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VILNIUS - PABRADĖ: MAFIJOZAI
Antrąją dieną Lietuvoje, Vilniuje, 

susitikau su skautų bei skautų- 
akademikų vadovais. Skundėsi 
tebesitęsiančiais ginčais, vykstančiais 
tarp Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus vadų. 
Klaipėdiečiai prisišliejo prie taip 
vadinamųjų Prancūzijos “ Europos 

skautų” , kuriems 
bažnyčia aukščiau 
už tėvynę, ir kurie 
yra pas laugūs  
Vatikanui. Kau
niškiai, gerai finan
suojami iš užsienio, 
nenori su kitais 
dviem bendrauti. m—a m —m
Vilniečiai, anot jų 
patys biedniausieji” , likę ištikimi 

prieškarinės Lietuvos skautų idealams, 
nenori priimti siūlom ųjų struktūrinių 
leformų.

Taip jie ir ginčijasi, nematydami 
tunelio galo. Svarbiausia, kad visi 
žino, jog ginčai tendencingai dar 
paskatinami iš šalies, gal net ir rytinio 
'didžiojo brolio", kuriam tas labai 

naudinga. Kuri grupė iš tikrųjų teisi, 
pamatysime tik ateityje.

Vakarop važiavau j Pabradę, 50 
km j šiaurės rytus nuo Vilniaus. Ten, 
Lietuvos kariuomenės poligone, buvo 
LSS 1994-jų metų stovykla ‘‘BRASTA '. 
Stovyklavo 180 jaunų vilniečių skautų

ir skaučių, vadovaujamų s. Algirdo 
Končiaus, mums, amerikiečiams, gerai 
žinomo prof. Igno Končiaus sūnaus. 
Čia susitikau ir klevelandiškę skautininkę 
Stefą Gedgaudienę, "Skautų aido" 
redaktorių s. v. Romualdą Tupčiauską 
ir kitus stovyklos vadovus.

Pakeliui ties Nemenčine mus aplenkė 
dvi didžiulės automašinos - liuksusiniai 
"Cadilac” ar "Lincoln" ilgieji limuzinai. 
Lietuvos kelyje juos matyti man buvo

MAFIJA SAVO KILPĄ 
RIŠA TVIRTAI

neįtikėtinas siurprizas.
- Kas čia važiuoja? - klausiau 

pakeleivių.
- Tai kuris nors iš mūsų mafijos 

tūzų, - atsakė. - Pirmojoje sėdi pats 
mafijozis, o antrojoje mašinoje - 
ginkluotoji apsauga - jo "keturkampiai" 
berniukai.

Susidomėjęs ėmiau klausinėti, kas 
gi ta Lietuvos mafija, kas ją sudaro? 
Po jvairių pasišnekėjimų susidariau 
vaizdą, kad Lietuvos mafija - tai gerai 
sumegztą bet iš užsienio kontroliuojama 
organizacija. Tai lyg kokia piramidė, 
kurios viršūnę sudaro keli užsienyje 
gyveną, viešai nežinomi, iš Rusijos

preš keletą ar keliolika metų išvykę 
emigrantai. Jų rankose - visa mafijos 
finansinė jėga. Žemiau jų - antrąjj 
piramidės sluoksnį sudaro jau viešai 
žinomi rusai arba kaukaziečiai, kurie 
vadovauja mafijai ir gyvena Lietuvoje. 
Trečiasis sluoksnis - lietuviai - aukš
tose vietose įsitaisę valdžios pareigūnai, 
buvusie ji nomenklatūrininkai, KGB 
bei kitoks nelabai švarus elementas. 
Jie prižiūri, kad būtų išleisti mafijai 

nekenksmingi ir 
palankūs įsta
tymai, jie papir
kinėja teisėjus, 
policijos parei
gūnus, Seimo 
narius, rajonų 
valdininkėlius ir 
kt. Jie įsakinėja 
žemiausiajam - 

ketvirtajam - mafijos piramidės sluok
sniui, kurį sudaro tie raumeningieji 
''keturkampiai”  vyrukai. Tai įvairūs 
chuliganėliai, buvę sovietinės armijos 
seržantai ir parašiutininkai, trumpais 
plaukais, odiniais švarkeliais ar treningais 
apsirengę, merginomis apsikabinėję 
ir BMW mašinomis važinėjantys 
"jaunuoliai". Jie vartojami kaipo mafijos 
"smogikai”  - pinigų surinkėjai, reikalui 
esant panaudojantys jėgą prieš 
nekooperuojančius biznierius. Jų 
prisibijo ir vengia net Lietuvos policija.
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NORS IR SKURDŽIAI, 
BET REIKIA GYVENTI 

ŠVARIAI
Irena  B IJE IK IE N Ė

šiais metais Lietuvoje užregistruota 
penkiolika susegusiųjų difteriją iš kurių 
septyni mirė. "A rs irgo  šia liga Šiaulių 
miesto gyventoja?" - klausiu Higienos 
centro epidemiologijos skyriaus 
vedėjos I. Peršinos

Šiauliuose kol kas dar niekas 
nesirgo difteriją. Ši liga Respublikoje 
pradėta registruoti nuo 1990 metų. 
Iki tol apie dvidešimt metų difteriją 
pas mus niekas nesirgo - įtakos turėjo 
gerai sutvarkyta skiepų sistema, 
nebuvo kontaktų su p lačiuoju 
pasauliu. D ifterijos in fekcija - 
kosm opolite, gali p listi visur, 
nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų. 
Difteriją serga tik žmonės. Šia liga 
užsikrečiama per orą, kaip ir gripu, 
taip pat per ligonio indus, žaislus, 
□gos mikrobams patekusį kvėpavimo 
takus, atsiranda baltos plėvės, 
galinčios visiškai aptraukti gerklę ir 
uždusinti. Blogiausia, kad difterijos 
sukėlėjas yra labai toksiškas mikrobas,
- ligos metu yra apnuodijamas 
žmogaus organizmas, pakenkiamos 
širdies, inkstų ir kitos sistemos, dėl 
toksinio šoko, miokardito (širdies

raumens uždegimo) per penkias 
šešias dienas nuo ligos pradžios 
žmogus gali mirti. Ypač liga pavojinga 
įvairių nepriteklių ir sunkumų nua
lintam, atsparumo netekusiam org
anizmui. Nuo difterijos skiepijami 
kūdikiai, taip pat šešiolikos metų 
mokiniai. Skiepas išlaiko antikūnius 
8 metus. Vėliau vėl iškyla grėsmė 
susirgti. Vyresniojo amžiaus žmo
nėms, ypač susiruošusiems keliauti, 
vertėtų vėl pasiskiepyti. Tačiau visiems 
norintiesiems vyresniojo amžiaus 
žmonėms vakcinos gali ir nepakakti.

Dar viena baisi infekcinė liga - 
dezinterija. Nuo praėjusiųjų metų 
Šiauliuose užregistruoti pirmieji šia 
liga sirgusiųjų žm onių mirties atvejai. 
Dezinterija - ta i storų jų žarnų 
uždegimas. Labai pavojinga, kai* 
nesilaikant asmens higienos taisyklių, 
nuo ligonio ar nešiotojo užterštų rankų 
virusas patenka į jam palankią terpę, 
pavyzdžiui, pieno produktus. Virusas 
labai greitai dauginasi, ir, suvalgius 
tokio maisto, galima rimtai susirgti. 
Virusą gali platinti įvairūs parazitai: 
musės, tarakonai, pelės.
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A rvydas S A U LE N A S
Spalio 19-ąją Lietuvos Seimo 

komisijos dėl ekonominių nusikaltimų 
pirmininkas Juškus analizavo Lietuvos 
Konservatorių pasiūlymą įsteigti kovos 
su korupcija komitetą. Valdančioji 
partija "nusižem ino” : pasiūlymui 
pritarė, o jo detalės bus svarstomos 
šią savaitę. Steigti komisiją kiekvienai

korupciją... Konservatoriai siūlo 
papildyti komisiją neangažuotais 
asmenimis, galinčiais blaiviai įvertinti 
situaciją. Ponas Juškus komentavo 
keletą baudžiamojo kodekso pataisų, 
kuriomis remiantis bus įslaptinami 
ne tik ypatingų bylų liudytojų, bet ir jų 
protokolų parodymai. Pasigirdamas 
savo laimėjimais, p. Juškus minėjo

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMAS: 

KOMISIJOS, KOMITETAI...
'usikaltimų rūšiai, anot p. Juškaus, 
per didelė prabanga, todėl visų 
komitetų veiklą reikėtų sujungti į vieną 
oendrą antikorupcijos kryptį. Tačiau 
į'ėlgi iškyla uždarojo rato problema, 
rezidento A. Brazausko įsteigtoje 
omisijoje kovai su organizuotu 
usikalstamumu dirba dauguma 
ukščiausiųjų jėgos ministerijos 

Pareigūnų, stabilizuojančių valstybinę

trijų metų senumo vis dar neišspręstą 
KAM ginklų pirkimo bylą bei AT 
apsaugos skyriaus valiutos lėšų 
panaudojimo atskleidimą. Beje, iš 
“ mafijozių" jau atimta Klaipėdos 
krantinės dalis bei Vilniaus viešbutis 
"Žaliasis tiltas". Net gaila - tiek daug 
stengiasi valdžios vyrai, o mes vis 
dar bijome, išėję į gatvę, gauti per 
galvą.

|  P e tronėlė  M O R K U N A ITE
j Orams atšalus bei prasidėjus 
J  šildymo sezonui, vyriausybė nutarė, 
I  kokia bus kom pensavim o už 
|  gyvenamųjų patalpų šildymą tvarka
■ bei nurodė, kas tą tvarką realizuos.
; Iš valstybės biudžeto, t. y. mūsų 
I  visų mokesčių išlaidos už buto ar 
|  namo šildymą bus kompensuo-
■ jamos visiems tiems asmenims, 
-ku rie  daugiau nei 15 proc. savo
■ pajamų skiria šilumai. Akivaizdu, 
|  kad tokių asmenų yra labai daug... 
■j Žmonės, norintys gauti kompen- 
-sacijas, turės atnešti pažymą iš 
•  socialinės rūpybos skyriaus. Jeigu 
I  į šj skyrių besikreipiantieji dar nėra 
|  pašalpų, paketų bei kitokių lengvatų
■ gavėjai, jie privalės rūpybos skyriui 
J  pateikti šias pažymas:
I  a) apie šeimos sudėtį (išrašo 
|  namų eksploatavimo tarnybos
■ bendrijos arba būtina nešiotis namų 
!  knygą),
I  b) apie kiekvieno šeimos nario 
|  paskutiniųjų trijų mėnesių attyginim-

o ar pensijos dydį (išrašo darbo
vietės buhalterija).

Jei žmogus nedirba, jam reikia 
pažymos iš darbo biržos, pateisinan-

PROTAS
VAIKŠTO
PASKUI

VYRIAUSYBĘ?
čios nedarbą.

Socialiai remtinieji asmenys, 
gaunantys socia linės rūpybos 
skyriaus pašalpas, turi atnešti tik 
pirmąją pažymą; kitus duomenis 
skyrius jau turi.

Jeigu bute ar name greta visiškų 
skurdžių yra registruota asmenų, 
neturinčių teisės į kompensaciją, tai 
šią lengvatą praranda ir to  būsto 
vargstantieji.

Valstybinio socialinio draudimo 
Šiaulių skyrius visas žinias apie

pensininkus jau perdavė energe-« 
tikams, todėl pensininkams neteks Į  
rankioti pažymas. '

Taigi koks susidaro įspūdis, |  
analizuojant skubotus vyriausybės ■ 
sprendimus? Kad protas va ikš to ! 
paskui ją? Gal ir įdomu turėti "keistą" ■ 
valdžią, tačiau jos “ skleidžiama" |  
šiluma tautai labai brangiai kainuoja ■ 
Sukuriam i tok ie  b iu rokra tin ia i.  
barjerai, kad nenorom gali tap ti* 
neišsimokančiu skolininku... |

P. S. Kai po aprašytųjų Vyriausy-1 
bės sprendimų apsilankiau miesto ■ 
socialinės rūpybos skyriuje, jame * 
buvo tiršta lankytojų. Žm onės! 
blaškėsi, klausinėjo vienas kitą bei |  
gana riebiai keiksnojo savo žemietį ■ 
A. Šleževičių. Šioje sumaištyje ne pa- J 
vyko pamatyti skyriaus vedėjos Ritos I  
Musneckienės, tačiau redakcija su |  
ja tikisi pabendrauti, nes rūpybos i  
darbuotojai jau dirba pakorė g u o -.  
tomis darbo valandomis: kasdien •  
nuo 9 iki 19 val. be pietų pertraukos, |  
penktadieniais - nuo 9 iki 13 val. |

UŽDUOTYS

SAU IR KITIEMS
Lietuvoje daug ko stinga: pinigų, 

unij pakaktų užtikrintam pragyvenimui, 
fjM. telkiančių įvairiausių įs.tikinimų 
Tones, gerų valdžios vyrų ir t. t. 
jsko vis tiek neišvardysi. Tačiau 
Gausiai stinga vieno didingo dalyko 
j°ekvieną 9yvą esybę persmelkiančios 
pjautos - Gerosios Naujienos. Yra 
skelbiančiųjų ir ja tikinčiųjų bei 

ivo gyvenimu ją paliudijančiųjų ir 
Artinančiųjų, tačiau kur kas daugiau 
įjo ja n č ių jų  ar nepasitikinčiųjų, 

^stydami ii kalbėdami apie Lietuvą 
ančiame pasaulyje ir jj, įvairiausių 

yundų sklidiną, kintančiai Lietuvai 
•ariantį, nepajėgiame savo mąstymo 

Jy et! iki nuostabaus suvokimo:
■ /r™®1 kufio)e gyvenu įsikūnijęs,
‘ lr uet kuri kita, kurioje panašią

gyvenama ir kenčiama, yra tos pačios 
vieningos Dievo karalijos ir kūrybos 
dalis. Suprantama, šių nenaujų 
pastebėjimų autorius taip pat stokoja 
suvokimo ir pajautos, tačiau kalbėtis 
vis tiek reikia.

A im ana, net prakeikim as, 
nepasitenkinimas (tarkime, pagrįstas) 
savo socialiniu statusu, pasimetimas, 
nežinojimas, kaip apvaldyti, įforminti 
atgautą išorinį laisvumą sklinda iš 
dažnos burnos, daugelio akių. Kyla 
saldi pagunda apkaitinti anonimiškas 
aplinkybes ar konkrečius asmenis, 
vaikiškai bėgant nuo atsakingumo. 
Taip "išsikrovus” lyg ir atgaunama 
vidinė pusiausvyra, apima teisumo 
iliuzija, tačiau labai neilgam. O juk 
atgauta laisvė turėtų išaugti Į vidinę

harmoniją, taiką savyje ir apie save, 
nepajudinamą ramybę.

Kas su mumis nutiko, kas mumyse 
nutrūko, gal už kai ką esame baudžiami 
ar tiesiog išbandomi? Gal esame labai 
mylimi, kad susilaukiame bausmių ir 
išbandymų? Tikėkimės, kad patys 
didžiausieji - priešakyje.

Liūdniausią jei imtume savęs gailėtis, 
perdėtai sielotis dėl praeities dalykų, 
užuot gyvendami šia nepakartojamąja 
akimirka ir kas sekundę išsipildančiąja 
ateitimi, žiūrėdami aukštyn, iš kur ir 
tegalime laukti gailesčio ir malonės. 
Sau ir kitiems.

Nevalia savęs įtikinėti, jog geri ir 
taip lauktini dvasiniai pasikeitimai ateis 
ne anksčiau, kaip po vienos ar kelių 
kartų: girdi, aš nebesulauksiu. Tai 
vilties numarinimas. Kas suteikė tokią 
teisę? Negana to, - tai savęs 
pasmerkimas ir paneigimas: esu niekas.

Jei aš, tu, mes esame nemirtingos

dvasios Dieviškajame Evoliucijos plane 
ir nors šiek tiek tuo tikime bei pasitikime, 
kaip galime išdrįsti save neigti? Viskas 
reikšminga, ką bedaryčiau: gera ar 
bloga, ar viena ir kita sykiu. Šitaip 
laisva valia renkuosi ir apsisprendžiu: 
kylu, smunku, galbūt svyruoju.

Ar nederėtų pradėti nuo to: “Jei 
pasaulyje kas nors negerai, tai gal 
visų pirma negerai manyje pačiame"?

Nejau nebandėme patyrinėti savo 
kasdienių minčių? Ko jose daugiau: 
smogo ar ozono? O tas mintis suke
liantys ir įkvepiantys šaltiniai - tyri ar 
užteršti? Nesislėpkime nuo tokių 
klausimų išsisukinėjimu, kad nėra laiko, 
nes tai - grjžimo savin pradžia.

Atsakydami už savo veiksmus (net 
įstatymai tai reglamentuoja), suprasdami 
žodžio galią (juk gėdimės viešumoje 
tarti žemus, niekingus žodžius), 
pajuskime ir minties jėgą: tad kodėl 
leidžiame sau prisodrinti erdvę žemomis,

niekingomis mintimis? Negi nė kiek 
nebetikime, jog  ir užtai teks atsakyti?

Kodėl, protu lyg ir priimamą nemari 
tiesa apie meilę artimui dažnai napasiekia 
širdžių? Ar tik ne dėl tos priežasties, 
kad nemylime savęs, sukurto pagal 
Dieviškąjį vaizdą ir valią? Ką gero, 
kilnaus, teisingo gali nuveikti savo 
artimui, šaliai, bendram labui žmogus, 
nemylintis savęs kaip Aukščiausiosios 
Valios įžiebtos nemariosios dvasios?

Argi ne išmintingas pamokymas: 
"Būtina per padidinamąjį stiklą žvelgti 
į tai, kas gražu, šviesu, teisinga, 
dešimteriopai sumažinant gausius 
netobulybių pasireiškimus, kitaip netobuli 
liks ite  pa tys ". Turim ą ja  va lia  
nusipurtykime visą neigiamą informaciją

Nelengva užduotis kurti valstybę 
žemėje. O jei privalai savimi kurti 
karaliją danguje?
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Leo n ija  M A LA K A U S K IE N Ė
(Pabaiga. Pradžia Nr. 82)
Valerija (dauge lio  vadinama 

Valentina) Vanagienė su Lionginą 
Breivaite mokėsi vienoje klasėje 
Meškuičių progimanzijoje. Gibaičių 
kaim as ribo jasi su Karvazais, 
mergaičių tėvai buvo kaimynai, 
mergaitės draugavo, lankydavosi 
viena pas kitą.

"Iš  ryto sužinojome, kad išžudė 
Breivas. Iš Gibaičių ėjome 
su tėvukais, - pasakoja 
p. Vanagienė. - Iš karto 
neleido jeiti vidun. Ar po 
dienos, jėję j seklyčią, 
pamatėme ant grindų 
baltus karstelius. Angelės 
kakta  buvo  aprišta.
Žmonės šnekėjo, kad 
šaudyta buvo sprogstamosiomis 
kulkomis. Gryčioje tebebuvo kraujo 
klanai, sienos nutaškytos. Daukšienė 
sakė, kad seserj rado užkniubusią 
ant stalo nurautais plaukais, perskelta 
galva Smegenys tebebuvo ant stalo. 
Per pagalves buvo nutįsę sudžiūvusio 
kraujo varvekliai.

Kalbėjo, kad vyriausiąją mergaitę 
su puodu ant galvos rado po  lova.

V. Breivienės sesers paprašytos, 
išnešėme iŠ trobos knygas, indus. 
Draugės gavome po puodelj - 
paprastą, ne porceliano, • atminimui.

J bažnyčią karstus vežė arkliais: 
po du ratuose. Buvo labai daug vaikų 
(vos ne kiekvienoje klasėje mokėsi 
Breivaitė...)”

Karolį Gedžių išsivežė namiškiai j 
Povilaičius.

Nė vienas iš pašnekovų negalėjo 
pasakyti, ar jau ėjo j mokyklą 
mažiausieji - aštuonmečiai dvyniai 
Pranutė ir Antanukas. Visiems giliai 
atmintin buvo įstrigusi tragiška 
atsitiktinė Karolio Gedžiaus žūtis. 
N eba ig ęs  s iū ti savo duk te rs  
Krigerienės namuose, jis išėjo pas 
P. Breivienę, kalbėdamas: ‘ ‘Reikia 
apsiūti tuos našlaitėlius, kad turėtų 
kuo eiti j mokyklą". Pirmoji naktis 
Breivų gryčioje buvo jam ir paskutinė. 
Ar ne jam parodyti buvo iš skrynios 
ištraukti mileliai, kuriuos vėliau, 
kaimynių padedam ą susirinko ir 
išsinešė Daukšienė. "Negi paliksi?"
- žmogiškai stebisi Pranė Jaselionytė.

Nė vienas iš pašnekovų neabejojo

tardamas žudikų pavardes: Viktoras 
ir Leonas Tukišai (“ Levukas, sako, 
stovėjęs ant kelio") ir Alfonsas Škiga 
(kitaip - Škigutis, nes ūgio buvęs 
nedidelio). Jų teismas 
buvęs parodomasis, 
visi nubausti aukš
čiausiąja baus
me - po 25 
metus ka
lėjimo,

KRAUJAS 
ŠAUKIASI TIESOS

Tolimesnis jų likimas nežinomas, nie
kas iš pašnekovų po tų įvykių nėra jų 
matęs. Liucija ir Antanas Krikščiūnai 
yra girdėję gandą, neva A. Škiga, 
kuris buvęs labai gabus, Maskvoje 
studijavęs kalbas ar dar kažką.

Dėl Breivų šeimos žudikų neturėjo 
abejonių .ir okupantų saugumas. 1947 
metų spalio 11 dienos operatyvinėje 
suvestinė je  Š iau lių  apskritie s  
saugumo viršininko pavaduotojas 
m ajoras B andurovskis praneša 
einančiajam LSSR saugumo ministro 
pareigas generolui majorui drg. 
Kapralovui, kad suimti broliai Leonas 
ir Viktoras Tukišai, įtariami išžudę 
Breivų šeimą keršto sumetimais, nes 
jų brolj rugpjūčio 5 dieną Breivų 
namuose nužudę banditai.

Neabejojo ir buvusi komjaunuolė 
bei aktyvistė Aldona Vilčiauskaitė: 
"Savo akim is m ačiau banditų 
piktadarybes. Niekada neužmiršiu 
Breivų šeimos tragedijos. Breiva buvo 
naujakurys". "...Vienas vaikas 
pasmaugtas lopšyje". O žurnalistas 
A. Juras neklausia, kiek metų buvo 
tam, kuris gulėjo lopšyje. Aštuoneri? 
o gal penkiolika? Jam svarbu padaryti 
išvadą: “ Toks buvo kovotojų “ už 
Lietuvos laisvę" tikrasis veidas".

Mūsų tikslas buvo parodyti, kad 
Lietuvos partizanų veidas nėra toks, 
kokj jj m ums piešia profesionaliai 
sukurtos kagėbistų legendos. O jos 
buvo kuriamos, skleidžiamos ir vis 
pakartojamos tam, kad tie, kuriežino 
- užmirštų, o kurie nežino - ir

nesužinotų, kas ir nuo ko m us gynė 
ir "gynė". Kad pagaliau suklastota 
mūsų tautos dar nesenų laikų istorija 
jaunesnėms kartoms pasirodytų itin 
kruvina, prieštaringa nesuprantama 
ir psichologiškai nepakeliama - 
nepriimtina ir nereikalinga.

Spalio dešimtąją, lietui lyjant, lan
kėme Meškuičių kapines, kur viename 
kape ilsisi motina Pranciška Breivienė 
ir šeši jos vaikai: penkiolikos metų 

Angelė, trylikametė 
Lionginą, vieneriais 
metais jaunesnė Eu
gen ija , devynerių  
metų Elvyra ir mažiau
sieji - dvyniai, kuriems 
ką tik, 1947-ųjų rugsė
jo 29 dieną, buvosu- 
kakę aštuoneri. Įpra

smindami savo meilę, laukimą irviltį, 
tėvai jiems dovanojo savo vardus: 
Pranciška ir Antanas. Čia palaidotas 
ir tą pačią spalio 10 d. žuvęs vaikų 
dėdė, tėvo brolis Steponas Breiva. 
Palinkėjome amžino atilsio ir kažin 
kur Sibire užkastiems Antano Breivos 
kaulams. Paminkle jrašyta jo  mirties 
data - 1949 metai. Žm onės kalba, 
kad ne arešto, tardymų, bado ir šalčio, 
o  baisios žinios apie žiauriai išžudytą 
šeimą nepakėlė tėvo širdis. Tikėjome, 
kad ir jo  siela šeimos 47-ųjų mirties 
metinių dieną lanko gimtuosius na
mus, laukus ir šj ašarų kalnelj po 
žemu rudens dangumi,

Tiesos žodis labai reikalingas 
mums, gyviesiems.

Breivų šeimą išžudė ne partizanai,
Aleksą ir Feliksą Jokūbaičius 

nušovė ne partizanai.
Kas atskleis kitas okupantų ir jų 

parankinių klastotes?
Nepriklausomos Lietuvos istorikų 

ir juristų laukia nemažas darbas.
Ar jau užgimė jų, tikrai laisvų 

nepriklausomų, vien tik Tėvynei ir 
Tiesai įsipareigojusiu žmonių (taip 
pat ir žurnalistų) karta?

Redakcijos žodis.
Dėkojame visiems paminėtiesiems 

ir nepaminėtiesiems Šio straipsnio 
autorės talkininkam s. Maloniai 
prašome atsiliepti skaitytojus, turinčius 
kokių nors žinių apie "Audros” 
partizanų būrj ar jo archyvą.
A lg irdo  K U LIKA USK O
nuotraukose: Breivų šeimos kapas.

>•* .naša

MAFIJA SAVO KILPĄ 
RIŠA TVIRTAI

Atkelta iš 1 p.
Jeigu prieš metus ar prieš du 

verslininkams arba sąžiningesniems 
valdininkams dar buvo jmanoma 
atsispirti prieš mafijos spaudimą, tai 
dabar Lietuvoje tas nebejmanoma. 
Mafija jau tvirtai užrišo savo "mirties 
kilpą" ir ant valdžios vyrų, ir ant teismų 
pareigūnų, policininkų ir ant visų 
verslininkų, kurie dar bando kuo nors 
prekiauti. Ž inom ą mafija yra gudri, ji 
per didelių mokesčių neima, nenori 
ve rs lin inkų  iŠ b izn io  išvaryti: 
subankrutavęs biznierius juk duoklės 
nemokės!

Jeigu kas dar iki Šiol nesuprato, 
kodėl Lietuva, būdama agrokultūrinis 
kraštas, importuoja iš užsienio duoną, 
m ėsą sviestą, sūrj, pieną bei kitokius 
produktus, dabar mato, kad tai daroma 
planingai, nes visa importinė prekyba 
eina per mafijos rankas, kuriai nubyra 
pelno dalis. Lietuvos ūkininkai, kad ir 
norėtų arba galėtų savuosius 
produktus pigiau parduoti, to negali 
padaryti, nes valdiškieji (t. y. mafijos 
kontroliuojamieji) supirkimo punktai 
Lietuvos kaimo produktų neperka. 
Jiems tai nepelninga; nenaudinga ir 
Maskvai.

Pavyzdžiui, U tenoje grupelė 
komersantų buvo sugalvojusi įsteigti 
nealkoholinių gėrimų ("soft drinks") 
jmonėlę. Juk tokiai nieko komplikuoto 
nereikia: užsienyje nusiperki įvairių 
miltelių ir Lietuvoje sumaišai su 
vandeniu! Tačiau mafija tą jų planą 
sunaikino, komersantus grasinimais 
privertė nuo sumanymo atsisakyti. 
Mafija kontroliuoja panašių gėrimų 
importą iš Lenkijos, tad teisingų 
veislin inkų konkurencijos Lietuvoje 
jiems nereikia!

Net ir Lietuvos valdžia negali 
tiesiogia i nusipirkti iš Mažeikių 
rafinerijos valdžiai reikiamo benzino:

tai daryti tu ri per m afijos 
kontroliuojamą tarpininką.

štai prie ko Lietuvą privedė 
buvusieji nomenklatūrininkai! Net
ir tie žmonės, kurie prieš dvejus metus 
balsavo už LDDP, mato klaidą padarę. 
Tačiau ar ne per vėlu?

Kalbėjau su viena “ buvusiąja" 
komuniste, kuri dabar labai reguliariai 
lanko bažnyčią Ji prisipažino man 
balsavusi už LDDP, nes patikėjusi jų 
saldžiais pažadais.

- Balsavau už A. Brazauską. Jis 
man gražiau ir vyriškiau atrodė negu 
tas padžiūvęs S. Lozoraitis. Maniau, 
kad A. Brazauskas sutvarkys V. 
Landsbergio nualintą krašto ūkj. A. 
Brazauskas juk prisistatė mums kaip 
patyręs administratorius. Bet to nėra 
A. Brazauskas nepajėgia tvarkyti, 
nem oka pas irin kti gerų 
pagalb in inkų. Jis yra kitų 
manipuliuojamas! - skundėsi man 
"buvusioji".

- Tik pagalvok! Prieš mėnesj A. 
Brazauskas pasiskyrė Beriozovą, kaip 
savo asmens atstovą Seime. Juk tai 
pasidavimas Maskvai! Visi žinome, 
kad Beriozovas senaisiais laikais buvo 
M askvos pask irtas  Lietuvos 
K o m un is tų  p a rtijo s  antrasis 
sekretorius - tikrasis Maskvos norų 
vykdytojas Lietuvoje. O dabar, žiūrėk, 
jis atstovauja A. Brazauskui Seime. 
Ateityje aš jau už LDDP nebalsuosiu,
- baigė kalbėjusioji.

Bet ar ji beturės progos tai padaryti'7 
Ar nebus per vėlu už bet ką laisvai 
ba lsuo ti?  V isos  pagrind inės 
svarbiausiosios ir strateginės vietos, 
įskaitant ir Lietuvos Ambasadas 
užs ien iuose, yra  s is tem inga i 
užpildomos "savaisiais" patikėtiniais 
kurie užtikrins, kad vėl Lietuva išliktų 
"laimingųjų socialistinių tautų" tarpe 

"Lietuvių balsas"

PAVOGĖ VARPELJ
arba

KUR RASTI VAISTŲ NUO  
PERŠALIMO?

Irena VA S IN A U S K A ITE

Įžengdama i UAB “ Valerijonas" 
va istažo lių  arbatinę, neišgirdau 
linksmojo varpelio, pakabinto virš durų 
dzingtelėjimo- kažkas vakar pavogė. 
Labai gaila, tačiau mes ieškome naujo, 
m a lon ia i p a a išk in o  ja u k io s io s  
arbatinės šeimininkė farmacininkė
Gražina Jakniūnaitė,

Aš tądien ieškojau vaistų nuo 
sezono Igos - peršalimo, todėl išgėriau 
arbatos nuo bronchito, j  šią arbatinę 
užsuką lankytojai daugiausia teiravosi 
to  paties bei prašė padėti.

Vaistažolių arbatinė “ Valerijonas" 
yra įsikūrusi garsiajame name, virš 
kurio stogo tūno sustingę juodieji 
katinai. Ji dirba jau geras pusmetis, b 
čia užsukančiųjų laukia labai platus

NORS IR SKURDŽIAI, BER REIKIA GYVENTI SVARIAI
Atkelta iš 1 p.
1991 metais iš 10000 žmonių 

trzinterija sirgo 83, 1992-88,1993 
56, 1994 - apie 70. Pagal šiuos 

iuom enis nėra susirgim o padaž- 
lė jim o dezinterija, tačiau infekcinių
arnyno susirgimų daugėja, Tam 
lidelės jtakos turi tai, kad blogėja 
yverrtojų buities, mitybos sąlygos, 
idė ja  m aisto  m ikrob io log in is

įvežta ir pas mus?
I. Peršina. Cholera - šiitų kraštų 

liga; ligos sukėlėjas - vibrionas 
geriausiai išsilaiko vandenyje šarmo 
terpėje. Idealios šalys plisti cholerai 
yra Indija, Turkija, Pietų Amerika, 
Didžiausia choleros epidemija buvo
Ruandoje (Afrikoje), Čia užregisrtuota 
per 1 0 0 '“

vanduo, pavyzdžiui, i Nerį ties Vilniumi. 
Pietų turguose yratikim ybė nusipirkti 
užterštų choleros vibrionais vaisių, 
nes vaisių plantacijos yra laistomos 
nešvariu vandeniu. Cholera galima 
užsikrėsti per žuvj, pagautą iš užterštų 
vandens te lk in ių . Š iuo  metu

dezinterijos, choleros?
I. Persina. Pirmoji taisyklė - nors

ir skurdžiai, bet reikia gyventi švariai! 
Didelę reikšmęturi rankų, drabužių,

žterštumas,
Koresp. Šiuo metu Minske buvo 

Įregistruoti susirgim ai cholera, 
okia tikim ybė, kad cholera bus

30000 sus irg im o atvejų. 
Palankios sąlygos plisti cholerai 
susidaro ten, kur nėra tvarkingo 
vandentiekio. Rizika susirgti cholera 
yra vasarą, kai maudomės vandens 
telkiniuose, kur patenka kanalizacijos

aplinkinėse šalyse yra šie choleros 
židiniai: Ukrainoje, NikUkrainoje, Nikolajevo srityje

oje, Minske, - 2 (užsikrėsta 
Turkijoje}, k o l kas Lietuva choleros
nejsiveže, bet tokia tikimybė yra. 

Koresp. Kaip apsisaugoti nuo

patalynės, vonios švara.
Antroji taisyklė - m ikrobai žūva 

nuo temperatūros. Maitindami mažą 
vaiką pienu, būtinai jj užvirinkite. 
Produktus, kuriuos jmanoma, reikėtų 
taip pat pavirinti. Daržoves ir vaisius 
reikia gerai nuplauti po tekančiu 
vandeniu. S tenkim ės nepirkti 
nepatikimų maisto produktų, o jei 
jau nusipirkome, tai protingai 
perdirbkime.

vitaminų, gydomųjų žolelių, sirupų, 
antpilų ir t  t. asortimentas. 'Valerijono 
arba tinė je  ga lim a  pasivaiš inti 
vitaminizuotais pusryčiais arba tik 
už 28 centus sukrimsnoti nuostabų 
avižinj pyragaitj Nuo įvairiausių sulčių, 
mišinių bei kitų gydomųjų savybių 
turinčiųjų prekių akys raibsta. Čia 
dirbančios farmacininkės Gražina 
Jakn iūna itė  bei Jordaną
K arčm arin ienė  visus
klausinėjančiuosius konsultuoja taip 
maloniai, kad, regis, ir vaistų nereikia, 
ir ligos praeina.

Vaistažolių arbatinės šeimininkės 
net muziką parenka pagal užsakytos 
arbatos puodelj. Tonizuojančiąja) - 
vienokia melodija, raminančiajai - jau 
kitoks fonas.

Kadangi šiuokart užbėgusi 
arbatinę domėjausi arbatomis nuo 
peršalimo, tai G. Jakniūnaitė ma1 
net keliolika rekomendavo: pradu“ 1 
Šalčininkuose pagamintąja, baigiau 
aromatizuota slovakiškąja "Perospi 
nuo jsisenėjančio kosulio.

Jei jūs jau peršalote ir jus kamuoja 
astma, kosulys ar kitokios viršutini1! 
kvėpavim o takų ligos, u žsu k ite  

Valerijono” arbatinę. Čia jums pad# 
ne tik arbata pavaišins, bet ir 9e,‘ 
žodžiu sutiks ar palydės. O tai niūri 
gam tos ir ž iem os šaltymeč» 
pa tikė k ite , a tga iv ina , suteik 
stiprybės.

AUSROS ALEj-A
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Petras K U D R IC K IS

Be Š ia u liu o se  v e ik ia n č ių  
pag rind in ių , d a b a r ja u  trijų  
tu rg av ieč ių , ve ik ia  ir ke le tas 
smulkesnių turgelių. Vienas jų - prie 
Dainų prekybos centro, su tik jam 
būdingu veidu, su jo  nuolatiniais 
prekiautojais ir pirkėjais. Tikram 
prekybos centrui, ko gero, ir 
būd inga, kad ja m e  bū tų  
suko n ce n tru o to s  jv a ir io s  
pask irties p a rd u o tu vė s , 
kioskeliai ir pagaliau turgavietė, 
kad čia atėjusiajam pirkėjui, 
norinčiam jsigyti vieną ar kitą 
prekę, nereikėtų blaškytis po 
visą miestą. Visa tai galim a rasti ir 
Lieporių prekybos centre. Čia veikia 
ie  tik  jv a ir io s  p a sk irtie s  
parduotuvės, kioskeliai, kavinė, 
plaus baras, paštas, taupom ojo 
panko filia las, jva ir ios  buities 
arnybos, soliariumas ir netgi būrimo 
salonas. Na, o šalia prekybos centro 
<iemo jsikūręs turgelis. Jam e vos 
(eletas sukrypusių  prekysta lių , 
[urgelis reikalingas ir patogus ir čia 
pat g yve n a n č ia m  so d in in k u i,

norinčiam parduo ti v ieną kitą 
atliekamą kilogramą savo sodo 
vaisių ir daržovių, patogu ir Lieporių 
ūkininkui, galinčiam čia nešte atnešti 
savo užaugintas daržoves ir šviežią 
pieną. Pagaliau patogu ir pirkėjui. Tik 
bėda, kad čia patogu ir tiems, 
kuriem s svetim os kok ios nors 
tva rkos  ar san ita rijos normos.

VARGO  
PREKYBA

Turgelis čia veikia nuo tamsos iki 
tamsos. O kai vėlai vakare baigiasi 
prekyba, tu rgavie tė  beprim ena 
gyvulių išstovėtą diendaržį. Čia 
mėtosi įvairi tara, vėjas nešioja 
dulkes ir popiergalius.

Vė la i vakare , kai u žs ida ro  
parduotuvės, triukšmingasis alaus 
baras, čia dažniausiai priėjau laisvų 
prekystalių susirenka ir triukšmauja 
vė lyv ie ji š io  ba ro  lankyto ja i. 
Praeiviams čia geriau nesirodyti.

Nuolatiniai šios įstaigos klientai 
kartas nuo karto, užgauliodami 
prekiautojus, turgavietę prašu k; na  
ir dieną. Daug rečiau čia užsuka 
tva rko s  sa u g o to ja i. Todėl 
turgavietėje veikia savi įstatymai, 
sava tvarka. Einant iš prekybos 
centro  kiemo, dešinėje tunelio 
pusėje, prie m okyklin ių  prekių 

parduotuvės, glaudžiasi pamė
lusiom is ne vien nuo nuolatinių 
skersvėjų nosimis pastovi sau
lėgrąžų, cigarečių ir perpirktų iš 
ūkininkų apvytusių daržovių 
pardavėjų grupelė. Kitoje pu
sėje - savo išvaizda ir preke 

besiskiriantys gėlių pardavėjai. Dar 
toliau, ant likusių prekystalių ar 
t ie s io g  ant g r in d in io , įs ita isę  
sodininkai ir ūkininkai. Čia - nei 
stogo virš galvos, nei vie tos prekei 
pasidėti.

T iesa, šiam e tu rg e ly je  už 
prekyvietę joks mokestis neimamas. 
Na, o jei iš prekiautojo paėmus vieną 
kitą centą ir už tuos pinigus sudarius 
normalios prekybos sąlygas? Kas 
tuo pasirūpins?

SOCIONIKA - TAI IŠEITIS?
V irg in ija  Ž L A B IE N Ė
Kas šiais laikais dar skaito 

aikraščius, gal pas tebė jo  v is 
iažniau pasirodančius straipsnius 
įpie socionikos m okslą, žmonių 
jsichologinius tipus, apie pažinčių 
iurą "Harm onija", veikiantį šio 
pokslo pagrindu.

Socionika - jaunas mokslas, dar 
eįsitvirtinęs mūsų visuomenėje, 
urioje viskas, kas nauja, netikėta, 
įbai sunkiai prigyja ir dažnai 
avė luo ta i randa  p rita ikym ą  
yven im e. O juk, p a n a u d o ję  
ocionikos pasiekimus, išvengtume 
jaugelio  p ro b le m ų , ky la n č ių  
nonių bendravime, bet kurioje 
toje su žm ogaus veikla susijusioje 
ityje. Viskas prasidėjo nuo Karlo 
ustavo Jungo. Jis buvo vienas 
/m ia u s ių  m ūsų  am žiaus  
sichologų. 1922 m. K. Jungas 
leido veikalą "Psichologiniai tipai", 
jriam e pam ėgino įrodyti, kodėl 
m onės s k ir t in g i ir ku o  tas 
asireiškia. K. Jungas suskirstė 
'tones į šešiolika psichologinių 
p u . Žinoma, kiekviena asmenybė 
iikali. Tipai neneigia žm ogaus 
dividualumo. K. Jungas atrado tai, 
ad žm ogaus tipą  nusta to  jo  
sichologinių funkcijų junginys - 
rotas, valia, intuicija, em ocijos irt. t. 
ačiau K. Jungas ir jo  pasekėjai dar 
a visai tiksliai žinojo, kaip sudaryta 
nogaus psichika ir kaip jam galima 
adėti.
Tik praėjus pusei amžiaus, lietuvė 

m ėto ja Aušra Augustinavičiūtė 
apildė K. Jungo supratim ą apie 
s ich ikos sandarą , ta ip  pat 
trūšiavo ir aprašė santykius tarp 
(irtingų žm onių tipų.
Socionikos m okslas nagrinėja 

bai daug klausimų. Pavyzdžiui, 
įdeda žm ogu i suprasti savo 
'venimo kelią, rasti darbą, kuris 
įtinka. Socionika gali padėti pagal 
nogaus tipą nustatyti profesijos 
ikamumą. Jeigu žm ogus veikia 
įgal savo stipriąsias funkcijas, jam 
skas sekasi, kiekvieną darbą 
lieka su malonumu. Jeigu veikla 
ikalauja, kad būtų panaudotos jo 
Ipnosios funkcijos - žm ogus greitai 
įvargsta, ky la  ne rv in g u m a s , 
'pasitenkinimas gyvenim u, jis gali 
'sirgti.
0  da b a r p a b a n d yk im e  

įva izduo ti m o kyk lą , ku rio je  
okinių k lasės  s u r in k to s  ne 
sitiktinai, ne pagal m okyto jų ir tėvų 
)rus, s im patijas-antipa tijas, o 
kiantis socionika, t. y. pagal 
lichologinius tipus. Žinote, kokie 
būtų kolektyvai? T a i-bendrav im o 
tnfortas, kur vaikai vienas kitą 
Pranta, užjaučia, padeda, ir tai 
ksta savaime, nes atitinka jų 
ich inių fu n k c ijų  ve ik la , 
taperamentas, jie  vienas kitą 
P'Įdo; aukštesni ir m okym osi 
la' Ir mokytojai būtų paskirti j tas 
ises būtinai pagal savo tipus. Gal 
?ūsų miesto m okyklose atsiras

va d o vų , ku rie  sus idom ės  
socionikos galimybėmis.

Ypač didelę pagalbą socionika 
gali su te ik t i b e s iku ria n č io m s  
m ažoms firm om s. Jeigu firmos 
vadovas supranta, kad sėkm ę 
nulems kiekvienas darbuotojas, turį 
būti savo vietoje ir atlikti savo darbą 
kadrai, - jis gali krieptis j socionikus. 
Tačiau dažniausiai darbuotojai kol 
kas p a s ire n ka m i paga l k itus  
kriterijus - pagal amžių, pagal 
išvaizdą, šeimyninę padėtį. Argi tai 
ne absurdas?

|dom u , ko ks  bū tų  vado vo  
atskymas į klausimą: "Kuo po 
pusm ečio m aloniau būtų jums 
pasididžiuoti - sekretorės išvaizda ar 
firm os pasiekim ais?"

V e rs lin in ka i ir  m enedže ria i, 
išm okę pasinaudo ti socionika, 
su s ip a ž in ę  su p s ic h o lo g in ia is  
žm onių tipais, žinodam i tų tipų 
ypatumus, jų psich ikos struktūrą, 
gali greitai, lengvai ir argumentuotai 
jt ik in t i p a šn ekovą . Rezultata i 
aukštesni negu "įtik in im o m okslas" 
pagal D. Karnegj.

Dar v ie n a  ak tua li tem a 
socioniko je - šeima. Pirmiausia - ar 
du žmonės, nusprendę sukurti 
šeimą, tikrai galės kartu gyventi? Ar 
jie tinka vienas kitam? Socionikos 
specialistas gali pasakyti, kas jų 
laukia. Malonu, kai susidraugauja 
žm onės, tarp kurių - papildymo ar 
kitas geras santykis. Bet gana 
dažnai pasitaiko, kad šie asmenys 
visai netinka bendram  šeimyniniam 
gyvenimui, nors draugaujant tai 
neišryškėja. Ž inodam i visą tiesą, jie 
g a li iš  ka rto  aps isp ręs ti: 
tu o k tis ,ž in a n t, kad še im yn in is  
gyvenim as bus košmariškas ir 
neilgas, arba... likti gerais draugais. 
Bet je igu jūs jau žengėte lemtingą 
vedybų "ž ingsni", o  dabar kažkas 
"nesiderina", ta ip pat galite kreiptis į 
socionikos specialistus. Dažnai 
žm ogui palengvėja, kai jis sužino 
savo bėdų, nesutarimų priežastis, 
kai nebereikia savęs kankinti tuo 
amžinu "kodėl?"

Labai opi problema - tėvų ir vaikų 
tarpusavio santykiai. Vaikai auga, 
tėvai jų  nebesupranta . Kodėl? 
Kiekvienas žm ogus jau gimdamas 
atsineša savo psichologinį tipą. Tai 
nėra lenta, kurioje tėvai galėtų įrašyti, 
ką panorės. J vaiką nuo mažens 
reikia žiūrėti kaip į asmenybę, leisti jai 
vys ty tis  nen audo jant nuolatin ių 
draudim ų ir nurodinėjimų. Tėvai tai 
s u p ra s d a m i ja u  anks tyvo je  
va ikystė je  gali pastebėti va iko 
talentus, sugebėjim us ir sudaryti 
tinkamas sąlygas jiem s realizuotis ir 
vystytis

Dar - bendravim o problema. 
Kodėl tiek daug vienišų žmonių, 
nežinančių, kaip atrasti žmogų, kuris 
jam būtų  įdom us pašnekovas, 
galėtų suprasti, paguosti ir užjausti. 
Bendravim as pagerina žmogaus 
sa v ija u tą , įk v e p ia  op tim izm o ,

pasitikėjimo savimi.
B e ndraudam as žm ogus  

realizuoja savo psichines funkcijas, 
esančias jo sąm onės ir pasąmonės 
žiede, todėl kur kas rečiau serga. 
S o c io n ik o s  sva jonė  - įku rti 
b e n d ra v im o  k lubus, ku riuose  
vienišiai- galėtų pabendrauti su 
bendraamžiais ir bendraminčiais 
prie arbatos puodelio. Belieka tik 
laukti ir tikėtis, kad vienišųjų žmonių 
problemos kada nors sujaudins ir 
turtinguosius žmones, nors... tuo 
sunku patikėti, nes jiems iš to - jokios 
naudos...

Būkime optimistai. Tikėkimės, 
kad ateis laikas, kai mūsų sukausty
toje visuomenėje socionika padės 
išspręsti visas problemas, susiju
sias su žm ogaus veikla ir bendra
vimu. O kol kas nesėdėkime užsida
rę tarp keturių sienų, nebūkime 
vieniši, ieškokime žm ogaus tarp 
žmonių, bendraukime, išsipasa
kokime, šypsokimės vieni kitiems. 
Jeigu patys nemokame to padaryti, 
kreipkimės į socionikus, - tikrai jie 
m ums padės.

GELMIŲ SAVININKAI

Dar nenutilo Antrojo pasaulinio 
karo mūšiai, o telegrafų agentūros 
jau pranešinėjo apie neatpažintų 
povandeninių laivų pasirodymą 
įva iruos i pasaulio kampeliuose. JAV 
karinio jūi ų  laivyno povandeniniai laivai 
atliko rūpestingų paieškų operacijas 
Ramiojo vandenyno rajone. Paieškos 
nedavė jokių rezultatų. Pradžbje buvo 
manoma, jog tai vokiečių povande
niniai lava i kaip "vieniši vilkai’’ bastosi 
po planetos vandenynus. Tačiau tokie 
spėlio jim ai buvo nelogiški: juk 
povandeniniam s laivams reikia ir 
dega lų , ir m a is to  m aždaug  
šešiasdeš imčiai vyrų, ir dar daug ko.

Povandeninių laivų - "fantom ų" 
žvalgymas nebuvo organizuotas, 
dažniausiai atsitiktinis, tačiau dažnas. 
Juos dažn iausia i pastebėdavo 
Ram iojo vandenyno p latybėse 
ketvirtajame dešimtmetyje. Generolas 
Duglas Makartūras buvo gerai apie 
tai informuotas. Išeidamas į pensiją, 
jis  dažna;i kalbose ir interviu 
pareikšdavo savo nuom onę apie 
neatpažintus povandeninius objektus 
(NPO). Garsaus amerikiečių kariškio 
nuomonė buvo tokia: vyksta kažkas 
priešiško šalies interesams.

1958-siai.s, Tarptautiniais geofizi
niais meta is okeanografinių laivų 
kom andos f pranešinėjo apie aptiktus 
stambius ne atpažintus objektus. Šitie 
NPO blaškėsii po vandenynus, plaukė 
ne įs iva izduo jam ais g re ič ia is  ir 
nepasiekiam ose gilumose. Kai kurie 
"fantomai" palikdavo okeano dugne 
pėdsakus, ki irie buvo labai panašūs 
į tanko vikšrų paliekamus atspaudus.

1960-aisiais NPO buvo ne kartą 
pastebėti van denyne tarp Austrijos ir 
Argentinos... Kartais pasisekdavo 
pamatyti visą povandeninį laivą, o 
kai kada - tik  komandinį tiltelį ir 
periskopą. Karinių laivų hidrolokatoriai 
ir kiti prietaisai - detektoriai aptikdavo 
NPO. O paskui NPO įsidrąsino vagoti 
Skandinavijos fiordus (konkrečiai, 
Švedijos ir Norvegijos), irta i įkaitino 
tarptautinę atm osferą.

1987 metų gruod į Los Andželes 
leidžiamas sava itraštis "Almanachas 
- panorama" išspausdino straipsnį 
"Baisiųjų mažylių" sugrįžimas. Strai
psnyje pasakojam a apie tarybinius 
mini povandeninius laivus. Iš visko 
sprendžiant, kaip tik tie tarybiniai 
"m ažyliai” , pagaminti pagal Antrojo 
pasaulinio karo miniatiūrinių povande-

JONIŠKIS
Lietuvos tautodailininkai 

tapytojai kviečiami dalyvauti 
kasmetinėje parodoje Adom o 
Varno premijai laimėti. Premijos 
steigėjas - Joniškio rajono 
deputatų taryba - geriausiųjų 
darbų autoriui paskyrė devynių 
minimalių atlyginimų dydžio 
apdovanojimą. Laureatui bus 
skirtas ir kasmetinis Čikagos 
joniškiečių įsteigtas 100 JAV 
d o le r ių  ‘prizas. A u to ria i 
konkursui pateikia po 10 darbų 
ir jų nuotraukas, autobiografiją 
bei savo nuotrauką, kūrybinės 
organizacijos rekomendaciją. 

*  *  *
Rugpjūčio mėnesį sustab

dytas pieninės Joniškio ce
chas. Bankroto grėsmė dar ne- 
nutolo, bet situacija stabilizavo
si. Pieninė jau gavo dalį žadėto
sios sumos - m ilijoną dolerių - 
iš Tarptautinio valiutos fondo. 
Šie pinigai jau panaudoti 
kreditams grąžinti.

KELMĖ
Vėl "a tbudo" gyvulių ir 

spalvotųjų metalų vagys. Iš 
G rinių kaim o gyvento jos 
Vandos Lipinienės ganyklos 
d ingo pusantrų metų apie 400 
kg svorio bulius. Juozas 
Povilaitis iš Titvydiškės neteko 
8 metų karvės ir buliuko, 
Alfonsas Jasulaitis iš Varių - 3 
m etų eržilo.

* * *
Iš G aštynų bendrovės 

Laukodum o fermos pavogti 
mėšlo pašalinimo transporterio

penki, iš kitos fermos - du elektros 
varikliai. Keturi jų d ingo iš 

Rugelio”  bendrovės grūdų 
sandėlio, o petnki - iš "Param os" 
bendrovės grūdų džiovyklos 
Kolainiuose, be to, iš šios 
bendrovės sandėlio elektros 
spintos “ išgaravo" magnetinis 
paleidiklis. Nuo "Ąžuolo bend
rovės krano Aunuvėnų kaime 
pavogta 30 m  varinio kabelio.

Iš P ašiaušės bendrovės 
sandėlio pavogtos 3 statinės su 
žuvimi ir 2 pašarų smulkintuvai.

Šiuo metu Kelmės darbo 
b iržo je  u ž re g is tru o ti 1329 
bedarbiai, kurių 397 turi socialiai 
remtinųjų statusą, t. y. augina 
nep ilnam ečius vaikus, yra 
invalidai, našlaičiai. Neseniai 
ž lugo buvusiojo "D ubysos" 
kolūkio ž inomoje Pašventupio 
kiaulių fermoje įsikūrusi žemės 
ūkio bendrovė. Jos pastatus 
nupirko AB “Ajasa", kuri su darbo 
birža sutarė, kad ferm oje bus 
įdarbinti 6 socialiai remtini bedar
biai. Už tai darbo birža įsipareigojo 
dalinai finansuoti šių vietų steigi
mą. "A jasa" pažadėjo įdarbinti
esiems kas mėnesį mokėti po 
300 litų bei lengvatinėmis sąlygo
mis leisti nusipirkti po 10 kg kiau
lienos, savo iransportu darbi
ninkus nuvežti į darbą ir parvežti. 
Sąlygos ne tok ios prastos, tik

ninių laivų pavyzdį, prasiskverbdavo 
į įvairiausių pasaulio šalių uostus. 
Tačiau amerikiečių tyrinėtojas Džonas 
Kilas paneigia šią versiją.

1985 metų pabaigoje Brazilijos 
teritorijos vandenyse buvo aptikti keisti 
"vikšrų" pėdsakai. Tokie pat pėdsakai 
ir tuo pačiu laiku buvo rasti ir okeano 
dugne ties San Francisko miestu. 
Sprendžiant šį rebusą, paaiškėjo, jog 
Vakarų šalių kariškiai apie tarybinius 
"m ažylius”  žino labai mažai. Tačiau 
išklausykime Džono Kilo, rimto 
anomalių reiškinių tyrinėtojo, nuomonę.

Dar prieš pasirodant NPO, Šiaurės 
šalis purtė pranešimai apie neatpažin
tus  skra idančiuos ius objektus, 
pradedant 1930-aisiais. Tolimuose, 
atkampiuose Švedijos ir Norvegijos 
kaimuose gyventojai pastebėdavo 
keistus aeroplanus, kurie žemai 
sukinėdavosi, visiškai nesibaimindami 
paties blogiausio oro. Spauda tuos 
NSO ėmė vadinti "paukščiais- 
vaiduoklia is” . O kariškiai dėl v iso  to 
kaltino Maskvą. Tačiau rusų kariškiai 
irgi matė tokius pat NSO ir buvo 
gerokai išgąsdinti to  nepaaiškinamo 
reiškinio, dėl to  ir perkėlė dalį savo 
karinių oro pajėgų į Kolos pusiasalį.

1972 metais "paukščiai-vaiduok- 
liai" sugrįžo. Šiuokart jie atrodė kaip 
juodi kūnai be atpažinimo ženklų.
1972 metų rudenį Norvegijos kariniai 
jūreiviai buvo įsitikinę, jog į jų spąstus 
pakliuvo vienas, o gal ir keli NPO. Tai 
atsitiko Sogne fiordo vandenyse, 
vidinėje šalies teritorijoje. Norvegai 
mėtė gilumines bombas, bandydami 
tokiu būdu iškrapštyti povandeninį 
laivą iš gilum os į vandens paviršių. 
Visa Europa skaitė laikraščiuose apie 
tai, kaip keletą dienų iš eilės jie "baidė" 
NPO. Tuo metu nežinia iš kur atsirado 
paslaptingi malūnsparniai. Jie suko 
ratus virš Norvegijos karinio jūrų 
laivyno. Netikėtai visi elektroniniai 
įrengimai, esantys norvegų laivuose, 
sugedo. Tuo pasinaudodamas NPO 
paspruko iš fiordo nepastebėtas. 
Sklido gandai, jog dėl šios nesėkmės 
vos neatsistatydino šalies vyriausybė. 
Švedijos ir Norvegijos valdžia buvo 
tos nuomonės, jog jų vandenyse buvo 
ne kas kitas kaip rusų povandeniniai 
laivai, jog rusai turėjo kažkokius nieko 
gero nežadančius kėslus. į Maskvą 
pasipylė protestai ir griežti įspėjimai. 
Tačiau Maskva viską neigė.

Nukelta | 4 p.

Kelmės turgaus kainos: ožka ® 
- 200 Lt, veršelis - 120-140 Lt, |  
paršelis - 70-90 Lt, kopūstai - i  
0,30 et, bulvės - 30-35 litai.

AKMENĖ
Naktį iš šeštadienio į sekma- .  

dienį Naujojoje Akmenėje iš ■ 
Kudirkos gatvės 18 namo bal- |  
kono iškrito ir užsimušė nauja- ■ 
akmeniškis Andrius Žalkaua- J 
kas. Mirusysis šiame mieste I  
artimųjų neturėjo, tai ir lavono I  
nebuvo kam į lavoninę nuga- .  
benti - policijai tas darbas j pa- ■ 
reigas nejtrauktas, greitoji pa- |  
galba aptarnauja tik gyvuosius. ■

* * * l
Akmenės miestotautodaili- I  

ninkas Stasys Adomaitis laišku i  
kreipėsi į Lietuvos Prezdientą. J 
Jis prašo Jo Ekscelencijos ma- I  
lonės, kad skirtų lėšų muziejui |  
Akmenėje pastatyti. Projektas ■ 
jau padarytas, prieš keletą metų •  
rajono deputatai buvo pritarę |  
muziejaus statybos idėjai. Tik ■ 
vis stigo ir tebestinga lėšų.

ŠIAULIŲ RAJ. I
Spalio 1 dienos duom enys |  

apie tai, kiek rajono žemės ūkio ■ 
bendrovės pagamino pašarų ■ 
gyvuliams žiemai, dar nėra |  
visiškai tikslūs. Nepabaigta ■ 
siloso iš cukrinių runkelių lapų J 
gamyba, neaišku, kiek bendro- I  
vės turės grūdų. Nepasiruošu- I  
sios žiemai Gergždos ir Kurtu- - 
venų žemės ūkio bendrovės, I  
pagaminusios tik po  4,3 cnt |  
pašarinių vienetų vienam gyvu- ■ 
liui, G inkūnų - 6,5 cnt, Siauri- ■ 
m aičių-7 ,6cn t, Bazilionų-8,9 |  
cnt.

SAVAITES ŠIUPINYS !

A U SR O S ALKIA



PAPRIKA
Paprika (ankštiniai pipirai) - 

vienmetė vaistinė daržovė. 1493 m. 
j Europą iš Haičio salos ją atvežė 
Kolumbas. Ispanijoje paprika buvo 
pavadinta “ indėnų pipirais".

Maistui vaisius galima vartoti 
nevienoda i p rinokusius. Reikia 
išgremžti sėklas ir apie jas esantj 
minkštimą, o vidų gerai išplauti. 
Salotos kur kas skanesnės, jei 
vaisiai 1-2 min. pavirinami arba 
pakepinami ir tik tada nulupama jų

° PAPRIKOS SALOTOS
4-5 paprikos, 1-2 obuoliai, 

šaukštas majonezo, šaukštas 
grietinės, pagal skonj citrinos 
rūgšties, krapų, druskos.

Paprikas supjaustyti siauromis 
juostelėmis, baltąsias porų dalis - 
plonais žiedeliais, obuolius rupiai 
sutarkuoti. Daržoves ir obuolius 
sumaišyti, parūgštinti, pasūdyti, 
u žp ilt i grie tine , su m a išy ti su 
majonezu, apibarstyti sm ulkiai 
sukapotais krapais.

PAPRIKOS APKEPAS 
SU SŪRIU

4-6 paprikos, 4-6 kiaušiniai, 
100 g ferm entinio sūrio, 2 
šaukštai sviesto, pagal skonj 
petražolių lapelių, druskos.

Paprikas 10 min. kepti karštoje 
orkaitėje, paskui perpjauti pusiau, 
išgremžti sėklas ir apie jas esantj 
m inkštimą, nulupti odelę ir sudėti j 
riebalais išteptą indą.

Kiaušinius išplakti su druska, 
sudė ti rupia i sutarkuotą sūrį, 
išmaišyti, užpilti ant paprikų, ant 
viršaus sudėti sviestą, ir kepti 
orkaitėje, kol iškeps kiaušiniai. 
Iškepus  a p iba rs ty ti sm ulk ia i 
supjaustytais petražolių lapeliais.

Apkepas valgom as karštas.
GRYBAIS ĮDARYTA 

PAPRIKA
B00 g paprikų, 400 g grybų, 3 

šaukštai riebalų, svogūnas, 0,5 
stiklinės grietinės, šaukštas 
miltų, 4 šaukštai džiūvėsėlių, 2 
k iauš in ia i, s tik linė mėsos 
sultinio, pagal skonį druskos.

Išgremžus sėklas ir minkštimą, 
p a p rika s  a p v irt i pasūdytam e 
vandenyje. Svogūną susmulkinti ir 
iki gelsvum o pakepinti riebaluose. 
Paskui sudėti virtus susmulkintus 
grybus ir patroškinti. Gautą masę 
atvėsinti, s u b e rt i' džiūvėsėlius, 
sukapotus kietai virtus kiaušinius, 
pasūdyti ir gerai išmaišyti.

Š io jdaro pridėti j paprikas, užpilti 
sultiniu ir troškinti. Baigiant troškinti, 
supilti grietinę, sudėti riebaluose 
pakepintus miltus, pasūdyti, dar 
pakaitinti iki virimo.

Valgyti su ryžiais arba bulvėmis.
KEPTA PAPRIKA

10-11 paprikų, 2 šaukštai 
miltų, 6 šaukštai džiūvėsėlių, 2 
kiaušiniai, 3-4 šaukštai riebalų, 
pagal skonj druskos.

Paprikas įpjauti, išskobti sėklas ir 
apie ja s  esantj m inkštim ą ir 10 min. 
kepti karštoje orkaitėje, iškepus 
nulupti odelę, suslėgti, pasūdyti, 
pavolioti m iltu o se , pam irky ti 
išplaktuose kiaušiniuose ir apvelti 
džiūvėsėliais. Paskui abi paprikos 
puses a p k e p in ti įk a itin tu o se  
riebaluose

G ero apetito!
ponia JADVYGA

GELMIŲ SAVININKAI
Atkelta iš 3 p.

Kiekvienais metais gausėjo jvykių, 
vidutiniškai po 12-20. O tuo  tarpu 
Skandinavijos oro erdvę pažeidinėjo 
neatpažinti skraidantys aparatai 
(paprastai juos "m alūnsparniais" 
vadino). Santykiai tarp .'Švedijos ir 
SSRS buvo labai jtempti.

1976 metais D. Kilas asmeniškai 
stebėjo, kaip švedų ir  norvegų 
naikintuvai suko ratus virš jūros, 
ieškodam i povandenin ių  laivų. 
Skandinavijos kariškiai strateginėse 
vietose, kur pasirodydavo "fantomai” , 
išdėstė jūrų ruinas. Keistas reiškinys: 
m inos "d ingdavo” ... j kai kuriuos 
"fantomus" buvo šaudoma pačiomis 
š iuola ik iškiausiom is to rp edom is  
‘ žudikėmis” . Šios to rpedos ne tik

nesprogdavo, bet paprasčiausiai 
kažkur dingdavo ir surasti jų niekaip 
nepavykdavo. Tarptautinių komitetų 
pasitarimai naudos nedavė: rusai 
jokiais būdais neprisipažino. Faktai 
netikri, tvirtino Maskva, o žinios apie 
sovietų pažeidimus ir įsibrovimus j 
S ka n d in a v ijo s  ša lių  vand en is  
sufabrikuotos.

1981 metų spalio 27 povandeninis 
laivas be atpažinimo ženklų įstrigo 
seklumoje ties Torumskaru, 16 mylių 
nuo dviejų strateginės paskirties 
Švedijos karinių bazių. Povandeninis 
laivas pasirodė esąs sovietų, "Uiski" 
klasės. Kapitonas prisiekinėjo, kad 
jo navigacijos prietaisai "išprotėjo".

J is  padarė  s ta m b ią  k la idą  
nustatydamas vietą, galvodamas

esąs kažkur ties Danijos krantais, 
jvykis atkreipė pasaulio spaudos 
dėmesj. Atrodė, jog sovietai pakliuvo 
su įkalčiu, ir NPO paslaptis pagaliau 
atskleista. Tačiau NPO ir vėl atsirado 
Skandinavijos vandenyse, o Maskva 
tvirtino, jog povandeniniai laivai SSRS 
nepriklauso.

D. Kilas praneša, jog 1985 metais 
sovietų vyriausybė paskelbė sąrašą, 
kuriame paminėta daugiau kaip 90 
atvejų, kai NPO buvo pastebėti SSRS 
vandenyse. (Ar girdėjo Rusijos 
skaitytojai apie tokj sąrašą?) Švedijos 
kariškiai ėmė įtarti, jog kažkokia 
"trečioji jėga” arba grupuotė kalta 
dėl minėtųjų paslaptingųjų jvykių, Imta 
rečiau kaltinti Maskvą.

1991 metais SSRS subyrėjo. 
Galingos ir rūsčios šalies karinės jūrų 
pajėgos suskilo. Maži ir dideli laivai, 
tame skaičiuje povandeniniai, buvo

užkonservuoti Atrodė, Švedijos ir 
N o rve g ijo s  vandenys  jiems 
neberūpėjo.

1992 metų vasario 19 d. Švedijoj 
ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas 
Bebtas Gustafsonas suruošė spau 
dos konferenciją kurioje pareiškė 
jo g  nemalonūs atsitikimai baigėsi 

O kas gi jvyko po to?
Pranešimų apie atsitikimus su NPO 

1992 metų vasarą buvo kaip niekada 
daug. Kartą "fantomas" išnėrė iš 
gelmės tiesiog tarp Švedijos karinio 
jūrų laivyno laivų, tuo metu dalyvavusiu 
manevruose.

NPO ir "malūnsparniai" vis įkyriai 
braunasi į Skandinavijos teritorija 
Tikėkimės, jog, atėjus laikui, visdė to 
sužinosime.kas tie paslaptingi« 
gelmių šeimininkai.

paren g ė Bronius 
KA SPERA VIČ IUS

SPORTAIS Lietuvos rinktinių 
tarptautinės varžybos

Lietuvos krepšinio ri nktinės šiais ir 1995 metais 
dalyvaus įvairiose tarptautinėse varžybose. 29-ojo 
Europos vyrų čem pionato pusfinalyje š. m. 
lapkričio 9 d, Taline ža is su Estija, lapkričio 12 d. 
Vilniuje - su Slovėnija, lapkrič io  16 d. Rygoje - su 
Latvija. Šio čem pionato finalinis turnyras vyks 1995 
m. birželio 21-liepos 7  d. Atėnuose (Graikija). 
Lietuvos komanda pernai nugalėjo estus ir latvius, 
pralaimėjo slovėnam s, Iš pusfinalio grupės j finalą 
patenka dvi komandos, tad lietuvių galimybės 
labai geros.

1995 m. gegužės rnėnesj vyks 30-ojo Europos 
vyrų  krepš in io  če m p io n a to  kva lifikac inės  
varžybos, o spalj ir lapkritį - pusfinaliai. Čekijoje,

Brno mieste, 1995 m. birželio 7-16 d. vyks 25-asis 
Europos moterų krepšinio čempionatas. Jame 
dalyvaus ir Lietuvos komanda, šią teisę iškovojusi 
šiemet pusfinalio turnyre Vilniuje; Lietuvos 
jaunim o (iki 22 m.) rinktinė dalyvaus 3-ojo 
Europos jaunimo čempionato kvalifikacijos 
turnyre 1995 m. liepą. Jaunių rinktinė, šiemet 
tapusi Europos čempionato nugalėtoja, 1995 m. 
liepos 12-22 d. Graikijoje dalyvaus 5-ajame 
pasaulio jaunių krepšinio čempionate. Jaunių 
merginų rinktinė 1995 m. balandžio 11-13 d. žais 
17-ojo Europos jaunių čempionato kvalifikacijos 
varžybų susitikimus. Pusfinalių varžybos vyks 
rugpjūčio mėnesį.

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

Kūrybos paroda.
"Aušros" muziejus. I rūmai (Aušros ai. 47; 

Keramika ir tekstilė. Iš "Aušros" muziejaus fono. 
Paroda skirta Pasaulinei baltosios lazdelės dienai 
Iš buvusio LASS Šiaulių jmonės visuomeninio 
muziejaus fondų.

II rūmai įVytauto g. 89). Paroda "Užmirštas 
miestas", skirta Šiaulių 758-ųjų metinių jubiliejui 

Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140) A. 
Jansons (Ryga) fotografijų paroda. A. Ostašenkovas 
"Tas mažas didelis pasaulis” . E. Visner (Olandu; 
"Lietuva ir Malaizija” .

Dviračių skyrius (Vilniaus g 139). Nuolat 
dviračių ekspozicija. Tarptautinė karikatūrų paros.;

"Laiptų galerija (Žemaitės g. 83). Jū 
Mykolaitytė. Tapyba.

TELEViZkJOS

PROGRAMA
Antradienis, spalio 25 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8,25; 19.00;

23.00 TV anonsas. 18 00 Žinios. 18.10 
Vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkų kalba, f 9.35 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gera, 10.45 Kas geresnio, 
premjere? 20.30 F’anorama. 21.05 F. 
"Logano bėgim as". 23.05 Toks 
gyvenimas. 23.35 Žinios. 23.50 
Muzikinė kelionė po Italiją.

LitPoiiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė". 14.52; 15 25; 17.52; 20.00; 22.52 
Naujienos. 16.20F, ‘ Elen irvaikinai” .
16.52 Pasaulis šiandien. 17.30 
Žm ogus ir įstatymas. 18.00 Piko 
valanda. 18.30 Krepšinis. Kauno 
"Žalgiris"-Vlodaveko "WTK Nob i les". 
20.35 F, "Laukinė rožė". 21.00 Salonas 
dviem. 21.20 Muzika, 21.35 F. 
"Atleidimas". 23.30 Džiazo pasaulyje.
23.52 Spaudos okspresas.

TE LE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 562 d. 9.30 TV serialas 
"O kavango". 1 d. 10,30 Vaidybinis 
filmas "Nenaudėlis". 11.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.00 Vaidybinis 
filmas. 13.30 Muzika. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Pasaulio sportas. 16.30 
Privatizacija. 17.00 Vaidybinisfiimas.
18.30 Animacinisfilmas. 19.00 Žinios 
(Vesti). 19.20 Anonsai, muzika. 19.30 
TV serialas “ Santa Barbara". 563 d.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 
21.20 Anonsai, muzika. 21.30 
Vaidybinisfiimas. 23.00 Žinios. 23,20 
Muzika. 01.00 Pabaiga.

Trečiadienis, spalio 26 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8,25; 19.00; 

21.55 TV anonsas. 18.00 Žinios. 18.10 
Vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Krikš
čionio žodis. 19.15 Penkios choreogra
finės novelės. 19.40 9 amalai. 20,30 
Panorama. 21.05 F. “ Pavojingi 
gyvenimai". 4 s. 22.00 Dailės žirnalas 
“ Galerija". 22.15 Dainuoja V. Noreika.
23.00 Vakarai. 23.20 Žinios. 

LitPoiiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. “ Laukinė

rožė” . 14.52,17.52,20.00 Naujienos. 
15.20 F. "Skraidantis namas". 16.20 
F. “ Elen ir vaikinai” . 17 00 Eteryje 
"M ir". 17.45 Kas yra kas. 18.00 Piko 
valanda. 18.30 F. "Laukinė rožė".
19.40 Karaoke ir kiti. 20.40 Monologas.
20.50 F. "Borsalino ir K". 22.52 
Naujienos, 23.05 Apie A. Barchušino 
muziejų. 23.52 Spaudos ekspresas.

t e l e  3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 563 d, 9.30 TV serialas 
"W estgate” . 12 d, 10.30 Vaidybinis 
filmas. 11.55 Anglų kalbos pamokėlė. 
12.00Vaidybinis filmas. 13.30 Muzika
15.00 Kelionių žurnalas. 17.00 
Vaidybinis filmas. 18.30 Animacinis 
filmas. 19.00 Žinios (Vesti). 19.20 
Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 564 d. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.20 
Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Paskutinioji gražuolė” . 23,00 
Žinios. 23.20 Muzika. 00’. 15 Pabaiga.

Ketvirtadienis, spalio 27 d. 
LIETUVOS TV
7,45 Labas rytas. 8.25; 19,00;

22.00 TV anonsas. 18.00 Žinios. 18.10 
Vaikams. 18.50Žinios. 19.05Vyriau- 
sybė nutarė... 19.20 Katalikų TV studija
19.50 "22” . 20.15 Lietuvos telekomu
nikacijos perspektyva. 20.30 Pano
rama. 21.05 Dok. f. 22.05 Konrado 
kavinė. 22.50 Bliuzas. 23.25 Žinios.
23.40 F. "Anapus tikrovės" - "Meilės 
taurė".

LitPoiiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė". 14.52; 15.25; 20.00; 22.52 
Naujienos. 16.00 Penkios minutės 
iki laimės. 16.20 F. "Elen irva ikinai” .
18.00 Piko valanda. 18.25F. “ Laukinė 
rožė". 19.00 Tangomanija, 19.25 
“ Mano urvas - mano tvirtovė, - 
Flintstounai1'. 20.35 F. "Aukštumos” . 
21.35 F, "Putinas raudonasai'.^A O  
Autošou. 23.52Spaudosekspresas,

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas, 8.30 TV serialas "Santa Bar
bara".564 d. 9.30 Viskas juokui, 7d. 
10 00 "Europa šou". 10.30 Vaidybinis

filmas “ Paskutinioji gražuolė". 11.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.00 Vai
dybinis filmas. 13.30 Muzika. 15,00 
Kelionių žurnalas. 18.00 Kelionė su 
Šekspyru 2 d. 17.00 Vadybinis filmas.
18.30 Animacinis filmas. 19.00 Žinios 
(Vesti). 19.20 Anonsai, muzika 1930 
TV serialas "Santa Barbara". 565 d,
20.30 Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 
21.20 Anonsai, muzika. 21.30 Vai
dybinis filmas “ Antrasis bandymas". 
23.00 Žinios. 23.20 Muzika 01.00

Baltijos TV
Trečiadienis, spalio 26 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

“Taip sukasi pasaulis” . 8.30 “ Nakties 
riba”. 9.00 CNN valanda. 18.00 Baltijos 
naujienos. 18.05 Pasaulio naujienos, 
18.20 F. “ Laimės kūdikiai". 20.00 
Baltijos naujienos, 20.05 "Taip sukasi 
pasaulis ”. 21.00 "Nakties riba . 21.30 
"M udu abudu ir kiti...”  22.00 Baltijos 
naujienos. 22.05 CNN valanda 23.00 
Dešimt geriausiųjų,

ŠIAULIŲ IR BALTIJOS TV
Antradienis, spalio 25 d.
19,00 "P irk, parduok, Infor

m uok". 191 OŽinios. 19.30Spaudos 
apžvalga. 19.35 Sodžius. 19.55 Ke
lių policija informuoja. 20.10 Rodo

"FILVAS” .
Trečiadienis, spalio 26 d.
7.30 Sovijaus horoskopas . I

20.00 "Taip sukasi.pasaulis". 8;;f
21.00 "Nakties riba". 9,55 C \ |  
valanda. 18 00 Baltijos nauįie 
18 05 Pasaulio naujienos. ! 9 ,,|
22.00 “ Pirk, parduok, Informus I  
Žinios. 19.30 Spaudos apžvahf 
19.40 "Būkite sveiki". 21.30 
"M udu abudu ir kiti". 22.30 UN| 
valanda. 23.45 Dešimt genaus |

Ketvirtadienis, spalio 27 d. 
19.00; 22.00 "Pirk, pardus| 

informuok". Žinios. 19.30 Spaui 
apžvalga. 19 35 Teatronas. I 9 į  
Linija ratu.. 20.10 "ARGOS 
programa.

KABELINĖ TV 
Antradienis, spalio 25 d.
19.00 Animac. f. "Peliukai iš kitd 

planetos". 20.05 F. "Slaptas j  
ristas” , 21,55 F, "Angeliškos aky1

Trečiadienis, spalio 26 d.
19.00 F. "Juros periodo parkasl 

21.05 F. “ Pereiti per mirusius". 22. j  
F  "Sonatin",

Ketvirtadienis, spalio 27 d,
19.00 F. "Drakonas iš Rusijoj 

20.35 F. "Klientas". 22.35 F "S o | 
su pavojum i".
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