausiusios Grum Leik poligo
nui. Kelionė buvo ne veltui: apie 9.15 
val. vakaro sferinis objektas pakilo 
virš poligono. Jis visas švytėjo auksine 
šviesa. Pakyboįo ir lėtai nusklendė j 
šalį. Kildamas sis sferinis objektas 
darėsi nepaprastai ryškus. Po keturių 
minučių jis nusileido už kalnų. 9.40 
val. vakaro antras sferinis objektas, 
labai stipriai švytėdamas balta šviesa 
su žydrais atspalviais, pakilo, pasiekė 
maždaug 1500 pėdų aukštį, pakibo 
ore, po to lėtai nuplaukė pietų kryptimi. 
Paskiau jis apsisuko, lėtai nuskriejo 
šiaurės link ir vėl sustojo. Po keliolikos 
sekundžių ėmė mirksėti šviesomis ir 
atliko kelis manevrus, kuriuos, remian
tis fizikos dėsniais, sunku įvertinti. 
Objektas šokinėjo iš vienos vietos J 
kitą, akimirksniu keitė savo buvimo 
vietą, nuskriedamas maždaug 500 
pėdu atstumą per dvi tris sekundes. 
Jis blaškėsi į šonus, skraidė aukštyn 
ir žemyn. Objektas taip manevravo 
kelias minutes, demonstruodamas 
savo galimybes ignoruoti gravitacijos 
ir inercijos jėgas. Joks lėktuvas ar 
naikintuvas negalėtų atlikti tokių 
manevrų, - tokių staigių posūkių, esant 
dideliam greičiui. Visa tai buvo daroma 
taip greitai, jog atrodė, kad objektas 
vienu metu būna dviejose vietose.Jei 
šio aparato viduje butų pilotai, Juos 
išcentrinė jėga sugniuždytų, jie 
bematant netektų sąmonės. Daktaras 
Boilenas mano, jog matytas aparatas 
nepaklūsta inercijos ir gravitacijos 
Jėgoms.

(Bus daugiau)

Bronius KASPERi
parengė

lAVICIUS

AUŠROS ALEI A



VEGETARIZMAS
Vegetarizm as  -  ta i 

daugiau negu mėsiškų 
valgių atsisakymas. Ne 
kiekvienas, kuris nevalgo 
kotletų ar dešros, yra 
vegetaras. Kartu su mitybos 
būdo pakitimu kinta ir  mūsų 
mąstymas bei vertinimas. 
Pradedame plačiau žiūrėti 
i r  s tip riau  ja u s ti. 
A psisprendę  tap ti 
vegetarais, pradedam e  
domėtis gydančiosiomis 
au ga lin io  m a isto  
savybėmis, ekologinėmis 
problemomis, užjaučiame 
kankinam us, ba is io se  
są lygose aug inam us  
gyvulius. Pasaulis tampa 
turtingesnis, ir  mes jam e  
gyvename aktyviau be i 
kūrybingiau. Negausiname 
blogio, nesame mirties 
sėjėjais.

Vegetarizmas - g ilia i 
humaniška filosofija, kitoks 
gyvenimo būdas.

Siūlome tokią vienos 
dienos vegetarinę dietą.

PUSRYČIAI
1-2 obuoliai, juodos duonos riekutė 

su sviestu (nedaug), su nuplikytų ir 
nuluptų pomidorų skiltelėmis. Be 
pomidorų, gali būti agurkai, ridikėliai, 
salotų lapeliai. Keletas migdolų arba 
riešutų.

PIETŪS
Daržovių sriuba, iš kelių 

morkų ir bulvių, vieno poro, pusės 
saliero, vieno svogūno ir trupučio 
supjaustyto moliūgo Išverdame 
sriubą. Galime parinkti ir kitas 
daržoves, pvz.. žiedinius ar Briuselio 
kopūstus.

Baigdamos virti, jpilame 1 ar 2 
šaukštus sojos arba alyvų aliejaus 
(priklauso nuo sriubos kiekio), 
jberiame šaukšteij mėgstamų 
prieskonių, pvz., čiobrelio;
pasūdome. Skystj perkošiame, 
daržoves sumaigome. Nuovire 
išverdame 2,5 šaukšto nuluptų ryžių 
ir sumaišome su daržovėmis.

Grikių košė su grybų (pvz., 
šampinjonų) padažu, raugintų 
kopūstų mišrainė.

Obuoliai, kepti tešloje.

VAKARIENĖ
1-2 obuoliai, riekutė duonos su 

sutrintomis pupelėmis. Gabaliukas 
smėlio pyrago.

Pusryčiams ir vakarienei - arbata 
be cukraus arba tik pasaldinta 
medumi.

Gero apetito!
P o n ia  JADVYGA

Jei buvo įsisiurbusi erkė
Prof.
Leontljus MOTIEJŪNAS
Tyrimais nustatyta, kad Lietuvoje 

kasmet maždaug 103 tūkstančiams 
žmonių įsisiurbia erkės. Dauguma jų 
nėra užkrėstos. Užsikrėtus Laimo 
liga susirgti galima ir po mėnesio, ir 
po dviejų. Liga iš pradžių 
nepastebima, būna nedidelė ar net 
normali temperatūra, silpni galvos 
skausmai, šiek tiek sutrinka miegas. 
JI kartais trunka ne vienerius metus, 
pažeidžia sąnarius, širdj, odą, 
(vairias nervų sistemos dalis, ir 
žmogus gali likti invalidas. Jei liga 
nustatoma anksti, pavyksta išgydyti 
per keliolika dienų. Labai svarbu 
ištirti laboratorijoje kraują, nes 
požymių, būdingų tik šiai ligai; nėra. 
Kraujo tyrimai kol kas atliekami tik 
Vilniuje (nereguliariai - Kaune). 
Daugiausia sergančiųjų Laimo liga 
laboratoriškai nustatoma rugsėjo- 
gruodžio mėnesiais, nes vasarą ir 
ankstyvą rudenj erkių įkąstų žmonių

TELEVIZIJOS

kraujyje per tą laiką atsiranda 
antikūnių, rodančių ligą. Būtina, kad 
laboratoriškai pasitikrintų tie, 
kuriuos praeityje buvo jkandusi erkė 
ir kurie pastebėjo minėtuosius 
požymius. Biolaboratorinių tyrimų Ir 
ligų profilaktikosfirma,,Endemik" iki 
šių metų gruodžio nemokamai 
atlieka Laimo ligos laboratorinius 
diagnostinius tyrimus. Mokėti reikės 
tik už tyrimui panaudotus 
preparatus.

Firmos laboratorija yra Vilniuje, 
Geležinio vilko 29. Telef. 61 8746.

Antradienis, rugsėjo 27 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 Sveika, 

Prancūzija 8.45; 18.45; 23.25 TV anonsas.
18.00 Žinios. 18.10 Laida lenkų kalba.
18.35 Žinios. 18,50 Programa vaikams,
19.30 Dek. ciklas “ Stebuklai irkiti burtai".
20.15 Kas geresnio, premjere? 21.00 
Panorama 21.35 TV spektaklio premjera 
"Kreditoriai". 23.35 Vakaro žinios. 23.40 
F. "Pavėjui iš Getisbergo", "Paeiliui 
išsiskaičiuoti".

LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė rožė".

9.25 Keturi ratai. 9.45 “Viskas” . 15.00; 
17.00; 20.00 Naujienos. 17.25 Rusijos 
balsai. 17.40 Karaoke ir kiti. 18.00 Piko 
valanda. 18.30 Europos taurių laimėtojų 
taurė. Kauno “A1Jetas’’-Jeruzalės “HapoeT.
20.35 F. "Laukinė rožė” . 21.00 Futbolas.
22.50 50X50. 23.50 Spaudos ekspresas.

TELE3
7.30 NBC naujienos. 8.00Tik vaikams.

8.40 Muzika. 9.00 Deutsche Welle. 10.00 
Jdomūs žmonės. 10.30 Pramogų 
naujienos. 11.00 Anglų kalbos pamokėlė. 
11.05 Pertrauka. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Šiandien. 14.30 Verslas 
šiandien. 15.00 Kelionių žurnalas. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Animacinis filmas.
19.40 Meninis filmas "Santa Barbara".
20.35 Žinios. 20.45 Tik vaikams. 21.10 
Muzika. 21.25 Anglų kalbos pamokėlė.
21.30 Viskas dėl juoko. 22.00 Muzika.
22.25 Filmas. 23.35 Muzika. 24.00 Žinios. 
00.10 Muzika. 01.00 Pabaiga.

Trečiadienis, rugsėjo 28 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 18.30; 22.05 

TV anonsas. 18.00 Žinios. 18.10 Krikščionio 
žodis. 18.20 Žinios. 18.35 Programa

ĮVAIRENYBES

Jūsų mašina -Iškartono! Tiesiog 
panika apėmė “Hondos" savininkus 
Bankoke, kai Tailando laikraštyje 
pasirodė 1992 m. modelio mašinos 
nuotrauka po avarijos. “ Hondos" 
stogas subyrėjęs j šipulius ir, o siaube, 
tie gabalėliai - kartoniniai, jsiutę mašinų 
pirkėjai puolė skambinti j japonų firmą 
Jai teko aiškintis, kad viršutinė 
mašinos salono dalis iš tikrųjų 
gaminama iš kartono, bet - specialaus, 
apdoroto termiškai. Tokia technologija

naudojama ne tik Japonijoje, bet ir 
JAV, Australijoje. Mašinos, kurios 
nuotrauka pateko j laikraštj, savininkas 
tyliai, kaip kpmpensaciją, gavo 
naujutėlę "Hondą". Kalbama, kad jos 
stogas kol kas nevarva.

* *  *

Alkani liūtai ir drambliai užpuolė 
Zambijos šiaurę, nes ten vasarą buvo 
sausra. Jie ištrypė laukus, o liūtai dar 
ir sunaikino 56 naminius gyvulius. 
Kol kas žmonių aukų išvengta, bet 
valstiečiai, išgąsdinti liūtų Ir dramblių, 
bijo išeiti j ganyklas. Šių metų derlius 
atsidūrė pavojuje, o aplinkos apsaugos 
departamentas negina nukentėjusiųjų 
nuo laukinių žvėrių.

Gerbiamieji skaitytojau
KAS NESKAITĖTE - PASKAITYKITE,
KAS JAU SKAITOTE - UŽSISAKYKITE.

“AUŠROS ALĖJA” LAUKIA JŪSŲ  
PASIRINKIMO.

pristatymu).
Pensininkams nuolaida 

- t i k5 Lt (su pristatymu). 
Laikraštj galima užsi-

Mūsų laikraštj galima užsipre
numeruoti Šiaulių miesto ir rajono, 
Kelmės, Joniškio, Radviliškio, 
Pakruojo ir Akmenės paštuose.

Kaina ketvirčiui' - tik 8 Lt (su 
pristatymu). Šiaulių mieste laikraštj 
galima užsiprenumeruoti jmonėje 
Tvarka" (informacija tel. 56784), 

kuri prenumeratą priima visose 
miesto taupomosiose kasose.

Kaina ketvirčiui - tik 7,5 Lt (su

prenumeiuoti ir redakcijoje 
(Vilniaus g. 153).

JEI JAU SKAITOTE - RASITE NAUJO. 
KAS NESKAITOTE - PASKUBĖKITE, 
BE “AUŠROS ALĖJOS”  NESĖDĖKITE.

Leidėjai

Laida "Aktualijos". 19.50 Katalikų TV 
studija 20.20 “22”. 21.00 Panorama 21.35 
Konrado kavinė. 22.40 F. "Anapus 
tikrovės" - "Žaiskim« namus", 23.15 Vakaro 
žinios.

UtPolilnler
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. “ Laukinė rožė". 

925 Ekspedicija “Afrika 1994-1995". 15.00; 
17.00; 20.00; 23.35 Naujienos. 16.05. ..Iki 
16-os ir vyresniems. 17.20 Keturi ratai.
18.00 Piko valanda 18.30 Futbolas. Kauno 
"Žalgiris'-Pezaros "Scavolini Basket".
20.35 F. "Laukinė rožė” . 21.00 Loto 
“ Milijonas". 21.30 F. "Saulėta". 23.45 
Spaudos ekspresas.

TELE3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik vaikams.

8.25 Muzika. 9.00 TV serialas "Santa 
Barbara” . 9.50 Dokumentinis filmas. 1020 
Anglų kalbos pamokėlė. 10.25 Pertrauka.
13.55 Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
šiandien. 14.30 Verslas šiandien. 15.00 
Kelionių žurnalas. 18.30 Telšių TV 
programa. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Animacinis filmas. 19.40 TV serialas "Santa 
Barbara". 20.35 Žinios. 20.45 Tik vaikams.
21.10 Muzika. 21.25 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.30 Dokumentinis filmas.
22.00 Vaidybinis filmas. 23.00 Muzika.
24.00 Žinios. 00.10 Muzika. 01.00 Pabaiga

PROGRAMA
vaikams. 19.15 Dok ser. "Japonija: dvasia 
ir forma". 20.00 "Dainų dainelė-94” . 21.00 
Panorama 21.35 Kultūros archyvai, 22.10 
Festivalis "Neringos vasara-94". 22.55 
Birutės Baltrušaitytės poezija 23.15 Vakaro 
žinios.

LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė rožė". 

15.00; 17.00 Naujienos. 15,50 Baliuje pas 
Pelenę. 16.40 Eteryje "M ir". 17.20 
Ekspedicija "Afrika 1994-1995". 18.00 
Piko valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė".
18.55 "Baltosios papūgos" klubas. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Krepšinis. 
V ilniaus "Sakalas” -Atėnų "CMpita 
panionios". 21.30 Futbolas.

TELE3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik vaikams.

8.40 Muzika. 9.00 TV serialas “Santa 
Barbara". 9.50 Viskas dėl juoko. 10.10 
Anglų kalbos pamokėlė. 10.15 Pertrauka
13.55 Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
Šiandien. 14.30 Verslas šiandien. 15.00 
Kelionių žurnalas. 18.30 Jurbarko TV 
programa. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Animacinis filmas. 19.40 TV serialas "Santa 
Barbara". 20,35 Žinios. 20.45 Tik vaikams.
21.10 Muzika. 21.25 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.30 Dokumentinis filmas.
22.00 Vaidybinisfilmas "Maištininkas". 4 
s. 22.55 Muzika. 24.00 Žinios. 00.10 
Pabaiga.

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

TV anonsas. 18.00 Žinios. 18.25 Programa 
vaikams. 19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20

S A T1
Antradienis, rugsėjo 27 d.
16.55 F. "Žvaigždžių kelias". 18.00 

“ Rizikuok!" 18.30 Regioninė programa,
19.00 "Lošk va bank!”  20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės ratas".
21.15 F. "Sąm okslin inkai". 23.15 
"Nesutinku!"

Trečiadienis, rugsėjo 28 d.
16.55 F. "Žvaigždžių kelias". 18.00 

"Rizikuok!" 18.30 Regioninė programa.
19.00 "Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės ratas".
21.15 F. "Didžiausia kančios kaina". 23.10 
F. "Hanteris".

Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.
16.55 F. "Žvaigždžių kelias". 18.00 

"Rizikuok!" 18.30 Regioninė programa.
19.00 "Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės ratas".
21.15 F. "Volfo policijos nuovada". 22.15 
Tiesioginė laida su M. Schreinemakers.

Penktadienis, rugsėjo 30 d.
16.55 F. "Žvaigždžių kelias". 18,00 

"Rizikuok!" 18.30 Regioninė programa.
19.00 “Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės ratas",
21.15 F. "Pažvelk, kas ten kalba” , 23.05 
Futbolas.

Šeštadienis, spalio  1 d.
8.00-12.25 Programa vaikams. 12.25 

F. "Pažvelk, kas ten kalba". 14.05 F. "Aš 
pasikeičiau". 15.45 F. "Sv. Elmo ugnys".
17.30 "Rizikuok!" 18.00 "Lošk va bank!"
19.00 Futbolas. 20.20 Žinios. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. "Sena valtis ir jaunatviška 
meilė". 23.00 "Vyre vyre".

Sekmadienis, spalio  2 d.
7,25-13.00 Programa vaikams, 13.00 

Politika. 14.00 Naujo filmo pastatymas,

14.10 F. "Blekas-Juodasis žaibas". 14.40 
F. "Chisumas". 16.40 F. "Septyni šaunūs 
gladiatoriai” . 18.20 F. "Gelbėtojai iŠ 
Malibu". 19.15 "Laimės ratas". 20.00 
Žinios. 20.15 Futbolo Šou. 21.15 F. “ Meilė 
ties praraja". 23.10 Pokalbis bokšte.

BALTIJOS TV
Trečiadienis, rugsėjo 28 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Ta ip  sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 Prospektas. 9.20 CNN 
valanda. 18.30 "Nakties riba". 19.00 
'Ta ip  sukasi pasaulis". 20.00 Krepšinis. 
Vilniaus "Sakalai” -Atėnų “ Chipita- 
Panionios". 21.30 Futbolas. 23.20 CNN 
valanda. 24.00 Dešimt geriausių.

Penktadienis, rugsėjo 30 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 LKL apžvalga. 9.10 CNN 
valanda. 18.30 Krepšinis. Kauno 
"Lavera"-Klaipėdos "Neptūnas". 20.00 
"Taip sukasi pasaulis". 20.55 Baltijos 
naujienos. 21.00 “ Nakties riba". 21.30 
Futbolas. 22.30 "Laiminga ranka".
23.30 F. "Misteris su randu". 

Sekmadienis, spa lio  2 d.
8.30 Programa. 8.35 "Nakties riba".

9.00 "Taip sukasi pasaulis” . 10.00 
Ekorykštė. 10.30 Susitikimai. 11.00 
Kelionė j gamtą. 11.30 "Rutina". 12.15 
Dešimt geriaus ių . 13.00 Vaikų 
savaitgalis. 15.30 TV žurnalas "Jūros 
spalvos". 16.15 F. "Kelionė j laiko 
centrą” . 17.30 Festivalis "Palanga-94” .
18.30 Geriausios NBA rungtynės. 19.30 
NBA: žvilgsnis iš arčiau. 20.00 'Taip 
sukasi pasau lis". 20.55 B altijos  
naujienos. 21.00 "Nakties riba". 21.30 
CNN valanda. 22.30 "Juoda-balta".
23.00 F. "..ir Dievas sukūrė moterj".

ŠIAULIŲ IR BALTIJOS TV

Antradienis, rugsėjo 27 d.
20.00 "Pirk, parduok, informuok".

20.10 Žinios. 20.30 Spaudos apžvalga.
20.35 Sodžius. 20.55 Kelių policija 
in form uo ja . 21.110 Bažnyčios 
pusvalandis, 21.35 Rodo "FILVAS".

Trečiadienis, rugsėjo 28 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 ‘Taip 

sukasi pasaulis” ,8.30 "Nakties riba".
9.00 Prospektas. 9.20 CNN valanda.
18.30 "Nakties riba". 19.00 "Taip sukasi 
p asa u lis ". 20.00 “ P irk, parduok, 
Informuok". 20.1 OŽinlos. 20.30 Spaudos 
apžvalga. 20.40 Laida "įs ijunkite  
televizorių". 21.00 TV forumas "Būkite 
sveiki!" 21.30 BTV programa. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.
20.00; 22.00 “ P irk, parduok, 

informuok". Žinios. 20.30 Spaudos 
apžvalga. 10.35 "Argo8” TV programa.

KABELINĖS TV PROGRAMA

Antradienis, rugsėjo 27 d.
19.00 F. "Meška". 20.30 F. "Baisi 

klaida". 21,55 F. "Laikas mirti".
Trečiadienis, rugsėjo 28 d.
19.00 F. "Metų naujokas". 20,40 P. 

"Prasiskverbimas per laiką". 21.15 F. 
'Tėvo kerštas".

Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.
19.00 F. "Trys muškietininkai” . 20.45 

F. "Tik patys stipriausi ir drąsiausi". 22.20
F. “ Briliantų medžioklė".

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

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