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LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES SCENARIJUS? 
SPALIO REVOLIUCIJOS ATGARSIAI? 

PERSPĖJIMAS KARINIAM TRANZITUI?
P e tra s  K U D R IC K IS
Sekm ad ienį apie sep tin tą  

valandą ryto Baltmiškio ir Vievio 
tarpstotėje (maždaug 35 km nuo 
Vilniaus) tuo metu, kada turėjo 
prasilenkti traukiniai Klaipėda- 
Vilnius ir Maskva-Kaliningradas, 
susprogdintas tiltas per Boružės 
upelį.

Didžiulė nelaimė, kurioje galėjo 
žūti keletas šimtų žmonių, neįvyko

tik vietos gyventojų, dirbančių 
geležinkelio sistemoje, dėka. Jie, 
m osuodami raudonais chalatais, 
išbėgo priešais atvažiuojančius 
traukinius. Traukinys Klaipėda- 
Vilnius, kuris turėjo pravažiuoti 
išsprogdintą kelio ruožą, buvo 
sustabdytas tik už pusės kilometro 
nuo sprogimo vietos. Kaip teigia 
įvykį mačiusieji liudininkai ir jį 
tiriantys specialistai, sprogimo būta

galingo. Nublokšta tilto atraminė 
plokštė, sunaikinti mediniai pabė
giai, sulankstyti bėgiai, sugadinta 
80 metrų kelio. Antrasis kelias 
nukentėjo nedaug. Jis atremon
tuotas, juo jau važinėja traukiniai.

Kokių nors oficialių versijų dėl 
sprogimo priežasčių įvykį tiriantys 
pareigūnai dar neatskleidė, įvykio 
vietoje lankėsi ir šalies vidaus 
reikalų ministras R. Vaitekūnas.

Irena BIJEIKIENE
Pravėrus Šiaulių darbo biržos 

duris, iš karto matyti, kad bedarbių 
.nešte daugėja. Prieš mėnesį čia 
Puvo mažiau žmonių. Didoka eilutė 
norinčiųjų užsiregistruoti būriuojasi 

pat, koridoriuje. Vieni pildo 
anketas, kiti lūkuriuoja. Šie žmonės 
dar nėra darbo biržos klientai, bet po 
įregistravim o p ro ce d ū ro s  (kai

Spalio mėnesį į darbo biržą 
kreipėsi beveik dvigubai daugiau 
žm onių nei vasaros mėnesiais. 
Kasdien naujai užsiregistruoja nuo 
50 iki 100, o kartais ir daugiau nei 
100 žmonių Didžiausio bedarbių 
an tp lū d ž io  tik im as i lapkrič io , 
gruodžio ir sausio mėnesiais. 
Daugiausia netekusiųjų darbo yra 
buvę AB "Š iaulių  tauras" ir

skirta paskola. Lapkričio mėnesį 
darbo birža organizuoja verslo 
organizatorių, buhalterių, mezgėjų, 
dažytojų, odos dirbinių gamybos 
meistrų vytelių pynėjų kursus 
G ruodžio  m ėnesį num atom a 
organizuoti verslo organizatorių, 
suv irin to jų , da ilių jų  amatų, 
sekretorių-referenčių,. mūrininkų- 
tinkuotojų kursus. 22 proc. darbo

DARBO BIRŽA: IŠEITIS AR TIK ŠIAUDAS 
SKĘSTANČIAJAM

užpildys anketas ir jų duomenys bus 
įvesti į kompiuterį) turės du kartus per 
mėnesį lankytis darbo biržoje, jiems 
bus siūlomas (arba ne) darbas, 
mokama bedarbio pašalpa. Čia 
galima pamatyti įvairiausių žmonių. 
Vieniems iš tiesų reikia darbo, o 
kitiems - greičiau gauti pašalpą ir 
sprukti laukan. Deja, dabar 
nebeįmanoma nustatyti, kas iš tiesų 
margsta, o kas tik nori gauti tai, "kas 
pems priklauso".

"Nuklono" darbuotojai. Šiuo metu 
darbo birža moka pašalpas 1200 
bedarbių. Iki metų pabaigos 
daugiau kaip 1000 žmonių bus 
pers ikva lifikavę , tačiau nauja 
kvalifikacija negarantuoja darbo, 
nes mieste beveik visai nekuriamos 
nau jos  darbo vietos. Iš 
besilankančiųjų darbo biržoje 27 
proc. gavo pastovų darbą, 18 proc. 
buvo įdarbinti laikinai vasaros 
atostogų metu, 1,2 proc. buvo

biržos klientų turi aukštąjį ar 
aukštesnįjį išsilavinimą, didžioji 
dauguma bedarbių - be specialybės 
arba labai žemos kvalifikacijos 
specialistai.

A te ities perspektyvos
nedžiugina. Bankru tuojant 
didžiosioms miesto gamykloms, 
darbininkai yra išmesti ir bus metami 
į gatvę, darbo birža - tik šiaudas 
skęstančiajam , je igu  nebus 
kuriamos naujos darbo vietos.

ŽENGIA KRUVINAS 
BATAS...
O PER LIETUVĄ - TRANZITAS...
Arvydas SAULĖNAS
Visur, kur pražygiavo 

kariuomenė: gatvėse, pakelėse, prie 
trobų, guli vaikų, senių lavonai, 
toliau mėtosi moterų galvos, o 
šalimais - jų kūnai. Tuos, kurie liko 
gyvi, kareiviai guldo eilėmis irtraiško 
tankais; kūdikius, užmušę smūgiu į 
sieną, atiduoda suėsti kiaulėms. 
A reštuotus ja unuo lius  daužo 
šautuvų buožėmis, o po to nupjauna 
jiems galvas. Penkiolika jaunuolių 
galvų, pamautų ant tvoros, jaunos, 
dešimčių kareivių prievartaujamos 
m ergaitės k lyksm as ilgam 
užsifiksuos šiuos barbariškus aktus 
regėjusiųjų atmintyje.

Tai ne antrojo pasaulinio karo 
metu fašistų įvykdyti nusikaltimai. 
Š ita ip žudė vad inam os io s  
demokratinės Rusijos kariuomenė 
drauge su Š iaurės O setijos 
smogikais Ingušijoje, Prigorodės 
rajone, konfliktinėje zonoje įvedus 
nepaprastą ją padėtį. Š iame 
straipsnyje m inim i neišgalvoti 
žvėriškumo aktai, o dokumentuose 
užfiksuoti aukštų Rusijos pareigūnų, 
kitų gyvų likus ių jų  liud in inkų  
parodymai (Dokumentų rinkinys - 
knyga "Minties mechanika").

1992 m. lapkričio 2 d. Ingušijos 
respublikoje, Prigorodės rajone, 
nuo žem ės pav irš iaus  buvo 
nušluotos septynios gyvenamosios

vietovės, dar šešios smarkiai 
sugriautos. Per tą naktį buvo 
nužudyta  750, sužeista 2,5 
tūkstančio, paimta į nelaisvę 3,5 
tūkstančio, dingo be žinios vienas 
tūkstantis gyventojų.

Šią operaciją vykdė Rusijos 
tankai, važiuodam i priekyje ir 
naikindami viską pakeliui. Iš paskos 
sekė osetinų šarvuočiai ir smogikai, 
žudydami taikius gyventojus mirtinai 
nuodingomis dujomis. Prieš 65 
tūkstančius taikių Prigorodės rajono 
gyventojų buvo pasiųstos kelios 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų divizijos, 
Lietuvai gerai žinomas specialiosios 
paskirties dalinys iš Pskovo, Šiaurės 
O se tijos  OMON, dv ie jų  karo 
akademijų studentai ir kt.; išv iso  68 
tūkstančiai kareivių.

Iki 23 val. šiame rajone neliko nė 
vieno ingušo - palikę namus, visi 
traukėsi j kalnus. Žudynės tą naktį 
nesibaigė, jcs  nuolat kartojosi, jos 
vyksta ir dabar. Po šios operacijos 
Rusijos premjeras J. Gaidaras 
pareiškė, kad Rusijos armija įvykdė 
šventą savo pareigą. Tačiau senyvo 
am žiaus ingušai tv irtina , kad 
Stalinas buvo mielaširdingesnis: 
p rieš trėm im ą d uo davo  la iko  
būtiniausiems daiktams ir maistui 
susirinkti, o štai dabar - žudynės 
vietoje, žiauriai išdarkyti kūnai.

Nukelta j 2 p.

KUR 
PASYVUMO 

PASLAPTYS?
Petras KUDRICKIS
Prėjusj penktadienį amfiteatre, 

Aušros a lė jo s " redakc ijos  
Pašonėje, įvyko mitingas, kurio 
ikslas - atkreipti valdžios dėmesį į 
edarbo problemą. Nežiūrint to, kad 
au Š iau liuose n e o fic ia lia is  
duomenimis priskaičiuojama per 
eptyniolika tūkstančių bedarbių, 
mitinge, ko gero, ir trijų šimtų dalyvių 
'ebuvo. Tarp jų - gal tik trečdalis 
'edarbių. Anot Utenos darbininkų 
ą jungos p irm in inkės  B iru tės 

^kopian, Utenoje, triskart už Šiaulius 
Važesniame mieste, į tokį mitingą 
usirenka net iki penkių tūkstančių 
'alyvių. Na, o kodėl toks didelis 
iauliečių pasyvumas, kai vos ne kas 
atvirtas dirbantysis neturi darbo, kai 
Idymui ir kitiems komunaliniams 

'^ ta rnavim am s nebepakanka 
'ensijos ar bedarbio pašalpos? O juk 
iekvienam dar ir valgyti norisi.

Petras KUDRICKIS
Brangstant kurui, o tuo pačiu kylant 

keleivių pervežimo autobusais 
kainoms, keleivinio geležinkelio 
transporto su jo mažesnėmis keleivių 
pervežimo kainomis populiarumas 
lyg ir atgijo. Šiaulių geležinkelio stotyje 
prie bilietų kasų susidaro kartais 
nemažos žmonių eilės. Jų būtų 
galima išvengti, jei dirbtų visos trys

Viena studentė, studijuojanti 
Vilniuje, skundėsi:

- Visų šventųjų dieną iš ryto 
važiavau iš Šiaulių geležinkelio stoties 
į Telšius lankyti kapinių. Sumaniau iš 
anksto įsigyti bilietą vakariniam 
"Baltijos" traukiniui. "Po dešimties 
minučių pardavinėsime” , - drėbtelėjo 
kasininkė. Už dešimties minučių turėjo 
išvykti traukinys į Telšius. Nesuspėjau.

NETVARKA GELEŽINKELIO 
STOTYJE

bilietų kasos. Na, o jeigu dirba tik dvi 
arba neretai tik viena ir jei už kasos 
langelio dirbama tarsi sulėtintame 
filme, traukiniui iš stoties išvykstant 
kartais stotyje lieka po keletą dešimčių 
susinervinusių bilietų negavusių 
keleivių. Tiesa, bilietą galima gauti ir 
traukinyje, tik jo kaina jau pusantro 
karto didesnė nei stoties kasoje. 
Gerai, jei tavo kišenėje pinigai 
neskaičiuojami, o jei tau jų likę tik 
tiek, kiek bilietas stoties kasoje į 
namus kainuoja?

Dar blogiau, kai žmogus nori bilietą 
įsigyti iš anksto ir jam sąmoningai jo 
neparduoda.

Grįžusi išTelšių dvyliktą valandą, dar 
kartą pabandžiau. "Dar nežinome, 
kiek traukinyje bus laisvų vietų” , - 
pasakė kasininkė.

Grįžau į namus, susikroviau 
lagaminą ir į geležinkelio stotį 
atvažiavau prieš traukiniui išvykstant 
Kasoje pasiūlė bilietą į “ liuks”  klasės 
vagoną. Bilieto kaina į Vilnių -19  Lt, 
mano stipendija - tik 50. Grįžau namo. 
Kitą dieną pabandžiau į tą patį traukinį. 
Kasininkė nedviprasmiškai pasiūlė 
tartis su palydove. Sutartis kainavo 
15 Lt, kai tuo tarpu kasoje bilietas 
kainuoja tik devynis.

LTV PRATINA...
P. KUOSA
V ė lin ių  vakaras. S u ka lbė ję  m a ldą  už m irus iuo s ius  ir žuvusiuos ius, 

s ėda m e  prie  sta lo . Ir, ka ip  pap ras ta i, įs iju n g ę  te lev izo rių , k lausom ės 

š io  "še im o s  n a rio ”  išm inties. La ido je  "K ra n ta s ”  savo tie sa s  m um s 

ske lb ia  liaud ies  gynė jas , p oka rio  la ikų  " is tre b ite lis " . Be abe jonės, 
tu rim e  ge rb ti v iso k ių  p a ž iū rų  ir in te lek to  žm ones, ta č ia u  la idos 

sveč io  sam pro ta v im a i karinės ka rje ros  be i sekso  tem o m is  

nes ide rino  su vaka ro  nuo ta ika . N e sunku  pris im in ti L an dsbe rg io - 
Žem ka ln io  la id o tu v ių  d ie n ą  p e r LTV ro d y tą  K. P runsk ienės 

g im tad ien į: g in ta rin ė  led i apva lių  ve rs lin inkų  a psu p ty , šam pano  

ta u rių  sk im bčio jim a i, tosta i, so tu s  juokas... Patys ju b ilie ja i sava im e 
ne tu ri n ieko  b loga, ta č ia u  jų  ro d ym o  m om enta i... Tok ie  ta i su tap im ai.

Lapkričio 2 dieną 20 val. 30 
m inučių  Lyros gatvė je  j 
važiuojamąją dalį neleistinoje vietoje 
išėjo 1983 metais gimęs A. K. ir buvo 
partrenktas autom obilio , kurio 
vairuotojas vaiką nuvežė namo į

Metalų vagystės šiauliečiams - ne 
naujiena. Lapkričio 3 dieną, nuo 
cecho teritorijoje (Rėkyvos g. 21) 
esančio bokštinio krano pavogti 88 
metrai varinio kabelio. Žala sudaro 
1060 litų. Tą pačią dieną nuo

POLICIJA INFORMUOJA
Vilniaus gatves 174-ąjj namą ir pats 
po  to  pas iša lino . Berniukas 
paguldytas į Respublikinę Šiaulių 
ligoninę, jam avarijos metu buvo 
sulaužytas b lauzd ikau lis .
Vairuotojas ieškomas.

Atžalyno" sporto mokyklos pastato 
(Ežero g. 16) buvo nuplėšta 
aliumininė iškaba, o nuo Šiaulių 
miesto valdybos sporto skyriaus 
pastato (Varpo g. 27) dingo metalinė 
iškaba.

Nukelta | 2 p.



1994.11.0,
ŽENGIA KRUVINAS BATAS...

O PER LIETUVĄ - TRANZITAS...
Atkelta Iš 1 p.
Genocidas prieš ingušus buvo 

vykdomas su visais privalomaisiais 
bruožais: masinėmis žudynėmis, 
kalėjimais ir net koncentracijos 
s tovyk lom is . G avę n u ro d ym ą  
“ išnaikinti banditų ingušų gentj", 
kareiviai siautėdavo netgi ligoninėse, 
ingušų tautybės žmones išveždami 
nežinoma kryptimi. Osetų tautybės 
medikė Ruštava prisimena, kaip iš 
Vladikaukazo lavoninės atvežė moters 
be galvos lavoną su išsipūtusiu pilvu. 
Ištraukus siūles, pilve buvo rasta jos 
galva. Operacinėse "m edseserys" 
pacientų akivaizdoje nužudydavo 
ligonius, "perpjaudavo kūnus per pusę, 
o vidaus organus sudė liodavo j 
krūveles, sakydamos: "Tai dar 
pravers” . Kitas liudininkas kaimo 
pakraštyje rado aštuoniolikmetės 
merginos su perpjauta krūtine lavoną. 
Dalis vidaus organų buvo išvirtę, o 
dešinėje rankoje buvo jsprausta jos 
pačios širdis.

Moteris prisimena, kaip iš kalėjimo 
kameros išvestą mergaitę prievartavo 
kareiviai, o kai įmetė atgal j kamerą -
ji buvo nebegyva Jos seserį uždusino 

dries taibrolis, prieš tai pasakęs: “ Atleisk, 
sesute, taip bus ir tau, ir man lengviau". 
Su motinomis ir jų vaikais buvo 
elgiamasi dar žiauriau: atimtus vaikus 
suleisdavo j vieną aptvarą su 
išbadėjusiomis kiaulėmis, o motinas 
versdavo žiūrėti, kaip gyvuliai drasko 
mažus kūnelius. Nežiūrinčias šaudė

vietoje.
Šių žiaurių nusikaltimų priežastis 

yra nesutarimai tarp ingušų ir osetų, 
prasidėję po to, kai 1991 m. balandžio 
26 d. Rusi joje buvo paskelbtas tautų, 
jeinančių j Rusijos federacijos sudėtj, 
reabilitavimo įstatymas. Remdamiesi 
šiuo įstatymu, ingušai pradėjo grjžti j 
savo tėvų žemes • Prigorodės rajoną, 
o 1992 m. spalio 21 dieną buvo 
paskelbta Ingušijos respublika Rusijos 
sudėtyje. Netrukus po šios datos B. 
Jelcinas Mazranėje, daugiatūkstan
tin iame mitinge, pareiškė, kad 
represuotaingušųtauta - reabilituota 
ir kad niekad neleis pralieti kraujo 
lašo šioje respublikoje. Po metų 
Rusijos prezidentas j šj regioną 
pasiuntė daugiatūkstantinę armiją. 
Konflikto židinys - Prigorodės rajonas, 
kurio niekaip usetiįos valdžia nenorėjo 
atiduoti Ingušijai, tapo etninio valymo 
nuo ingušų placdarmas. Šiaurės 
Osetijos vadovybė pasmerkė tautų 
reabilitavimo jstatymą, pradėdama 
nepaskelbtą karą prieš Ingušiją. 
Ingušam s pasipriešinus, buvo 
kreiptasi j Maskvą, kuri sureagavo 
žaibiškai, /vykdydam a "ta iko s" 
palaikymo ir konfliktuojančių pusių 
atskyrimo misiją. Minėtieji faktai byloja, 
kad Rusijos viduje buvo vykdom as 
ingušų tautos genocidas, kurio 
pasekmės šiandien nutylimos ir 
kruopščiai slepiamos. Nepanašu, kad 
Rusija stengtųsi konfliktus savo viduje 
ir NVS ribose spręsti taikiai ir

demokratiškai. Anaiptol, ryškėja 
tendencija  į  kraujo praliejim o 
būtinumą, sadizmą ir brutalumą, 
“ sutaikant" prieš tai sąmoningai 
supjudytas tautas. "Taikos palaikymo 
meno" mokomi visai jauni kareivėliai, 
kaip tikrame kare verčiami žudyti, 
tyčiotis iš aukų, o nepaklusę vadų 
įsakymui - sušaudomi. Tokiems 
žvėrim s " iš u g d y t i"  gausia i 
naudojamas alkoholis ir narkotinės 
medžiagos.

Žmogaus teisių pažeidimo atvejai 
pasaulio bendruomenėje susilaukia 
tam tikro  dėm esio: s iunčiam i 
stebėtojai j Lietuvą patikrinti, kokia 
kalba čia yra "kolio jam i" rusakalbiai 
gyventojai, dem onstruojam i ilgi 
reportažai apie palestiniečių teroristo 
nušautą žydą, tačiau niekas niekur 
nė žodžiu neužsimena apie šimtų 
čečėnų išžudymą, iš tėvynės 
bėgančius tadžikus, Maža to, Rusija 
vadinama šalimi, kurioje jsigali 
demokratiniai procesai, ta č ia u  ar 
m ėgino kas suskaičiuoti, kiek 
tūkstančių gruzinų, ingušų, čečėnų 
žuvo ir žūsia naujos'imperijos kūrimosi 
laikotarpiu. Juk karas vyksta ne tik 
buvusioje Jugoslavijo je , bet ir 
buvusios TSRS ribose, o visų Europos 
tautų saugumas iš esmės yra sąlyginis 
ir iliu zo rin is . T a ikda rio  m is ija  
prisidengęs šiuolaikinis, bet kruvinas 
Rusijos kareivio batas bet kada gali 
žengti jam reikalinga kryptimi.

MAŽAS LANGELIS Į DIDELĮ PASAULĮ
Leonlja MALAKAUSKIENE
Toks langelis Kuršėnų vaikų globos 

namams yra Engelholmo miestas 
pietų Švedijoje prie Šiaurės jūros. 
Šio miestelio medicinos mokyklos ir 
ka im ynys tė je  (O s tra -L ju n g b lo  
miestelyje) esančios žemės ūkio 
m okyklos pedagogai Kuršėnų vaikų 
nam us sus irad o  per Kauno 
aukštesniosios žemės ūkio mokyklos 
dėstytoją Nijolę Zinkevičienę. Ji 
palydėjo į  Kuršėnus pirmąją minėtųjų 
m okyklų darbuotojų delegaciją. Tai 
buvo 1994 metų pradžioje. Svečiai 
atvežė kuklių lauktuvių, papasakojo 
ap ie  savo darbą, gyven im ą ir 
rūpesčius, maloniai pakvietė grupę 
vaikų g lobos namų auklėtiniu, su 
pedagogais porą vasaros atostogų 
savaičių praleisti Švedijoje. Metams 
jpusėjus, iš Ostra-Ljungbio furgoną 
su labdara atvežė Žemės ūkio 
m okyk los  va iruo to jas Joranas 
Svensonas su draugu Jochimu, 
ūkininku, buvusiu š ios m okyklos 
auklėtiniu.

vis j kitą miestelį, kurio "liūtai" 
parūpindavo vis kitokių vaikiškų 
pramogų: maudytis baseine, jodinėti 
žirgais, važinėtis karuselėmis, 
kartingais, švęsti Jonines Bostado 
liaudies buities muziejuje ir kt. Vienas 
iš "liūtų", akių gydytojas Paulis 
Folkessonas patikrino visų moksleivių 
regėjimą ir nemokamai skyrė akinius 
iš savo optikos parduotuvės.

Per porą savaičių vasarotojai 
nepasiilgo lietuviškų patiekalų, nebent 
lietuviškos juodos" duonos. Virėja 
atvažiuodavo su "V o lvo"ir per 
pusva landj pagam indavo labai 
skanius pietus maždaug 40 valgytojų. 
Nė karto negavo sriubos, bet užtatiki 
soties prisivalgė daržovių ir vaisių 
nuo dosniai padengto tikro švediškojo 
stalo. Švedijoje nėra vaisių sezono 
pabaigos, ne problema "atsivežti 
obuolių kad ir iš Naujosios Zelandijos.

Ką dar pamatė Kuršėnų vaikai pro 
tą lange lj j Europą?

Langus be užuolaidų, papuoštus 
tik gėlėmis ir žvakidėmis.

Dvi savaites Ostra-Ljungblo žemės 
ūkio mokyklos kieme plevėsavo 
Švedijos ir Lietuvos vėliavos. Per 
Jonines ir atsisveikinant lietuviukai, 
p a s ip u o šę  ta u tin ia is  rūbais, 
ko n ce rta vo  savo  nau jies iem s 
d rauga m s, ta rp  jų  - bū re liu i 
Engelholmo medicinos mokyklos 
slaugos specialybės praktikantų Per 
tas dvi savaites jie ne tik globojo, 
prižiūrėjo lietuvių vaikus, bet spėjo 
prie jų prisirišti, susidraugauti, net 
lietuviškų dainų pramoko.

M aždaug po mėnesio trys iš jų 
(Osa, Jenl ir Eva) lankėsi Kuršėnų 
vaikų g lobos rantuose. Šeimininkai 
pasistengė m ergaitėm s plačiau 
praverti langą j Lietuvą: nuvežė j Nidą, 
į Kryžių kalną, parodė Jurdaičių 
p s ic h o n e u ro lo g in i pensionatą , 
Žagarės žirgyną.

Šiomis dienomis Kuršėnuose 
viešėjo ketvertas draugų iš Švedijos 
- Engelholmo medicinos mokyklos 
moksleivis Olė ir trys jo  kolegės - 
Sara, Sofija ir Linda. Jie atvyko čia

Birželio viduryje 24 vaikai, 3 
auklėtojos ir vaikų namų direktorius 
Feliksas Rudzinskas lėktuvu išskrido 
iš Palangos. Pirmoji staigm enabuvo 
ta, kad kelionėje neteko nuobodžiauti. 
Lėktuve atsigeri, pavalgai - ir lipk 
lauk: atvykai! Antroji - kad, lik išlipęs 
iš lėktuvo ir persėdęs j autobusą su 
videoaparatūra ir dviem televizoriais, 
radiotelefonu galėjai paskambinti j 
Kuršėnus...

Vaikai su savo auklėtojais gyveno 
Ostra-Ljungbio žemės ūkio mokyklos 
bendrabutyje, buvo išlaikomi ir 
globojam i aštuonių "L iū tų " klubų. 
Kiekvieną dieną mokslemai vykdavo

Žolynus po langais, taip idealiai 
prižiūrėtus, kad neiškentę išmėgino 
minkštumą basi.

Kiškius mokyklos stadione netoli 
autostrados (nė vieno nepavyko 
pagauti).

Nepaprasto dydžio veislinį bulvių 
ir kuilį žemės ūkio m okyklos ūkyje; 
baltintos kakavos spalvos karves, 
kurių visų galvos buvo su kirpčiukais. 
Toje fermoje melžė Lina, praktikantė 
iš Lietuvos.

Nematė šiukšlių gatvėse, girtų 
žmonių ir policininkų (neskaitant vteno 
- be uniformos, nes buvo virėjos 
vyras).

pailsėti per savo rudens atostogas. 
Pinigų kelionei ir lauktuvėms jie 
susitaupė iš savo stipendijų.

Trumpa rudens diena, orai ir 
kalendorius nebuvo palankūs jiems 
smarkiai iškylauti. Giliausių įspūdžių 
jie patyrė, dalyvaudami Visų šventųjų 
dienos ir Vėlinių nakties iškilmėse 
Kuršėnų bažnyčioje bei kapinėse, 
kur lygiai prieš metus palaidota gilios 
senatvės sulaukusi buvusi šių namų 
direktorė Antanina Rastenytė.

NUOTRAUKOJE: Kuršėnų 
valkai Ostra-Ljungblo žemės 

ūkio mokykloje.

POLICIJA INFORMUOJA
Atkelta Iš 1 p.
Lapkričio 3 dieną išlaužtas kioskelis 

(Tilžės g. 36), iš kurio pavogta maisto 
produktų, cigarečių, m agnetola 
"MEGATONIK". Materialinė žala - 
1050 litų, Sulaikyti jtariamieji: Aurelijus 
Peldžlūnas, gimęs 1981 metais, 
gyvenantis Tilžės 44-8, ir Erikas 
Veblauskas, gimęs 1981 metais, 

rkštabalio 1

Dariaus ir G irėno gatvių sankrvži 
lakpričio 6 dieną keturi nepažjsta 
vyriškiai sumušė piiietj A. K jis  
g a lvo s  sum uš im u, sniege
su tre nk im u  p a g u ld y ta s " 
Respublik inės Šiaulių ligoniiaullų ligonin 
neurochirurgijos skyrių.

gyvenantis Au 
pat buyo apip 
butas. Žala sudaro apie 340 litų.

12-66, Taip 
e t buyo apiplėštas pilietės A. S.

Smurtą panaudojo moteris. Pilietę 
S. D. autobusų stotelėje 
“Elektros tinklai" dienos metu sumušė 
Genovaitė Žvirblienė. Du nepažįstami 
vyriškiai lapkričio 3 dieną apie 17.30 
prie 6-osios vidurinės m okyklos 
(Dvaro 29) sumušė 1976 m. gimusj 
L K Vaikinui nustatytas dešinės pusės 
šonkaulių sumušimas. Gegužių ir

Rasti du lavonai. Lapkričio 6 die 
11 valandą Dvaro 83a nar 
sandėliuke rastas Jono Kenstaviče 
gimusio 1927 metais, lavonas 
smurto žymių.

Pakruojo g. 41-15 buvo rasi 
Robertos Butautaitės, gimi 
1994.09.28, lavonas. Išorinių smu 
žym ių nerasta.

UAB "Arytis" (Dvaro 79. i 
patikrinimo metu buvo nustatyta k 
atliekamos neteisėtos operacij 
užsienio valiuta.

SENESNIAM ŽMOGUI IR DIENM 
GATVĖJE NEBESAUGU

I, ŽYMANTAS
Šiaulių mieste, dovanojusiame 

Lietuvai premjerą, vidaus reikalų 
ministrą ir tūkstančius beda'bių,

nuo stipraus smūgio parkrito : 
grindinio. Kai moteriškė šiap t: 
pakilo, jos rankinukas su j r —

nuskalstamojo pasaulio aukom isvis 
dažniau tampa žertampa Žemesniojo socialinio 
sluoksnio žmones.

Visų šventųjų dieną pensininkė J. 
M. iš Kiymo gatvės, apie trečią valandą 
grįždama iš bažnyčios, savo kieme

dešim ties litų pensijos likuč 
maldaknyge ir rožančiumi jau 1

■ ” “  b-nlkit 1 ♦ricH rvčd™ «;aukšto, stipraus, kokių trisdešimt 
metų vyro, nubėgančio per kien 
rankose. Iškviesti policijos pareigu 
begalėjo tik jvykj užregistruoti 
moteriškę paguosti.

Atskirais potvarkiais V. Statke 
individualiai įmonei skirta vieta natt
produktais Iš konteinerių preku 
Kudirkos ir Šatrijos gatvių kampi
išplėstas UAB “ Schell Lietui 
degalinės statybai išnuomotas pio 
Tilžės g. 35,

Lapkričio 5 d. posėdyje miesto 
Valdyba svarstė irsprendė piliečių, t. 
y. mūsų reikalus: dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės suteikimo, dėl 
butų skyrimo ir naujų narių priėmimo 
j garažų kooperatyvus, dėl šiluminės 
energijos apskaitas įrengimo eilės, 
dėl nuosavybės teisės j žemę 
sugrąžinimo, dėl ūkinės ir komercinės 
veiklos gyvenamosiose patalpose ir 
kt.

Iš m iesto biudžeto skirta pini 
Valstybiniam autobusų parkui dalii 
finansuoti, kapitalinės statybos sky 
(socialiai remtiniems asmenį: 
indeksuotiems pradiniams įnašai 
ir banko palūkanoms grąžinti r; 
kultūros ir sporto skyriui klubinė 
kom andoms bei sporto rengmia 
remti.

Nuspręsta Gubernijos mikrorap
suprojektuotą naująją gatvę a b iA  
galais išeinančią j Spindulio galt
pavadinti Vinkšnos gatve. Siūlyt: 
(Visuomeninės paskirties otj;ei 
pavadinimų parinkimo taryba] 
pavadinimą sieja ne su bendrii 
žodžiu “ vinkšna]' guobinių šeirį 
medžiu (ulmus laevis), bet su tt 
vietoje buvusio Vinkšnos ežero vai!

Butų nuomos mokestis savivaldybės nuomininkams ir ekspioatavir 
m okestis butų savininkams lieka tas pats - attinkam ai 10,6 et ir 9,5 et už I i 
m bendrojo (naudingojo/ploto . Patvirtintas toks m okesčio už teikiam 
paslaugas iššifravimas:

jų j Paslaugos pavadinimas Mato
vnt,

Mokės
d

1 .Šiluminio mazgo langų, durų bei elektros instaliacijos 1 kv. m ■ 2,1
eksploatacija ir priežiūra, patalpos tvarkymas ir b. n.
priežiūra. ploto

2.Namo elektros skydinių, elektros instaliacijos 1 kv. m 0,5
bendrojo naudojimo patalpose priežiūra ir remontas b. n. 

ploto 
1 kv. m3,V a ndens apska itos  m azgo p riež iū ra  ir 0,3

eksploatavimas b. n. 
ploto

5,64,Įmonės eksploatavimo organizavimas ir apskaitos 1 kv. m
vykdym o išlaidos b. n. 

ploto
1,05,lnžinerinių sistemų avarijų lokalizavimas ir 1 kv. m

likvidavimas b. n. 
ploto

9,6Iš viso:

Paruošė Leonlja  MALAKAUSKE1

ŠOKO TERAPIJA AR 
ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO?

(Pastabos apie Čekoslovakijos 
ūkio pertvarkos raidą)

1991 m. sausio mėnesj prasidėjusi 
Čekoslovakijos ūkio pertvarka buvo 
viena iš nuosekliausių ir ryžtingiausių 
v isa m e  p o s tko m u n is tin ia m e  
pasaulyje. Vyriausybė liberalizavo 
prekybos režimą ir dauguma kainų 
išderino ūkio veiklą bei padėjo 
pagrindus kronai keisti, Ji ęmėsi 
subalansuoti biudžetą, kas iš karto 
ne visiškai pavyko, k sumažinti pinigų 
masę ūkyje, kas pavyko geriau nei 
tikėtasi. 1992 metais kainos Čekijoje 
pakilo tik 15 proc., Slovakijoje - vos 
13 proc. M akro ekonom in ės 
stabilizacijos sėkmę šiek tiek lėmė

lai, kad jau pasiutim ais kornuntai, inulj jau ^»aanuiii tiaiu rwi ■
valdymo metais Čekoslovakija b 
mažiau prasiskolinusi už visus sa* 
kaim ynus. Naujoji dem okrati 
vyriausybė neturėjo problemų J 
mokėjimais iš biudžeto. Ji užsieį 
prekybą greitai perorientavo is h*
I Vakarus ir anksti pradėjo priva la i 
bent smulkiąsias jm ones bei 9(3r a  
buvusiems savininkams nusayjl 
turtą. Tai čekoslovakiškosios s.J
terapijos laimėjimai. Bet tai neatsj 
pigiai. Gamyba per pirmuosius 
metus nusm uko beveik 25 proc i 
trigubai daugiau negu Lenk ijo je  J  
taip pat buvo taikom a šoko terasi 

Nukelta j 3 p.

AUS ROS ALĖJA
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Atkelta iš 2 p.
Gamybos nuosmukis maždaug 

vienodai palietė ir Čekiją, ir Slovakiją 
tačiau nedarbas daug smarkiau 
išplito Slovakijoje, o j Čekiją suplaukė 
beveik v isos užsienio investicijos. 
Ši nelygybė tarp daugelio kitų 
ve iksn ių  p aska tino  
Čekoslovakijos federa
cijos iširimą 1993 metų 
pradžioje. Nuo to  laiko 
Čekija ir toliau tęsė 
greitos pertvarkos politi
ką, o Slovakija reformų 
tempą gerokai sulėtino 
Tai atvėrė dar didesnj 
p lyš j ta rp  b uvu s ių  
federacijos partnerių.

Čekijos ūkio pertvarką galima 
įvertinti kaip daugeliu atžvilgiu pačią 
sėkmingiausią visame regione. 
Nors, įvedus pridėtinės vertės 
mokestį, pernai, metų pradžioje, 
infliacija truputį šoktelėjo, ji ilgainiui 
vėl nurimo ir šiuos, 1994 metus 
Čekijoje tikimasi baigti su ne didesne 
kaip 11 proc. metine infliacija. Be 
to, Čekijos biudžetas dvejus metus 
rodo perteklių, o nedarbas mažesnis 
negu 4 proc. Tuo Čekija dabar 
sudaro ryškų kontrastą tiek savo 
ekonom ikos greitkelio varžovei 
Lenkijai, tiek ir lėtesnės pertvarkos 
keliu pasukusiai Vengrijai. Abi šios 
čekų kaimynės nesusitvarko su 
biudžetu ir bedarbiais. Gana didelis

pradinis Čekoslovakijos gam ybos 
nuosmukis pernai pasiekė dugną, ir 
nuo to la iko gam yba Čekijos 
Respublikoje taip smarkiai pakito, jog 
šiems metams prognozuojamas jau 
6 proc. bendrojo šalies produkto 
paaugimas. Tai reiškią kad Mastrichto

ŠOKO TERAPIJA  
AR Ž IN G S N IS  
PO Ž IN G S N IO ?

sutarties nubrėžtus kriterijus šaliai j 
Europos valiutų susivienijimą priimti 
Čekija jau dabar patenkina geriau 
negu daugelis esančiųjų Europos 
Sąjungos narių. Tuo tarpu Slovakijai 
sekasi blogiau. Pernai mažmeninės 
prekybos kainos šalyje pakilo trigubai, 
iki 28 proc., o valstybės biudžeto 
deficitas sudarė 5 proc.; bendrasis 
šalių produktas nusmuko beveik 7 
proc. daugiau negu bet kurioje kitoje 
Vidurio ar Rytų Europos valstybėje, 
neskaitant Jugoslavijos. Smarkiau nei 
k itu r n u sm u ko  ekspo rtas , o 
bedarbystė viršijo 14 proc. Slovakijos, 
kaip ir Vengrijos, patirtis yra dar vienas 
įsp ė jim as  m anantiem s, kad, 
pasirinkus laispnišką pertvarką, galima

išvengti visų šoko  terapijos 
neigiamų pasekmių.

Yra ir pora svarbių išlygų. 
Pirmiausia nors pernai stipriai 
padidėjo Slovakijos Infliacijos 
tempai, jie vistiek liko žemesni nei 
Lenkijoje. Čia nėra paradokso, nes 

jei giriama Lenkijos Šoko 
terapija - tai ne už tai, kad 
ji pasiekė idealų infliacijos 
kilimo tempą, o  tik už tai, 
kad ji įveikė buvusią 
nežm onišką, arba 
hiperinfliaciją, nuo 350 
proc. metinį kainų kilimą 
numušė iki 35 proc. Nei 
Slovakijoje, nei Čekijoje 
tokios didžiulės infliacijos 

niekada nebuvo.
Antra Naujoji po Mečero atėjusi 

Slovakijos vyriausybė, vėl pamažu 
grįžta prie čekiškojo biudžeto ir 
pinigų drausmės, todėl šiemet ūkio 
rodikliai Slovakijoje jau rodo 
pagerėjimo ženklų. Kita vertus, ir 
Čekija ne visur taikė ir taiko vien 
šoko terapijos priemones. Pvz., 
Čekijo je dar ribojam i darbo 
užmokesčiai, dar atidedami didžiųjų 
įmonių bankrotai, tad nore ten mažai 
bedarb ių, daug mažai 
uždirbančiųjų.

Pagal JAV profesoriaus 
B. Slėjaus 

pranešimą paruošė A. V.

PRAEITIES PUSLAPIAI

KAIP TĖVUKAS  
LIUFTVAFĖJE TARNAVO
Bronius KASPERAVIČIUS

Nerami buvo keturiasdešim t
ketvirtųjų vasara. Staigiu puolimu rusai 

" '  nė Sic

RAŠO
“AUŠROS

ALĖJAI”
RINKTINES VADAS 

JURGIS KERAS - BIJŪNAS
Alfonsas DAUNYS
Sunki buvo rezistencijos pradžia 

Šiaulių apylinkėse. Kovos dar vyko 
Klaipėdos, Liepojos ir Karaliaučiaus 
srityje. Kariuom enės judėjim as 
Lietuvoje buvo nepaprastai didelis. 
Visus tinkamo amžiaus vyrus gaudė 
ir siuntė į armiją mirčiai. Kaimuose 
vyrai sulindo į bunkerius, jų prigužėjo 
pilni miškai, tik reikėjo, kad kas nors 
pradėtų jiem s vadovauti. Dauguma 
pogrindžio vadų ir didelė dalis 
inteligentijos pasitraukė kartu su 
vokiečiais į Vakarus. Visą darbą reikėjo 
p radė ti iš  nau jo . Iš m ieste 
organizuojamo Žemaičių legiono 
vienas štabo narių buvo gydytojas 
Skačkauskas, kuris sunkiom is 
sąlygomis 1944 m. rudenį pradėjo šį 
darbą, bet gana greit (1945 m.) buvo 
suimtas. Kaipiuose vyrus, gulinčius 
bunkeriuose ir lindinčius miškuose, 
sujungti į būrius, kaip dabar aiškėja iš 
KGB archyvų dokumentų ir amžininkų 
pasakojimų, imasi Jurgis Keras.

Iš kur kilęs Jurgis Keras, tikrai 
nežinoma. Kalbama, kad iš Dzūkijos. 
Prieš karą dirbo Kelmės policijoje. 
Paskui atkeltas į Kuršėnus (taip pat 
dirbo policijoje vachmistro pareigose). 
Čia ir sulaukė bolševikų okupacijos.

Per pirmąją okupaciją (1940 m.) jam 
pavyksta išvažiuoti j Vokietiją, bet, 
prasidėjus vokiečių - rusų karui, 
sugrįžta į Kuršėnus ir vėl dirba policijoje 
vachmistru. 1944 m., sovietinei armijai 
vėl okupavus Lietuvą, Jurgis Keras 
tuoj pat pasitraukia į pogrindį ir pradeda 
organizuoti rinktinę. Jam pavyksta 
Ž e m a ič ių  le g io n o  sudė ty je  
suorganizuoti LLA (Lietuvos laisvės 
armijos) “ Pergalės" rinktinę. Tai buvo 
pirm oji šiame krašte rinktinė ir 
organizuoto darbo pradžia. Prie jos 
“ dėjosi”  vis nauji valsčiai,- jos ribos 
nusitęsė net už Kelmės, Kuršėnų, 
Šaukėnų ir t. t.

Rinktinės vadas Jurgis Keras, 
dabar jau slapy varde Bijūnas (vėliau 
dar vadinosi ir Tėvas), savąją “ Perga
lės”  rinktinę suskirsto į tris padalinius, 
kuopas ir pavadina juos Dubysa, 
Venta ir Tikliumi. (Dėl šio pavadinimo 
kyla abejonių, gal KGB neteisingai 
išvertė.) Rinktinėje įkurti trys skyriai: 
organizacinis, žvalgybos-operatyvinis 
ir ūkio. Kiekvienas padalinys turėjo 
šiuos skyrius ir savo štabus.

Tokią didelę rinktinę nelengva buvo 
valdyti, ir apie 1946 m., prasidėjus 
partizanų veiklos centralizacijai, 
rinktinė padalijama į dvi dalis.

Padubysio miškuose susikuria 
‘Vytauto Didžiojo" rinktinė, kurios 
ribos baigiasi palei Sauainius, o 
likusioji dalis pavadinta “ Šatrijos" 
rinktine, kuriai vadovauti palieka 
Jurgis Keras-Bijūnas. Dar vienas 
persitvarkymas įvyksta 1948 m. - 
susikuria apygardos. "Vytauto 
D idžio jo" rinktinė patenka į 
“ Prisikėlimo", o “ Šatrijos" - j 
Žemaičių apygardą. Persitvarkant 
atsiranda įvairių reikalų, ir "Šatrijos" 
rinktinės vadas Bijūnas su savo 
palydovu Juozu Matijošaičiu- 
M eška lanko  būrius, 
supažindindami juos su esama 
padėtimi. Vienos išvykos metu ties 
Siaurukaičių kaimu, Kuršėnų valsč., 
nedideliame miškelyje, jie patenka 
j stribų pasalą. Bandant pabėgti iš 
apsupimo, Jurgis Keras-Bijūnas 
sunkiai sužeidžiarriąs. Juozas 
Matijošaitis-Meška dar bando jį 
išnešti, bet ir jis sužeidžiamas. 
Abudu sunkiai sužeisti patenka į 
džiūgaujančių stribų rankas, ir šie 
nusitempia aukas grandinėmis, 
pririša prie mašinos už kojų ir visu 
greičiu pasileidžia per duobes ir 
akmenis lauko keliuku Kuršėnų link. 
Miestelį pasiekia neatpažįstamai 
sudaužyti, be jokių gyvybės ženklų 
jų lavonai. Šitaip baigė savo 
gyvenimą buvęs Kuršėnų policijos 
vachmistras, pirmasis šio krašto 
partizanų judėjimo organizatorius, 
rinktinės vadas Jurgis Keras- 
Bijūnas (Tėvas). Kartu su juo 
nukankintas ir jo palydovas Juozas 
Matijošaitis-Meška. Jų palaikai 
Kuršėnuose buvo pamesti už 
Ventos tilto ir nakties metu nežinia 
kur užkasti. Gal kas žinote, kur 
galėtų būti ju išniekinti kūnai? 
Parašykite Šiaulių "Aušros” 
muziejui ar paskambinkite 
telefonais: 43-87-22, 42-14-27.

PARTIZANŲ PALAIKŲ PERLAIDOJIMAS 
VARNIUOSE

Jonas VAIŠNORAS
Spalio mėn. 23 d. Lietuvos PKT 

Sąjungos Kuršėnų skyriaus narių 
grupė vyko į Varnius. Čia įvyko Tautos 
d id vy rių  - p a rtizanų  pa la ikų  
perlaidojimas ir Šv. Marijos koplyčios 
šventinimas.

12.30 val. karstas su partizanų 
palaikais, uždengtas tautine vėliava, 
nešamas į senąją Varnių barnyčią - 
katedrą. Nors palaikus, kuriuos po 
ilgų ieško jim ų  atkasė atkaklūs 
žemaičiai, buvo numatyta perlaidoti 
kukliai, tačiau perlaidojimas išsiliejo į 
iškilmingą gedulo šventę. Dalyvavo 
Šiaulių, Kuršėnų, Telšių, Kelmės, 
Šilalės tremtinių ir politinių kalinių skyriai 
su savo vėliavomis, kurios, nešamos 
p ro ce s ijo s  p rieky je , p la iks tės i 
giedrame Varnių m iestelio danguje.

Prie katedros šventoriaus durų 
procesiją pasitiko pats klebonas ir 
tautiniais rūbais pasipuošusios moks
leivės bei gausus gyventojų būrys.

Puikioje katedros bažnyčioje 
šventas mišias už žuvusiuosius 
didvyrius aukojo parapijos klebonas. 
Tuojau po  m išių jaudinančią kalbą 
pasakė Seim o narys A. Račas, 
įvertindamas žuvusiųjų Lietuvos sūnų 
aukos svarbą Nepriklausomybės 
atkūrimui.

Iš katedros iškilminga eisena 
pajudėjo į partizanų laidojimo vietą, 
prie senojo "s tribyno" pastato. Čia 
genocido Vykdytq'ai 1945-1952 metais 
kankino ir žudė savo aukas, o dabar 
amžinajam poilsiui šiose kapinaitėse 
bus perlaidoti visi Varnių apylinkių 
partizanai ir ryšininkai.

Sustojame prie kukliomis eglių 
šakutėmis išpuoštos duobės ir... 
karstas nuleidžiamas.

Atsisveikinimo žodžius tarė perlai
dojim o organizatoriai, buvęs Seimo 
deputatas Simutis, kaimyninių LPKT 
skyrių atstovai, partizano sūnus, 
šauliai.

Visų kalbėjusiųjų žodžiuose sfc 
persipina skausmas ir liūdesys dėl 
jaunųjų didvyrių žūties ir mūsų ^  
tautos išdavikams, pardavusiems 
save už Judo skatikus, prakeikimas. .

Giedamas himnas. Sušalę že- ^  
mės gabalai krenta ant karsto... 
Šviežiai supiltas kauburėlis paden- H* 
giamas vainikais ir gėlių krepšeliais.

O antrojoje "stribyno" pusėje Ą: 
šventinama šv. Marijos koplytėlė, 
giedama "Marija, Marija!" Visų ^  
lūpose: "Ilsėkitės ramybėje, Tautos 
sūnūs, paaukoję už Lietuvos laisvę 
tai, kas žmogui brangiausia - ^  
gyvybę!".

...O jūsų pastangos bergždžios, ♦  
pona i, sėd in ty |§L aukštose 
"piram idės" kėdėse. Rezistento $  
vardo neužtemdysite demagogi
niais pareiškimais, kad ir LDDP ^  
kovojo už Lietuvos laisvę! Partijos 
pavadinimą pakeitėte, bet kraujo 
nuo Jūsų rankų nenuplaus niekas. *

užėmė Šiaulius, o vokiečiai visomis 
išgalėmis stengėsi juos susigrąžinti. 
Šitas ilgokai užtrukusias grumtynes 
stebėdam as tė vu ka s  ne kartą 
samprotavo: "Kai “draugai" ims artintis 
prie Telšių rajono, kinkysime arkliuką 
ir keliausime į tą pusę, kur saulelė 
leidžiasi". Tėvukas žinojo, kad geriau 
su "osvoboditeliais" nesusitikti, nes 
dar keturiasdešimt pirmaisiais vos 
išsprūdo iš čekistų rankų. Iš jų tai jau 
gero nelauk. Užtat vienintelė išeitis - 
kelionė j Vakarus.

Tikriausiai taip ir būtume padarę, 
kaip planavo tėvukas, jei likimas nebūtų 
paskyręs kito kelio.

Važiuoti tą  karštą liepos dieną J 
Telšių turgų lyg ir nebuvo reikalo. 
Greičiau iš nuobodulio, norėdamas 
prasiblaškyti tėvukas pasikinkė arklį, 
susėdo abu su pamote ir išdulkėjo 
vieškeliu. Pastaroji vakare verkdama 
iš Telšių grįžo viena. Liūdną istoriją 
papasakojo.

Vokiečių dalinys tvirtu žiedu apsupo 
Telšių turgų. Žandarai su metaliniais 
žetonais ant krūtinių tikrino žmonių 
dokumentus. Visus jaunus vyrus 
atskyrė. Kai turgus buvo patikrintas, 
apie 80 vyrų būrį vokiečiai nusivarė į 
miesto muziejaus kiemą Žarėnų 
gatvėje. Ašarojo žmonos ir seserys, 
než inodam os, kas bus su jų 
artimaisiais. Pamotė bandė prašyti 
žandaro, kad paleistų tėvuką, bet ją 
grubiai pastūmė šalin. Ji pro ašaras 
matė, kaip vyrus sodina į sunkvežimius. 
Paskiau visus išvežė.

Kai po  trejeto metų tėvukas grįžo iš 
Vokietijos, m ėgdavo pajuokauti: 
"Niekada gyvenime nesu su tokia 
apsauga ir taip iškilmingai keliavęs". 
Kurgi ne! Sulaipino pirmąją grupę j 
dengtą sunkvežimį, o už jo  - džipas 
su kulkosvaidžiu. Už šito - vėl 
sunkvežim is, to k io  pat dž ipo  
saugomas. Vokiečiai jspėjo, jog į 
bandančius sprukti bus šaudoma be 
įspėjimo... Su tokiu "garbės eskortu" 
pagautus vyrus išvežė iš Telšių. 
Pavakary mašinų kolona pasiekė 
Kretingą. Čia visus persodino į 
prekinius vagonus. Didžioji ešelono 
dalis jau buvo pripildyta vyrų, atvežtų 
iš kitų Žemaitijos vietovių. Traukinys 
pajudėjo Klaipėdos link, po to pasuko 
Tilžės pusėn, pervažiavo Nemuną ir 
nuskriejo plačiais Prūsijos laukais.

Kelionė nebuvo linksma: nė vienoje 
stotyje vokiečiai nejstengė pamaitinti 
tokio didelio vyrų būrio. Alkani tik po 
dviejų parų jie pasiekė Baltijos pajūryje, 
priešais Riugeno salą esantį Štralzundo 
miestą.

V isiem s žinom as vokiškasis 
tikslumas ir operatyvumas. Atvykėliai 
nustebo, kai juos bematant aprengė 
Liuftvafės unifo rm om is. Kažkas 
pajuokavo: "Įdomu, į kokius lėktuvus 
sod ins  - “ Ju n ke rsu s ”  ar 
“ Meseršmitus"? Pilotais, žinomą vyrai 
netapo. Juos išskirstė j įvairiausius 
pagalbinius būrius. Tėvukas, mokėjęs 
vairuoti automobilį, buvo paskirtas 
priešgaisrinės automašinos vairuotoju.

Keturiasdešimt ketvirtųjų rugpjūtis 
Štralzunde pasitaikė nuostabiai gražus 
- beveik visą laiką buvo giedra Pulkas 
vakara is  su s irin ka vo  p ieve lė je  
vakariniam patikrinimui. Išsirikiuodavo 
d ide liu  uždaru keturkam p iu . 
Skambėdavo lietuviškos dainos, jas

pakeisdavo lenkiškos, nes pulke buvo 
nemažai lenkų. Gražiausia būdavo, 
kai, baigiant vakarinį patikrinimą, vyrai 
giedodavo "Marija, Marija". Tuo metu 
iš netoliese esančių priešlėktuvinių 
automatinių patrankėlių pasigirsdavo 
pavienės šūvių serijos. Vokiečiai, 
matyt, specialia i prie giesm ės 
pritaikydavo šį "akompanimentą" vyrų 
"kovinei dvasiai" pakelti.

O Štralzundo apylinkių pakelės 
lūžo nuo vaisių. Daugeliui žinomas 
vokiečių įprotis prie kelių sodinti 
vaismedžius. Baigiantis rugpjūčiui, 
vaisiais aplipusios šakos viliojo 
kareivius. Tačiau skinti nebuvo 
leidžiama. Tik lenkai to  draudimo 
nepaisė - prisiskina pilnas kišenes
geltonų kaip gintaras slyvų ir 

l Šit«smaguriauja sau j sveikatą, šitas jų 
įprotis labai erzino kapitoną Modelį. 
Jis nuolatos piktinosi: "Nesuprantu 
lenkų - kaip jie gali imti tai, kas jiems 
nepriklauso... Žiūrėkite, kodėl lietuviai 
niekada nekiša pirštų kur nereikia” .

Vokiečių kapitonas klydo. Skynė 
slyvas ir lietuviai, tik gudriau už lenkus: 
pasmaližiauti išeidavo tik sutemus, 
kai niekas nematydavo. Prisiskindavo 
pilnus užančius, nuošalioje vietoje 
suva lgydavo , net kau le lius 
paslėpdavo.

Argi galima po to sakyti, kad lietuviai 
"negabūs"?..

K ap itonas M ode lis  buvo  
vyresnysis viršininkas. Jis pastebimai 
simpatizavo tėvukui. Gal dėl to, kad 
šis mokėjo vokiškai. Kapitoną domino 
tai, kas dėjosi Lietuvoje po to, kai 
keturiasdešimtųjų vasarą ją okupavo 
bolševikai. Tėvukas pasakojo apie 
suėmimus, trėmimus, apie Rainių, 
Pravieniškių įvykius. Kartą pašnekovą 
pagąsdino: ateis boiševikai į Vokietiją 
ir su jum is bus... Kapitonas nenorėjo 
sutikti: "Kai neliks vyrų, ginklus j rankas 
paims moterys, bet nuo bolševikų 
atsiginsime!”

R uden iop  padažnė jo
"skraidančiųjų tvirtovių" antskrydžiai. 
Po bombardavimų tekdavo gesinti 
ga isrus. P rie šga is rin is  darbas 
pakenčiamas, kai niekas netrukdo 
"iš  viršaus". Tačiau vienas kartas 
nemelavo. Vidurnaktj, gesinant 
geležinkelio stoties sandėlius, 
antskrydis pasikartojo. Patamsyje 
ieškcti slėptuvės nebebuvo laiko. Krito 
tėvukas kniūpsčias tarp geležinkelio 
bėgių. O tada ir prasidėjo... Kas yra 
g irdė jęs  apie “ k ilim in į"  
bombardavimą tam nereikia aiškinti, 
kas dėjosi tuo metu aplinkui...

Tėvukas jau kuris laikas suko gaVą 
kaip išvengti "tarnybos” Liuftvafėje. 
Po šio bombardavimo galutinai 
nusprendė, jog reikia sprukti. Tačiau 
kaip? Pakliūsi - vokiečiai nedovanos. 
Tačiau proga pasitaikė netikėtai.

Kapitonas Modelis jau anksčiau 
buvo prasitaręs, jog Desau mieste 
gyvena jo  žm ona. Reikėtų jai 
siuntinuką nuvežti, pasidomėti, kaip 
ji gyvena, nes pats išvykti negalįs. 
Vieną rytą pasikvietė tėvuką į savo 
kabinetą, parodė paruoštą siuntinį ir 
įsakė:

- Diese Aufgabe ist heute su 
erfullen! (šią užduotį būtina atlikti 
šiandien!)

- Zu befehl! (Klausau!) - atsakė 
tėvukas.

Šis jo pokalbis su kapitonu Modeliu 
buvo paskutinis.

(Tęsinys kitame numeryje)

TAI ’DOMU TARZANO VARŽOVAS
Iki Olimpiados - 2000 Sidnyje - 

dar 6 metai. Tačiau Ernestas Henris 
tik isi jose dalyvauti, nors jam tada 
sukaks 96 metai. Šis žmogus -1924 
metų olimpinių žaidynių plaukimo 
čempionas. Tada jis pralaimėjo tik 
amerikiečiui, laimėdamas sidabro 
medalį. O tas amerikietis - tai DžonisV ____________

Vaismiuleris, vėliau išgarsėjęs kaip 
Tarzano rolės atlikėjas. “ Mes, 
žinoma, treniravomės visai kitaip, 
nei tai daroma dabar, - atsimena 
veteranas. - Baseine 
plaukiodavome 3-4 kartus per 
savaitę, o  likusj laiką leisdavome 
pliaže. Gerai buvo..."

AU S ROS ALĖJA



MORKŲ PLOKŠTAINIS
2 stiklinės smulkiai sutarkuotų 

morkų, 2 stiklinės cukraus, 3 
kiaušiniai, 100 g sviesto, 2 šaukštai 
grietinės, arbatinis šaukštelis sodos 
ar kepimo miltelių, cinamomo, 
vaniiinio cukraus, miltų.

Morkas sumaišome su cukrumi ir 
palaukiame, kol ištirps. Grietinę, 
išsuktą su soda arba kepimo milteliais, 
sup ilam e  j morkas, jm ušam e 
kiaušinius, sudedame išlydytą sviestą, 
cinamoną, vanilinį cukrų. Miltų 
jsijojame tiek, kad būtų tiršta masė. 
Viską gerai išmaišome. Masę 
suverčiame j sviestu išteptą skardą ir 
kepame 25-30 minučių.

KALNŲ PYRAGAS
Biskvitui: miltų, 0,5 stiklinės 

cukraus, 5 kiaušinių tryniai, 4 
šaukštai rūgščios grietinės, 1 
arbatinis šaukštelis sodos.

Užpilui: 0 ,5 1 rūgščios uogienės 
(slyvų, bruknių, serbentų), 400 g 
grietinės (2 indeliai), 0,5 stiklinės 
cukraus pudros, kakavos  
(nebūtinai), 2  nubraukti šaukštai 
želatinos, riešutų, kvapu.

Iš biskvitui skirtų produktų 
užmaišome tešlą. Supilame j kepimo 
formą ir kepame vidutinio karštumo 
orkaitėje. Kepinj perpjauname j 2 
lakštus. Vieną dalį apkepame uogiene, 
kitą supjaustome įvairiais gabalais. 
Ant pirmojo lakšto išdėstome "kalnus" 
norima forma.

Darome užpilą: grietinę ištriname 
su cukraus pudra. Sudedame ištirpintą 
želatiną, kvapus, kakavą (jei norime, 
kad "kalnai" būtų rudi) Želatiną pilame 
atsargiai, kad nesutrauktų Paruoštą 
masę pilame ant "kalnų", leidžiame 
nubėgti nuo viršūnių, kad vaizdžiau 
atrodytų. Pabarstome kapotais 
riešutais, pudra. Užpilas turi sustingti

100 g sviesto, 1 stiklinė vandens,
1 stiklinė miltų, 4-5 kiaušiniai.

Sviestą ir vendenj užviriname 
neemaliuotame puode. Sumažiname 
ugnj ir maišant lėtai pilame miltus 
Masė turi atšokti nuo puodo kraštų. 
Ją ataušiname ir mušame kiaušinius. 
Viską plakame mikseriu. Plakasi 
sunkiai. Skardą tepame riebalais (ne 
sviestu). Kepti ant lėtos ugnies. 
Biskvitas iškepa nelygiu paviršiumi 
(kalnuotas). Perpjovus pusiau, ant 
kalnuotosios pusės tepame kremą. 
Kremas tinka virtas ir plikytas. 
Apibarstome cukraus pudra

GROŽIO SALOTOS
"š io s  salotos atstoja pusryčius 

Jeigu valgytumėte jas visą menes 
keturis kartus per savaitę, - būtumėte 
ne tik žvali, bet pagražėtų jūsų oda 
labiau blizgėtų plaukai", - rašo lenkų 
moterų žurnalas "Vanda"

Tad kokios tos stebuklingosios 
salotos?

4 šaukštus avižinių dribsnių 
užpilkite 5 šaukštais Saito vandens, 
sumaišykite su šaukštu medaus ir 
palikite nakčiai. Rytą įdėkite 2 
nuluptus tarkuotus obuolius, įpilkite
2  arbatinius šaukštelius citrinos 
sulčių, sumaišykite su 4 šaukštais 
pieno arba grietinėlės ir 10 
susmulkintų graikiškų ar miško 
riešutų. Galima pridėti 100 g vaisių 
- šviežių arba kompoto.

Salotas valgykite lėtai, nors jos 
tokios skanios, kad norėsite iškart 
praryti. Nurodytas kiekis skirtas dviem 
porcijoms, tad antrąją galima laikyti 
šaldytuve iki kito ryto Brangu? Bet 
ko nepaaukojame grožiui...

SPORTAS
Du vokiečiai -
pasaulio
čempionai

Kiek yra pasaulin ių bokso 
profesionalų federacijų, tiek ir vienos 
svorio kategorijos pasaulio čempionų. 
O tų federacijų - net keturios: IBF, 
WBA, WBC ir WBO. Pasaulio mėgėjų 
bokso čempionatai vyksta kas dveji 
metai, profesionalai savo titulus privalo 
ginti kasmet, o jeigu nori, ir dažniau. 
Pastaruoju atveju pasaulio čempionas 
gali pasirinkti sau varžovą pats iš 
ge riaus ių jų  savo federac ijos  
boksininkų dešimtuko. Jis rizikuoja 
prieš laiką netekti titulo. Bet kiekviena 
dvikova - dideli pinigai. Tad rizikuoti 
apsim oka. Per priva lom ąsias 
dvikovas čempionas susitinka su 
tarptautinės federacijos tų metų sąrašo 
pirmuoju numeriu.

Vokietija dabar turi du pasaulio 
profesionalų bokso čempionus. Abu

- pussunkio svorio kategorijos. Tai 
IBF čempionas Henry Maskeir WBO 
čem pionas Dariuszas
Michalczevvskis, kilęs iš Gdansko. 
Maske šiemet jau gynė savo titulą 
tris kartus. Kovo mėnesį per 
privalomąją dvikovą jis  nokautavo 
amerikiėtj Ernesto Magdaleno, o 
paskui laimėjo savanoriškas kovas 
su italu Andrea Magi ir amerikiečiu 
Iranu Barkley.

Michalczevvskis - naujai iškeptas 
WBO pasaulio čempionas ir dar tik 
žvalgosi, su kuo čia pirmiausia 
surėmus čempioniškas pirštines. Jis 
sako, kad labai norėtų susitikti su 
Henry Maske. Profesionalų bokso 
taisyklės boksuotis "svetim ų" 
federacijų atletams nedraudžia. Maske 
sus itik im o su M ichalczevvskiu 
galimybės neatmeta. Tad gali būti, 
kad ši amžiaus dvikova Vokietijoje 
įvyks. Henry Maske šioje šalyje 
garbina ir jaunas, ir senas Jo mėlynos 
akys pakerėjo šimtus moterų. "Tigro" 
Michalczevvskio populiarumas taip 
pat kyla kaip ant mielių. Vokietija 
apimta bokso bumo. Kai boksuojasi 
Maske ir Michalczevvskis, šalyje 
(jungiamatiektelevizorių. kad galima 
daryti išvadą, jog daugiau vokiečių 
žiūri tik futbolą.

Mirė
seniausias
Suomijos
sportininkas

Mikelis, spalio 31 d. (FNB-ELTA). 
Spalio 29 dieną, sulaukęs 105 metų, 
mirė filosofijos daktaras Viktoras 
Jalmaras Kivenheimo, 1912 metų 
Stokholmo olimpinių žaidynių sidabro 
medalininkas, vienas iš seniausių 
Suomijos žmonių, praneša naujienų 
agentūros FNB-ĖLTA.

1912 metų olimpiadoje Kivenheimo 
laimėjo gimnastikos sidabro medalį. 
Ilgą laiką Kivenheimo buvo vienintelis

§yvas 1912 metų olim piados 
uomijos komandos'narys.

Kivenheimo gimė 1889 metų rugsė
jo 25 dieną. 1909 metais pradėjo stu
dijuoti biologiją Helsinkio universitete, 
po penkerių metų apgynė magistro 
darbą iš biologijos srities, o 1948 
metais - filosofijos daktaro disertaciją. 
Ilgą laiką Kivenheimo dirbo Suomijos 
Raumo seminarijoje, skaitė geogra
fijos, gamtos istorijos ir žemdirbystės 
kultūros paskaitas.

SPORTAS

Dailės galerija (Vilniaus 
j  245) B. Rudys Kūrybos 
oaroda.

“Aušros” muziejus | 
rūmai (Aušros ai. 47) 
Keramika ir  tekstilė. |§ 
Aušros" muziejaus fondų. 

Paroda skirta Pasaulinei 
baltosios lazdelės dienai iš 
buvusio LASS Šiaulių įmonės 
visuom eninio muziejaus 
fondų.

II rūmai (Vytauto g. 89) 
Paroda "Užmiištas miestas", 
skirta Šiaulių 758-ųjų metinių 
jubiliejui.

Fotografijos muziejus 
(Vilniausg. 140).A. Jansons 
(Ryga) fotografijų paroda A 
Ostašenkovas "Tas mažas 
didelis pasaulis". E. Visner 
(O landija). "L ie tuva  ir 
Malaizija". Michel Haniųue I 
(Belgija) "Eva".

Dviračių skyrius (Vilniaus 
g 139). Nuolatinė dviračių 
ekspozic ija . Tarptautinė 
karikatūrų paroda.

"L a ip tų ” galerija į 
(Žemaitės g 83). Jūratė 
Mykolaitytė. Tapyba. A 
Guštas. Piešiniai.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, 
lapkričio 8 d. 
LIETUVOS TV

7.45 Labas rytas. 8.25; 19.00; 23.25 
TV anonsas. 8.30 Sveika, Prancūzija
18.00 Žin ios 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkų k. 19.35 Baltijos Asamblėjai - 
tr eji metai. 19.45 Partijų studija. 20.30 
Panorama. 21.05 F. "Kuris kelias veda 
I namus . 23.35 Žinios. 23.50 Vakarai.

LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė 13.52; 14.52; 15.52; 
17.52; 20 00; 22.52 Naujienos. 14.00 
F. "Goriačevas ir kiti". 14.25 Biznio 
kronika. 15.30 Stebuklingas pasaulis 
arba Kinas. 16.00 Džemas. 16.25 F. 

Elen ir vaikinai" 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17 00 Senos aikštės 
paslaptys. 17.45 Kas yra kas. 18.00 
Piko valanda. 18 30 F. "Laukinė rožė".
18 55 Mes. V Poznerio autorinė 
programa 19.40 TV parduotuvė 19.45 
Anonsai. Muzika. 20.40 Iš pirmų rankų. 
20 50 Daina-94. 21.35 F. 
‘Neblėstančio mėnulio apysaka".

23.20 Džiazo pasaulyje. 23.40 
Autošou. 23.52 Spaudos ekspresas

T E L E 3
8 00 Animacinis filmas. 8.30 TV 

serialas Santa Barbara” . 572 d. 9.30 
TV serialas "Okavango". 3 d. 10.30 
Vaidybinis filmas “ Upės negras” . 
11,55Anglųkalbos pamokėlė. 12.00 
Vaidybinis filmas. 14.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Pasaulio sportas. 
16 30 Privatizacija. 17 00 Vaidybinis 
filmas 18.30 Animacinis filmas. 19.00 
Žinios (Vesti). 19.20 Anonsai, muzika
19 30 TV serialas “ Santa Barbara 
573 d

20.30 Animacinis filmas 21 00 
Žinios. 21.20 Anonsai, muzika.

21.30 Vaidybinis filmas “ Trenk j 
snuki" 23 00 Žinios. 23.20 Muzika
24.00 Pabaiga

Trečiadienis, 
lapkričio 9 d. 
LIETUVOS TV

7.45 Labas rytas 8.25; 21.55 TV 
anonsas 18 00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.00 Krepšinis. Estija-Lietuva 20.30 
Panorama. 21.05 F. Pavogti 
gyvenimai” . 22.00 9 amatai. 22.40 
Koncertuoja "Jauna muzika". 23.00 
Dailės žurnalas "Galerija". 23.20 
Žinios. 23 35 F Sensacija". 1 d.

LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė 9.05 F. "Laukinė rožė". 
13.52; 1552; 17 52; 20 00, 23 52 
Naujienos. 14.00 F. Goriačevas ir 
kiti". 15 20Animac. f 16 00 Mėlynoji 
paukštė. 16.25 F. "Elen ir vaikinai".
17 00Eteryje Mir” . 17 30Žmogusir 
įstatymas. 17.45 Kas yra kas 18 00 
Piko valanda. 18.30 F. "Laukinė rože"
18.55 Dok. f 19.40 TV parduotuvė. 
20.40 Susitikimas su A. Solženycinu 
21 00 F. "Niekšo mirtis". 23 20 Šeši 
vakarai su J. Nikulinu 24 00 Spaudos 
ekspresas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas Santa 
Barbara". 573 d 1030 Vaidybinis 
filmas "Sek laiką". 11.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.00 Vaidybinis filmas
13.30 Muzika. 15.00 Kelionių žurnalas.
17.00 Vaidybinis filmas 18 30 
Animacinis filmas. 19.00 Žinos (Vesti).
19.20 Anonsai, muzika 19 30 TV 
serialas "Santa Barbara" 574 d. 20 30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios 21.20 
Anonsai, muzika 21.30 Vaidybinis 
filmas "Vakar šiandien ir rytoj 23.00 
Žinios. 23.20 Muzika. 00 15 Pabaiga.

Ketvirtadienis, 
lapkričio 10 d. 
LIETUVOS TV

7.45 Ubas rytas. 8.25; 19.00; 22.55 
TV anonsas. 8.30 Viso geriausio. 6 1.
18 00 Žinios. 18 10 Programa 
va ikam s. 18.50 Ž in ios. 19.05 
Vyriausybė nutarė.. 19.20 Katalikų 
TV studija. 19.50 22" 20 30
Panorama. 21 05 F "Olandų gatvė
23.00 Dar kartą apie konkurso Mano 
namas" išvadas 0 05 F Anapus 
tikrovės". - "Kraujo akmuo

LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 F, "Laukinė rože 
13 52; 15.52; 127.52, 20 00, 22.52 
Naujienos. 14.00 F. "Goriačevas ir 
kiti” . 14.25 Biznio kronika. 15.00 Kas 
įdomesnio? 16.25 F. "Elen ir vaikinai". 
16.52 Pasaulis šiandien 17.00 ..Iki 
16-os ir vyresniems. 17.45 Kas yra 
kas. 18.00 Piko valanda. 18.30 F. 
"Laukinė rožė". 19.00 TV parduotuvė. 
19.05 Laida’ Viskas!". 19.25 F. "Mano 
urvas - mano tvirtovė” . 20.35 Keturi 
ratai. 21.00 Loto "M ilijonas". 21.30 
Koncertas policijos dienai. 23.52 
Spaudos ekspresas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
574 d 9.30 Viskas juokui, 9 d. 10.00 
Europa šou 10.30 Vaidybinis filmas 
Vakar, šiandien ir rytoj". 11.55 Anglų 

kalbos pamokėlė. 12.00 Vaidybinis 
filmas. 13.30 Muzika. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16 00 Kelionė su Šekspyru, 
4 d. 17.00 Vaidybinis filmas. 18.30 
Animacinis filmas. 19.00 Žinios (Vesti).
19.20 Anonsai, muzika. 19.30 TV 
serialas Santa Barbara". 575 d 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.20 
Anonsai, muzika. 21 30 Vaidybinis 
filmas "Auksas” . 23.00Žinios 23.20 
Muzika. 01 00 Pabaiga

BALTIJOS TV 
Trečiadienis, 
lapkričio 9 d.

7.30 Sovijaus horoskopas 7.35; 
20 20 "Taip sukasi pasaulis" 8.30; 
21.15 "Nakties riba" 9.00 CNN 
valanda. 17.45 Baltijos naujienos.
17.55 Žingsniai 18.25 F. "Talsa"
20.00 Pasaulio naujienos 20.15;
21.45 Baltijos naujienos. 21.50 Dė
mesio! Nauja Baltijos laida - "Už 
kam po...”  (tik suaugusiems). 22.50 
CNN valanda. 23.20 Dešimt 
geriausių.

ŠIAULIŲ VT IR 
BALTIJOS TV 

Antradienis, 
lapkričio 8 d.

19.00; 21.00 "Pirk, parduok, 
informuok” . Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Sodžius. 19.55 
Kelių policija informuoja. 20.05 F. 
“ Skandalas1 3 s. 21.30 Rodo

FILMAS

Trečiadienis, 
lapkričio 9 d.

7 30 B a ltijos  TV. Sovijaus I 
horoskopas. 7.35; 20.20 "Taip 
sukasi pasaulis". 8.30; 21.15 | 
"Nakties riba". 9.00 CNN valanda
17.45 Baltijos naujienos. 17 55 1 
Žingsniai. 18.25 Muzika. 19 00;22 30 | 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios
19.30 Spaudos apžvalga. 19 40 | 
Bažnyčios pusvalandis. Filmo f 
Juozapas" 2 d. 20 15; 2145 f 

Baltijos naujienos. 21.50 Dėmesio1 
Nauja Baltijos TV laida U? I 
kampo . (tik suaugusiems) 22 50 I 
CNN va landa  23 20 Dešmi [ 
geriausių.
Ketvirtadienis, 
lapkričio 10 d.

19.00; 22.00 "Pirk, parduok. I 
informuok". Žinios. 19.30 Spaudos J 
apžvalga 19.35 Ž ingsn ia i.. 20.00 |  
Te lekom pan ijos  "ARGOS 
programa.

KABELINĖ TV 
Antradienis, 
lapkričio 8 d.

19.00 F. "Mirtinos lenktynės 
20 15 F. Slaptas arsenalas 21 45 | 
F "Negailestingas 4"

Trečiadienis, 
lapkričio 9 d.

19 00 F. "Užmaršties kraujas
22.00 F. "Mid-na praeitis” .
Ketvirtadienis, 
lapkričio 10 d.

19.00 F. Kiber miestas Idc
19.55 F. "Žydrasis tigras". 21.30 F |
Mirtina apgaulė".
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