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Ito susprogdinimo Vievio rajone dar 
iekas nepateikė. Beje, po šio 
progimo vėl atkreiptas dėmesys j
eš mėnesį įvykdytą sprogdinimą 

azlų Rūdos geležinkelio ruože. Jei 
progdinimas dėl sprogdintojų 
eprofesionalumo nepasisekė - tai 
ar nereiškia, kad
ebuvo siekta tų pačių tikslų, 
progimas Vievio rajone yra ne kas 
ita, kaip serijos sprogdinimų, kuriais 
iekiama nestabilumo Lietuvoje, 
radžia. Apie šj ir Kazlų Rūdos 
pylinkėje įvykusius sprogimus 
yriausybei buvo žinoma, tačiau ji

nuslėpė tą faktą nuo masinių 
informacijos priemonių. Gal dėl to, 
kad sprogimas, kaip išsireiškė 
premjeras A. Sleževičius, 
panaudojęs savo mėgstamą 
žodelį, buvo neženklus.

Ir kas gi pagaliau slypi už šios, 
dabar jau aiškiai matomos, 
kryptingos nežinomų jėgų veiklos? 
Kam tai naudinga? Kol kas galima 
tik spėlioti. Lietuva šiuo metu stovi 
kryžkelėje. Vienoje pusėje Vakarai, 
kur vyrauja tvarka ir ramybė, kitoje 
pusėje NVS, kur liejasi kraujas ir kur 
priglaudžiam os nestabilios 
valstybės. Vakarai, žinoma, vengia 
nestabilių valstybių ir j jokias 
sąjungas su jomis nesijungs. Na, o 
NVS - priešingai. Tai rodo 
Moldovos, Gruzijos, Azerbaidžano, 
Čečėnijos, Ingušijos ir kitų 
valstybių, esančių palei buvusios 
SSSR sieną, pavyzdžiai. Kokios 
jėgos Lietuvoje ir užsienyje traukia 
Lietuvą Rusijos link?

NUOTRAUKOJE: tilto
remontas.

PAGERBKIME
ŽUVUSIUS

PARTIZANUS
Minint partizanų judėjimo 50-metj, lapkričio 12 d. 

Radviliškio parapijos bažnyčioje už žuvusiuosius bus 
lukojamos šventosios mišios.

Po mišių autobusais važiuosime j Mažuolių mišką, j 
ialandiškių kaimą, j Sajų ir Petriečių sodybas (Minaičių k.), 
:ur buvo partizanų bunkeriai. Ten bus pašventinti 
Paminkliniai akmenys.

Autobusai nuo Radviliškio parapijos bažnyčios išvyksta 
2 val.

Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos 

Radviliškio skyrius 
Radviliškio parapijos klebonas 

Radviliškio rajono kultūros skyrius

RYTŲ-VAKARŲ PING PONGAS
Ne tik politikai, bet ir rašytojai 

šiandien gilinasi | civilizacijų ir 
kultūrų sandūron patekusios 
Lietuvos situaciją. Jūsų 
dėmesiui interviu su rašytoju 
Petru Dirgėla, rašytojo Povilo 
Dirgėlos broliu, kartu su juo 
parašiusiu romanus
“Pasimatymai”, "Pogodalls", 
esė “Vėtrungiška dalia" ir kitų 
kūrinių autoriumi.

Koresp. Kas šiuo metu vyksta 
Lietuvoje pasaulio geopolitikos 
kontekste?

P. Dirgėla. Lietuva yra privati
zuojama. Ją privatizuoja tiek Rytai, 
tiek Vakarai, pajungdami valsty
bės galimybes savo interesams. 
Pasaulio galingųjų dėmesį mūsų 
valstybei nulėmė jos geopolitinė 
padėtis. Tenka pripažinti, kad nuo 
tų galiūnų tarpusavio santykių 
labai priklauso Lietuvos statusas. 
Svarbiausius Lietuvos ūkio objek-

^ i

Kas 
privatizuoja 
Lietuvą?

tus privatizuoja Rusijos ir Vakarų 
monopolijos, o buvusi kompartija 
tenkinasi nereikalingais “ daiktais".

Koresp. Kodėl leidžiama tai 
daryti?

P. Dirgėla. Lietuvos nomenkla
tūra yra svetimųjų "privatizatorių" 
vietininkė ir už paslaugas gauna 
savo dalj.

Koresp. Kas tie kapitalo srautai ir 
kokie jų interesai?

P. Dirgėla. Tai Rusija ir JAV. 
Išvedus TSRS kariuomenę iš 
Vokietijos ir panaikinus draudimą jai 
dalyvauti taikos palaikymo misijose. 
Vokietija vėl tapo viena galingiausių

Europoje. JAV būtent ir veikia per 
Vokietiją - vietinį “ policininką" 
Europoje, o Rusija - per buvusiąją 
Jugoslaviją ir Karaliaučiaus sritj. 
Šiuo aspektu egzistuoja kelios, 
istoriškai susiklosčiusios ir su 
Lietuva susijusios geopolitinės 
linijos, kuriose anksčiau ar vėliau 
išryškės pasaulio galingųjų 
nesutarimai. Silpniausia linija - 
Lietuvos Rytų siena - labai pralaidi 
Rusijai, veikiančiai Lietuvoje lyg 
savo gubernijoje. Karaliaučiaus 
srities siena su Vakarais stipresnė. 
Nors Karaliaučiaus sritis ir neturi 
istorinės gūžtos, tačiau labai 
pralaidi Vokietijos kapitalui. 
Vokietija skatina Pavolgio 
vokiečius persikelti j šią sritj, 
panaudodama juos kaip fizinę 
jėgą, kuriant palankią aplinką 
Vokietijos interesams.

Nukelta 12 p. 
  ______

Naujas baubas Vakarų investicijoms 
Ar bus susprogdinta atominė elektrinė?

Lapkričio 7 dieną Švedijos 
saugumo policija Švedijos premjero 
I. Carlsono kanceliarijoje sulaikė 
Lietuvos pilietj, grasinusį susprog
dinti Ignalinos atominę elektrinę. Šis 
Alytaus gyventojas (pavardė kol kas 
nežinoma) pirmąsyk j Švedijos 
premjero kanceliariją Rozenbade,

Stokholme, atėjo praėjusį
penktadienj. Lietuvis premjero 
apsaugai pareiškė atnešęs laišką I. 
Carlsonui. Kanceliarijos tarnautojui 
jis atidavė laišką ir parodė pasą. 
Tarnautojas užsirašė lietuvio vardą, 
pavardę, gimimo metus.

Švedijos ministrui pirmininkui

adresuotame laiške rašoma, kad jei 
minėtajam lietuviui švedų
vyriausybė nesumokės 8 milijonų 
kronų (apie milijoną JAV dolerių),bus 
susprogdinta Ignalinos atominė 
elektrinė. Lapkričio 7 dieną lietuvis 
vėl atėjo j premjero kanceliariją, kur ir 
buvo sulaikytas.

INFORMUOJA:

POLICIJA
Lapkričio 7 dieną 19.30 valandą 

pilietę D. S. Tilžės gatvėje ties kavine 
"Aušrinė" sumušė nepažjstamas 
vaikinas. Tą pačią dieną du piliečiai 
Purienų gatvėje buvo sumušti dviejų 
nepažįstamų jaunuolių. Vienas iš 
nukentėjusiųjų su galvos žaizda 
gydosi ambulatoriškai.

3.35 val. kavinėje “ Aida" 
(Draugystės pr. 2) įvyko muštynės. 
Sulaikyti du 1973 ir 1972 metais gimę 
girti piliečiai.

*  *  *

Lapkričio 7 dieną iš Šiaulių sporto 
centro (Daukanto 90) pastato buvo 
išimtas lango stiklas. | vidų įsibrovę 
vagys išlaužė du seifus ir pavogė

GREITOJI 
MEDICINOS 
PAGALBA
Iš lakpričid 7 j 8 dieną greitosios

apie 4000 litų.
*  * *

Iš AB "Šiaulių kraštas" teritorijos 
(išradėjų g. 14) pavogta 0,7 t 
aliuminio metalo laužo. Nuostolis - 
1460 litų.

Nuo S. Šalkauskio vidurinės 
mokyklos sienos (Šalkauskio g. 3) 
pavogtos dvi iškabos. Materialinė 
žala - 345 litai.

*  * *

Lapkričio 8 dieną Šiauliuose 
nustatyti du savižudybės atvejai - 
bendrabučio rūsyje (Žuvininkų 2) su 
virve ant kaklo rastas Kęstučio 
Nutausko, gimusio 1966 metais, 
lavonas. Savo bute, vonios 
kambaryje, rastas pasikoręs Uja 
Mitrijevas, gimęs 1943 metais, 
gyvenantis Dainų g. 60-29.

*  *  *

Gytarių-Kviečių gatvių sankryžo
je lapkričio 8 dieną 19 valandą pilietę 
B. E. sumušė trys nepažįstami

pagalbos buvo šauktasi 64 kartus. 
Septynis kartus pagalba buvo 
suteikta vaikams, iš kurių keturi 
karščiavo, o trims reikėjo chirurgo 
konsultacijos. Penki žmonės patyrė 
traumas; medicinos pagalba buvo 
suteikta šešiems neblaiviems 
asmenims. Trims piliečiams buvo 
bronchinės astmos, o vienam -

jaunuoliai ir atėmė 3 litus.
Tą pačią dieną 2 val. 45 min. 

kavinės “ Maksas" kieme keturi 
jaunuoliai sumušė 1973 m. gimusj 
pilietj R. R.

*  * *
Lapkričio 8 dieną Valančiaus g. 

31 a apvogtas šaškių-šachmatų 
klubas. Materialinis nuostolis 
tikslinamas.

*  *  *

Iš Vilniaus 213 namo kiemo 
pavogtas tamsiai mėlynos spalvos 
automobilis "Audi 200” (valstybinis 
numeris ARJ 310,1984 metų laidos). 
Materialinė žala apie 20 tūkstančių
litų.

*  *  *

Kolektyviniame sode "Ramunė" 
apiplėštas 244 sklypo namelis. 
Nustatyti įtariamieji nepilnamečiai 
Antanas Valačka, gimęs 1984 m„ ir 
Jovita Valačkaitė, gimusi 1980 m., 
gyvenantys Vytauto 61-25. Pavogta 
daiktų už 250 litų.

epilepsijos priepuolis. Dvi gimdyvės 
nuvežtos j gimdymo namus.

Lapkričio 7 dieną 12 valandą 
Pramonės ir Tilžės gatvių kampe 
gulėjo neblaivus vyriškis. Jam 
medicinos pagalbos nereikėjo: 
buvo nuvežtas j blaivyklą.

Nukelta 12 p.
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G resia “ L itP o Iiin ter” bankrotas
Lina IŠGANAITYTĖ

"LitPoIiinter" šiuo metu savo 
indėlininkams yra skolinga 12 
milijonų litų. Kadangi Indėlių 
procentai buvo skaičiuojami 
didėjimo tvarka, proporcingai nuo 
jneštos sumos, čia pinigus nešė 
daugiausia ne pensininkai, o 
didesnes pajamas turintys 
žmonės. Pasak "LitPoIiinter" 
generalinio direktoriaus Artūro 
Krukio, firmos žlugimo priežastis 
yra naudojimasis trumpalaikėmis 
investicijomis, kurios buvo jdėtos 
j ilgalaikius projektus. Pagrindiniu 
projektu y ra minima televizija, kuri 
iki šiol nuostolinga.

Televizija kiekvieną mėnesj 
200 tūkstančių Irtų moka už eterj, 
80 tūkstančių sudaro darbuotojų

atlyginimai, 40 tūkstančių  - 
amodizacijos išlaidos. Pati televizija 
per mėnesj uždirba tik 120  
tūkstančių. Ne paslaptis, kad dėl 
neišmokėtų atlyginimų streikavo 
televizijos darbuotojai, ir iki šiol su 
jais iki galo nėra atsiskaityta. 
"LitPoIiinter’’ įvaizdis buvo kuriamas 
reklama ir prabangos 
demonstravimu. Firmos savininkas 
R. Bubnelis važinėdavo gerais 
automobiliais. "L itPoIiin te r”  
užsiim inėjo didmenine ir 
mažmenine prekyba alkoholiniais 
gėrimais, turėjo dvidešimt 
parduotuvių šalyje, lapių fermų, 
kavinių ir statybinių medžiagų 
parduotuvę. Virš Lietuvos pakildavo 
firmos lėktuvas.

Pasak A. Krukio, gali atsitikti taip,

kad “ LitPoIiinter" nuo gruodžio 
pirmosios turės nutraukti savo 
veiklą. Sekmadienj vykusiame 
susirinkime indėlininkai suskilo j 
dvi grupes. Vieni nori kaip nors 
toliau “ sukti”  firmos veiklą ir joje 
dalyvauti, o kitiems tereikia jų 
nuosavų pinigų. Susirinkime buvo 
renkami parašai po keliais 
kreipimaisi: į "LitPoIiinter" TV 
žurnalistus, raginant netarnauti 
sukčiams, j Seimą, Prokuratūrą, 
ekonominę policiją. Pareiškime 
ekonominei policijai rašoma, jog 
"dabartinė padėtis akivaizdžiai 
byloja, kad “ LitPoIiinter" skolintus 
iš žmonių pinigus "plauna” j 
specialiai jkurtas dukterines 
firmas, siekia tyčinio bankroto".

AR VERKTI, AR JUOKTIS?

SEIME BEPROČIŲ 
NĖRA, BET SILPNESNIŲ 

PROTŲ PASITAIKO
Svarstant Seime tilto 

susprogdinimo aplinkybes, Seimo 
narys A. Alberty nas pareiškė, kad jis 
90 proc. jsitikinęs, jog tai dešiniųjų 
politinių jėgų darbas. Replikos teise 
pasinaudojęsSeimo narys L. Milčius 
pareiškė, kad LDDP frakcijos narys 
A. Albertynas "savo sapalionėm viešai 
apjuodino dešiniąsias politines jėgas". 
Jo nuomone, taip kalbėti gali tik

beprotis. Padėtj pataisė LDDP frakcijos 
seniūno pavaduotojas A. Kunčinas, 
L. Milčiui priminęs, kad Seime nėra 
bepročių - vieni turi daugiau proto, 
kiti mažiau, bet jstatymų leidėjų, 
neturinčių proto, negali būti.

A. V.

SEIMAS 
VIRSTA 

TEATRU?
Buvęs profsąjungų lyderis, vienas 

iš pretendentų j "Respublikos” 
laikraščio premiją, skirtą sąžiningiau
siam valdžios pareigūnui, Seimo narys 
M. Visakavičius Seime pasirodė su 
mėlynais darbo drabužiais, geltonu 
statybininko šalmu ir žvake rankoje. 
Kas tai? Nerimtas požiūris j Seimo 
nario pareigas? Gal nauja kylanti cirko 
žvaigždė Lietuvos padangėje? O gal 
ir pats Seimas jau tapo cirko arena?

T. S.

AR VERKTI, AR JUOKTIS?

RYTŲ-VAKARŲ PING PONGAS
Atkelta Iš 1 p.
Dar viena linija - siena su Lenkija, 

kur amžini Lietuvos-Lenkijos 
nesutarimai. Ir pagrindinė - pajūrio 
zona (Klaipėda, Būtingė). Si linija 
yra gyvybiškai svarbi Rusijai, kuri 
plėšysis dėl jos  visom is 
jm anom om is priemonėmis. 
Tranzitas yra pirmasis žingsnis, 
tačiau Rusija, sakydama, kad veža 
degtukus, gali vežti tankus. 
Manoma, kad tranzitas naudingas 
tranzitinei valstybei, tačiau jis visada 
naudingesnis tranzituojančioms 
šalims. Būtingės naftos terminalas 
- naftos eksporto gerklė, "Lukoilo” 
vasalas. Perkėlos dėka, mainais 
už naftą, Rusija iš Vakarų gaus 
visų jai būtinų pramonės ir maisto 
produktų. Šis tranzitas pavers 
Lietuvą galingų pasauliovalstybių 
sandėliu. Be jokios abejonės 
Vakarai slenka j Rytus, tačiau 
vienoje iš šių linijų gali jsižiebti 
kibirkštis. Karaliaučiaus sritis - 
užslėpto veikimo bomba, kuri gali 
būti bet kada panaudota kaip 
politinls-karinis svertas "tramdant" 
tam tikrus priešininkus. Deja, šioje 
vienoje iš pavojingiausių Europos 
zonų yra ir Lietuva.

Koresp. Koks tad mūsų 
valstybingumo statusas?

P. Dirgėla. 50 metų Vakarai 
sakė, kad nepripažjsta Lietuvos 
aneksijos. Nepriklausoma valstybė 
gali būti Europos sąjungos, NATO 
narė, galima ją visaip vadinti, tačiau 
realiai ji tik gubernija. Lietuvos 
statusas šiuo aspektu neturi 
re ikšm ės nei Rytams, nei 
Vakarams. Gal po kokių 20 metų 
vėl prisimins, kad dar nesibaigė 
Antrasis pasaulinis karas, kad yra 
Karaliaučiaus kraštas ar Šiaurės 
Korėja. Tuomet jau galime laukti 
Lietuvos padalijimo. Vokietija sieks 
atgauti Karaliaučių, reikalaus 
tranzito per Lenkiją. Lenkijai bus

pasiūlytas Vilniaus kraštas, Rusijai - 
kita dalis. Gyvename labai judriame 
ir pavojingame geopolitiniame taške, 
o , nejgiję valstybinio imuniteto, 
silpniname savo valstybingumą 
įvairiomis dvišalėmis sutartimis su 
kaimynais iš Rytų. Tokio pobūdžio 
sutartys naudojamos kaip silpnesnių 
valstybių valdymo priemonė, nesjuk 
nė viena Vakarų valstybė 
nekontroliuos ir neturės teisės kištis 
j dvišalius santykius. Lietuva jau tampa 
NVS ir Vakarus aptarnaujančia 
valstybe.

Koresp. Šią vasališką politiką 
kažkas vykdo ir Lietuvos viduje?

P. Dirgėla. Taip. Tai daroma 
sakant, kad reikia paklusti pasaulio 
galingiesiems. Išvadinus LDDP 
išdavikais, pasiteisinama, kad prieš 
vėją nepapūsi. Nei Seimo, nei 
Prezidento rinkimai nebuvo 
demokratiniai: tebebuvo okupacinė 
kariuomenė, rinkimuose dalyvavo 
partija, vykdžiusi okupacinj režimą 
Lietuvoje ir veikė per tas pačias 
struktūras, manipuliuodama 
kompartijos pinigais. Ši partija, kaip 
ir panašios struktūros Rusijoje, tapo 
TSRS paveldėtoja. Didžiausias 
įrodymas - A, Brazausko laiškas B, 
Jelcinui, kuriame kalbama apie 12 
straipsnio pataisas, suteikiančias 
Rusijai teisę Lietuvai padarytą žalą 
skaičiuoti tik nuo 19S2 m. sausio 1 
d.JTO buvo užfiksuota deklaracija, 
kurioje Rusijos armijos išvedimas iš 
Lietuvos buvo traktuojamas ne kaip 
okupacinės armijos išvedimas, o kaip 
armijos buvimo panaikinimas. Vietoj 
termino “žalos atlyginimas" atsirado 
terminas “ kompensacija", jsigilinus 
j mechanizmą, paaiškėjo, kad tranzitas 
ir bus kompensacija už Rusijos 
prarastąją Lietuvos teritoriją, o Lietuva 
privalės užtikrinti Karaliaučiaus srities 
aptarnavimo veiklą.

Koresp. Kaip pavadintumėte 
politinį klimatą Lietuvoje?

P. Dirgėla. Fizinė okupacija 
baigėsi. Prasidėjo "demokratinė” . 
LDDP perkėlė Rusijos interesus j 
Lietuvą, o Gylio vadovaujama 
užsienio politika atlieka tik 
tarpininkavimo tarp Maskvos ir 
Vakarų funkciją. Partija suvokdama 
kad vatetybingumas slysta iš rankų, 
naują okupacijos formą bando 
įvynioti j painius (statymus, sutartis 
ar net jas nuslėpti. Todėl mūsų 
visuomeninio gyvenimo narna tapo 
melas, apgaulė, nepasitikėjimas. 
Sujaukus pagrindines vertybes, 
pradeda išsig im ti tauta, o 
valstybingumas nebetenka 
prasmės.

Koresp. Jei Lietuva nori būti 
stipri ir ilgaamžė - turi ne derintis 
prie stipriųjų, o siekti tik savo 
interesų. Per daugiaunei 500 metų 
Lietuva išlaikė valstybingumą, 
nuoga aovėdama prieš visą pasaulj 
su savo tiesa. Vilties yra. Politinės 
jėgos turėtų surasti bent penkias 
asmenybes, sugebančias 
suformuoti nacionalinę politiką ar 
bent jos viziją. Dešinieji klysta vien 
persekiodami kairiuosius ir 
nenurodydami kelio, kuriuo 
turėtume eiti.

Koresp. Kodėl, meno pasaulis 
toks atsiribojęs ir bejėgis formuojant 
dvasines vertybes?

P. Dirgėla. Žmonės pernelyg 
ilgai žiūrėjo j literatūrą kaip j 
socializmo reliktą. Ji buvo 
suvokiama kaip migdomieji arba 
linksminantieji vaistai. Žmogus, 
stipriai paveiktas politinių procesų, 
tapo ciniškas ir apatiškas, o 
literatūra, skubėdama paskui rinkos 
paklausą, pasiskandino žodžiuose. 
Nukryžiuokite tris rašytojus ir 
reikalaukite iš jų to, ko jūs norite. 
Tas, kuris neparašys - bus tikrasis 
rašytojas.

Kalbėjosi Arvydas 
SAULĖNASJ

INFORMUOJA GREITOJI 
MEDICINOS PAGALBA

Atkelta Iš 1 p.
21 valandą medicinos pagalbos 

prireikė šiuo metu tardymo 
izoliatoriuje laikomam 37 metų H. 
Ž., persipjovusiam abiejų rankų dilbio 
venas.

Buvo gautas iškvietimas iš 
Gardino 7-37, kur 47 metų J. V., 
susipykęs su savo sugyventine, 
reikalavo medikų išvežti ją j 
psichoneurologinj dispanserį.

* *  *

Iš lapkričio 8 j 9 dieną greitoji 
pagalba buvo kviesta 56 kartus. 
Medicinos pagalbos prireikė 9 
vaikams, 5 žmonėms skaudėjo 
širdies plote, 4 aukštas kraujospūdis. 
Greitąją pagalbą kvietėsi 8 neblaivūs, 
5 traumuoti asmenys, 3 kankino 
epilepsijos priepuoliai, vienas 
nuodijosi vaistais, 2 gimdyvės 
nuvežtos j gimdymo namus. 2 
melagingi iškvietimai, rasti 2 lavonai.

Šešiolikmetis jaunuolis R. P., 
gyvenantis Šeduvos gatvėje, bandė

nusinuodyti vaistais. R. p. buvo 
nuvežtas j Šiaulių Respublikinę 
ligoninę, išplautas skrandis. Šiuo 
metu jaunuolio būklė gera, jam 
suteikta psichoneurologo 
konsultacija.

* * *

Lapkričio 8 dieną 22 valandą j 
Šiaulių Respublikinę ligoninę 
nuvežtas neblaivus pilietis S. K, 
gyvenantis Draugystės prospekte 
Jam namo laiptinėje nepažįstami 
vyriškiai perdūrė kairįjį klubą.

39 metų neblaivųpilietįV. E. teko 
vežti j ligoninę, nes kivirčo metu 
buvusi žmona perskėlė jam 
viršugalvį.

* *  *
Lapkričio 9 dieną 8 valanda 

pėsčiųjų perėjoje ties Tilžės g. 47 
numeriu automobilis pertrenke 
dvylikametę mergaitę. Mergaitei 
sužeista galva, ji nuvežta j Šiaulių 
Respublikinę ligoninę.

parengė Irena BIJEIKIENĖ

PASKIRTAS NAUJAS
RUSIJOS EKONOMIKOS  

MINISTRAS
Prezidentas B. Jelcinas naujuoju 

ekonomikos ministru paskyrė 
Jevgenijų Jasiną. 60-ies metų 
ekonomistas anksčiau vadovavo 
prezidentui pavaldžiam ūkio tyrimo 
centrui, dalyvavo 
rengiant šalies 
e k o n o m i k o s  
p e r t v a r k y m o  
programas,

BOSNIJOS IR 
HERCEGOVINOS  

SOSTINĖJE ŽŪVA VAIKAI
Užvakar Sarajeve snaiperis 

nušovė devynerių metų mergaitę. 
Ji buvo namuose, kai netikėtai 
paleistas šūvis pataikė j galvą Vaikas 
mirė ligoninėje. Įvykio liudytojai 
tvirtina, jog šaudyta iš serbų 
užimtosios miesto dalies. Dar viena 
mergaitė žuvo nuo minos skeveld
ros, trys jos draugai buvo sužeisti.

IZRAELIS ŽADA  
IŠPLĖSTI

PALESTINIEČIŲ  
TEISES

Izraelio ministras 
pirmininkas Ickąchas 
Rabinas mano, jog 
lapkričio pabaigoje 
palestiniečių savivaldos 
organams bus suteikta 
dar daugiau teisių. 
Kalbėdamas po derybų 
su Palestinos
i š s i v a d a v i m o  
organizacijos pirmininku 
Jasiru Arafatu, Rabinas 
teigė, jog palestiniečiams 
bus perduoti mokesčių, 
sveikatos apsaugos, 
socialiniai bei turizmo 
reikalai. Kol kas 
palestiniečiai tvarkė tik 
švietimo klausimus.

MASKVOJE LANKOSI 
IRAKO MINISTRO  

PIRMININKO  
PAVADUOTOJAS

Maskvoje viešintis Irako ministro 
pirmininko pavaduotojas Tarikas 

Azizas Rusijos 
prezidentui B. 
Jelcinui perdavė S, 
H u s e i n o  
p r a n e š i mą .  
Teigiamą jog Irakas 

pripažino Kuveito sienas. Pasak 
Rusijos Užsienio reikalų ministerijos 
atstovo, šis pranešimas siejamas 
su JTO Saugumo tarybos 
reikalavimais Bagdadui. Maskvoje 
T. Azizas susitiko su Rusijos užsienio 
reikalų ministru A. Kozyrevu. 

ŠVEDIJOS KARALIUS 
ATIDARĖ RYGOS 

EK O N O M IK O S MOKYKLA  
Rygoje Švedijos karalius Karias 

Gustavas atidarė tarptautinę 
ekonomikos mokyklą. Iškilmėse 
dalyvavo ir Latvijos prezidentas 
Guntis Ulmanis, ministras 
pirmininkas Maris Gailis, svečiai iš 
Estijos, Lietuvos, Europos Sąjungos

TRUMPAI
Tarptautinis karo nusikaltimus tiriantis 

Hagos tribunolas prašo, kad Vokietija jiems 
perduotų Bosnijos serbą Dušaną Tadičių, 
kuris įtariamas musulmonų ir kroatų žudymu, 
kankinimu ir prievartavimu.

* * *
Prisaikdinta naujoji Estijos vyriausybė 

Dauguma buvusios M. Laaro vadovaujamos 
vyriausybės ministrų išsaugojo savo postus

Graikijos policija sulaikė asmenj, kuris 
pagrobė iš Vokietijos j Atėnus skridusį lėktuvą. 
Nusikaltėlis privertė lėktuvą nusileisti 
Salonikuose. Jis leido keleiviams ir įgulai 
laisvai išlipti iš lėktuvo. Tuomet policija ir 
sulaikė lėktuvo pagrobėją. Kol kas neaišku 
kodėl jis ryžosi tokiam žingsniui. Manoma, 
jog pagrobėjas buvo susipainiojęs meilės 
reikaluose.

Kam įkando erkė
Kas dešimta Lietuvos miškų erkė 

yra Laimo ligos užkrato nešiotoja. 
Užsikrėtusių erkių rasta Šiaulių mieste 
ir visuose Šiaulių zonos rajonuose, 
įkandus erkei, ko nejaučiama ir dažnai 
nepastebima, galima susirgti metų 
metaistrunkančia Laimo liga. Kartais 
erkės jkandimo vietoje atsiranda 
paraudimas, kuris vėliau pranyksta. 
Tai svarbus prasidedančios Laimo 
ligos požymis. Liga gali pažeisti 
sąnarius, galvos ar nugaros smegenis, 
nervus, odą bei kitus organus ir per 
keletą metų ligonis gali tapti invalidu. 
Nustatyti Laimo ligą galima, tik atlikus 
sudėtingą ir brangų kraujo tyrimą, 
kuris Lietuvos gydymo jstaigose kol 
kas neatliekamas. O nustatyti ligą - 
labai svarbu, nes, atitinkamai gydant, 
ją dažniausiai galima visiškai išgydyti.

Į Šiaulius atvyksta Vilniaus 
medikų brigada, kuri Ims kraują 
Laimo ligai tirti Iš Šiaulių miesto Ir 
aplinkinių rajonų ligonių, savo 
negalias siejančių su šiais ar 
ankstesniais metais buvusiu erkės 
įkandimu. Kiekvieno ligonio 
laboratorinio tyrimo rezultatai bus 
Įvertinti ir per 2 savaites duota 
atitinkam a re k o m e n d a c ija .
Apsilankymas - laisvas, jokio 
nukreipimo nereikia. Paslauga 
mokama (18 Lt). Brigada dirbs 
Šiaulių miesto odos Ir veneros Ilgu 
dispanserio ambulatorlĮoje, Vilniaus 
g. 267, šių metų lapkričio 12 4  
(šeštadienj) nuo 10 iki 14 val.

Leontijus MOTIEJŪNAS, 
Profesorius

AUŠROS ALKIA
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KUN SAKA?
Stasys RŪKAS

Viename Žemaitijos kaime 1944 
metų pabaigoje spacieravojo išlakių 
enkavedistų būrelis, ieškantis vyrų, 
kurie talkintų sudorojam Hitlerj. 
Kiekvienoje troboje leitenantėlis, 
panašus j labai agresyvų kišenvagj, 
nurudusiu pirštu durdavo j tik 
lietuviškai tesugebančių susikalbėti 
vyrų krūtines ir klausdavo:

Kak tvoja familija? (Kaip tavo 
pavardė?)

- Kun saka? - pasigirsdavo 
atsakymas.

Enkavedistas j bloknotą užsirašo 
tą, ką girdėjo, ir eina j trobas šnekinti 
kitų, nors atsakymai buvo vienodi. 
Taigi tam kandidatui j kišenvagius 
ir kilo įtarimas, kad čia kažkas ne 
taip:

Ja... tvoju matj! Neuželi tut vse 
kunsaki, - ir savo smagia rankele 
vožtelėjo liaunam vyrukui j žiaunas.

Žemaitėlis, apstulbimas tokiomis

nelaukto svečio ''vaišėmis”, paklausė:
-Tai už kun?
- O ! Tak davno nado bylo govoritj, 

Sto ty Užkunj, a ne Kunsak (O! Seniai 
taip reikėjo sakyti, kad tu Užkunis, o 
ne Kunsakas), - ir smagiarankis su 
visa palyda iškurnėjo j kitas sodybas 
tęsti taip sunkiai pradėtojo darbo.

P, S. Čia tik menkas anekdotėlis, 
nors pati enkavedistų siautėjimo 
pradžia ir buvo panaši j aukščiau 
pateiktąją, nes, rusams nesugebant 
susikalbėti su vietiniais gyventojais, 
daug kas anekdotiškai ir sukdavosi! 
Tačiau išsiperinus "liaudies gynėjus", 
vyrų medžioklė pasiekė kitokius mas
tus. Prasidėjo masiniai žudymai, buvo 
deginamos kaimiečių sodybos. Dau
gelis "liaudies gynėjų” irgi tebai menkai 
susigaudę rusų kalbos labirintuose, 
tačiau, jiems ištarus “ internaciona
linius" žodžius "bandit", “nacionalist", 
enkavedistai gerai žinojo ką ir kaip 
daryti, nes šovinių jiems užteko.

RAŠO
“AUŠROS
ALĖJAI”

ĮKURTUVES PARAPIJOS

Bronius KARALIUS
Ilgai sielvartavo Kuršėnų 

parapijos tikintieji, sunki gėla diegė 
jiems širdj dėl karo metais 
supleškėjusio bažnyčios bokšto ir 
klebonijos pastato. Per stebuklą 
išliko tik špitolė.

Nutilus kanonadai, šviesios 
atminties klebonas Juozapas 
Montvydas nupirko iš vieno 
gyventojo nebaigtą statyti namą. 
3asamdyti darbininkai jame įrengė 
kambarius kunigams gyventi. 
Tačiau uolūs pragaištingosios 
politikos vykdytojai to  tik ir laukė. 
Dar dažais tebekvępiantį pastatą 
valdžia atėmė ir panaudojo savo 
tikslams. Beveik pusę amžiaus 
šiame statinyje ka ita lio josi

NAMUOSE
įvairiausios jstaigos. Paskutinieji jame 
šeimininkavo medicinos darbuotojai. 
Ir tik šiemet pastatas buvo grąžintas 
parapijai.

- Labai malonu, kad rajono 
vyriausiasis gydytojas Petras 
Simavičius patalpas atidavė kaip 
stropus nuomininkas ir supratingas 
šeimininkas. Visi grąžinti kambariai 
buvo švarūs. Sveikutėlius langų stiklus 
dengė paliktos geros užuolaidos. 
Durys tvarkingos, perduotos su visais 
užraktais ir net atsarginiais raktais, - 
pasakoja Kuršėnų bažnyčios 
zakastijonas Petras Gricius.

Atgautas pastatas pavadintas 
"Parapijos namais” . Juose įsikūrusi 
krikščionių demokratų partijos būstinė. 
Vienas kambarėlis išskirtas "Caritui” .

Rengiama apie šimto vietų 
susirinkimų salė. Kadangi patalpas 
remontuoja daugiausia buvę 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, be 
abejo, šiuose namuose turės ir jie 
būstinę. Laikinai einantis politinių 
kalinių ir tremtinių organizacijos 
pirmininko pareigas Micaičių 
apylinkės agrarinės tarnybos 
žemėtvarkininkas Jonas Vaišnoras 
pasakojo, kad netrukus remontas 
bus baigtas. Darbų vadovas 
išvardijo geriausiai padirbėjusius 
talkininkus. Iš jų išskyrė uoliau 
pasižymėjusius Bronių Kaubrę, 
Birutę Molienę, Antaną Venckų.

Visi su nekantrumu laukia 
busimųjų jkurtuvių.

PRAEITIES PUSLAPIAI

KAIP TĖVUKAS
LIUFTVAFĖJE TARNAVO

Bronius KASPERAVIČIUS
Tęsinys. P rad žia  N r. 87
Taip atsirado nuostabiai patogi proga 

kelionės metu pabėgti. Tėvukas tos 
progos nepraleido Netrukus jis, gavęs 
komandiruotę, geležinkeliu dundėjo j 
Vokietijos pietus.

Kai traukinys sustojo Desau stotyje, 
dangų jau gaubė sutemos. Dar kartą 
žvilgtelėjęs j adresą, pasuko i miestą. 
Buvo paskelbtas oro pavojus, ir gatvės 
atrodė tarsi išmirusios Kadangi šaligatviai 
daug kur buvo užgriozdinti 
bombardavimų metu sugriautų namų 
plytgaliais, teko erti gatvės viduriu. 
Taip eidamas žiūri - ant asfalto vyriškas 
paltas tįso. Matyt, kažkas, skubėdamas 
I slėptuvę, pametė. "Pats Dievas padeda”, 
- pagalvojo tėvukas. Jis žinojo, jog, 
norint bėgti iš Liuftvafės dalinio, pirmiausia 
reikia atsikratyti kariškos uniformos, 
o jai pakeisti reikalingi civilio drabužiai. 
Taigi štai - pradžia jau yra... Dailiai 
sulankstė paltą, persimetė per ranką 
ir nuėjo, kur buvo kapitono įsakyta.

Frau Model, pagyvenusi moteriškė, 
pamačiusi nepažįstamą kareivj, šiek 
tiek nustebo. Tačiau, kai susilaukė 
sveikinimų iš savo vyro, bematant 
atkuto, prasidėjo begaliniai klausinėjimai. 
Ant stalo atsirado surogatinės kavos 
ir užkandžiu. Moteris pergyveno dėl 
vyro ir domėjosi jo tarnyba. Tėvukui, 
žinoma, ne tas rūpėjo. Jis lyg'tarp 
kitko pasidomėjo, ar kartais mieste 
negyvena lietuvių. "Taip taip, gyvena 
pabėgėlių lietuvių. Netgi mūsų gatvėje 
jsikūre lietuvis mokytojas", - užtikrino 
frau Model.

Atsisveikindamas su vaišinga 
šeimininke, tėvukas pažadėjo perduoti 
jos linkėjimus ir naujienas vyrui. Tačiau, 
užuot pasukęs j geležinkelio stotj, nuėjo 
ieškoti to lietuvio mokytojo. Rado jj ir 
buvo maloniai priimtas. Po neilgų kalbų 
ir samprotavimų sudegino uniformą, 
karinius dokumentus, gavo iš tautiečio 
padėvėtą kostiumą, užsivilko rastąjį 
paltą ir, apsimetęs pabėgėliu iš amerikiečių 
subombarduoto Drezdeno, leidosi 
traukiniu i pietinę Vokietijos dalj, kol 
atsidūrė Geroje.

Čia jau buvo galima atsikvėpti. 
Kapitonas Modelis nebesuras. Tačiau 
ką daryti karo metu svetimoj šaly be 
dokumentų, tuščiomis kišenėmis? 
Tėvukas patraukė j arbeitsamtą (vokiečiu 
darbo biržą). Patogiai kėdėje jsitaisiusi

uniformuota vokietė pirmiausia paprašė 
dokumentų.

- Aš iš Drezdeno... Vos gyvas 
likau. Dokumentai pražuvo 
subombarduotame viešbutyje... - 
nedrąsiai lemeno tėvukas.

- Jūs iš Drezdeno? - užjaučiamai 
nustebo vokietė. - O Gott, o Gott! 
(Dieve Dieve!) Tie niekšai visą miestą 
napalmu apipylė. Visa brolio šeima 
sudegė... Tiesiog slėptuvėje... Sakote, 
pražuvo dokumentai.. O kur jūs 
norėtumėte dirbti?

- Lietuvoje liko mano lentpjūvė, - 
prisipažino tėvukas.

- Alles in Ordnung (viskas tvarkoje): 
aš jums siūlau darbą lentpjūvėje 
darbininku.

Pradžiai gerai ir darbininku, todėl 
kai iš arbeitsamto išėjo, laikydamas 
rankoje raštišką nukreipimą j darbą, 
džiaugsmui nebuvo ribų. Dabar tai 
jau galima manyti, kad galutinai 
atsiskaityta su Štralzundu ir tarnyba 
Liuftvafėje.

Vieninteliai keturi darbo draugai 
lentpjūvėje buvo belaisviai prancūzų 
lakūnai. Laikas išdildė jų vardus ir 
pavardes, tačiau vieno iš jų, kurio 
vardas buvo Rože, tėvukas nepamiršo 
iki mirties. Daug per visą gyvenimą 
sutiko žmonių, tačiau apie tuos 
prancūzus jis visada kalbėdavo su 
pagarba, apgailestaudavo, kad nėra 
galimybių pasimatyti. Tai jie, ne kas 
kitas, išgelbėjo jj nuo bado mirties.

Prancūzu belaisviams mieste buvo 
paskirtas atskiras namas. Prie to namo 
lauko durų visątfa su karabinu rankose 
stovėdavo "bošas’1 (taip prancūzai 
paniekinamai vadindavo vokiečių 
kareivius), tačiau įeiti ir išeiti iš namo 
prancūzai galėjo laisvai. Kai reikėdavo 
eiti darban jleritpjūvę, visi keturi išeidavo, 
"bošo" nekliudomi. Lygiai taip ir namo 
grjždavo. O tėvukui kambarėlį vokietis, 
lentpjūvės savininkas, paskyrė barake, 
šalia darbo vietos. Viskas būtų buvę 
pakenčiama, tik štai su maistu buvo 
striuka. Gautą maisto kortelę teko 
atiduoti vokiečiui, o šis tris kartus per 
dieną "maitino". Pusryčiams skirta 
duona - dvi mažos riekelės, plonai 
apteptos margarinu, būdavo 
išduodamos vakarienei Tėvukas, po 
vakarienės tą duonelę parsinešęs j 
kambarj, pasidėdavo j spintelę.

Nukelta j 4 p.

Kybodamas vienoje vietoje,
>1 nkdamas medžių viršūnių aukštyje 
arba skriedamas dideliu greičiu 
languje, NSO, kaip taisyklė, tyli". 
Stebėtojai dažniausiai su nuostaba 
iraneša, jog jie buvo pakankamai 
irti nuo NSO ir tikrai galėjo išgirsti jo 
ei,amą triukšmą. Taip ir būtų, jei šie 
Objektai elgtųsi kaip paprasti lėktuvai, 
a aplinkybė, kad NSO nesukelia 
riukšmo, įrodo, kad jų traukos siste- 
nos unikalios ir nepaprastos. Dargi 
Įsant viršgarsiniams greičiams, prie 
irių bet kokie lėktuvai sukelia garso 
ingą, NSO išlaiko visišką "tylą". 
Vis dėlto 103 atvejais, artimai 

usidūrus su NSO (stebėjimai vyko 
sa dešimtmetO, šių susitikimų dalyviai 
irdėjo NSO keliamą triukšmą ir bandė 
aprašyti. Triukšmo spektras labai 
'atus. įsivaizduokime, jog mes tuo 
pčiu metu girdime keletą garsų, 

pavyzdžiui, uždaromų 
Jiomobilio durelių trenksmą ir 
esisukančio vilkelio zvimbimą. 

Pranešimuose dėmesj atkreipia du 
''Praus triukšmo tipai: akimirksni 
unkantis sprogimo triukšmas - tarsi 
mogiamoji banga - ir garsus, ilgai 
ynkantistriukšmas. Kita kategorija - 
ftes dūzgimą primenantis triukšmas. 
a kada liudininkai, pateikdami 
farmaciją, naudoja tokius išsireiš- 
mus: "spiegiantis", "kaukiantis", 
švilpiantis". Tačiau įdomiausi yra 
Minamieji "kodiniai" signalai, apie 
Jnuos verta plačiau pakalbėti.
‘J 447 pranešimų apie artimus 

įtik im us su NSO septyniuose 
JPama apie keistus, j signalą 
Mažius garsus. Dažniausiai jie 
rw mi "PyP'PyP" liP° signalais. 
Dešimties metų berniukas paste- 
P ryškiai sidabrines spalvos objektą 
°V|ntj Jauke ant keturių atramų, 
‘«sus " p y p - p y p ”  berniukas girdėjo 
j  K°l objektas ėmė kilti. Jokio radijo 
Hurėj0Va'kinUkaS stebėiimo metu 
Jsįmintiname a ts itik im e su

NEŽEMIŠKIEJI 
GARSAI

sutuoktiniais Chilais: garsai "pyp-pyp" 
turėjo nepaprastai svarbią paskirtį. 
Važiuodami plentu, Chilai pamatė 
didelį NSO, besiartinantį prie ją. 
Smalsumo vedamas, Chilas sustabdė 
mašiną ir nuėjo NSO link. Prisiartinęs 
prie objekto, jame pastebėjo žmones. 
Si aplinkybė labai išgąsdino Chilą, ir 
jis spruko prie savo mašinos, 
bandydamas pabėgti. NSO sekė 
mašinai iš paskos. Pasigirdo keistas 
elektrinis garsas "pyp-pyp". Atrodė, 
jog automobilis vibruoja pagal šio 
garso dažnj. Tačiau signalų ritmai 
buvo kažkokie nereguliarūs. Garsai, 
atrodė, sklido kažkur iš mašinos 
užpakalio, nuo bagažinės pusės. 
Chilas, paklaustas, ar tuo metu buvo 
jjungtas radijo imtuvas, atsakė 
neigiamai. Jis niekada vairuodamas 
neturėjo jpročio jjungti imtuvą. Jau 
pati pirmoji signalų serija Chilams 
iššaukė nepaprastą mieguistumą. 
Antroji šių signalų serija grąžino juos 
i normalią būseną. Jie nieko nežinojo, 
kas su jais atsitiko tarp šių dviejų 
signalų serijų. Tik praėjus ilgokam 
laiko tarpui, hipnozės seanso metu, 
Chilams pasisekė prisiminti, kas su 
jais atsitiko. Juos pagrobė ateiviai, 
nusivarė j savo skraidymo aparatą ir 
darė biomedicininius eksperimentus, 
kurie truko dvi valandas. Taigi pirmoji 
signalu serija pajungė Chilus ateivių 
valiai. Atlikus eksperimentus, jiems 
buvo įteigta užmiršti viską, kas su 
jais atsitiko. O pažadino Chilus antroji 
šių mįslingų signalų serija.

Štai dar vienas pavyzdys, kaip 
buvo iššaukta amnezija signalais 
"pyp-pyp". Policijos karininkas ant 
plento prisiartino prie NSO per 14 
metrų ir išgirdo aštrų garsą. Vietoj 
dešimties minučių, kurių prireikdavo 
nueiti] policijos skyrių, šįkart prireikė 
viso pusvalandžio. Hipnozės būse
noje Kolorado valstijos universitete 
jis atsiminė, kas atsitiko per tas 20 
minučių.

N u k e lta  j 4  p.

A  SA %SAVAITES ŠIUPINYS

PAKRUOJIS
Nuo š. m. spalio 7 dienos 

darbo klubo patalpose prasidėjo 
anglų kalbos kursai. Mokomasi 
dviejose grupėse "A" ir "B". 
Mokymus praveda mokytojas 
iš Anglijos G. Barnfakser.

* * *
A. Pajuodžio dailės studijoje 

Panevėžyje ruošiami kūrinių 
išpildytojai - technologai, 
įgyjama kvalifikacija - vienetinių 
ir tiražinių dekoratyvinių gaminių 
meistrai.

*  * *

jvyko rajono centrinės 
ligoninės gydymo tarybos 
posėdis, kurio metu buvo 
nagrinėjamos kūdikių 
mirtingumo priežastys.

*  * A

Pasirašyta sutartis tarp rajono 
savivaldybės ir Danijos firmos 
Puritek A/S dėl Pakruojo miesto 
nutekamųjų vandenų valymo 
įrengimo technologinės bei 
autorinės priežiūros, valymo 
įrenginių paleidimo ir personalo 
apmokymo. Šiems darbams 
atlikti Danijos vyriausybė suteikia 
neprocentinę 6 milijonų 270 
tūkst. Danijos kronų paskolą 
dešimčiai metų.

K E LM Ė
Porą dienų Kelmės 

konsultaciniame punkte 
svečiavosi Savanoriškosios

tarptautinės organizacijos 
kooperatiniam judėjimui remti 
Orionos va lstijos (JAV) 
konsultavimo tarnybos centro 
specialistai. Amerikiečiai 
akcentavo, kokią reikšmę turi 
bendravimas, specialus 
psichologinis nusiteikimas bei 
pasiruošimas, ko mums visiems 
labai trūksta. J šiuos mokymus 
buvo pakviesti ūkininkų ir 
bendrovių, Ūkininkų sąjungos 
Kelmės rajono atstovai.

* * *

Vėl siautėja vagys. Išplėšta 
Kukečių parduotuvė, iš kurios 
pavogta įvairių prekių. Iš Žvilgių 
kaime griaunamos Teresės 
Grigalaitienės sodybos vagys 
"nušvilpė" plytų už 900 litų. Iš 
Frankpolio kaimo gyventojo E. 
S. ganyklos dingo ožka ir ožys, iš 
Laugalio karvidės dingo mėšlo 
pašalinimo transporterio elektros 
variklis.

TELŠIAI
Artėja "A lkos”  muziejaus 

priestato “ kazilinės". Skubama 
uždengti stogą, kad prasidėję 
lietūs nejmerktų mūrinio pastato. 
Muziejaus priestatą galvojama 
įrengti žiemą.

* * *
Išrinktas naujas rajono

valdytojas. Juo tapo J. 
Adomauskas. Iš 31 sesijoje 
dalyvaujančio deputato už J. 
Adomauską balsavo 28.

RADVILIŠKIS
Diabeto mokyklos mokytoja 

Inga Grigaitienė informavo, kad 
lapkričio 15 d. 12 val. Radviliškio 
centrinės ligoninės salėje 
paskaitą apie savikontrolės 
priemones (kurias bus galima ir 
jsigyti) skaitys BAYER firmos 
atstovas Lietuvoje gydytojas 
Gytis Bendorius.

Baisogalos miestelio 
gyventojai ik! šiol neturėjo 
tinkamai jruošto ir ekologiškai 
tvarkingo sąvartyno. Naujasis 
sąvartynas įrengtas atokiau 
Baisogalos, jam netoli Andriūnų 
paskirtas penkių hektarų dydžio 
žemės plotas. Aplink sąvartyną 
supiltas metro aukštumo pylimas, 
trim is eilėmis apsodintas 
medeliais.

ŠIAULIŲ RAJ.
Per šj pusmetį rajono centrinės 

ligoninės medikams net trys 
kraštiečiai įteikė labdaros prekių.

Didžiausią vaistų ir medicinos 
reikmenų siuntą medikai gavo iš 
Santa Barbaroje veikiančios 
Tarptautinės labdaros
organizacijos. Šios labdaros 
siuntos organizavimą įpakavimą 
ir persiuntimą apmokėjo ponai 
Emilis ir Julija Sinkiai. Ponia Julija 
kilusi iš Kuršėnų.

SAVAITES ŠIUPINYS

AUŠROS ALĖJA



KAIP
TĖVUKAS
LIUFT-
VAFĖJE
TARNAVO

Atkelta 1$ 3 p.
Rytą vokietis duos juodos 

kavos, irtai bus pusryčiai. Deja, 
šio plano niekaip 
nejgyvendindavo. Atsigula, o 
užmigti niekaip nesiseka - tos 
dvi margarinu apteptos riekelės 
rūpi. Vartosi žmogus nuo šono 
ant šono, kol piktumas paima; 
koks čia skirtumas - rytą ar 
vakare... Keliasi tėvukas, eina 
prie spintelės, dviem kąsniais 
sušveičia savo pusryčius ir tada 
jau ramus grjžta j guolj. Dabar 
niekas nebetrukdys ir galima 
užmigti.

Šitaip per žiemą
pasimaitinęs, pavasariop taip 
"atsiganė”, jog tapo panašus j 
dykumoje gyvenantį atsiskyrėlj,
- vieni kaulai ir oda. O darbas 
nelengvas - su dalba rankose 
ridinėti rąstus, paduoti juos j 
gaterj. Vieną gražią dieną 
besidarbuodamas ėmė ir, kaip 
sakoma, išvirto iš klumpių. Kai 
nugriuvo, pirmieji gelbėtojai (ir 
paskutiniai) buvo prancūzai. 
Pasodino tėvuką priešais saulę 
ant žemės, nugarą j rąstą 
atrėmė. Sėdi vargšas, j saulę 
žiūri ir pats stebisi, kad akys 
saulės šviesos nebebijo...

Rože tuojau nustatė tvarką: 
“Nuo šiol, brolyti, kol sustiprėsi, 
dalbos nė j rankas neimsi. Mes 
už tave padirbėsime. O kad 
greičiau pasitaisytum, maistu 
paremsime”.

Ką ir kalbėti, prie vokiečio 
stalo būtų ir prancūzams 
pasidarę striuka, tačiau jų laimė, 
kad jais rūpinosi namiškiai. 
Raudonojo kryžiaus
organizacijai tarpininkaujant, 
belaisviai iš gimtinės gaudavo 
siuntinius su maistu. Ne kažin 
kokj maistą jiems atsiųsdavo, 
bet su badu kovoti buvo galima. 
Taigi dabar tėvuką jie ėmė 
maitinti sausainiais, jautienos 
taukais. Ši nuoširdi pagalba 
padėjo išsikapstyti iš bėdos.

Vieną rytą, maždaug 
balandžio vidury, Rože j darbą 
atėjo susirūpinęs ir pasiskundė:

- Prasti popieriai • šiąnakt 
mus, belaisvius, vokiečiai 
ruošiasi išvežti toliau, nes, pats 
matai, frontas čia pat, artinasi 
amerikiečiai.

- Nejaugi jūs ir sutiksite, kad 
vokiečiai dar kažkur išvežtų? 
Juk taip bevažinėjant galima ir 
galvos netekti...

- O kur gi mums dėtis?..
- Bet juk amerikiečiai visai čia 

pat, jie gali įgriūti j miestą dar 
naktj arba rytoj rytą. Reikia 
pasislėpti ir pakentėti, kol jie 
ateis.

- O lia lial Negi tu manai, kad 
mūsų nesuseks viską matanti 
šeimininko akis?..

Galop sutarė taip: Rože su 
draugais nueis j savo namą, 
paslapčia pasiims būtiniausius 
daiktus ir, neatkreipdami 
“ bošo" dėmesio, grįš j 
lentpjūvę. O tėvukas tuo metu 
jiems paruoš slėptuvę šalia 
lentpjūvės esančiame medžio 
anglies sandėlyje.

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

B. Rudys. Kūiybos paroda.
"Aušros” muziejaus I rūmai

(Aušrosal. 47) Keramika ir tekstilė. Iš 
"Aušros” muziejaus fondų. Paroda 
skina Pasaulinei baltosios lazdelės 
dienai. Iš buvusio LASS Šiaulių

jmonės visuomeninio muziejaus 
fondų. "Pakėlę ginklą vardan 
Lietuvos". Rezistencijos 50-mečiui.

Fotografijos muziejus (Vilniaus 
g. 140). A, Ostašenkovas, "Tas 
mažas didelis pasaulis". E. Visner 
(Olandija). "Lietuva ir Malaizija".

Michel Haniąue (Belgija). "Eva" 
fotografijos.

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

“Laiptų" galerija (Žemaitės g. 
83), R. Koot (Olandija). Tapyba.

TAI ĮDOMU Ali vėl - “pats pats...”
Žurnalas "Sport's iliustrated"

Mochamedą Ali pavadino visų 
įtakingiausiu žmogumi pasaulio 
sporte per paskutiniuosius 40 metų.
Kodėl 40? Kaiptiktiek šiemet sukako 
vienam iš populiariausių ir 
autoritetingiausių pasaulyje leidinių 
apie sportą. Antrasis po Ali • Maiklas

Džordanas. Spoito mėgėjai gal ir 
nusivils sužinoję, kad Pelė tame 
sąraše užėmė tik... 30 vietą.

Pasaulio eksčempionas Maikas 
Taisonas, pasitaręs su savo 
advokatais, nutarė nebekovoti, kad 
būtų anksčiau išleistas iš kalėjimo. 
Teismas pasaulio bokso čempioną

buvo nuteisęs 6 metams už 
Išprievartavimą. Indianoje, kur 
Maikas atlieka bausmę, laikas kalėti 
turi būti sutrumpintas per pusę už 
gerą elgesį kalėjime. Prieš tai jau 
buvo bandyta pasiekti, kad M. 
Taisoną išlaisvintų. Iš kalėjimo 
eksčempionas, atrodo, išeis ne 
anksčiau kaip 1995 m. gegužj.

TAIKINYS

LTV
Lapkričio 11 d. (ketvirtadienis) 
21.05 val.
Lietuvos • Olandijos bendros 

gamybos f. “Olandų gatvė". Režisieriai 
R. Lileikis ir E. Dantenas. Filmą pristato 
kino kritikė Ž. Pipinytė,

TELE3
21.30 val.
Vaid. f. "Auksas". Su užmoju 

sukurtas režisieriaus Peterio Hunto 
nuotykių filmas. Pietų Afrikoje 
griaunamos aukso kasyklos. Taip

bandoma kontroliuoti aukso kainą 
pasaulinėje rinkoje. Vaidina R. Moore, 
S. York, J. Gielgudas. 1947 m.

Lapkričio 12 d. (penktadienis)
LTV
“Nakviša". Šios programos tema 

- nedarbas.
E. Knispelis, žurnalistas: "Tai, kad 

žmogus netenka darbo, kaip pragyve
nimo šaltinio, žinoma, apsunkina jo 
gyvenimą. Žmogus kompleksuoja. 
Bet ar tai jau gyvenimo pabaiga? 
Didžiausia paguoda darbo neteku
siam žmogui - ne psicftologo konsul
tacija (aš pats labiau gerbiu ir suprantu 
tuos, kurie patys išsilaižo savo 
žaizdas), o darbdavio pasiūlymas".

TELE 3
21.30 val.
Vaid. f. "Išpardavimas". 1952 m. 

Miestelio laikraščio redaktorius 
mėgina kovoti su korumpuotu šerifu. 
Rež. G. Mayer. Vaidina W. Pidgeon, 
J. Hodiak ir kt.

Lapkričio 13 d. (šeštadienis)
TELE 3
21.30 val.
Vaid. f. "Capetowno istorija". 1967 

m. Pasakojimas apie Cepetowne 
veikiantį komunistų šnipų tinklą. 
Pagrindinis filmo taikinys • vokas su 
ypatinga fotojuosta. Rež. R. D. Webb, 
Vaidina C. Trevor, J. Brolin, J. Bisset 
irki.

NEŽEMIŠKIEJI 
GARSAI

Atkelta Iš 3 p.
Labai mažo ūgio sutvėrimas 

išlindo iš po NSO ir prisiartino. 
Nykštukas pareiškė, jog atvyko j 
Žemę iš Kosmoso. Žinoma, 
galima galvoti, jog policininkas 
buvo įjungęs savo radiją tuo 
metu, kai susitiko su NSO. 
Tačiau jvykio, panašumas j tą, 
kuris atsitiko su Chilais, leidžia 
įtarti, jog jo radijo imtuvas čia 
niekuo dėtas,

Tenka manyti, jog "pyp-pyp" 
tipo garsus NSO ateiviai 
naudoja Žemės gyventojams j 
hipnotinio transo būseną jmesti, 
kad jie patektų j visišką ateivių 
proto kontrolę, Šių signalų 
perdavimo mechanizmas, 
matyt, yra atitinkamas 
kodavimas mikrobangiame 
dažnių diapazone. Tai liudija 
laboratorinių eksperimentų su 
žmonėmis rezultatai ir 
atsitikimas su Chilais. Šio 
mechanizmo panaudojimo 
galimybės labai sudėtingos ir, 
matyt, neapsiriboja vien "pyp- 
pyp" signalų perdavimu.

Parengė Bronius 
KASPERAVIČIUS

(Tęsinys kitame numeryje)

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, lapkričio 10 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 19.00; 22.55 

TV anonsas. 8.30 Viso geriausio. 6 I.
18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.05 Vyriausybė nutarė
t e ^  Katalikų TV studija. 1Š.86' “ 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".

UtPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė.

9.05 F. “ Laukinė rožė". 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. "M ano urvas - mano 
tvirtovė". 20.35 Keturi ratai. 21.00 Loto 
"M ilijonas". 21.30 Koncertas policijos 
dienai. 23.52 Spaudos ekspresas.

TELE3
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 Vaidybinisfilmas. 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, 21.3C Vaidybinis 
filmas "Auksas". 23.00 Žinios. 23.20 
Muzika. 01.00 Pabaiga.

Penktadienis, lapkričio 11 d. 
LIETUVOS TV
7 45 Labas rytas. 8.25; 19.00; 22.15 

TV anonsas. 8.30 šeimos albumas. Šeštoji 
laida. 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.056 kontinentai.
19.35 Reportažai iš regiono. 19.50 Madų 
videožurnalas., 20.30 Panorama. 21.05 
F. "Nerami tarnyba". 21.55 Laisvės alėja.
22.20 Nakviša. 23.30 Žinios. 23.45 F. 
"Rojaus raktai".

UtPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė.

9.05 F. "Laukinė rožė ". 13.52; 14.52;
20.00 Naujienos. 15.00 F. "Piteris Penas” .
1 s. 16.30 Keturi ratai. 16.50 Tangomanija.
17.45 Kaukodromas. 18.05 Kibir tele vibir. 
1825 F. "Laukinė rožė". 18.50 TV žaidimas 
"Taip. Ne". 19.40 TV parduotuvė. 19.45 
Anonsai. Muzika. 20.35 "Padauža". 21.30
02 kronika. 21.50 Laida “ Viskas!" 22.10 
“ Diana ir Čarlzas. Rūmų skyrybos".

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninisfilmas "Santa Barbara” . 575 
d. 9.30 Gineso šou, 9 d. 10.00 Muzika.
10.30 Vaidybinis filmas "Auksas". 11 55

Anglų kalbos pamokėlė. 12.00 Vaidybinis 
filmas. 13.30 Muzika. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.30 Muzika. 16.45 Vokiečių 
kalbos pamokėle. 17.00 Vaidybinisfilmas.
18.30 Animacinis filmas. 19.00 Žinios 
(Vesti). 19.20 Anonsai, muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Sarbarart.Š^ė cf! 20.46 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.20 
Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinisfilmas 
"Išpardavimas". 23.00 Žinios. 23.20 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Šeštadienis, lapkričio 12 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Vaikams. 10.00 

Šarka. 10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų kalba. 
11.50; 17.45; 22.05 TV anonsas. 11.55 
Sveika. Prancūzija. 12.25 Kelias. 12.55 
F. “ Degrasi devynmetė". 13.25 Pasaulio 
sportas. 14.25 Sedos dainoriai. 15.00 
Spektaklis “ Karaliai viską gali". 16.00 
Sveikinimai. 17.50 Žinios, 18.00 Krepšinis. 
Uetuva-Slovėnija. 19.30 Apybraiža. 19.40 
Likimai. 20.10 VRS kamera-93. 20.30 
Panorma. 21.05 F. "Senis" - “ Trečias 
kartas". 22.10 Po savo stogu. 22.55 
Muzikinis viešbutis. 23.30 Žinios. 23.45 
Roko festivalis.

UtPoIiinter
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto. 11.05 

Anonsai. Muzika. 11.15 Skonis. 11.30 F. 
"Afonia". 13.20 Knygų rūmai. 13.52 
Naujienos. 14.00 Eteryje dialogas. 14,40 
“ Demokratijos suvokim as". 15.40 
Apsauginis raštas. 16.15 Gyvūnijos 
pasaulyje. 16.55 F. "Edvardo Grygo kalnų 
odisėja". 17.30 Beždžioniukų diskoteka.
18.00 TV parduotuvė, 18,55 Ekspedicija 
"Afrika 1994-1995” . 19.35 Kibir tele vibir.
20.00 Naujienos p lius. 20.35 F. 
"Honkongas. Geltonoji gatvė". 21.30 
"Vieną kartą..." 22.00 Karaoke ir kiti. 22.15 
F. “ Linksmintojai” .

TELE 3
9.00 Tik vaikams. 10.30 Vaidybinis 

filmas. 12.00 Vaidybinis filmas. 13.30 
Muzika. 14.00 Kelionė su V. Šekspyru. 5 
d. 15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 VIVA 
Charts. 17.00 Pasaulio sportas. 17.30 
Viskas juokui, 10 d. 18.00 TV serialas 
"Okavango". 4 d. 19.00 Žinios (Vesti).
19.20 Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas 
“ Maištininkas” . 10 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.20 Anonsai, muzika 
21.30Vaidybinisfilmas. 23.00 Žinios. 23.15 
Vaidybinis filmas "Nužudymas". 00.45 
Muzika. 01.30 Pabaiga.

Sekmadienis, lapkričio 13 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa 9.05 Liudykime Kristų

9.35 F. "Pantomima". 10.05 Sveikata
10.45 Gestas. 11.05 Atmintis. 11.30 
Vaikams. 11.55; 18.15 TV anonsas. 12.00 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Studija MT.
13.30 Žurnalas “ Az im uta i". 14.00 
Sveikinimų koncertas. 15.00 Kultūros 
paminklų restauravimas, 15.30 Jaunimo 
banga 16.00 Rankinis. Kauno "Granitas"
- Danijos "Koldingas". 17.20 F. “ Neono

raitelis". 18.10 Žinios. 18.20 Laida apie 
NASCAR ir kitas autolenktynes. 18.40 
Mano automobilis. 18.50 Gyvybės žalias 
medis. 19.20 Kalbos viktorina. 20.30 
Panorama. 21.05 Pirmasis kanalas. 21.25 
"Pink Floyd” koncertas.

UtPoIiinter
7.15 Olimpinis rytas. 7.50 Sportloto.

8.00 Maratonas-15. 8.30 Iš ryto, ankstėliau.
9.00 Krikščioniška dokumentika. 9.30 Kol 
visi namuose. 10.00 Rytinė žvaigždė. 10.50 
Su ženklu "Pi". 11.35 "Vaivorykštė''. 12.15 
Ekonomika ir reformos. 12.45 "Špargalka”. 
T3.00 Dok. f. “ Kusto komandos 
povandeninė odisėja". 13.52 Naujienos.
14.00 Dok. ser. "Pergalės strategija". 14.50 
Gyvas amatų medis" 15.00 Keliautojų 
klubas. 15.50 Amžininkai apie Leonidą 
Koganą. 16.30 Amerika su M, Taratuta.
17.00 TV parduotuvė. 17.10 Karaoke ir 
kiti. 17.25 Animac. f. 18.35 Dviračio šou.
19.00 Lik-94.21.00 Horoskopas savaitei.
21.05 Tangomanija. 21.30 TV žaidimas 
'Ta ip . Ne". 22.20 Dviračio šou. 22.35 
Sekmadienis.

TELE 3
9.00 Tik vaikams. 1020 Langas j gamtą

10.30 Vaidybinis filmas. 12.00 Vaidybinis 
filmas. 13.30 POPTV. 14.00 Dokumentinis 
filmas. 15.00 Kelionių žurnalas. 18.00 TV 
serialas “VVestage II". 2  d. 19.00 Žinios 
(Vesti). 19.20 Anonsai, muzika. 19.30 
Gineso šou, 10 d. 20.00 Žvelkime atidžiau. 
20.15 Muzika. 20.30 Animacinis filmas.
21.00 Europa šou. 21.30 Vaidybinis filmas 
"S iaubas 40-ame aukšte". 23.00 Muzika.
01.40 Pabaiga.

BALTIJOS TV
Penktadienis, lapkričio 11 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35; 20.20 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30; 21.15 
"Nakties riba". 9.00 CNN valanda. 9.55 
Prospektas. 17.45; 20.15; 21.45 Baltijos 
naujienos. 17.55 Susitikimai. 18.25 F. 
"Žingsnis anapus". 20.00 Pasaulio

naujienos. 21.50 Laiminga ranka. 22 50 
F. "Man liepė Dievas".

Sekmadienis, lapkričio 13 d.
9.00 Programa. 9.05; 2020 Taip sukas 

pasaulis ’ ’. 10.00 Ž ingsnia i. 10.30 
Susitikimai. 11.00 Kelionėj gamtą. 11 30 
"Rutina". 12.15 Dešimt geriausių. 13.00 
Vaikų savaitgalis. 14.30 Ekorykštė. 15.00 
Rodo Klaipėdos municipalinė TV. 15.20 
F. “ Žvaigždės gimimas". 17.10 CNN 
valanda. 18.00 Jazz. 18.30 NBA rungtynes 
19.'30 NBA apžValga. 20.00 Visko po 
truputį... 20,15 Baltijos naujienos. 21.15 
NBA fantastika. 21.45 Baltijos naujienos.
21.50 Mado kaprizai. 22.30 Už kampe
23.00 "Juoda-balta".

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS TV
Ketvirtadienis, lapkričio 10 d.
19.00; 22.00  “ Pirk, parduok, 

informuok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Žingsniai... 20 00 
Telekompanijos "ARGOS" programa.

Penkiadienis, lapkričio 11 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35; 20.20 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda. 9.55 Prospektas. 
17.55 Susitikimai, 18.25 Muzika. 19.00;
22.40 "Pirk, parduok, informuok". 19.10 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Pramoginė laida "Įsijunkite televizorių".
20.00 Pasaulio naujienos. 20.15 Baltijos 
naujienos. 21.15 Teležaidimo premjera
21.45 F. "Skandalas” . 4 s. 23.10 F. "Man 
liepė Dievas".

KABELINĖ TV
Ketvirtadienis, lapkričio 10 d.
19.00 F. "K iber miestas Ido". 19.55 F 

"Žydrasis tigras". 21.30 F. "Mirtina 
apgaulė".

Penkiadienis, lapkričio 11 d.
19.00 Anim ac. f. 19.25 F 

“ Nem alonum ai". 21.25 F. “ Aklas 
teisingumas". 22.50 F. "Kai g r iū v a  viskas'
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