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KELI KLAUSTUKAI 
“VILNIAUS BRIGADOS” 

(???) BYLOJE
E. BIČKAUSKAS: NENORIU SPĖLIOTI. NEŽINAU...

Koresp. “Vilniaus brigada" - mitas 
ar tikrovė?

E. B ičkauskas. Be abejonės - 
likrovė. Tačiau aš nenustebau, kad 
teisme buvo bandoma /teigti, jo g  tai - 
mitas. Kiek teko domėtis organizuotu 
nusikalstamumu JAV, Italijoje, vienas 
pagrindinių matijozinių grupuočių 
veikimo principų - parodyti, kad tai - 
blefas. Tie, kurie mano, kad asmuo, 
stodamas] "Brigadą", rašo kokj nors 
pareiškimą ar gauna algą, viską 
supranta labai primityviai.

Koresp. Jei "Vilniaus brigada" - 
mafija, tai ji yra susijusi su aukščiausiais 
valdžios pareigūnais. Ar yra kokių 
oficialių ar neoficialių duomenų apie 
[ a i?

E Bičkauskas. Aš visą laiką kartoju 
ir kartoju tą patį. O rganizuotas 
rusikalstamumas nejmanomas be 
korupcijos, o  korupcija - tai valdžios 
p i'sidavėliškumas Turime pripažinti 
S; faktą.

K oresp. Buvo minimi ketu
riasdešimt šeši "Vilniaus brigados" 
nariai. Kaip teisėsaugos organai maro 
pasielgti su kita grupuotės dalimi? 
Kur ji yra?

E. B ičkauskas. Reikia klausti 
teisėsaugos organų... Ši byla yra 
specifinė. Ją Iššaukė tas garsusis 
nužudymas Bijau, kad tardymo metu 
nepakankamai dėmesio buvoskina 
pačiai organizuoto nusikalstamumo 
prigimčiai ir "Vilniaus brigados" vei
klai. Buvo akcentuojamas vienas nusi
kaltimas. Gal neužteko fizinių jėgų... 
Š iuo metu yra iškelta baudžiamoji 
byla dėl garsiosios asociacijos Tilto 
gatvėje Vilniuje. Gal per šią bylą 
pavyks plačiau išnagrinėti minė
tuosius procesus,

K oresp. Kaip B. Dekanidzei 
pavyko sužinoti V. Lingio pavardę?

E. B ičkauskas Nenoriu spėlioti. 
Nežinau...

K oresp. "Respublika" rašė, kad

kavinėje sus irinkę  advokata i, 
prokurorai, teisėjai ir kiti aukšti valdžios 
pareigūnai tardavosi dėl teismo eigos. 
Ar tai liesa?

E. Bičkauskas. Aš disponuoju la 
pačia 1 Respublikos" intormacija Ten 
buvo kalbama apie Prezidento 
patarėją ir advokatus. Prezidento 
patarėjas jau seniau buvo dirbęs su 
savo kolegomis Č'a gal nieko 
baisaus ir nėra, tačiau Prezidentas ar 
jo spaudos atstovas privalėjo vienaip 
ar kitaip j tai reaguoti. Reaguota 
nebuvo. Tai negerai.

Koresp. B. Dekanidzė - mafijos 
viršūnė, smulki "žuvis" ar auka, 
atiduota "suvalgyti"?

E. B ičkauskas. Aš niekados 
nemėgstu spėlioti. Nemanau, kad tai 
pati viršūnė...

Koresp. Ačiū.

K a lb ė jo s i 
A rv y d a s  S A U LĖ N A S

R. O Z O L A S : R U S IJO S  
KARAS PR IEŠ L IE T U V Ą  
B U S  ILG AS IR S U N K U S

A rv y d a s  S A U LĖ N A S
Po katastrofiškojo pralaimėjimo 

Čečėnijoje Rusija] norisi reabilituotis. 
Rytų kaimynui reikia trum po ir 
garbingo karo. Rusija veikia trjmis 
frontais: rytų - Tadžikija, pietų - 
Čečėnija, vakarų - Pabattijys. Lietuvoje 
Rusija "darbuo jasi" kaip Čečėnijoje, 
bandydama konfliktą jsketti valstybės 
viduje: sprogimais geležinkelyje, 
grasinimais susprogdinti Ignalinos 
atominę elektrinę ir Mažeikių "Naftą". 
R. Ozolo manymu, gandai apie lenkų 
organizacijų ir 'V iln iaus brigados" 
dalyvavimą teroristiniuose aktuose 
jrodo, kad tai yra Rusijos slaptųjų 
tarnybų darbas. Forsuojama ketto 
tarp Karaliaučiaus ir Peterburgo 
statyba bei aktyvus draudimas 
dalyvauti NATO veikloje rodo Rusijos 
pasiryžimą pajungti Lietuvą savo 
interesams. R. Ozolas teigia, kad 
prakliSkal konfliktas tarp Rusijos Ir 
L ietuvos jau prasidėjo, tačiau, 
jsisiūbavus ginkluotajam konfliktui, 
kalta būtų tik Rusija. Pati Rusija 
užmiršta, kad Čečėnijos pavyzdys 
Lietuvai netinka, ir g ink luo tos

opozicijos pas mus suformuoti tikrai 
nepavyks Be to, pati tarptautinių 
santykių specifika neleis Rusijai veikti 
1940 m. dvasios sąlygomis. Nepaisant 
visko, reikia ruoštis aktyviam  
pasipriešinimui, nes taikus nedavė 
rezultatų. Gerai būtų, jei Lietuva 
pasipriešintų tikslingai ir vieningai, 
nors tokios vienybės kaip Čečėnijoje 
nematytume, o kolaborantų būtų 
nemažai. Paaštrėję santykiai su Rusija 
ir įtempta padėtis Lietuvos viduje rodo, 
kad ne veltui susirūpinta dėl Baltijos 
valstybių saugumo, pareiškiant tai 
Baltijos asamblėjoje.

Norėdama pradėti mažą Ir garbingą 
karą prieš Lietuvą, Rusijaturi suvokti, 
kad pasaulis šiandien kitas ir kad 
toks karas gali būti ilgas ir sunkus 
pačiai Rusijai. R. Ozolas nemato 
pavo jaus pilie tin iam e Lietuvos 
g yve n to jų  nus ite ik im e , kuris
pasire iškia nusivylim u visom is 
valdžiomis. Žmonės pradeda suvokti 
save kaip aukščiausiąją valdžią, 
pasiryžusią atsiginti, o tuo pačiu apginti 
ir Lietuvą

PREZIDENTO ALGA 
- 4457 Lt

Lapkričio septynioliktąją, tuo metu, kai prie parlamento rūmų susirinkę 
sludentai ir dėstytojai reikalavo pinigų, Seimo plenariniame posėdyje buvo 
svarstomas Prezidento atlyginimas. Dauguma Seimo narių nutarė, kad 
Prezidento alga bus 12 vidutinių darbo užmokesčių (371,57 Lt), t. y. 4458,84 
Lt. Iki šiol Prezidentas uždirbdavo beveik trigubai mažiau - apie 1300 Lt,

S T U D E N T A M S  J A U  N U S IB O D O  
‘M A K A R O N Ų  K A B IN IM A S 9( C I

I re n a  B IJE IK IE N Ė
Spalio 17 dieną Vilniuje buvo 

surengia Lietuvos aukštųjų mokyklų 
rektorių tarybos organizuota akade
minė protesto akcija. Solidarizuo
damiesi Šiaulių aukštųjų mokyklų 
dėstytojai Ir studentai surengė eitynes 
miesto gatvėmis Ir mitingą prie dailės 
fakuileto rūmų. Mitingo metu kalbėjęs 
mokslo prorektorius P. Alekna atkreipė 
dėmesj j tai, kad susirinkta prie senų, 
apgriuvusių dailės fakulteto rūmų, 
nes jė simbolizuoja dabartinę aukštųjų 
mokyklų padėtį. Buvo perskaityti 
aukštųjų mokyklų reikalavimai Seimui 
ir Vyriausybei, kuriuose raginama 
oarenati ir priimti jstatymą, garan-

tuojamj tikrą, o neform alią  aukštųjų 
mokyklų autonomiją atkurti ir vykdyti 
biudžetą, kurj 1994 m. aukšlosiom s 
mokykloms skyrė Seimas, nepaže
idinėti Konstitucijos. Buvo kritikuqama 
studijų kreditavimo sistema. Šiuo metu 
krediią studijoms gauna tie sludentai, 
kurie gali užstatyti sava turtą. Iš kur 
studentas turės turto? Vienas iš 
kalbėjusių piktinosi, kad Policijos Aka
demijos studentų stipendijos prilygsta 
Pedagoginio instituto dėstytojų atlygi
nimams. Taip atsitinka, nes yra nesu
derinta biudžetinių įstaigų darbuotojų 
kategorijų lentelė, numatanti atlygi
nimus, atitinkančius jų kvalifikaciją ir 
rengimo kaštus Studentai skundėsi

mažomis stipendijomis, reikalavo 
sumažinti autobusų ir traukinių bilietų 
kainas akademiniam jaunimui. Mitinge 
kalbėjęs Vyriausybės atstovas A. 
Šedžius teigė, kad 90 proc. akcijos 
dalyvių reikalavimų jau sprendžiama 
Švietimo ir mokslo ministerijoje, tačiau 
valstybė ir biudžetas gali tik tiek, ki 9k 
gali. Po Šių vyriausybės atstovo žodžių 
studentų tarpe pasigirdo švilpimas Ir 
nuskambėjo replika; "Nekabinkit 
makaronų!" Protesto akcijos dalyvius 
"saugojo" nemažos policijos dar
buo to jų  pajėgos, tačiau jok ių  
nesusipratim ų ar nesklandum ų 
nebuvo.

KURIE LAUKINIAI?
A rv y d a s  S A U L Ė N A S

j ketvirtadienio rytą prie Seimo 
rūmų vykusį mitingą nepabūgo ateiti 
ne tik tūkstančiai aukštųjų Lietuvos 
m okyklų studentų, bet ir Šimtai 
dėstytojų, gėdintų nesijungti prie 
"agresyvaus" jaunimo. Vilniaus 
Universileto rektorius R Pavilionis, 
Dailės Akademijos rektorius A. 
Šaltenis. A. Šliogeris ir krtos, j Vakarus 
nepasprukusios mokslo ir meno 
"galvos" konstatavo, kad Lietuvoje 
šiandien nugalėjo "pilviniai" žmonės, 
o Atgimimo pradžioje deklaruotos 
vertybės virto tuščiaviduriais kevalais. 
Pasak kalbėjusiųjų, idealistų ir don 
kichotų Lietuvos valdžiai šiandien 
nereikia, o sąmoningai žlugdoma 
valstybė jau virsta "kantra Ir urvinių 
žmonių kraštu". O štai A. Sakalas 
(matyt, užsim iršęs) kreipėsi j

susirinkusius: "Gerbiami 
Seimo nariai". Nors vėliau 
ir pridėjo "būsimi", tačiau 
mitinguojančiųjų aistrų 
nenuramino. Riaušės, 
kurių taip buvo bijoma - 
neivyko. G rand inė 
policininkų viso m itingo 
melu uoliai saugo jo  
Seimo rūmų "gyvento
jus". Grojant Muzikos 
Akademijos pučiamųjų 
o rkes tru i, m itingas 
tvarkingai išsiskirstė.

Tokiatadyrato jim ūsų 
valdžia, bijanti mokslo, 
kultūros, šviesuomenes 
tarsi laukinių...

N U O T R A U K O J E : 
m itingo m omentas prie 
Saimo rūmų.

P O L IC IJA  
IN FO R M U O JA

Praėjusį savaitgalį Šiauliuose buvo rasti keturi 
mirę žmonės. Lapkričio 20-osios rytą, pusę 
aštuonių, prie senųjų kapinių, netoli Talšos 
ežero, rastas nenustatytos moters lavonas. 
Moteris buvo pusiau išrengta Ir labai sumušta. 
Apie jos amžių spręsti sunku, tačiau nebuvo 
labai sena. Nustatyla, kad išorinės žaizdos 
nebuvo mirties priežastis. Tik do ekspertizės 
paaiškės, kodėl moteris mirė. Šiaulių policijos 
komisariatas prašo ką nors girdėjusius ar 
mačiusius žmones pranešti apie tai policijai.

Šeštadienį savo bute rastas pasikoręs 1948 
m .gimęsZ. B. Penktadienj 1940 m. gimęs K. G. 
taip pat nutraukė savo gyvenimą. Jo lavonas 
be išorinių smurto žymių buvo rastas namo 
pusrūsvje. Lapkričio 19 dieną 1961 m. gimęs A. 
K  girtas gulėjo ant kelio ir buvo mirtinai sužalotas 
automobilio.
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LAPKRIČIO 23-OJI - LIETUVOS KARIUOMENES DIENA
“KVIEČIAMAS SU DAMA...”

Lietuvos kariuomenė 1918 metais 
kūrėsi sunkiomis sąlygomis, nes 
pasibaigus Pirmajam pasauliniam 
karui iš mūsų krašto traukėsi vokiečiai, 
o jų pėdomis žygiavo Tarybų Rusijos 
raudonoji armiją kuri turėjo savo kėslų 
ir Lietuvoje. 1918 m. lapkričio 23-ąją 
išėjo pirmasis Lietuvos kariuomenės 
jstatymas.

Šiemet šią datą - Lietuvos 
kariuomenės dieną - po Kovo 11- 
osios minime ketvirtąjj kartą.

Iki mūsų dienų Tėvų pasakojimais 
atėjo Lietuvos karininko įvaizdis, jo 
paradinė pusė. Visada tvarkinga, 
puošni uniforma, nepriekaištinga 
laikysena, kultūringas elgesys. 
Uniforma įpareigojo tokiu būti: ją 
vilkintis kariškis nė sekundės 
nepamiršdavo, kas esąs, ir gerbė 
savo mundurą. Netgi iš kaimo atėjęs 
ne per dailiausiai nuaugęs 
"kampuotas" bernelis kariuomenėje 
išsitiesdavo, tarsi būtų per girnas 
"perleistas", įgaudavo apsukrumo. 
Kai grjždavo po tarnybos j namus, 
gražu būdavo j vaikiną pažiūrėti...

šiandien 16.30 vai "Aušros” 
muziejaus pirmuosiuose rūmuose 
(Aušros alėjos 47) atidaroma 
nuotraukų ir leidinių paroda apie 
aštuntąjį Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pėstininkų pulką, 1923-1940 m. 
dislokuotą Šiaulių šiaurinėje dalyje 
(iš čia ir Vaidoto gatvės pavadinimas). 
Parodą surengė “Aušros" muziejaus 
darbuotojai, nuoširdžiai talkinant 
"G elež in io  v ilko " ketvirtajam 
m otodesantiniam  batalionui. 
Pažymėtina, kad 1993 metais ir šiam 
batalionui už nuopelnus buvo 
suteiktas Kauno kunigaikščio Vaidoto 
vardas. Tai įpareigoja. Be to, kariškiai 
neabejingi savo praeities istorijai.

Medžiaga šiai parodai paimta iš 
"Aušros-" muziejaus fondų. 
Basanavičiaus gatvėje, Šiauliuose, 
gyvenanti p. Jonaitienė, buvusiojo 
aštuntojo pėstininkų pulko viršilos

vėliavnešio Petro Jonaičio našlė, 
muziejui atidavė septyniasdešimt 
penkias autentiškas nuotraukas iš 
šio pulko gyvenimo. Jeigu ne 
bataliono karininkas jaunesnysis 
leitenantas Algis Ulčinas, kuris surado 
šią pulko damą, paroda būtų buvusi 
kur kas skurdesnė.

Kita parodos eksponatų dalis gauta 
iš p. Stankevičiaus, iki spalio mėnesio 
tarnavusio GV batalione. Muziejaus 
darbuotojai jj "pametė" iš savo 
akiračio. Būtų malonu, jei p. 
Stankevičius atsilieptų, nes nemažai 
įdomių jo nuotraukų šiuo metu yra 
muziejuje.

Parodos stenduose - karininkų, 
viršilų, puskarininkių ir eilinių karių 
portretai, pulko pratybų, sportinių 
žaidimų, pobūvių, naujokų atėjimo j 
pulką ir kt. nuotraukos. Eksponuojami 
pakvietimai j renginius karininkams - 
būtinai su damomis ir poniomis. Pulko 
kariškių žmonos - stotingos pulko 
damos, birutietės, rinkdavo iš 
visuomenės lėšas ginklams pirkti ir, 
apsirengusios tautiniais rūbais, 
iškilmingai įteikdavo juos kariškiams. 
Stenduose - nuotraukos apie šias 
žaismingas šventes.

Karininkams, auginantiems ūsus 
ir barzdas, būdavo mokamas priedas 
prie algos šiai gražmenai prižiūrėti. 
Gal dėl to nuotraukose tiek daug 
barzdotų su paraitytais ūsais kariškių. 
Netgi e ilin is kareivis totorius 
Kaštelionas, tarnavęs 1927 metais, 
puikavosi išpuoselėta auksinio 
atspalvio barzda.

J parodos atidarymą šią popietę 
pakviesti "Geležinio vilko”  ketvirtojo 
motodesantinio bataliono karininkai. 
Jdomu, su damomis ar be?

"Aušros”  muziejaus darbuo
tojos Aurelijos MALINAUSKAITĖS 
pasakojimą užrašė A. K.

NUOTRAUKOJE: (iš kairės) 
viršila vėliavnešys Petras Jonaitis 
Ir viršila P. Valys (1928 m.)

Minint pasipriešinimo KAD PASAULIS MATYTŲ LIETUVĄ
antrajai Rusijos okupacijai v
penkiasdešimtmetį, praėjusį KAIP LAISVĘ MYLINČIĄ SAL|
šeštadienį (lapkričio 19 d.) pagerbtas 
Meškuičių apylinkėse veikusių 
"Audros" būrio partizanų atminimas.

Sereikių kapinių koplyčioje Lygumų 
klebonas kun. Rimantas Zeknys 
aukojo Šv. Mišias už visus, laisvės 
kovose žuvusius, trem tyse ir 
lageriuose kentėjusius šių apylinkių 
žmones. Po pamaldų minėjimo 
dalyviai susikaupimo minute, jautriu 
atminimo žodžiu, poezijos posmais 
pagerbė partizanų Padirvinskų ir jų 
motinos, atidavusios Tėvynei 4 sūnus 
ir jų tėvą, kapus. Čia dar palaidoti 
broliai Pranas ir Antanas Šulmos, 
Kazys Žvigaitis ir Jonas Juozaitis.

Po to buvo aplankytas netoli 
kapinių 1991 m. pastatytas kryžiumi 
vainikuotas tremtinių obeliskas iš lauko 
akmenų. Jame jrašyti kaimų vardai 
(Adomiškės, Gibaičiai, Kirmelynė, 
Mišeikiai, Perkulpis, Sereikiai, 
Skėčiūnai, Bagdongiris, Dakčiai, 
Daunorai, Eciaukis, Narsiai, Norkūnai, 
Stalgiškės, Žačiai) ir žodžiai: ‘Tavyje, 
Dieve, ir mūsų ainiuose išliks gyva 
mūsų laimės ir vargų žemė” .

Paminklo viduje įmūrytas šių kaimų 
represuotų žmonių sąrašas (per 300 
žmonių). Naisių literatūros muziejaus 
darbuotoja Birutė Stumbrienė 
paaiškino, kodėl vieta šiam paminklui 
pasirinkta Sereikiuose: 1) čia pat 
kapinės, bažnytėlė; 2) šio kaimo 
žmonės nukentėjo ypač skaudžiai 
(iš 27 kiemų 10 vyrų žuvo, represuoti 
102 žmonės); 3) Z. Gėlės literatūrinės 
premijos laureatai pageidavo, kad 
paminklas stovėtų jų sodinamame 
ąžuolų ir liepų parke.

Automobiliai su minėjimo dalyviais 
pasuko Šiaulių link, kur palei plentą 
Gervėnų m iško pakrašty buvo 
pašventintas paminklas 1945-1948 
metais šiuose laukuose žuvusiems 
partizanams Juliui Kriščiūnui, Alfonsui 
Meškai, Kaziui Jonaičiui, broliams 
Pranui ir Laurynui Valančiams, Pranui 
Barčiūnui ir keturių partizanų tėvui,

i

irgi partizanui Alfonsui Padervinskui. 
Buvo minėta, kad drauge su Pranu 
Barčiūnu žuvo dar vienas partizanas, 
kurio vardas nežinomas.

Mokytojos Dalios Sviderskienės 
parengtos Naisių pagrindinės 
mokyklos mokinės priminė kitų šiose 
apylinkėse žuvusių partizanų vardus, 
padeklamavo patriotinio turinio 
eilėraščių. Kalbėjo buvę politiniai 
kaliniai ir tremtiniai J. Močius, K. 
Pyragas, A. Antanaitis, B. 
Stumbrienė, Č. Dirkė ir kiti.
Po debesuotu su 
pragiedruliais lapkričio 
dangumi skambėjo 
prisiminimų, pagarbos, 
padėkos žodžiai, maldos, 
giesmės ir dainos: tik 
žuvusiųjų aukos kaina mes 
esame pakeliui j laisvę.

Kaip pažymėjo buvęs 
tremtinys, politinis kalinys 
prof. Vytenis Rimkus, 
kiekviena Lietuvos žemės 
pėda yra aplaistyta krauju, 
ne vienas partizanų kapas 
liks nežinomas, nes tų, kurie 
žino, kasdien lieka vis 
mažiau... Jis paragino visus 
kas dieną darbuotis taip, 
kad pasaulis matytų Lietuvą 
kaip laisvę mylinčią šalj.

Minėjimo dalyviai buvo 
pakviesti grįžti j Naisius, 
kur literatūros muziejuje 
galėjo sušilti prie arbatos 
puodelio. Čia Lietuva vėl 
dalijosi duona ir druska, brangių 
prisiminimų nuotrupomis, sveikino 
garbingo amžiaus sulaukusius savo 
vaikus, dėkojo Šios dienos rengėjams 
ir dainavo. Dainavo taip, kad norėjosi, 
jog ją, taip dainuojančią, girdėtų 
pasaulis.

Genutė Didžgalvytė papasakojo 
jaudinančią Gervėnų paminklo 
akmens istoriją. Kai buvo melioruoja
mas upelis šiladis, jos tėvas paprašė,

kad iš žemės išraustą akmenį 
melioratoriai paliktų jų sodyboje. 
Akmuo ilgus metus ten išgulėjo, o 
vaikai vis klausinėjo:

- Tėte, ką tu su tuo akmeniu darysi?
Tėvas atsakydavo:
- Kai aš numirsiu, pastatysite mari 

paminklą.
Tėvams buvo pastatytas kitas 

paminklas, o akm uo sulaukė 
nemažiau garbingos paskirties, kuriai

4i

i, nebūtu I
ir a. a. Didžgalvis, teistas ir i 
pagal 58-ąjj straipsnį, be abejo, n 
prieštaravęs...

Dievas davė gražią dieną ir naktj. I 
Grįžtantiems j Šiaulius Geivėnų miško I  
pakraštyje dar žibėjo partizanų I  
atminimo žvakelės.

Z. RIPINSKIO NUOTRAUKOJE: I  
paminklas 1945-48 metais Gervėm] I  
miške žuvusiems partizanams.

PALIKTI LIKIMO 
VALIAI
Artėjant lapkričio 23-ajai, Lietuvos 

kariuomenės dienai, "Aušros alėjos" 
korespondentas lankėsi Savanoriško
sios krašto apsaugos tarnybos Šiaulių 
rinktinės 62-ajame batalione, kalbėjosi 
su bataliono vadu Juozu Griguola ir 
kuopų vadais: KąstyČiu Šatkausku, 
Daliumi Einorių, Robertu Kudricku, 
kuopininku Vytautu Murza.

Koresp. Istorijoje savanoriu 
vadinamas kovojantis už Lietuvos 

laisvę ir nepriklau
somybę didvyris. Koks 
yra savanoris šiandien 
ir kokia dabartinio 
savanorio padėtis?

J. G riguola. 
■ E i M  Savanoriškumo princi

pas yra išlikęs, Pas mus 
žmonės ateina, skati
nami patriotizmo, 
pasiryžę ištikus pavojui 
ginti Tėvynę. Svarbiau
sia, kuo savanoriai ski
riasi nuo reguliariosios 
kariuomenės karių, yra 
tai, kad mūsų vyrai gy
vena normalų gyveni
mą - eina j darbą vaka
rais grįžta j savo še
imas. Savanoriai ren
kasi po darbo du kartus 
per mėnesį ir mokosi 
kariavimo meno. Be 
jok io  atlyginimo 
žmonės aukoja savo 
laisvalaikj, kad taptų

tikrais kariais. Džiugina tai, kad šiais 
visuotinės apatijos laikais yra tikrų 
savo šalies patriotų, bet skaudu, kad 
esame palikti likimo valiai. Norėtume 
palankesnio valstybės vadovų 
požiūrio ir konkrečios paramos. 
Trūksta visko: mokymo priemonių, 
ginklų, aprangos. Juokas pro ašaras, 
kai pirmasis būrys kas mėnesį keičiasi 
uniformomis su antruoju, mokymo 
metu keturiasdešimt pirmojo numerio 
avalynę dėvinčiam savanoriui galime 
pasiūlyti tik keturiasdešimt šeštojo 
batus iš švedų labdaros, Laimė, kad 
dar labdaros gauname, tik jos dėka 
šiaip taip išsiverčiame. Buitinėms 
išlaidoms uždarbiaujame - saugome 
įvairius objektus. Saugome vieną 
valstybinj objektą - geležinkelio tiltą 
per Ventą, čia, buvusiame Gagarino 
miestelyje (Pakruojo 13), merdi tuščias 
didžiulis pastatas. Jame būtų galima 
jrengti sporto salę, kitus kultūros, 
sporto objektus, tačiau nėra lėšų. 
šia vieta galėtų susidomėti Šiaulių 
verslininkai.

Koresp. Ko#  mokote pas jus 
susirinkusius savanorius?

D. Einoris. Vienas pagrindinių 
Savanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos uždavinių - krašto teritorijos 
gynybą tad karių parengimo progra
ma tokia pct kaip ir reguliarioje kariuo
menėje: rikiuotė, žinios apie ginklus, 
praktinis ginklo valdymas, taktikos 
dalykai - gynyba, puolimas. Mokome 
šaudyti, orientuotis vietovėje,

organizuoti gynybą miesto sąlygomis I 
Stengiamės paruošti karj, kuris I  
sugebėtų kovoti vienas savo kieme, j 
kad, bėdai ištikus, galėtume mobili-1 
zuoti savo jėgas Sunkiausią kai reikia j  
sulaužyti stereotipus. Šiuolaikiniai I  
vyrukai, prisižiūrėję kovinių filmų, I  
įsivaizduoja esą supermenai, vos ne I  
plikomis rankomis galintys išsmaugti I  
visus priešus. Tenka ilgai vargti, kol I 
išaiškini, kad realybėje taip nebūna, f 
Rengiame ir stambesnio masto I 
mokymus, išvykstame į pratybas, f 
kurios trunka dvi tris paras. Jose I  
įgytas žinias savanoriai turi pritaikyt I  
praktiškai. Labai sunku paruošti gerus I  
karius, kai pagrindinės mokymo I  
priemonės - lenta ir kreida Kai kalbama I  
apie minas, tai bent imituotą miną I  
reikėtų susprogdinti.

Koresp. Kaip vyksta priėmimo į 
savanorius procedūra?

J. Griguola Pirmąsyk atėjusiems I 
skiriame trijų mėnesių bandomąjį Į  
laikotarpį, kurio metu beveik puse V 
"atsisijoja"; likusieji tampa pastoviais I 
savanoriais. Ypač pasižymėjusius, I 
dorus savanorius atleidžiame nuol 
tarnybos reguliarioje kariuomenėje, r

Koresp. Ko reikėtų, kad galė*""10 
jaustis saugūs savo žemėje?

V. Murza. Susitelkimo ir pasip 
nimo užpuolikui politika turėtų Ou I  
vykdoma valstybiniu mastu. Žmogų ■ 
nuo mažų dienų turi mokytis myle ‘11 
ginti savo Tėvynę. To mokyti tur®. |  
tėvai, mokykla ir tik po to - kariuomenę p 
Kai ugdomas patriotizmas, yra ge I  
techninė bazė, kai kariai paruo ■■ 
tuom et maža tauta gali ■
nenugalima.

Koresp. Ačiū už pokalbį. .
NUOTRAUKOJE: savanoria i 

mokymo metu.
K a lb ė jo s i Irena  BlIJEIK IENĖI
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ŠIAURĖS LIETUVOJE
PADEKIME VIENAS 

KITAM
G rin k iš k io  a p y lin kė je

(Radviliškio rajone) gyvenantys 
žmonės su negalia aptarė savo 
p ro b le m a s . Tartas i dėl 
apsirūpinim o vaistais, telefonų 
jvedimo, kalbėta pašalpų gavimo 
klausimais, prim intos inva lidų  
lengvatos. Susirinkusieji pritarė 
viršaitės m inčiai nuo lapkričio 15- 
oslos Iki gruodžio 15-osios Grin
kiškio apylinkėje paskelbti labdaros 
akciją "Padėkim e vienas kitam ” . 
Jei kas turi atliekamų drabužių, 
avalynės, gali nešti į G rinkiškio 
ap y lin kė s  savivaldybės salę. 
Surinkta labdara Šv. Kalėdų 
išvakarėse bus išdalinta vienišiems 
in va lid a m s , Še im om s,
aug inančiom s vaikus ir tiems, 
kuriem s jos labiausiai reikia.

LIZDEIKOS 
VIDURINEI 

MOKYKLAI -7 5
Mokykla Radviliškyje buvo jkurfa 

1919 metais. Jai buvo atiduoti gele
žinkeliui priklausę pastatai. 1940- 
1941 m. progim nazija peraugo j 
gimnaziją. 1944 m. ją baigė pirmoji 
gimnazistų laida. 1949 metais gim
nazija reorganizuota j vidurinę 
m okyklą. 1955 m. m okykla i 
suteiktas V. Valsiūnienės vardas, 
o 1990 m. panaikintas. Nuo 1993 
metų m okykla vadinasi Lizdeikos

Dr. J. ŠLIŪPĄ 
PRISIMINUS

Antradienj "D e ltos” knygyne 
(Vilniaus g. 118) susklnko grupelė 
šiauliečių paklausyti prisim inim ų 
apie garbųjj šlaulietj dr. Joną 
Šliūpą. Dr. Jonas Šliūpas savo 
am žin inkų b u vo  vad inam as 
Lietuvos patriotu, laisvės žadin
toju. Vytenis Rimkus, pasako
damas apie žymųjį šiaulietj, 
pastebėjo, kad dr. Jonas Šliūpas 
pirmasis iškėlė nepriklausomybės 
idėją. Tą tvirtina ir jo  sūnus 
Vytautas, gyvenantis Amerikoje. 
Vienas iš Lietuvos a lgim im a 
židinių šiaurės Lietuvoje buvo 
Šiauliai. O dr. Joną Šliūpą ir visą 
jo šeimą galim a vadinti kultū
rininkų šeim os pradininkais. Jo 
žmona Eglė Malinauskaitė taip 
pat nemažai prisidėjo prie lie
tuviškosios kultūros puoselėjimo. 
Su dideliu užsidegim u J. Šliūpas 
Jsitraukė j nepriklausom osios 
Lietuvos kūrimą. Dar neturėdamas 
nė trisdešim ties metų, 1898 m. 
jis išleido pirmąjį lietuvių literatūros 
vadovėlj; dirbo kelis metus Šiaulių 
gimnazijoje, ten dėstė higieną, 
aiškindamas m okiniam s, kad ne 
tik kūnas, bet ir siela turi burti 
Svarūs, jkūrė ''T itnago” spaus
tuvę, pasikvietė penkis vokiečių 
spaustuvininkus, kurie ir išmokė 
lietuvius dirbti. "T itnagas" neuž
miršo dr. Jono Šliūpo ir jsteigė jo 
vardo premiją geriausiai "Deltos” 
leidyklos knygai pažymėli.

Jau pen k iasdeš im t m etų 
praėjo nuodr. Jono Šliūpo minies. 
Yisus tuos metus apie jj beveik 
nebuvo rašoma, nors Lietuvai - 
tai labai daug nusipelnęs žmogus 
ūr. Jono Š liūpo sūnus Vytautas, 
taleniingas inžinierius ir v isuom e
nininkas, gyvenantis JAV, jkūrė 
dr Jono Šliūpo fondą ir renka 
medžiagą apie tėvą. Ją žada 
įve ž ti ir dovanoti Lietuvai.

p a ru o š ė  
V. S IM O N A IT IE N Ė

^    -A

vardu. Šiuo metu Lizdeikos vidurinėje 
m okykloje mokosi apie 500 mokinių. 
Per visą mokyklos gyvavimo laiką 
gyven i man išleista 51 abiturientu 
laida.

Kadais gyveno Lizdeika,
Na, o dabar - Lizdeikos mokykla, 
Pasak šio žodžio reikšmės,
Čia m okos vien žyniai,
Kurie taip mokslus mėgsta,
Kaip duoną - tinginiai.

K. Peirauakytė

NAUJASIS BANKO 
SKYRIUS

Neseniai Telšiuose buvo atidarytas 
naujas Lietuvos akcinio inovacinio 
banko Telšių skyrius. Pastatas ne 
naujai išdygęs. Jis Žemaičių sostinėje 
iškilęs 1830 metais. Nuo to laiko jis 
buvo ir iždine, ir banku, ir spaustuve, 
ir komercine parduotuve, šiuo metu 
Lietuvoje y ra net 27 šio bankb filialai. 
Tai vienas iš didžiausių ir perspekty
viausių bankų Lietuvoje. Kol kas juo 
žmonės pasitiki.

ŠVEICARAS NORI 
PADĖTI 

VARGSTANTIESIEMS
Jozefas Hackl - 46 metų šveicaras. 

Jo profesija - karališkosios virtuvės 
virėjas. Jis užsiima labdaringa veikla 
š is  Šveicaras Sankt Peterburge susi
pažino su Lietuvos kamerinio orkestro 
dirigentu Sauliumi Sondeckiu, kuris 
pasiūlė atvykli jTelšius irorganizuoti 
labdaringą veiklą. Jozefas paklausė 
m aestro patarimo, tiksliau, prašymo 
ir, atvykęs j Telšius, išsiaiškino, kam 
labiausiai reikia paramos.

Sugrįžęs j Šveicariją, organizavo 
pagalbos Lietuvos su negalia vaikams 
komuną. Jo idėją parėmė pramon
ininkas ponas Šate. Paramą pajuto 
Telšių vaikų su negalia centras. J. 
Hackl lėšomis bus dengiamas pastato 
šlaitinis stogas. Kad labdara atitektų 
tiems, kuriems ji labiausiai reikalingą

ponas J. Hack! nusprendė 
apsigyventi Telšiuose ir nori Čia 
nusipirkti namą. Paklausus, kas 
paskatino Jozetą aukotis dėl kitų 
žmonių. Jis atsakė, kad taip jam 
paaiktavo Dievas. Jozefas Hackl - 
vienas iš tų žmonių, kurie yra 
pasiruošę viskuo dalintis su kitais 
ne tik materialiai, bet ir dvasiškai

JEI PAVASARĮ 
SODINTUMĖTE 

ĄŽUOLIUKĄ
Smiltinas k. (Akmenės rajone) 

gyvena Aloyzas Grudzinskas, 
neabejingas gamtos grožiui, o išėjęs 
j pensiją, daugiausiai laiko jai ir 
skiria šis Žmogus pasėjo ir išaugino 
didelę ąžuoliukų, liepaičių ir kaštonų 
plantaciją Medeliai - žmogaus ūgio, 
metas juos sodinti j nuolatinę au
gimo vietą. Medelius mokytojas 
parduoda pigiai, o Jei kas neturi 
atliekamo lito, tačiau ąžuoliuką ar 
liepaitę būtų linkęs auginti, A. 
Grudzinskas, sakė, duosiąs veltui. 
Jeigu pavasarį sodintumėte ąžuo
liuką, kaštoną ar liepaitę, Ieškokite 
Smiltines kaime A. Grudzinsko.

VAGIAMA ir  iš 
TVARTŲ

Martyniškių kaime (Joniškio raj.) 
gyventojui J. V. dingo trys karvės. 
Po kelių dienų jos buvo rastos 
Akmenės raj. Lokuvos ŽŪB termos 
aptvare Atrodo, kad karvutės buvo 
ruošiamos skersti, bet dėl kažkokių 
priežasčių supirkėjams netiko, todėl 
ir buvo paliktos.

Lapkričio 10 dieną Reibinių 
gyventojas K. R, tvarte neberado 
ketverių metų karvės. Nežinia, ar 
nusikattėlj kas išgąsdino, ar karvutė 
per liesa buvo, bet ji aisirado Kamsių 
kaimo soduose.

Vagiamos iš tvarių karvės, 
vagiamos ir mašinos iš garažų, 
Lapkričio 8 d. J. P. pranešė, kad iš 
jo garažo, esančio Pakluonių 
gatvėje, pavogtas smėlio spalvos 
devintukas. Nusikaltėlis j garažą 
pateko per stogą J. P. padaryta 
žala už 20000 litų. y  g

JI VIENINTELE IR 
NEPAKARTOJAMA

T u rb ū t neras im e L ietuvoje 
žmogaus, kuris nežinotų bent vieno 
Salom ėjos Nėries eilėraščio, nes ji 
vienintelė m okėjo parinkti tokius 
lengvus, skambius žodžius, nestik 
jos posmai tokie paprasti ir taip 
nesunkiai jsimenami. Jos poezijoje 
n iekada  ne iš ryškė jo  noras 
įsiamžinti, išlikti nemirtinga. Ji kaip 
laim ingas paukštis pavasarį žarslė 
savo treles, kol turėjo jėgų.

"P irm iaus ia  noriu nusilenkti 
Salomėjai Nėriai kaip menininkei, 
kaip kūrėjai," - saka habilituotas 
daktaras, V iln iaus universiteto 
Literatūros teorijos katedros vedėjas 
Juozas Girdzijauskas.

T u o  pasa ky ta  viskas, ką 
galvojame ir žinome apie poetę. 
Salomėja Nėris savo dideliu talentu 
pad ė jo  sus ifo rm uoti, įs itvirtinti 
lietuvių literatūrai, deįa, taip pat ir 
tarybinei. P. Cvirka ir S. Nėris buvo 
žymiausi tarybiniai lietuvių rašytojai. 
Tai buvo etalonas. Neprilygstamos 
v iršūnės, žvaigždės. Tai buvo 
pavyzdys, ko reikia siekti ir ko ilgai 
tarybinė literalūra nepasiekė. O gal ir 
iŠ v iso  nepasiekė, kol galų gale 
pradėjo tolti nuo to tarybiškumo. 
Salomėja Nėris ir liko tarybinės 
poezijos viršūnė.

B e rn a rd o  B razdž ion io
pasakojimu, jam ir S. Nėriai buvo 
pasiū ly ta  parašyti poem ą apie 
Staliną, bet jis nesutiko. 0  Salomėja 
parašė. Ar už tai mes turime ją 
pasm erkti amžiams?

Kai grįžta mūsų literatūron J. 
K o ssu-A leksa ndra v ič ius , B. 
Brazdžionis, M. Radauskas, kada 
suvokiame šios žemiečių kartos 
reikšmę, S. Nėris, be abejo, atsistoja 
j savo vietą. Atsiranda galimybė 
te is ing ia u  sup ras ti lite ra tū ros  
procesą. Salomėjos Nėries žvaigž
dė šiek tiek nublanksta. Bet ir tokia ji 
vis tiek išlieka vienintelė ir nepakar
tojama. Jai niekas neprilygs, nes 
Šitaip dainuoti kaip Salomėja Nėris 
niekam nebuvo Dievo duo ta

p a re n g ė  
P ra n u tė  ŽU K A ITY T Ė

ŽUVĘ
GERVĖNŲ
MIŠKELYJE

A lfo n s a s  D A U N Y S
N e prik lau som yb ės  kovų 

savanoris Julius Krikščiūnas iš 
ŽaČių kaimo MeŠkuičigvalsčiaus 
už narsum ą kau tynėse  dėl 
Lietuvos laisvės 1918-1920 m. 
apdovanojamas Vyčio kryžiumi 
aukštai įvertinant jo  atliktus 
Žygdarbius. 1940 m. alėjus 
bo lšev ikam s, savanoris
areštuojamas, bet jo šeimos 
nariams pavyksta jj Išsipirkti, ir jis, 
jau prasidėjus vokiečių - rusų 
karui, 1941 m. organizuoja 
sukilimą. Su kitais kaimo vyrais 
apšaudo bėgančius iš Lietuvos 
okupantus. B o lšev ikam s 
okupavus Lietuvą antrą kartą, jis 
p irm as is  a tskuba  j D obilo  
organizuojamą partizanų būrj, 
kartu atsivesdamas ir savo sūnų 
Boleslovą. Neilgai vaikštinėjo po 
žaliąsias girias savanoris: 1945 m, 
per Velykas su sūnumi ir dar 
keliais partizanais pareina j 
namus ir čia Juos užklumpa 
stribai. Per susišaudymą Julius 
Krikščiūnas ir Žuvo savo kiemo 
patvory. Tik po savaitės jo  dukra 
palaidojo jį Meškuičių kapinėse

GerVėnų miške žuvo Ir daugiau 
partizanų, "A udros” būrio keletas 
vyrų turė jo Siame miškelyje 
bunkerj. Išdavikastal pastebėjo ir, 
nutykojęs, kai jie susirinko j savo 
s lėptuvę, pranešė apie tai 
stribams, šie savo ruožtu - 
aukštesnei vadovybei, ir tada 
buvo duotas aliarmas. Visas 
G inkūnuose stovėjęs
kariuomenės garnizonas buvo 
pasiųstas G ervėnų m iškui 
apsupti. 1945 m. rugpjūčio 8 
dieną kautynėse su daug kartų 
ska itlin g e sn iu  p riešu žuvo 
Laurynas ir Pranas Valančiai, du 
broliai iš Jackonių kaimo, Kazys 
Jonaitis iš Uosupio bei Alfonsas 
Meška iš Dakčių. Jie visi ir 
palaidoti Gervėnų miške. Jonas 
Juozaitis sunkiai sužeislas norėjo 
nusišauti, bet, ginklui užsikirtus, 
negalėjo to padaryti ; buvo 
paimtas gyvas ir nuteistas. Tik po 
dvidešimtes melų grjžo | Lietuvą.

Šio miškelio pakraštyje žuvo ir 
Alfonsas Padervlnskas iš Sereikių 
kaimo. Išvengęs 1948 m. tremties, 
pas itraukė  į m išką  ir tapo 
partizanu, pasirinkęs Bevardžio 
s lapyvard į. Tų pačių  metų 
gruodžio 18-tą dieną grįžtami iš 
kaimo j būrj jj pasitiko stribai, ir 
partizanas Bevardis žuvo, Jo

RAŠO 
“AUŠROS 
ALĖJAI”
kūnas buvo atvežlas j Šiaulių 
saugumo kiemą ir pamestas. 
Gervėnų miško prieigose Žuvo ir 
partizanas Pranas Barčiūnas- 
Meškiukas. Jam susikovus su 
stribais Kirmėlynės miškelyje, 
m atydam as, kad padėtis be 
išeities, susiprogdino granata. 
Tokios šio miškelio paslaptys. 
Nuo mūsų jaunosios kanos ilgai 
buvo slepiamas šitų žmonių 
d id vy rišku m a s . N iekas ta ip  
n e n usku rd ina  ta u io s , ka io  
užm iršta ir iškre ip ia  istorija. 
Žmones galima priversti tylėti, bet 
negalima juos priversti nemąstyti, 
visiškai iš jų atiminties išbraukti 
tau to s  praeit), jos buvu s į 
va ls tyb in g u m ą , pagarbą
žuvusiems kovotojams, savo 
vadams Ateina laikas, kada sena 
ir netikra griūva ir prasloeda 
naujas gyvenimas. Ir didvyriai 
prisikelia. Kur yra kapai, ten ir 
prisikėlimas.

š ių  m etų  la p k rič io  
d e vyn io lik tą ją  nen u ils tam os 
entuziastės ir praeities gaivintojos 
Birutės Stumbrienės dėka šitie 
didvyriai grjžo j gyvenimą, jų 
a tm in im u i pašve n tin ta s
paminklinis akmuo su įrašytomis 
pava rdė m is  tų, kurie žuvo 
Gervėnų miškelyje ar jo prieigose. 
Eis melai, bet šitas m iškas 
pasiliks apgaubtas meile Ir 
pagarba žuvusiems sunkioje 
kovoje. Laisvės siekimas • tai 
iš tisus amžius trukusi mūsų 
tau to s  kova prieš savo 
pavergėjus.

R o m u a ld o  S T R U O G O S  n u o tr .

AUŠROS A L B A
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S P O R T A S

LKAL
geriausieji

LKAL čempionate sužaista 10 turų. 
Geriausiųjų surašai beveik nepasikeitė - 
visi lyderiai jau buvo žinomi po pirmųjų 
turų. Dabar geriausiųjų penketukai atrodo 
taip:

Rezultatyvumas (I i  viso; viduti n Ii kai)
1. Mindaugas Lekerauskas ("Drobė” ) 

245: 24,5
2. Amas Kazlauskas ("Žaibas’] 200: 

22,2
3. Vaclovas Šivickas ("Vėzgė'] 187: 

20,8
4. Alidas Žukauskas (2ŪM) 184; 18,4
5. Gintaras Pipiras ("Viesulas") 184;

23.0
Dvitaškiai (mesta, palaikyta; proc.)
1. Vitalijus Beravi kovas ('Taupomasis 

bankas") 69-61; 68,54
2. Romualdas Petronis ("Statyba'] 61- 

39; 63,93
3. Julius Pranevičius (‘Taupomasis 

bankas ) 52-33; 63,46
4. Leonas Živatkauskas ("Eskalada") 

54-34; 62,80
5. Arūnas Grigas (SAVY) 77-48; 62,34 
Tritaškiai (mesta, pataikyta; proc.)
1. Aruna9 Grigas (SAVY) 41-19; 46,34
2. Albertas Vilimas ("Eskalada") 46- 

21; 45,65
3. Silvijus Živatkauskas ("Šarūnas") 

50-22;44,00
4. Aldas Žukauskas (ŽŪM) 67-29,42,28
5. Vaidas Dobilas ("Eskalada") 53- 

21:39,62
Baudos (mesta, pataikyta; proc.)

’ 1. Andrius Šležas ("Žemgala') 62-51; 
82,26

2. Virginijus Saikus ("Taupomasis 
bankas’) 50-39; 78 00 _

3. Arūnas Dr^sutis (ŽŪM) 32-24; 75,00
4. Mindaugas Lekerauskas ("Drobė”) 

71-53; 74,85
5. Arnas Kazlauskas ("Žaibas'] 94- 

68 ; 72,34
A tk o v o ti k a m u o lia i ( I i  v ie o ; 

vidutin iška i)
1. Mindaugas Lekerauskas ("Drobė") 

134; 13,4
2. Arnas Kazlauskas ("Žaibas") 99;

11.0
3. Tomas Saltonas (“Sūduva'] 78;

8,7
4. Rytis Sakalas ("Viesulą*") 77; 9 6
5. Tomas Masiulis ("Statyba’ I 72; 8,0 
Rezultatyvūs perdavimai ( I i viso;

vidutin iška i)
1. Sigitas Kaiukauskas (ŽŪM) 39; 3,9
2, Deivis Koba (' Eskalada') 30, 3,3 
38 Artūras Jasunskas ("Drobė") 20;

2.9
4. Paulius Zakalskis (ŽŪM) 25; 2,5
5. Virginijus Šeškus ("Taupomasis 

bankas") 23; 2,6
Perim i! kamuoliai ( I i  viso; 

vidutiniškai)
1. Deivis Koba ( Eskalada )  32; 3,6
2. Arūnas Seteris ("Žemgala") 28; 3,1
3. Mindaugas Jaruševičius ("Sūduva') 

26; 2,9
4. Vaclovas Sivickaa (''Vėzgė") 26;

2.9
5. Albertas Vilimas ("Eskalada ) 23;

2,6
Blokai (Iš viso; vidutiniškai)
1. Vitalijus Baravikova« ("Taupomas ie 

bankas") 23; 2,6
2 Mindaugas Lekerauskas ("Drobė”) 

20 ; 2,0
3. Artūras Darsšoe (''Ekspromtas') 19;

1.9
4. Olegas Rezcovas (ZUM) 18; 1,8
5. Rolandas Mačiulaitis ("Statyba") 

12; 1,3

požiūris j grožj. Teigiama, jog  riebalų vartojimą. Na, o cukrus? *
nepasiduoti laiko tėkmei padeda ir Arbatos ar kavos per daug
gyvyb ingum as, asm enybė, nesa ld inkim e. Po 40 metų *
dvasingumas Tad jei norite išlikti organizmui reikia daugiau kalcio,
jaunos ir gražios, nebijokite metų Tad jo  atsargas verta papildyti, *
naštos, žvaliai pasitikite kiekvieną kasdien suvalgant bent po 100 g
girraadienj. Pragyventas laikas - mūsų sūrio ar varškės, išgeriant 3/4 I *
sukaupiąs turtas,, Išorinj
gaivumą, kuris natūraliai A  S I  I  *
blėsta metams bėgant, ■ ^
kompensuoja turtingas ^  *
dvasinis gyvenimas, ^ p |  *
sukaupta patirtis bei

Nusišypsok, 
žm ogau

Jono mėgiamiausias posakis 
draugųtarpe girdintviržininkui buvo 
toks: "Mes esame tik veršeliai prieš 
viršininko išmintį". Netrukus jis buvo 
paskirtas viršininko pavaduotoju. 
Dabar jis sakydavo:

-Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi .

Medyje tupėjo varna, Pro šalj bėgo 
lapė,

- Numesk man sūrj, aš tau 
sumuštinj padarysiu, - pasiūlė rudoj.

*  Garsioji aktorė Sofija Loren 
neslepia sava amžiaus, nors

*  šiemet atšventė šešiasdešimtmetį. 
Dar daugiau: jiteigia, jog tik dabar

*  jaučiasi tikra moterimi. Kur slypi 
jos moteriškumo paslaptis? Ką

^  daro, kad įveiktų laiką, jaustųsi 
žvali, išliktų graži? Daug įdomaus

*  galima sužinoti iš pačios S. Loren 
knygos "Moters išpažintis". Joje,
pasak autorės, atsispindi naujas

išmintis. S. Loren akcentuoja - 
išm okim e dž iaug tis  kiekviena 
gyvenimo akimirka. Gyvenkime be 
depresijos ir stresų - juk tai jie ypač 
sendina! Nevenkime kuo įvairesnių 
te ig iam ų  jausm ų.

Pati italų aktorė pradeda dieną 
gimnastika, Mankštinkilės, ji pataria 
v isom s m ote rim s. Juk fiz in is  
aktyvum as nea ts ie jam as nuo 
psichinio aktyvumo. Tad neleiskime 
senti mūsų kūnui ir sielai.daug 
judėkime, nevartokime alkoholio, 
nerūkykime. Miegokime tiek, kiek 
reikalauja organizamas (prieš miegą 
patartina išgerti puodelį šilto pieno 
su medumi). Kasdien valgykime kuo 
daugiau vaisių, daržovių, apribokime

pieno M edžiagų apyka itos *  
su trik im ų padeda išvengti 
atitinkamas skysčių kiekis: reikia *  
išgerti per dieną litrą vandens, 
geriau mineralinio, Pati aktorė *  
nevengia net populiaraus italų 
patiekalo - spageti. Tik valgo jo ^  
palyginti nedaug.

IrdarvienasvertingasS. Loren *  
Datarimas: s tenkim ės būti
reikalingos kitiems! *

Paprasta? Ko gero - taip, Gal 
tikrai verta pabandyti? Gai f  tapsime %  
bent truputėlj panašos j populiariąją 
italų aktorę - žavią moterį. H*

Lėktuve kuklus jaunuolis Ilgai ž id i 
j šalia sėdinčią gražią merginą, v ;s 
nerasdamas lemos pokalbiui pradėti, 
Pagaliau įsidrąsinęs klausia:

- Atsiprašau, jūs taip pat skrendate 
šiuo lėktuvu?

Mokytojas jėjo j klasę ir pamalė 
ant grindų nuorūką

- Kieno tai? - klausia jis, rodydamas 
j  nuorūką ir žvelgdamas j berniukus 
rūsčiomis akimis.

- Jūsų, sere, - atsakė drąsiausias 
iš jų. - Jūs pirmasis ją pamatėte,

Moteris vaikšto su šuniuku. Šis 
pribėgęs uostinėja penkiametį Liną, 
Berniukas išsigąsta ir vos neverkia. 
Moteris jį ramina:

- Nebijok, vaikeli, nebijok. Žinok, 
kad šunys vaikams nekanda.

- Aš tai žinau... Tačiau kažin ar 
šuniukas žino, - suabejoja Linas.

- Mama, tu jau turi keletą žilų plauku, 
-sako mažasis Rimutis.

- Tėvai visada pražyla, kai jy 
neklauso vaikai.

Rimutis susimąstė:
- Dabar aš suprantu, kodėl mūšy 

senelė visai žila.

- Sako, kad tavo šuo žmonėms 
nieko nedaro, o man kelnes tai 
suplėšė!

-Juk  kelnės - ne žmogus! 
parinko Pranutė ŽUKAITYTĖ

Visi, besidomintys Lietuvos istorija, "Aušros alėjos” redakcijoje 
(Vilniaus 153) gali įsigyti J P. Kedžio knygą "Terorizuojama ir 

naikinama Lietuva 1938-1991".

P o n ia  JA D V Y G A
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VA| Šiaulių gedulo namai siūlo naujas paslaugas, visą 
mirusiojo aplarravimą bei mašinų stovėjimo aikštelės nuomą. 

Be to, Šiais metais pradės veikti kavinė.
Telefonai in form acija i: 432050, 434940, 439206,

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, la pk rič io  22 d. 
LIETUVOS TV
7,45 Labas rytas 8.25; 19.00;

22.40 TV anonsas. 8.30 Sveika, 
Prancūzija. 18 00 Žinios. 18.10 Pro
grama vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Laida anglų k.19.35 Nėra to blogo, 
kas neišeitų J gera. 19.45 Partijų 
studija. 20.30 Panorama. 21.05 F, 
"G udrūs vyrukai". 22,45 Brydė.
23.20 Vakaro žinios. 23.35 Vakarai.

LftPollin ter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10; 10 00 Anonsai 
9 15 Kaukodrom as. 15.30 
Stebuklingas pasaulis arba Kinas, 
15.25; 17.52; 20.00; 22.52 Nujienos.
17.45 Kas yra kas. 18.00 Piko 
valanda. 18.30 F. "Laukinė rožė1'.
18.55 Mes. V. Poznerio autorinė 
programa. 19.40 TV parduotuvė.
20.40 Iš pirmų rankų. 20.50 Auksinis 
šlageris. 21.35 Spaudos klubas.
23.05 "O vacija" rodo... 23.52 
Spaudos ekspresas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 830 TV serialas "Santa 
Barbara". 582 d. 9.30 TV serialas 
“ Okavango". 5 d. 10.30 Vaidybinis 
film as "Pa la im a". 12.20 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.25 Vaidybinis 
filmas. 14.00 Muzika. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Pasaulio sportas,
16.30 Privatizacija. 17.00 Vaidybinis 
filmas. 18.30 Animacinis filmas.
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19 20 Anonsai, 
muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara" 583 d, 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.20 Anonsai, 
muzika. 2130 Vaidybinis filmas 
"Mafijos numylėtinis". 23.10 Žinios,
23.30 Muzika. 00.10 Pabaiga.

23.15 Vakaro ž in ios. 23.30 F. 
"Sensacija". 3 d.

LftPolilnter
7 00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10 F. "Laukinė rožė" 
9.35; 10.20 Anonsai. 9.40 Laida 
"Viskas". 10.00 Keturi ratai. 15,20 
"Skraidantis namas” . 15.52; 17.52; 
20 55 Naujienos. 16.20 F, "Elen ir 
vaikinai", 17.00 Eteryje "M ir” . 17.45 
Kas yra kas. 18.00 Piko valanda 
18 25 F. "Laukinė rožė". 1 e 50 
Didysis teatras. 19.35 Iškilmingas 
koncertas N. Osipovo valstybinio 
akademinio rusų liaudies orkestro 
75-csioms metinėms. 20.25 TV 
parduotuvė. 21.25 Futbolas. 23.20 
Saliutas Michailui Jordanui. 0.20 
Futbolo apžvalga.

TELE3
7.30 Žinios. 8 00 Animacinis 

filmas, 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 583 d. 9 30 TV serialas 
"VVestgate'’ . II, 3 d . 10.30 Vaidybinis 
filmas “ Mafijos numylėtinis". 12.10 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.15 
Vaidybinis filmas. 13.30 Muzika.
15.00 Kelionių žurnalas. 17.00 
Vaidybinis filmas. 18.30 Animacinis 
film as. 18.55 A n g lų  ka lbos 
pamokėlė. 19 00 Žinios (VESTI).
19.20 Anonsai, muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 584 d.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios.21.20 Anonsai, muzika. 21.30 
V a idyb in is  film as "G re ito jo  
reagavimo būrys". 23.05 Žinios.
23.25 Muzika. 00.10 Pabaiga.

vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien.
17.00 ..Iki 16-os irvyresniems, 17.30 
Žmogus ir jstatymas. 17.45 Kas yra 
kas, 18,00 Piko valanda. 18.30 F. 
"L a u k in ė  rožė". 18.55 TV 
parduotuvė.19.05 Laida "Viskas” .
19.25 "Mano urvas-manotvirtovė, - 
F lin ts to u n a i". 20.40 Maskva, 
Kremlius. 21.00 Loto "Milijonas".
21.30 TV dok. f. 22.20 F. “ Mitas apie 
Leonidą" 0.05 Spaudos ekspresas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas, 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara” . 584 d. 9.30 Viskas juokui, 
11 d. 10.00 Europa šou. 10 30 
V a id yb in is  film as "G re ito jo  
reagavimo būrys". 12.05 Anglų k. 
pamokėlė. 12,10 Vaidybinis filmas.
13.30 Muzika. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16 00 Kelionė su 
Šekspyru, 6 d. 17.00 Vaidybinis 
filmas. 18.30 Animacinis filmas. 
18 55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI), 19.20 Anonsai, 
muzika. 19 30 TV serialas "Santa 
Barbara". 585 d. 20.30 Animacinis 
filmas 21.00 Žinios. 21.20 Anonsai, 
muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Kandyland baras". 23.00 Žinios.
23.20 Muzika 00.10 Pabaiga.

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS TV
Antradienis, lapkrič io  22 d,
19.00; 21.10 Komercinė laida 

"Pirk, parduok, inform uokl,.Žinios.
19.30 Spaudos apv/vaiga 19.35 
“ Sodžius". 19.55 Detektyvas 
"Skandalas", 7 s, 21.40 Roao 
"FILVAS".

T rečiadienis, lapkr*6io 23 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

20.20 'Ta ip  sukasi pasaulis” . 8.30 
"Nakties riba". 9 00 CNN valanda.
17.45 Baltijos naujienos. 17.55 
Žingsniai. 18.25 Muzika. 19.00;
21.20 K om erc inė  la ida “ Pirk, 
parduok, informuok". 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Laida "B ū k ite  sve ik i". 20 00 
Pasaulio naujienos. 20.15 Baltijos 
naujienos. 21.20 Žinios. 21.5C 
Futbolas. 23.20 Saliutas Maiklui 
Džordanui. 0,20 Futbolas.

K e tvirtad ien is, la pk rič io  24 d.
1900; 22.00 "Pirk, parduok, 

informuok". Žinios. 19,30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Teatronas. 20.00 
T e le kom pan ijos  ' ARGOS 
programa.

BALTIJOS TV
Trečiadienis, lapkrič io  23 d.
7.30 Sovijaus horoskopas 7.35;

20.20 "Taip sukasi pasaulis". 8 30;
19.30 “ Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 17.45 Baltijos naujienos.
17,55 Žingsniai. 18.25 F. "Audros 
sū ku ry je ” . 20.00 Pasau lio  
naujienos. 20.15 Baltijos naujienos.
21.20 Futoolas. 23.20 Saliutas 
Michailui Jordanui. 0.20 Futbolas.

KABELINĖ TV
Antrad ien is, la pk rič io  22 d.
19.00 r . “ Burtininko upė". 20.35 

F, "Technikos karai". II d. 22.05 F 
“ Velniukų gim imas".

Trečiad ien is, la p k rič io  23 d.
19.00 F. "Stebuklingi nuotykiai"

20.30 F. “ Geležiniai kumščiai' 
22.00 F. "Išsilaisvinimas".

Ke tv irtad ien is , lapkrič io  24 d.
19.00 Animac. f. "U odas" 20.30 

F. "Narvas". 22.10 F. "Sutemų 
dukra".

Trečiadienis, lapkrič io  23 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 18 55; 

21 55 TV anonsas. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.45 
Žinios. 19.00 Krikščionio žodis.
19.10 š ia n d ie n  - Lietuvos 
kariuomenės diena. 19.40 9 amatai.
20.30 Panorama. 21.05 F. "Pavogti 
gyvenimai". 8 s. 22.00 Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijos lauko 
kariuomenės brigados "Geležinis 
vilkas" Garbės sargybos pučiamųjų 
o rkes tras . 22.25 V ideofilm as

Sveikas, Chulijau Kortasarai".

K e tv irtad ien is , la pk rič io  24 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rylas. 8.25; 19 00;

22.10 TV anonsas, 8.30 V iso 
geriausio. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
Katalikų TV studija. 18.50 ,,22'1.
20.30 Panoram a. 21.05 F 
"Paskutinė atostogų diena". 22.15 
Konrado kavinė. 23.00 F. "Anapus 
tikrovės" - “ Dėžutė” . 23.30 Vakaro 
žinios.

L ltP ollIn ter
7 00 R yto  ratas 9.00 TV 

parduotuvė. 9.10 F. "Laukinė rožė", 
9.35 Anonsai. 9.40 Salonas dviem.
10.00 "Vienam gale kablys.. 10.20 
Anonsai. 15.30 Baliuje pas pelenę. 
15.52; 17.52; 20 00; 22 52
Naujienos. 16.20 F. "E lon ir

AUSROS ALĖJA
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