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Uź ką tu juos, Rusija, šitaip baudi?
Po vidurnakčio ant m iesto 

nusileido toks tirštas rūkas, kad, išėję 
j gatves, jautėmės praradę laiko ir 
erdvės suvokimą. Žengsi žingsnj - ir 
paskęsi toje nežinomybėje. Kaip 

* siaubingai jie turi jaustis svetimoje 
žemėje, kai už kiekvieno kampo, už 
kiekvieno namo sienos tyko mirtis. 
Gvardiečiai pasakojo, kaip po mūšio, 
bijodami sustoti, kad jų nepašautų, ir 
patys šaudydami j visas puses, 
pašėlusiu greičiu lakstė du tankai. 
Keletas stovėjusių pakraštyje atsisakė 

£  dalyvauti mūšiuose. Tūkstančiai 
ф  lavonų gatvėse ir aikštėse, ir - 

veidmainiškas generolo P. Gračiovo 
pareiškimas per televiziją apie 
nedidelius nuostolius. Gruodžio 31- 
ąją parašiau "N a u jam etin į 
sveikinimą” , prašydama perduoti jj 

> rusų žurnalistams, nes negalėjau 
daugiau žiūrėti, kaip vyksta mūsų 
vaikų žudynės (kitaip šito karo 
nepavadinsi). O gal motinos pasiims 
savo vaikus, ir tada karinė mašina 
sustos?

Vėl vyko mūšiai ir vėl - krūvos 
lavonų, kurių nebuvo kam surinkti, 
nenutylant karo ugniai. Netrukus 
gatvėse pasirodė benamės katės, 
šunys, sliūkinantys pasišildyti prie iš 
s u s p ro g d in tų  vam zdžių
besiveržiančių degančių dujų. 
Gyvulėliai ištrūkdavo iš rankų ir, 
krūpčiodami nuo sprogimų, bėgdavo 
ten, kur kažkada buvo jų namai. 
Žmonės traukėsi iš miesto... Ant balto 

,  sniego gulėjo rusų kareivių liekanos 
Ф  1 - iki švarumo nušveisti krūtinės ląstos 

šonkauliai... Viskas suvalgyta. Kitas, 
apvilktas dėmėta striuke ir batais, 
beveik sveikas, tik nebegyvas: vietoj 
galvos - rožinė kūdikiškai "švari" 
kaukolė, ir baisi jaunų, nejtikėtinai 
puikių baltų dantų šypsena. Jie 
nenorėjo kariauti... Keletą kartų 

* matėme, kaip, lydintys tankų kolonas 
lėktuvai, raketomis šaudydavo j 
pasukusius atgal. Niekur jiems nebuvo 
išsigelbėjimo. Nenuostabu, kad tankai 
atsukdavo vamzdžius j lydėjusius 
lėktuvus. Tai ne vienintelis kartas. 
Grozne, sausio pradžioje, pirmuoju 
važiavęs tankas, patekęs j gvardiečių 
apšaudymą, apsigręžė ir pradėjo 
šaudyti j savuosius.

Naursko rajone naktj vedė kažką 
sušaudyti ant upės kranto. Kaimiečiai 
manė, kad belaisvius. Kai kareiviai 
nuėjo, žmonės atkasė kapą, kad 
artim ies iem s praneštų  apie 
žuvusiuosius. Duobėje buvo rasta

20 rusų kareivių, atsisakiusių kariauti. 
Jų asmens liudijimus dar saugo 
vietiniai gyventojai. Buvo daroma 
viskas, kad teisybė neprasiskverbtų 
j Rusiją. Prieš atvykstant komisijai, 
kareivių lavonus mėtė iš lėktuvų, 
daugiausia j Čečėnijos miškus, 
atiduodami jų kūnus laukiniams 
žvėrims. Kiek raudančių motinų, 
laidojančių savo vaikus! O daugelis 
negali jų rasti nei tarp gyvųjų, nei tarp 
mirusiiįų. Nudilo motinų kojos j karinių 
komendantų slenksčius, bandant 
išplėšti savo sūnelius iš karinių 
valdininkų gniaužtų. Tačiau neišgirs 
jų šauksmo suakmenėjusios karininkų 
širdys. Karas viską nurašys. Visos 
generolų nuodėmės ir baisi apgaulė 
bus nuplauta kareivėlių krauju, o 
nepakaltinami generolai vėl kariaus, 
komanduodami Raudonojoje aikštėje, 
švytėdami antpečiais ir naujomis 
žvaigždėmis, gautomis jau už "mūšius 
Čečėnijoje". Rusija seniai tapo savo 
tautos pamote. 250 kareivių motinų 
sušaukė suvažiavimą Nazranėje. 
Tačiau koks tikslas rinktis tokioje 
vietoje? Žinoma, jos turbūt išgirdo 
vienintelį atsakymą: "Vyresnybės 
jsakymas nesvarstytinas". Bet kodėl 
toks didelis kitų abejingumas? Kodėl 
ne 250 tūkstančių motinų ir ne 
Maskvoje priešais tuos, kurie kuria 
karinius įsakymus? Kiek sūnų dar 
auga ir kur tikimybė, kad jų neištiks 
toks pat likimas. O tėvų, matyt, iš 
viso nėra. Motina gimdo, motina 
gelbsti, "šuoliuojanti žirgą sustabdo, 
j liep sno jan tį nam ą b ė g a ...”  
Gyvenimas kaip išmintingo gružlio 
urvelyje - “ kiek gyveno, tiek drebėjo” 
(Saltykovas-Ščedrinas), užtat ilgai 
p ragyveno, nors  ir num irė 
“ drebėdamas". Rusija - "Molochas" 
(pabaisa, reikalaujanti kraujo, aukų), 
ryjantis savo vaikus, greit visus 
pasieks. Tik šitoks abejingumas 
gimdo valdžios neatsakingumą ir 
nusikaltimus, vykusius Alma Atoje, 
Ferganoje, Tb ilisy je , V iln iu je, 
Ingušijoje, Čečėnijoje. Sąrašas vis 
auga, ir niekas už nieką neatsako!

"Kur Jelcinas?" - šaukė žmonės 
Čečėnijos karo pradžioje. “Jis nežino, 
jj pakeitė, - jaudinosi daugelis. O gal 
jo  jau nebėra gyvųjų tarpe..." Dabar 
ši audra virto neviltimi. Jis pasirodė - 
tik kažkoks kitas, lyg pritrenktas - 
anksčiau vaikščiojo tiesiai, išdidžiai, 
o dabar - susmukęs. Norėjo išgąsdinti 
visą pasaulj, tačiau išsigando pats? 
Nejau jistaip bijo čečėnų, saugomas 
45000 žmonių, ir dar ruošiasi įkurti

nacionalinę gvardiją. Jei prezidentas 
bijo savo liaudies ir pasitiki tik savo 
apsaugos viršininku, tai jau galas. O 
gćil vis dar čečėnų baisu? Nebijokite, 
Borisai Nikolajevičiau, Džocharas 
Dudajevas, laisvosios Ičkerijos 
prezidentas, nešaudo beginkliams j 
nugarą, nebombarduoja taikių ir 
nekaltų gyvybių. Jo žadėtieji 
teroristiniai aktai tebuvo psichologinė 
talentingo karvedžio ataka. Neveltui 
J. G agarino  va rdo  karinėjo 
akademijoje iš taktikos ir strategijos 
disciplinų gaudavo tik penketus. O 
štai jūsų  kom ando je  - v ien i 
dvejetukininkai. Iš kur tokius 
ištraukėte? Užtenka pasiklausyti gen. 
P. Gračiovo pareiškimo, kad "čečėnų 
buvo daug, o rusų kareivių mažai". 
Jei ir jj atstatydins, tada jūsų, atleiskite, 
nebebus kam palaikyti. Tuoj pat 
parpulsite, ar ne? VRM ministras 
Jerinas lyg šmėkla pasimakaluoja 
už jūsų nugaros ir išnyksta kaip ir jo 
kariai. Na, o  apie jūsų kontržvalgybą 
iš viso nėra ką kalbėti. Ne veltui 
Stepašino tarnybą Džocharas 
Dudajevas praminė "faneros ir 
degtukų kom binatu". Neseniai 
skaičiau laikraštyje jo interviu. Rankų, 
sako jis, neturįs, - gal turi omeny 
"ausis" - KGB bendrininkus. Kojos 
yra, o  rankų neturi; gal pergyvena, 
kad trūksta jų visiems sugaudyti ir 
‘pasodinti5?

Visi susirūpino, kas davė D. 
Dudajevui ginklų. Iš kur paėmė? Iš 
kur... Pirkol Iš jūsų opozicionierių. 
Jie juk visą vasarą jums rėkė: "Maža 
ginklų, ne visiems užtenka..." Bet už 
antausj, kurj gavo prezidento 
nac iona lin ių  re ika lų  kom ite to  
pirmininkas S. Šachrajus nuo 
Ingušijos prezidento Auševo dėl 
Čečėnijos karo, galima "sėsti" ne 
vienai dienai. Užtat koks malonumas I 
1994 m. gegužę S. Šachrajus atvirai 
paskelbė visai šaliai: "Kokia ten 
nevaldom a ekon om in ė zona 
a tsirado? Reikia ją padaryti 
ekonomiškai nenaudingą!"

Skaudu, žinoma...Trys blokados 
- oro, geležinkelio, ekonominė, tačiau 
jie ir toliau gyvena ir dar klesti I Kainos 
Grozno turguje žemiausios, lyginant 
su visa buvusiąja SSSR. Reikia 
suvienodinti I O geriausia visai 
suskaldyti, kad kitiems nebūtų blogo 
pavyzdžio, nes, ko gero, visi 
susimanys atsiskirtiI Ir pradėjo 
skalambyti apie "Dudajevo režimą” 
per visus TV kanalus.

Išvertė A rvydas SAULĖNAS

Juzefą ŽU KEVIčiŪTĖ
Po Šv. Velykų, vieną sningančią 

mūsų šalto pavasario dieną aplankiau 
"Carito" būstinę, įsikūrusią prie šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios. Norėjosi 
savo akimis pamatyti tą grupelę 
žmonių, be atlyginimo dirbančių tikrai 
labdaringą darbą, nesigarsinančią ir 
netrokštančią reklamos bei pagyrimų. 
Toks tykus pasiaukojantis žmonių 
darbas visada žavi ir jaudina, ypač 
dabar - senkant žmonių gerumo ir 
meilės šaltiniams.

Atėjau pasižiūrėti, kaip atrodo 
žmonės, dirbantys ne parodai, ne 
reklamai, su vieninteliu noru - sušildyti 
kitą - labiau suvargusį, pasimetusį ir 
sužvarbusį gyvenimo skersvėjuose. 
Buvau ne iš vieno girdėjusi, kad čia 
atėjusįjį visada apgaubs rūpesčiu ir 
supras, ko tau labiausiai reikia Niekas

paskirti pinigai yra pateisinami 
dokumentais.

Maistas "Carite" gaminamas 
daug iayą ikėm s šeim om s,
našlaičiams. Pavyzdžiui, našlio Žlabio 
šeimoje auga 5 vaikai be mamos: ji 
mirė, gimstant jauniausiajam, kuriam 
dabar - jau treji. Tėvas nepervedė 
vaikams pamotės, o ryžosi savo vargą 
išvargti pats. Valo gatves, dirba kur 
įmanydamas - iš visų jėgų stengiasi 
išsilaikyti šitame grobuoniškame 
pasaulyje. Vaikai prižiūrimi, aprengti, 
o ir pats nenudriskęs. Pagarba ir 
šlovė tokiam žmogui. Vyriausiajam 
vaikui - apie 15. Tokiam ir valgyti 
labiau norisi, ir drabužėliai greičiau 
pasibaigia, nes auga kaip pašėlęs. 
Kaipgi neparemsi tokios šeimos?

Jurg ita  U rbon a itė  d irba  
Psichoneurologijos dispanseryje

Ž V E JŲ  G A TV Ė  Nr. 5.
čia tavęs nepravardžiuos socialiai 
remtinu ir nenusijuoks J akis, kad 
pritrūkai jėgos ar sveikatos, kad, 
nepalankiai susiklosčius gyvenimo 
aplinkybėms, sunyko tavo duonos 
riekė. Čia tau niekas paniekinančiai 
nenumes padėvėtų batų ir nežiūrės, 
ar pasilenksi jų paimti. "Carito" 
darbuotojai moka ir suprasti, ir padėti, 
nejžeisdami, nepažemindami.

Žaliame mediniame namelyje, šalia 
pro bažnyčią besileidžiančių laiptų, 
"C a rito ”  p irm in in kė s  N ijo lės 
Vežikauskienės neradau. Pirmoji 
tarpduryje pasirodė žvitruolė didžiaakė 
Jurgita, jaunimo sekcijos vadovė, 
šaunioji virėjėlė: turbūt pagalvojo, kad 
atėjau velykinio kiaušinio, kuriuos tą 
dieną dalijo visiems išalkusiems, 
pridėdama dar po 50 g sviesto Ir po 
riekelę duonos bei batono. Mačiau, 
kaip, įdėjusi lauknešėlį, ant siaurų vaiko 
petukų uždėjo savo gerą jauną ranką, 
palinkėdama sotum o ir ramybės. 
Kitomis dienomis čia paprastai 
verdama sriuba. Žmonės maistą 
išsinešioja į namus, - būstinėje 
valgyklos nėra Norma vienam žmogui 
- 700 g sriubos. Duonos kepalėlis čia 
dalijamas į 9 dalis.

P roduktus va lg iu i gam in ti 
pirmininkė perka iŠ lėšų, kurias paskiria 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios dekanas 
monsinjoras Kleopas Jakaitis. Kartą 
vienas žmogus buvo atnešęs kibirėlį 
bulvių, bet tai tik lašas jūroje, šiaip 
žmonės maisto neaukoja.

Vedama tvarkinga apskaita, -

d  MUSŲ ŠALYJE
MEČYS LAURINKUS - 

TS POLITINĖS 
TARYBOS 

SEKRETORIUS
Nuo vakar dienos Tėvynės 

sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
pirmininko pavaduotojas Mečys 
Laurinkus dirba kaip etatinis partijos 
da rbuo to ja s. Be p irm in inko 
pavaduotojo pareigų, js  yra ir Tėvynės 
są ju n g o s p o litin ė s  ta ryb os

sekretorius. Profesionalaus politiko 
pareigos bus pagrindinė ir vienintelė 
Mečio Laurinkaus darbo vieta. 

PASKIRTI 
AMBASADORIAI 

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
paskyrė Lietuvos ambasadorius 
Islandijoje, Liuksemburge ir Latvijoje.

Nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
am basad oriu m i Is land ijo s  
Respublikoje antradienį pasirašytu 
dekre tu  paskirtas R a im undas

Jasinevičius, ambasadorius Danijos 
Karalystėje.

Ambasadoriumi Liuksemburgo 
Didžiojoje Hercogystėje paskirtas 
ambasadorius Belgijos Karalystėje 
Dalius Čekuolis.

Naujuoju ambasadoriumi Latvijos 
Respublikoje paskirtas Rimantas 
Karazija, suteikus jam nepaprastojo 
pasiuntinio ir įgaliotojo ministro 
diplomatinį rangą bei atšaukus iš 
Rygos iki šiol ambasadoriumi dirbusį 
Algirdą Žvirėną. 59 metų R. Karazija 
yra baigęs Veterinarijos akademiją ir 
dirbo joje įvairiose pareigose iki 1992 
metų, kai rektoriaus postą pakeitė J 
žemės ūkio ministro. Pernai rudenį 
jis  a ts is ta tyd in o  savo paties 
pageidavimu.

Iki šiol Rygoje Lietuvai atstovavęs 
A. Žvironas ambasadoriaus titulą gavo 
1993 metų balandį, o nuo 1991 metų

rudens d irbo la ikinuoju reikalų 
patikėtiniu Latvijoje.

PASKIRTOS
VALSTYBINĖS

PEN SU O S
Dvidešimt septyniems Lietuvos 

kultūros, mokslo, sporto, visuomenės 
veikėjams paskirtos Pirmojo laipsnio 
valstybinės pensijos.

Pensijas gavo dirigentas Ramutis 
Balčiūnas, v isuom enės veikėja 
Leokadija Diržinskaitė-Piliušenko, kino 
ope ra to rius Jona s G ricius, 
visuom enės veikėjas G intautas 
Iešmantas, unikalių akmenų muziejaus 
Mosėdyje įkūrėjas Vaclovas Inta, 
baleto artistas Henrikas Kunevičius, 
aktorius Algimantas Masiulis, poetas 
Vacys Reimeris, mokslininkas Juras 
Požėla, muitininkas Tomas šernas Ir 
kiti.

jaunesniąja m edicinos sesele. 
Laisvalaikis atiduodamas "Caritui".

Žiūriu nustebusi į jauną veidą:
- Kas gi Jus čia atvedė? Kodėl J ūs 

čia?
Patraukia pečiais:
- Mes juk caritietės.
Ir tuo viskas pasakyta.
"Carite" maistą gamina ir išduoda 

dvi virėjos. Antrosios - Gitanos 
Kalendienės - tą dieną čia nesutikau.

K itos m ote rys  ta ip  pat 
pasiskirsčiusios pagal sekcijas: vargo 
lengvinimo (ligonių ir senelių slaugos, 
amoralių šeimų globa, pasiruošimas 
šv. Mišių aukojimui miesto Sgoninėse, 
Aukštelkės pensionate; vadovė Elena 
Karpinienė), šeimos (moralinė ir 
materialinė pagalba šeimoms, 
vienišoms motinoms; vadovė Regina 
Poškienė), auklėjimo (paskaitos, 
pokalbiai, tikybos mokymas, maldos). 
Pastarajai sekc ija i p rik la u so  
pagyvenusios caritietės, kurios 
išsekus jėgų rezervui, jau nebegali 
dirbti fizinio darbo.

Plačiausią veiklos barą turbūt vis 
dėlto užima vargo lengvinimo sekcija, 
kuriai ne tik vadovauja, bet ir nudirba 
joje visus darbus Elena Karpinienė.

- Vadinkite mane Elyte, - sako ji. - 
Kaip visi. "Carito" būstinėje mane 
galima rasti kasdien nuo 12.30 iki 16 
val. Be to, kartą per mėnesį visose 
miesto ligoninėse ir. Aukštelkės 
pensionate yra aukojamos šv. Mišios. 
Aš atlieku paruošiamąjį darbą: įrengiu 
a ltorių , va ikštau  po  palatas, 
pranešdama šv. Mišių aukojimo 
valandą, sudarinėdama sąrašus tų 
ligonių, kurie nevaikšto, tačiau norėtų 
priimti šv. Komuniją. Skaudu,kad 
daugiausia savo darbo kritikos 
susilaukiame ligoninėse iš senų 
žmonių. Priimu ją tylėdama, per daug 
nesvarstydama, ar teisinga ji, ar ne. 
Keista ir nesuprantama: juk žmogui 
jau į akis paskutinioji žiūri, o jis bumoja 
prieš Dievą, keikiasi. Jaunam viską 
atleidžiu. Kai tau 16-17 metų, pats 
jautiesi kaip Dievas ir galvoji esąs 
amžinas. Bet senam... "Ko čia vaikštai 
su tom is mišiomis"? - numeta 
įžeidimą. Tie žmonės nesupranta 
gerumo, nemoka patys būti geri. O j 
šv. Mišias vis tiek daug susirenka ir į 
palatas su Šv. Komunija pas daug ką 
tenka nueiti.

Nukelta | 2 p.
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Ypač jaučiuosi reikalinga Aukš- 
telkės pensionate. Ten pagyvenę 
žmonės artimųjų neturi arba jų užmiršti, 
todėl reikia kiekvieną išklausyti, 
išbučiuoti, apkabinti, paglostyti tas 
kaulėtas net ir po visais kiek tik turi 
apsivilktais drabužiais nebesušylančio 
seno žmogaus rankas. Juk esu “vargo 
lengvinimo sekcija", - atsidūsta Elytė, 
o veidas taip Ir spinduliuoja gerumu.

Jeigu lieka laiko, Elytė lanko 
senelius namuose. Ši nesavanaud
iška, gėrio pilna širdimi moteris pra
veria suvargusio žmogaus būsto duris 
ir, prisėdusi ant lovos, uždeda savo 
delną ant jo liūdnų pečių. Toks gestas 
kur kas iškalbingesnis už gražius,r 
bet kartais tokius nenuoširdžius 
žodžius. Jame • užuojauta ir meilė.

Varganiausiuosius ''Caritas’ ’ 
aprūpina ir drabužiais, kuriuos, 
išaugtus ar atliekamus, paaukoja 
žmones. Praėjusių metų vasarą buvo 
nedidelė siunta iš užsienio. Turi netgi 
knygą, - joje surašyta, kam, kiek ir 
kas išdalinta, - su pavardėmis ir pa
rašais. Stengiasi, kad būtų išsaugota 
teisybė, eina j prašančiųjų namus 
pažiūrėti, ar tikrai žmogui nebėra kitos 
išeities... Užsuka j "Caritą" ir l& 
įkalinimo jstaigų sugrįžę, neatsisakę 
savo senų įpročių, o gal ir naujų 
jsigiję. Jų tarpe pasitaiko ypač įžūlių...

-Kaip ir visur, - sako Elytė. - Jeigu 
tokių ateina 2-3, vienai netgi baisu. 
Vienas stovi prieš tave, o kiti naršo 
po virtuvę, po drabužių sandėlį. Teko 
iš tokio besikeikiančio neprausta
burnio net gatvėje pasivijus atimti 
keletą nugvelbtų moteriškų parėdų. 
Kur juos būtų ir dėjęs? Beje, dau
giausia mes Ir turime drabužių mote
rims, mergaitėms, 2-3 metų vaikams, 
o berniukams, ypač vyrams, kur kas 
mažiau. Drabužių atsargas papil
dome, monsinjorui K. Jakaičiui per

pamokslą paprašius atiduoti mums 
tai, kas žmonėms nebereikalinga. 
Atėjusiajam sudedame ką turime 
priešais jj ant stalo - tegul renkasi 
reikalingo dydžio ar spalvos. Begalo 
smagu, kai Žmogus išeina patenkintas. 
Juk tam ir dirbame.

Daug gerų žodžių Elytė pasakė 
apie “ Carito" pirmininkę Nijolę Veži- 
kauskienę.

- Jeigu ne tokia pasiaukojanti ir 
sąžininga vadovė, gal ir to darbo 
nenorėtum dirbti. Ji visiems kaip 
mama, kaip draugė, kaipsesuo. Jos, 
jautrios ir atidžios keikvienam žmogui, 
dėka mes ir laikomės. Per visą savo 
gyvenimą pirmą tokią sutikau.

Blogiausia, kad mus maišo su 
Labdaros centru. “Caritui" labiau rūpi 
dvasios reikalai,- sako Elytė. - Kartais, 
kai susergu, sakau: “Dieve, jei aš tau 
dar reikalinga šioje žemėje, pakelk 
mano iš ligos, o jei ne - pasiimk". Jis 
ir pakelia. Ir vėl einu. O juk “Vaire’’ 
"užsidirbau" vibracinę ligą, kuri štai 
su manimi jau 17 metų... Man daug 
padeda vyras. Namų rūpesčiai - ant 
jo pečių. Bet jam patinka Ši mano 
veikla, pritaria mano pastangoms 
padėti žmogui. Kiekvieną dieną 
išruošia mane, išleidžia. Didžiausia 
man parama tas jo gerumas...

Jeigu Jūs pavargote, bekopdami 
j savo gyvenimo kalną, o dažniausiai 
- besileisdami nuo jo žemyn, ateikite 
j "Caritą” prisiliesti prie geros žmogaus 
širdies. Ateikite ne tik alkio vejami, 
bet ir tada, kai viskas šioje žemėje 
apkarsta. Pasižiūrėję j čia dirbančių 
žmonių akis, pajusite, kad ir jums j 
širdį plūstelėjo gėrio ir šviesos banga.

Kol gyvuoja ,,Caritas*\ kol čia 
susirenka, palikę savo namus ir 
rūpesčius Žmonės, kad padėtų kitam, 
aš tikiu: dar gyvensime, dar 
nenuskęslme godulio, gobšumo ir 
tuštybės liūne.

Rimanto PETRIKO nuotr.

IhFORMUOJP)
NUTEISĖ 9 METAMS 

KALĖTI
Trečiadienį Šiaulių apygardos 

teismas paskelbė nuosprendį JonSkio 
miesto gyventojui Petrui Saikui, 
gimusiam 1973 metais. Šis imogus, 
būdamas girtas, praėjusių matų spalio 
30 dieną kelyje tarp Latvijos 
respublikos Bukaičių ir Joniškio rąjono 
Žvelgaičių kaimų, spardydamas ir

daužydamas nužudė Gražiną 
Ratkevičienę. Pradžioje SI 
žmogžudystė buvo kvalifikuojama 
kaip itin žiauri. Vakar teismas straipsnį 
perkvalifikavo. G. Ratkevičienės 
kraujuje rasta daug alkoholio. P. 
Satkus kaltu prisipažino. Šiaulių 
apygardos teismas P. Satkų nuteisė 
9-eriems metams kalėti, bausmę 
atliekant sustiprinto režimo kolonijoje.

VOS NEPAVOGĖ 
PAŠALPŲ

Balandžio 18 dieną, apie 20.30 
val., Gumbinės 112 bendrabučio 
antrojo aukšto laiptų aikštelėje buvo 

’ užpulta J. Kaip policijai pranešė 
nukentėjusioji, nepažįstamas apie 20- 
30 metų vyriškis iš jos rankų bandė 
išplėšti rankinę, kurioje buvo socialinės 
rūpybos pašalpoms skirti 3660 litų. 
Tai jau nobe pirmas kartas, kai miesto 
užpuolami žmonės, kurio 
gyventojams j namus nešioja įvairias 
pinigines pašalpas, pensijas. Gali būti, 
kad žmonės sekami ir puolami tada, 
kai turi Dirįgų. (vykis tiriamas.

IŠŽAGINO...DUŠE
Balandžio 19 dieną Gegužių

ŠILDYMO SEZONAS 
BAIGĖSI

Vakar miesto valdybos posėdyje 
buvo nuspręsta atšilus orams užbaigti 
šildymo sezoną nuo šių metų 
balandžio 20 dienos

PASKIRTAS
SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRATORIUS
Vadovaudamasi Lietuvos Res-

KOMISIJOS
Remiantis Lietuvos Respublikos 

1991 m. birželio 18 d. jstatymu "Dėl 
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos 
sąlygų nuosavybės teisei j 
nekilnojamąjį turtą atstatyti" miesto 
valdyba nusprendė sudaryti piliečių 
nuosavybės teisių j išlikusį 
nekilnojamąį turtą grąžinimo komisiją 
kurios pirmininkas yra mero 
pavaduotojas A. Séjúnas, pirmininko 
pavaduotoja - valdybos vyr. juristė

rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 704 priedo 
4 punktu, miesto valdyba nusprendė 
sudaryti gyvenamųjų patalpų 
pertvarkymo komisiją, kurios 
pirmininkas yra Urbanistikos ir 
komunalinio ūkio komiteto pirmininkas 
S. Meižonis, pirmininko pavaduotojas 
- Biudžoto, finansų ir vietos ūkio 
plėtojimo komiteto pirmininkas V 
Mikelaitis. nariai: P. Ainys, J. Baublys, 
A. Mockaitienė, V. Petronytė, A. 
Vilčinskas. Miesto valdyba pavedė 
Architektūros ir urbanistikos skyriui

MIESTO VALDYBOJE
publikos vietos savivaldos įstatymo 
11 str., valdyba nusprendė savi
valdybės administratoriumi paskirti 
Jeronimą Ulianską. Jam bus moka
mas mėnesinis atlyginimas, taikant 
koeficientą 8. 2 ir 60 proc. priedas

SUDARYTOS DVI

A. Radzevičiūtė, sekretorė - valdybos 
priimamojo vedėja V. Kaminskienė. 
nariai: A. Jankauskienė, A. Vilčinskas, 
V. Kibildis, V. Markevičius, A. 
Skirmantas, E. Janušauskionė, S. 
Moižonis, P Ulockas.

Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m.

priimti pareiškimus dėl gyvonamųjų 
patalpų pertvarkymo j kitos paskirties 
patalpas bei naudojimo komercinei 
ūkinei veiklai ir kitoms reikmėms. 
Architektūros ir urbanistikos skyrius 
esant būtinumui reikalaus iŠ užsakovo 
parengti priešprojoktinius pasiūlymus 
arba ekspertizės išvadų.

GEDULINGAS JUBILIEJUS
Izolda VAIČIULYTĖ

Prabėgo 50 metų nuo tos kraupios 
1945 m. balandžio 18 d., kai 
GasČiūnuoso (Joniškio raj.) buvo 
nužudyti, sudeginti 25 jauni vyrai. 
Jauniausiajam - Gediminui 
Sakalauskui ėjo 17-ti.

KGB archyvų dokumente-raporte 
rašoma: "Nušauta 10, sudegė -15, 
vienas paimtas j nelaisvę. Mūsiškių 
nukautų nėra. T rys kareiviai sužeisti. 
Operaciją atliko (NKVD) 261 pulko 
30 žmonių, vadovaujamų Šalklno, 
Eršov, Popov". Skaičiai netikslūs, 
nes gasčiūniečiai prisimena, kad 
atvažiavo du sunkvožimiai su 38 
kareiviais. Žuvusiųjų taip pat ne tiek. 
Bet skaičiai juk osmės nekeičia.

Ilgai toje vietoje neaugo žolė, 
dejavo net pati žemė, sugėrusi tiek 
daug kraujo. Gasčiūnų ir aplinkinių 
kaimų gyventojai pašiurpę patyliukais 
kalbėjo, kad senoji Katilienė neteko 
dviejų, Dikšai-trijų sūnų, kad nebėra 
to tėvo, o ano • brolio, sūnaus. Didžiulio 
siolvarto prislėgti artimieji maldavo 
keturis vežėjus, kad šio jų neišduotų. 
Bijojo važiuoti net j Joniškį, kur turgaus

aikštėje beveik savaitę gulėjo 18 
išniekintų vyrų, Stribai sekė kiekvieną: 
ar nesudrebės veido raumuo, ar, gink 
Dieve, nepasirodys ašaros akyse. 
Žinojo, kas jų laukia: žiaurūs tardymai, 
o 1949 m. - Sibiro golgotos.

Po savaitės vyrai buvo išvežti Ir 
užkasti Viganėse, gyvulių kapinėse. 
Išlygino žemę, užpylė vandeniu, kad 
viskas greičiau išnyktų iš atminties... 
Taip 44 metus jie ir ilsėjosi.

Sumokėjus savo krauju ir kančia, 
papūtus gaiviems vėjams, Lietuvoje 
prasidėjo atgimimas - prisikėlimas. Ir 
tamsiausiame Joniškyje atsirado tuo 
metu drąsuolių, kurie prisiminė brolius 
gasčiūniečius. Su pagarba galimo 
padėkoti V. Staniuliui, G. Ramonui, 
Slavickui, žurnalistei E. Janulytei, kurie 
daug pastangų ir triūso įdėjo, kad 
Joniškyje šiek liek prašviesėtų...

1989.11.01 Gasčiūnų bažnytėlėje 
jau buvo penki karstai su 18 vyrų 
palaikais. Šv. Mišios prasidėjo 16 
val. Laidojo tamsoje, pasišviečiant, 
sušildant mirusiųjų vėles keturiomis 
žvakėmis. Tada rašiau:

Ilga gūdi naktis - dešimtmočiai,

Perlaidojo Jus sutemus...
Tegul prabėgs Ir Dievo skirti 

šimtmečiai,
O Jūs, Arai, ilsėkitės šventoj 

Gasčiūnų žemėj.
KGB archyvuose nėra žuvusiųjų 

pavardžių: Mečislovas Vainauskas, 
Juozas Sabrys, Stasys Jurgelis, 
Gediminas Sakalauskas, Steponas 
Indriulls, Bronius Katilius, Vincas 
Katilius, Klemas Dikšas, Stasys 
DikŠas, Kostas Dikšas, Alfonsas 
Valančius, Ignas Pūką Jonas Braziulis, 
Kazimieras Paliulis, Juozas 
Rumbauskas, Antanas Malinauskas. 
Dabrikas, Dryžos žentas iš Zelčių 

Nulenkti galvas kančiai, skausmui 
kvięčiame š. m. balandžio 23 d. 14 
val. j Gasčiūnų bažnyčią, kur už 
žuvusiuosius bus aukojamos Šv, 
Mišios. Giedos Šiaulių Pedagoginio 
instituto kamorinis choras "Bičiuliai” 
(vad. St. Žalalis). Iškilmėse dalyvaus 
Gasčiūnų mokyklos moksleiviai, 
atvykę svečiai. Informacija I. Lingrio 
telefonais: 450560 (darbo motu), 
450593 (po darbo).

ITUOSE
HRAŠTUOSE

mininkas neturėtų dalyvauti M askvoj 
iškilmėse. Lenkijos prezidentas sakė, 
kad mėgins paleisti parlamentą kuris 
paskyrė J. Oleksj kairiųjų pažiūrų 
vyriausybės premjeru.

BOSNIJA 
NEPATENKINTA JT O
JTO ypatingasis pasiuntinys 

buvusioje Jugoslavijoje J. AKašis 
pareiškė, kad Bosnijos ministras 
pirmininkas H. Siladičius atsisakė 
pratęsti iki šio mėnesio pabaigos 
galiojančias paliaubas. J. Akašis tikisi, 
kad jam pavyko pakeisti Bosnijos 
premjero nusistatymą. J. Siladičius 
kaltina JTO, kad ši nodarė reikiamo 
spaudimo serbams dėl trejus metus 
besitęsiančio karo užbaigimo.

OPO ZICIJA  SUTINKA 
TĘSTI DERYBAS

Iš Maskvos pranešama, kad 
Tadžikijos sukilėlių atstovai sutiko 
tęsti taikos derybas su Tadžikijos 
vyriausybės delegacija. Trečiadionj 
opozicinio islamo judėjimo atstovai 
pasitraukė iš derybų po to, kai Rusijos 
užsionio reikalų ministras A. Kozyrevas 
pareiškė, kad Maskva daugiau nesi
taikstys su Tadžikijos sukilėlių antpuo
liais prieš Tadžikijos pasienį su 
Afganistanu saugančius NVS karius.

DEMONSTRACIJA
MASKVOJE

Ketvirtadienį Maskvoje priešais JAV 
ambasadą keliasdešimt demons
trantų ragino JAV prezidentą B. 
Klintoną nevykti j gogužės mėnesį 
Maskvoj o rengiamą Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos minėjimą. Demons
traciją surengė opozicinė demokra
tinės sąjungos partija. Šios partijos 
vadovė V. Novodvorskaja pareiškė, 
kad Rusija yra pamišusi šalis ir JAV 
turėtų daugiau kreipti dėmesio j jos 
koliamą pavojų pasauliui. Pasak V. 
Novodvorskajos, Rusijoje stiprėja 
fašizmo ir komunizmo pakraipos.

gatvėje vionamo iš namų buvo 
sumušta ir išžaginta R. Nuko,ritėjusioji 
medikams papasakojo, jog tą dieną 
pas draugę su pažjstamu gurkšnojo 
šampaną. Anot nukentėjusiosios, 
vyriškis netikėtai pradėjo ją muši v 
jsitempė j dušą ir išžagino. Moteris 
buvo nuvežta j ligoninę, nes buvo 
sumušta, sužalotas veidas, kitos kūno 
dalys; ji buvo net praradusi sąmonę. 
Nukentėjusioji įvykio aplinkybių 
neprisimeną o jos draugė buvo labai 
girta ir policijai nieko negalėjo 
papasakoti. įtariamasis S. ieškomas.

Parengė 
Vida MISIŪNAITĖ

NORIMA IŠKELTI 
BYLĄ PREM JERUI

Lenkijos prozidentas L. Valensa 
grasina iškelti ministrui pirmininkui J. 
Oloksiui bylą už nutarimą dalyvauti 
gogužės mėnesį Maskvoje rengi
amame Antrojo pasaulinio karo pabai
gos minėjime. L. Valensa toigia, kad 
J. Oloksis leidžia užsionio jėgoms 
manipuliuoti Lenkija ir todėl jam galima 
iškelti bylą valstybes tribunolo. Len
kijos prezidontas atmetė Rusijos pre
zidento kvietimą dalyvauti iškilmėse 
Maskvoje. L. Valensa toigė, kad be 
prezidento pritarimo ministras pir-

M INISTRAS
RAGINA MASKVĄ 

NESIBAIM INTI
Vokietijos gynybos ministras 

pareiškė, kad, nepritardama NATO 
išplėtimui. Rusijos vyriausybė * 
vadovaujasi senąja galvosena. Jis 
sakė, kad Maskva nepagrįstai 
būkštaują jog naujų narių priėmimas 
j NATO išplėstų Vakarų jtakos sferą. 
Vokietijos gynybos ministras 
pažymėjo, kad su senąja galvosena 
ir Čečėnijos kanfliktu Rusija gali savo 
izoliuoti pasaulyje. Jis ragino 
prezidentą B. Jelciną stiprinti reformų 
šalininku jėgas

A U S R O S  ALEJ-A



BE M OKSLO S U N K U  T IK Ė TIS  
GERŲ R E Z U L TA TŲ

Pernai ūkininkai Onutė ir Vytautas 
Pocevičiai, gyvenantys šalia Tytuvėnų, 
iŠ vienos karvės primelžė 6147 kg 
pieno. Paslapties lyg ir nėra: Onutė 
apie 30 metų dirbo Tytuvėnų 
sodininkystės ūkio tarybinio ūkio- 
tochnikumo, Tarybinės žemės" 
kolūkio zootechniko solokcininke, o 
Vytautas - veterinarijos gydytoju. Tai 
tik patvirtino seną taisyklę, kad bet

kurioje srityje be mokslo sunku tikėtis 
gorų rezultatų.

Ū kin inkės dalia nelengva. 
Pasidalijo su artimaisiais tėvuko žemę, 
jai tekusius 19 ha norėtų pasikeisti 
prie namų. Deja, jstatymai tai greitai 
padaryti neleidžia, nors pasak O. 
Pocovičienės, aplinkui ir yra apleistų 
žomių. Prie namų turi 6 hektarus ir 
dar apio 20 ha pievų, kuriuos

Aukštiškių kaime patikėjo prižiūrėti 
žemę susigrąžinę giminaičiai. Dabar 
laiko 5 karves, 3 buliukus. Turi dar 
seną savivartj automobilj, nusipirko 
traktorių. Pasinaudoja ir vokiška 
"Kuršių krašto" kooperatyvo technika. 
Dabar ruošiasi statyti tvartą. Ir ne 
tradicinj, o iš šlako blokelių, kuriuos 
patys gamina. Su gailesčiu ūkininkai 
žiūri j griūvančias fermas. Jų nuomone, 
roikėjo jas už pajų atiduoti ūkininkų 
grupelėms.

P a ru o š ė  P. K.

Įv ertin ta s
Z ok n ių

a ero d ro m o
užterštum as

R e m ig iju s  B IE L IN S K A S
Nors jau pasirašyta sutartis  dėl 

Zoknių aerodrom o pertvarkym o, 
B| "B a ltijo s  konsu ltacinė  g rupė" 
(BKG ) p la n u o ja  a e ro d ro m o  
teritorijos gruntinius vandenis nuo 
naftos produktų  Išvalyti t ik  apie 
1990 m.

BKG b a la n d ž io  p ra d ž io je  
A p linkos apsaugos m inisterijai 
patelks ataskaitą apie Lietuvoje 
buvusių sovietin ių  karinių bazių 
mūsų kraštu i padarytą žalą.

A idas Va išnoras, BKG 
viceprezidentas, teigia, kad Zoknių 
aorouosto gruntinių vandenų tyrimo 
projektas buvo pradėtas 1993 m. 
pabaigoje ir kainavo 1450000 Danijos 
kronų (DKK)

Jei užsakovai (Šiaulių savivaldybe 
ir Aplinkos apsaugos ministerija) 
patvirtins ataskaitą, aorodromo 
valymo darbai prasidės gegužę.

Anot jo, iš aorodromo teritorijos 
su specialia įranga teks pašalinti apie 
60001 žibalo.

Jrangą kotinama pirkti už pinigus, 
gautus pagal PHARE programą, 
tačiau kol kas jokių oficialių susitarimų 
nepasirašyta. Visas projektas (tyrimas 
ir išvalymas) turėtų kainuoti apie 4 
mln. DKK. Tyrimus finansavo Danijos 
aplinkos apsaugos agentūra, o kartu 
su DKG dirba danų firma “Kruger
Consult AD".

Iš "Verslo  ž in ių "

u z

ŠVELNIAS 
RANKAS, 
UŽ ŠILTĄ 

ŽODĮ
J a n in a  N E V E D O M S K A IT Ė
Tik tada, kai žmogus suserga, jis 

supranta, koks bejėgis ir silpnas yra 
Rodos, sunku no tik nuo kėdės, bet 
ir iš patalo pakilti ir per kambarį 
pereiti. Taip ir man atsitiko.

Už lango vis sningant ir sningant, 
niekaip nebesulaukiau pavasario. O 
čia dar ir skausmas surakino taip, 
kad nieko nebegalėjau nei galvoti, 
nei gyvonimu pasidžiaugti. Patekusi 
j ligoninę, iš niekur nesitikėjau nei 
užuojautos, nei dėmesio. Jei jau j 
namus įsisuko svetimi vėjai, ko 
benorėti, kad ir mano sveikatą jie 
išpusto? O, kaip nyku yra praustis, 
švarintis, vilktis naujosnj drabužį, kai 
žinai, jog ne j šventę eini, o pas 
daktarus... Prie nelaimės ir,prie ligos 
niekada žmogus nogalės priprasti. 
Padėties tragiškumą turbūt tik tas ir 
suvokia, kuris pats tai patyrė.

T aig i buvo  sutom ęs 
pavasarėjantis dangus ir virš mano 
galvos. Bet palengvėja dalia, kai prie 
tavęs prieina geras žmogus ir 
nuoširdžiai tau padeda. Patekau j 
Meškuičių apylinkės ligoninę, tiesiai 
j vidaus ligų gydytojos Lilijanos 
Šamšonienės rankas. Stebėjausi jų 
švolnia vėsa, Jos žodžių gerumu, 
nos niekas iki šiol manimi taip 
nebuvo rūpinęsis ir taip nuoširdžiai 
gydęs, kaip mieloji gydytoja Lilijana. 
Kai Ji mano guodė ir kalbėjo tokius

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

šiitus žodžius, sakydama, kad tuoj 
noboskaudės ir kad gre ita i 
pasveiksiu, aš pagalvojau, kad toli j 
priekį žiūrėjo gerbiamieji gydytojos 
tėvai, parinkdami dukrai tokj gražų, 
primenant] gaivų lelijos žiedą vardą. 
Juk astrologai turbūt no veltui teigia, 
kad tavo dalia priklauso nuo to, kaip 
tavo pavadins. Kokj vardą parinksi, 
tokiais savo poelgiais, darbais ir 
laime žmogus bus garsus.

Už tas švelnias rankas, už šiltą 
žodj ir rūpostingą gydymą aš ir noriu 
padėkoti gydytojai LILIJANAI 
ŽAMŠONIENEI. Taip pat esu 
nuoširdžiai dėkinga m odicinos 
seserims, slaugutėms bei visam 
ligoninės personalui. Tepadeda 
Jums Dievas, brangūs ir nuoširdūs 
žmonės.

Aukštelkės pensionatas

PAGUODOS ŽODIS 
“KOLŪKINIO ROJAUS” GYNĖJAMS, 

ARBA KAS KALTAS BUVO, KAD KOLCHOZAI
SUGRIUVO

S te p a s  T O L E IK IS
Dabartinė Seimo dauguma ir LDDP 

Vyriausybė kaip m aldą kartoja 
kaltinimus buvusiajam promjorui G. 
Vagnoriui (ir, žinomą V. Landsbergiui) 
dėl sugriauto Liotuvos žemės ūkio, t. 
y. kolūkių. Nereikia būti dideliu 
išminčiumi, kad suprastum tokių 
kalenimų absurdiškumą.

Sovietinis žemės ūkis, kaip ir visa 
komunistinė santvarka, buvo sukurti 
prievarta. Daugum a vyresniojo 
amžiaus Liotuvos gyventojų puikiai 
prisimena, kaip tai daroma. Dalis 
valstiečių buvo palaužti grasinimais, 
pyliavomis ir kitokiomis priemonėmis. 
Labiau pasiturintys ir apsišvietę 
ūkininkei kiek įmanydami laikėsi. 
Tačiau tai truko neilgai. Komunistų 
aktyvas'1, galingos teroro mašinos 

■omiamas, netruko pasukti įvykius 
tragiška lietuvių tautai linkme 
)esimtys tūkstančių ūkininkų, kartu 

su pažangiąja inteligentija ir kitais 
susipratusiais lietuviais atsidūrė 
bo lševikų  ka lė jim uose, S ib iro  
lageriuose. Ž iau riausias
susidorojimas su nepaklusniaisiais 
tęsėsi iki 1953 metų

Per 50 bolševizmo metų kai kurie 
kolūkiai prasigyveBo. Likvidavus 
ūkininkus irvionkiomius, kaimo ypač 
sparčiai dygo komunistinės kaimo 
nomenklatūros aktyvistų prašmatnūs 
gyvenamieji namai. Tie kolūkiai, 
kuriem s va d o va vo  apsukrūs

pirmininkai, palaikę glaudžius ryšius 
su raikomais bei aukštąja Respublikos 
valdžia, gaudavo nuolatines aotacijas 
ir tvarkėsi bei gyveno lengviau. 
Kiekviename rajone buvo sukurpti 
koli gorosni valdžios reklamuojami 
ūkiai. Kiti, įsiskolinę, be perspektyvos, 
golbėjosi (vairiausiais pagalbiniais 
verslais. Žemės ūkio produktų 
gamyba juose buvo boviltiškai 
atsilikusi ir nedavė pajamų, būtinų 
kolūkiui išsilaikyti. Du trečdaliai 
Lietuvos kolūkių taip beviltiškai skurdo. 
Neįmanoma pamiršti panaudotais 
tepalais užlietų vadinamųjų technikos 
kiemų, dirbtuvių, per kilometrą 
dvokiančių, skysto mūšio ežeruose 
skendinčių raguoč.ų bei kiaulių fermų, 
krūvų kritusių gyvulių, suverstų j ežerų 
pakrantes ir upelius, nafta, amoniaku, 
srutomistoršiamų vandons baseinų, 
ir purvinų tepaluotų kolūkiečių - fermų 
darbuotojų, "mechanizatorių veidų, 
ir alkoholiu užpiltų akių No tik vyrų...

Todėl, kad ir kaip šiandien beširstų 
"kolūkines laimės" ideologai - ponai 
pronckai, būdvyčiai ir kiti, tikrovė rodo, 
kad kolūkiai buvo bolševikinės 
baudžiavos židiniai, naikinę žmogų 
ir fiziškai, ir dvasiškai.

Todėl ar galė jo, g riuvus 
komunistinei prievartos imperijai, 
toliau gyvuoti tokie baudžiaviniai ūkiai? 
Manau, kad no. Suirus komunistiniam 
valstybiniam prievartos aparatui, 
automatiškai griuvo ir diibtinai sukurki

prievartiniai gamybiniai santykiai, 
jungę darbdavius ir dirbančiuosius, 
š iuo  atveju - vadovaujančius kolūkių 
kadrus ir paprastus kaimo žmones. 
Neliko ir komunistinio komandinio 
vadovavimo, ir protekcijų, būtino 
valstybinio finansavimo, dotacijų 
skirstymo, kai iš vienų paimama ir 
duodam a kitiems. Nereikalinga

Easidaro ir tam skirta, ir iš to tukusi 
iurokratų armija. Pats žmogus, 

kuriantis laisvos rinkos ekonomiką, 
tampa laisvu piliečiu ir atsipalaiduoja 
nuo tų visų baudžiavinių varžtų. Todėl 
nejtiketina, kad kaimo žmogus, ypač 
jaunimas, kurio kolūkiuose buvo likę 
labai mažai, nepanorėtų būti savo 
laisvo likimo šeimininku. Kas kita 
seniems žmonėms, kurie dėl amžiaus 
ir sveikatos būklės pasirinkimo 
nebeturi. Bo to, Lietuvoje dar daug 
gyvų buvusių ūkininkų, kurių atmintyje 
neišblėsę laisvos prieškarines 
L io tuvos ūkių ir prievartinės 
kolektyvizacijos vaizdai, kurio dar 
moka ir nori dirbti. Todėl apgailėtinos 
ir beprasmiškos dabartines LDDP 
valdžios pastangos trukdyti sugrąžinti 
žemę buvusiems savininkams, kaišioti 
pagalius j besisukanti reformų ratą, 
bandymai išsaugoti dabartines žemės 
ūkio bondrovos, kurių vos viena kita 
Respublikoje šiaip taip dar suduria 
galus.

Iš “ Valstiečių la ikraščio”  
(Sutrumpinta)

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

A lv e n a s  S A N D E R S O N A S
Aš daugelį metų kaip grūdą prie 

grūdo kaupiau tai, apie ką pagaliau 
ryžausi papasakoti. Tačiau būtina 
pabrėžti, kad apie tokius dalykus kalba |f  
nedaugelis: neafrikiečiai retai kada % 
būna liudininkais, o afrikiečiai apio  ̂
tai nemėgsta kalbėti.

1932 m. oficialus britų valdžios 
rezidentas Pietų Kamerūne buvo 
mano pažįstamas N. Kleverlis, kuris 
man ir papasakojo pirmąjį tokj atvejį.

Kartą vietinės policijos seržantas, 
sugrįžęs iš Ibibijo srities, atėjo j N. 
Kleverlio rezidenciją Kalabare ir 
pranešė, esą kai kuriuose kaimuose 
'blogai" - afrikiečiai nenori mokėti 
mokesčių, rezidentas pavedė išaiškinti 
tą reikalą kadetui.

Seržanto afrikiečio lydimas,

pintines austrių, krabų ir kitų jū ros 
dugno gėrybių. O dugnu... vaikščiojo 
čiabuviai ir rinko austres, panašiai 
kaip mūsų kraštų sodininkai skina 
braškes. Jie ramiai krovė laimikį j 
nuleistas ant virvės pintines. Tik tuo

kadetas baidare iškeliavo j patj Ibibijo 
pelkių ir klampynių vidurį, kur 
k iekvionas, išskyrus  v ie tin ius  
gyventojus, bematant pasiklystų. 
Pagaliau išsigavę j sausuma, jie nuėjo 
pro tankius brūzgynus j didžiausią 
kaimą, kurio gyventoja i vengė 
mokesčių. Tačiau kaimas pasirodė 
visiškai tuščias, gyventojai jj buvo 
palikę. Net visur osantys šunys ir 
naminės beždžionės d ingo be 
pėdsakų.

Nustebę ir kiok sunerimę, kadetas 
su seržantu nuėjo j kitą kaimelj. kuris 
taip pat pasirodė visiškai tuščias. 
Dar du kaimai - taip pat.

Tokios gyvenvietės dažniausiai 
įs ikū ru s io s  n ed ide lė je  saloje, 
apsuptoje upių ir upelių. Žmonės 
susisiekia tik valtimis ir takeliais nuo 
prieplaukos iki salos vidurio, kur 
paprastai stovi kaimelis. Nuo salos 
centro takeliai spinduliais vingiuoja j 
pakraščius. Tokia tvarka paveldėta 
dar iŠ vergų prekybos laikų.

Kruopščiai apgalvota kampanija 
davė visiškai nelauktus rezultatus. 
Pirmiausia, nors ir kaip keista, 
pakrantėse buvo pilna valčių. Trūko 
tik vienos mažytės baidarės. įpykęs 
seržantas nutarė iškrėsti kiekvieną 
salos krūmą. Ir čia - nė gyvos dvasios. 
Tada jis paprašė leidimo nusimesti 
uniformą ir apsirengti kaip čiabuvis - 
mat kotino nusigauti iki artimiausio 
"nepabėgusio" kaimo ir išklausinėti 
jo gyventojus. Eidamas jis sutiko kelis 
žmones, grįžtančius j kaimą iš tolimos 
kelionės. Jie pareiškė nieko nežiną. 
Tuo patikėti buvo neįmanoma: 
afrikiečiai, būdami net labai toli, visada 
palaiko ryšius su gimtuoju kaimu 
būgnais - tamtamais. Seržantas 
pradėjo grasinti, ir jie pažadėjo 
parodyti, kur pasislėpė kaimo 
gyventojai.

Grįžę j salą, jie nuvedė seržantą 
vos pastebimu takeliu prie upelio, 
kur nebuvo nei prieplaukos, nei valčių. 
Krantas tojo vietojo buvo status. 
Palydovai patarė seržantui atsigulti 
ant skardžio krašto ir pažiūrėti žemyn.

Jis pamatė, kad visi kaimo 
gyventojai - vyrai, moteiys, vaikai - 
nejudėdami sėdi upės dugne, 
prisiglaudę prie stataus kranto, ir 
atrodo miegą, šunys ir naminės 
beždžionės pintinėlėse gulėjo šalia. 
Seržantas diplomatiškai jkalbejo savo 
palydovus grjžti j kaimą. Ten juos 
surišo ir paliko dviem teism o 
pasiuntin iam s, kurie  lydė jo  
'eskpediciją". Po to jis nuvedė kadetą 
prio upės kranto. Pamatęs kaimo 
gyventojus 2,5 m gelmėje, kadetas 
jsakė seržantui pasinerti ir juos 
pažadinti. Seržantas nesėkmingai 
stengėsi išjudinti žmoens. Niekas 
"nepabudo". Pasirodė, kad visi jie 
buvo pririšti lijanomis "tai-tai" prie 
kyšančių iš skardžio medžio šaknų.

Štai tada jaunuolis, matyt ir sutriko: 
palikęs seržantą "vyresniuoju", jis 
šoko j savo baidarę ir nusiyrė j 
Kalabarą, Jo veiksmų nederėtų laikyti 
bailumu. Paprasčiausiai jis norėjo bet 
kokia kaina skubiai pranošti savo 
vyresnybei apie įvykj. Kadetas grįžo 
j mišką su pareigūnais, bet seržantas 
jau buvo spėjęs išvaryti žmones j 
darbą ir surinkti iš gyventojų duoklę.

...Turiu draugą Džofrj Goferį. Tai 
žinomas sociologas ir apskritai 
įdomiausias žmogus. Štai ką jis 
papasakojo.

Kartą jis nuvažiavo j Senegalą kartu 
su vietiniu gyventoju Atvykus jo 
bendrakeleivis pasiūlė Džefriui 
parodyti vieną liaudies paprotį. Jis 
sėdo j vallj ir išplaukė j jurą.

Ant bangų suposi daugybė laivelių. 
Žvejai trauke vieną po kitos pilnas

skyrėsi nuo žemės sodininkų, kad 
prie kulkšnies turėjo prisirišę po 
akmenį, kuris laikė juos gelmėje. Žvejai 
pasakė, jog kiekvienas nnkėjas išbūna 
po vandeniu iki pusvalandžio.

Iškausęs Džefrio, aš užverčiau jj 
klausimais. Svarbiausias buvo toks: 
kokiu būdu austrių rinkėjai gali taip 
ilgai išbūti neiškilę j paviršių/

- Jie kažką vartoja, kažkokius 
vaistus, - atsakė jis.

Aš pats j tokius paaiškinimus žiūriu 
įtariai, ypač kai "vaistais” stengiamasi 
paaiškinti vos ne viską pasaulyje. Ir 
vis dėlto tenka pripažinti, kad čia 
kažko esama.

Taigi "pasivaikščiojimas" po 
vandeniu galėjo būti įmanomas kažką 
vartojant, tačiau visi, su kuo man 
tekdavo svarstyti šią keistą istoriją, 
ypač Vakarų Afrikos gyventojai, linko 
j kitą versiją; jie stengėsi šj 
"stebuklingą” žmogaus sugebėjimą 
aiškinti tuo, kas netiksliai vadinama 
hipnoze.

Fak,rų triukas - gyvam išlįsti iš 
'kapo", kuriame jj užkasa publikos 
akivaizdoje - yra ne naujas. Tai oficialiai 
patvirtinta daugybės liudytojų. Aš pats 
savo archyve turiu kopiją pranešimo, 
pasirašyto penkių žymių gydytojų. 
Publikai pasirodė jaunas meksikietis, 
matyt, indėnų kilmės. Gydytojams 
detaliai apžiūrėjus, jis buvo užkastas 
24 valandoms. Ant jo "kapo" išversti 
du sunkvežimiai molio. Tai vyko 
pagrindinėje Hondūro sostinės 
aikštėje, daugybės miesto gyventojų 
akivaizdoje

Daktaro R. Čevertono nuomone, 
fakyro būklės negalim a vadinti 
kataleptine, nors jo pulsas buvo labai 
silpnas ir beveik neįmanoma pasiéból i 
kvėpavimo.

Nežinau, ar fakyras iš tiesų buvo 
laikinai nustojęs kvėpuoti, arba tik 
sumažinęs kvėpavimo intensyvumą, 
kad net patyręs gydytojas negalėjo 
pastebėti, bet išbuvo tokioje būklėje 
dvidešimt keturias valandas. Jeigu 
tai sugebėjo padaryti fakyras, nėra 
priežasčių abejoti, kad visas kaimas 
nesugebėtų to išmokti. Ar gali būti 
geresnė apsauga nuo vergų pirklių 
antpuolių, kaip sugebėjimas pasislėpti 
po vandeniu?
* O kaipgi tie žmonės, kurie rinko 
kriaukles sūriame jūros vandenyje? 
Čia tikriausiai jokios katalepsijos 
nebuvo; žinoma, nebent..

Afrikietis lyg nejučia prasitarė žinąs, 
kaip sulaikyti kraujotaką

Ir man pačiam ne kartą teko matyti, 
kaip žmonės sulaikydavo kraujo 
apytaką. Vienas mano mokslo 
draugas, sėdėdamas už stalo, 
išdykaudamas rankoje išsipjovė 
inicialus. Pasirodęs kraujas visus 
sujaudino, bet jis pasakė tuoj 
sustabdysiąs kraujavimą. Taip ir 
padarė, vos tik sudavė servetėle per 
žaizdą, ši liovėsi kraujavusi. Liko tik 
rausvas gilus pjūvis. Vėliau, vakare, 
mes paprašėme parodyti žaizdą. 
Pjūvis buvo sausas, be kraujo žymių 
ir beveik užsitraukęs.

Žodžiu, aš sutinku su aiškinimu, 
kad tai katalepsija ir mokėjimas kontro
liuoti vienas ar kitas organizmo funk
cijas. Tik niekaip negaliu suprasti, iš 
kur žvejai senegaliečiai ima tiek ener
gijos, kad užtektų palaikyti g', 
tokiomis sunkomis sąlygomis renk, 
moliuskus.

Tačiau didžiausia bėda yra ne ta. 
Niekaip negaliu surasti Vakahj Afrikos 

‘ojo.Ku
karų Afrikos

gyventojo,Yuris suteiktų papildomos 
informacijos. Galima sakyti, kad tokios 
istorijos - besaikis melas, bet taip pat 
galima manyti, kad galbūt tai 
paprasta., teisybė.

Siap ar .aip aš primygtinai siūlau, 
kad visa. kas susiję su aprašytaisiais 
atvejais, būtų ištirta moksliškai.

AUŠROS ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA BALANDŽIO 22 - 30 D.
Šeštadienis, balandžio 22 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.55 
Sveika, Prancūzija 1225 F. vaikams 
"Degrasi gimnazija". 1255 Pasaulio 
sportas. 13.55 Užeikit, sveteliai. 
Velykų vakaronė. Koncertuoja 
"Puntukls". 14.30 TV spektaklis 
"Eloyza ir Abelardas". 16.50 Tarp 
žemės Ir dangaus. 17.25 Vakaras 
Kauno muzikiniame teatre. 18,00 
Žinios. 18.10 Kino pasaulyje. 18.40 
Estijos TV savaitė. Muzikinis 1.19.00 
Koncertas. 19.50 Dok. f. "Lietuvos 
medinis barokas". 20.30 Panorama
21.00 Sportas. 21.10 Po savo stogu. 
21.50 F. "Motina ir sūnus". 22.25 
F. “Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Roko legendos.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

TV serialas "Eldoradas". 12.00 
Vaidybinis filmas "Kobra". 12.50 
Muzika 13,30 Sveikatos apsaugos 
reforma. 14.00 Azijos gre'rtkelis.
15.00 Fioydas Ispanijos žemėje.
15.30 Muzika. 16.30 Deutsche 
Welle. 17.00 Pats sau režisierius 
(r). 17.30 Muzika. 17.45 Stebuklų 
laukas. 18 X  LKL pirmenybes PLAY 
OFF (tlesioginėlransliacija). 20.00 
Žinios (r). 20.20 Uetloto. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Didžiosios oro lenktynės".
23.00 Žinios. 23.15 Pabaiga. 

Sekmadienis, balandžio 23 d. 
LIETUVOS TV
8.55Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Svetimo skausmo 
nebūna. 10.30F.valkams"Soltis".
10,55 Septynios Kauno dienos.
12.00 Krepšinio pasaulyje. 12.40 
Jūra. 13.05 Likimai. 13.35 Jazz 
session. 14.00 Estijos TV savaitė.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
Kanadiečių serialas "Neono 
raitelis". 16.50 Katalikų TV studija.
17.20 Laida automėgėjams 
"Airtomanlja". 18.00Žinlos. 18.10 
Žemaičių krašlo kaimiškų kapelų 
Šventė "Jurginės-95". 19.00 
Gyvybės žalias medis. 19.30 
Būtovės slėpiniai, 2030 Panorama
21.00 Sportas. 21.10 Pirmasis 
kanalas. 21.30 Estijos TV savaitė. 
F. “Tie seni meilės laiškai". 23.35 
Vakaro žinios,

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas | gamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Didžiosios oro lenktynės".
12.00 TV serialas "Kobra". 12,50 
Muzika 13.30 POP TV. 14.00 Svajo
nių vandenynas. 14.30 Paslaptin- 
gosios vietovės. 15.00 Grego Grain- 
gerio nuotykių kronika 16.00 Deuts
che Welle. 16,30 Iš “ Formulė I" Is
torijos 17.00 Laukiniai pietūs 17.30 
įdomūs žmonės 18.00 Gineso šou.
18.30 LKL pirmenybės PLAY OFF 
(tiesioginė transliacija). 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Naujienos. Nuomo
nės 21.X Vaidybinis filmas "Didžio
sios oro lenktynės". 23.X Pabaiga

Pirmadienis, balandžio 24 d. 
LIE7UVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 Pirmasis 

kanalas. 17.00 Programa 17.05 Mūsų 
kalba. 17.35 "Didžioji Britanija 
šiandien". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 
19.00; 22,20 TV anonsas, 19.05 
Baltarusių programa. 19.15 
Ekonomikos žurnalas "Nuo A Iki Ź". 
19.35 Sporto studija. 20.00 01, 02,
03.20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 Videofilmas "Giminės” 1-2 s. 
22.25 Muzika ir mes. 23.15 Vakaro 
žinios.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F, "Santa Barbara". 9.15 Animac. f. 
10.X  F. "Didžiosios oro lenktynės". 
2 d. 12.00 Animac. f. 12.45 Muzika.
13.X  TV tekstas. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00,14X ; 15,00; 15.X 
’Travel". 16.00 Laukiniai pietūs. 1 8 X  
POP TV. 1 7 X  F. "Meilės pinklės” . 
1 8 X  Animac. f. 18.50 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios, 19.20 100 
proc. 1 9 X  "Santa Barbara", 2 0 X  
Animac. f. 20.55 Anglų k. pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto nau|ienos.
21.X  Muzika. 21X  F. "Jesseo 
Hallamo Išdidumas". 23.10 Žinios.
23.24 Muzika.

Antradienis, balandžio 25 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.X; 19.00; 2220 

TV anonsas. 8.35 Sveika, Prancūzija
9.05 Videofilmas “Giminės". 1-2 s.
16.55 Programa. 17.00 Muzikinis 
žurnalas "Terra musica". 17.45 
Japonų videofilmas. 1 8 X  Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.X 
Žinios. 19.05 Laida lenkų kalba. 19.35 
Nėra lo blogo, kas neišeitų į gera.
19.45 Kas geresnio, premjere? 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F, 
"Giminės". 3-4 s. 22.25 Atvirumo 
valanda. 23.10 Vakaro žinios.

TELE 3
7 .X  Žinios. 8 00 Animac. I. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.25 Animac. f. 
10.X F. “Jesseo Hallamo išdidumas".
12.10 F. "Meilės pinklės". 1 3 X 7 V  
tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė. 
14.00; 1 4 X ; 15.00; 1 5 X  "Travel",
16 .X  Pasaulio sportas. 16.30 
Naujienos. Nuomonės. 1 7 X  F. 
"Meilės pinklės". 2 d. 1 8 X  Animac. 
f. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 
Žinios. 19.20 I X  prac. 19.X F. "Santa 
Barbara", X X  Animac. I. X.55 Anglų 
k. pamokėlė. 21.X  Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21 .X  Muzika 2 1 X  
F. "Negarbingas žaidimas” . 23.X  
Žinios. 23.15 Muzika

Trečiadienis, balandžio 28 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 17.55; 19.00;

21.55 TV anonsas. 8.35 Anglų k. 
mokomoji laida vaikams, 8.50 F, 
"Giminės". 3-4 d. 17.X Programa

17.X Būtovės slėpiniai. 18.X Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.X Krikščionio žodis, 19.15 
Sodų kraitė. 19 35 TV forumas. 20.30 
Panorama. 21.X  Sportas. 21.10;
22.X  Futbolas. Llatuva-ltalija 22.45 
Dok. f. "Aisčiai" premjera. 23.X 
Vakaro žinios.

TELE3
7 X  Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara", 9.30 F. "Westgale 
III". 10.30 F. "Negarbingas žaidimas". 
12.X F. "Meilėspinklės". 2 d. 1 3 X  
TVtekslas. 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.X; 14.40; 15.X; 1 5 X  "Travel". 
16.X "Deutsche Welle". 1 6 X  Įdomūs 
žmonės. 18.X Animac. f. 18,55 Anglų 
k. pamokėlė. 19.XŽinios. 19.20100 
proc. 19.30 F. "Santa Barbara". X X  
Animac. f. X X  Anglų k. pamokėlė. 
21.X Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 
21.X Muzika 2 1 X  LKL pirmenybes 
“play-crff” . X .X  Žinios. 23.15 Muzika

Ketvirtadienis, balandžio 27 d. 
LIETUVOS TV
7 .X  Labas rytas. 8.X; 19.X; 22.40 

TV anonsas. 8.30 Sveikata kasdien.
16.X Programa. 17.00 Programa 
"Gatvės triukšmas”. 4 d. 17.XBrydė.
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 1 9 X  Jaunimo 
banga. 19.40 "22". X X  Futbolas. 
Uetuva-ltalija X.55 Panorama 21.25 
Sportas. 21X  F. "Giminės", 5-6 s.
22.45 Konrado kavinė. 2 3 X  Vakaro 
žinios.

TELE 3
7 X  Žinios. 8 .X  Animac. f. 8,30 

F. "Santa Barbara", 9.30 "Pats sau 
režisierius” . 1Q.X Muzika. 10.30 F. 
"Kartą prieš savo mfrtj". 12.05 F. 
“ Eldoradas". 1 3 X  TV tekstas, 13.X 
Anglų k. pamokėlė. 14X ; 1 4 X ; Г
15.Х; 15.30 "Travel", 16.X Iš* 
"Formulės-1" istorijos. 16.30 
"Deutsche Welle". 17.00 F. 
"Eldoradas". 17.X F. "Mano draugas
- išdavikas". 1 d. 18.30 Animac. f. 
18X  Anglų k. pamokėlė. 19.X Žinios. 
19.X 100 proc. 19.30 F. "Santa 
Barbara". 20. X  Animac, f. X .X  Anglų 
k. pamokėlė. 2 1 X  Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21 .X  Karo žygis. 
Eropoja 21.40 LKL pirmenybės "play
o ff '. 23.10 Žinios. 23.25 Muzika. 

Penktadienis, balandžio 2B d. 
LIETUVOS TV
7XLabas rytas. 8 X ; 19X ; 22.15 

TV anonsas. 8.35 F. "Lėlių slėnis".
9.20 F. "Giminės". 5-6 s. 17.00 
Programa. 17.05 Vokiečių rašytojai. 
1 7 X  Žurnalas "Šveicarų pasaulis".
7.45 Japonų videotemos. 18.X Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.X Country vakarėlis. 19.35 
Reportažai iš regiono. 19.X Madų 
videožumalas. 2030 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 F. "Lėlių slėnis". 21 .X  
Laisvės alėja. 22.20 Nakviša. 23.20 
Vakaro žinios. 23.40 Tenisas.

BALTIJOS TV  IR ŠIAULIŲ VT IV. 22 - 28.
šeštadienis, balandžio 22 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 

8 .X  'Taip sukasi pasaulis". 9 .X  
"Nakties riba". 10.00 Valkų 
savaitgalis. 11.00 Rutina. 1 2 X  
CNN pristato: maistas, už kurį 
verta numirti. 19.X Sveikinimų 
koncertas. X X  NBA rungtynės.
21.00 Mana-mana. 21.30
Rokijada. 22.00 Teležaldimas 
"Laimės bučinys” . 22.30 įsijunkite 
televizorių. 23.00 "Vakaro 
spindulio”  programa.

Sekmadienis, balandžio 23
d.

830  Sovijaus horoskopas. 
8.35; 21.05 "Taip sukasi
pasaulis". 9.30 Žingsniai. 1 0 X  
Susitikimai. 10.30 Vaikų
savaitgalis. 11.30 Dešimt 
geriausiųjų. 12.30 Rodo
WORLDNET. 18.00 TV 
ekspresas. 18.15 Pasaulio 
naujienos CNN. 18.30 
Numatomos LKL čempionato 
Ketvirtfinalio rungtynės. 20.00 
NBA apžvalga. 2030  "Laukinė 
rožė". 21.X  Baltijos naujienos.

22.X  Muzika.
Pirmadienis, balandžio 24 d.
7 X  Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30 
Laukinė rožė". 18.X Saulės krašto 
televizija. 26-oji laida. Sibiras. Laidą 
veda Padina Motiečienė. 19.X 
Baltijos naujienos. 19.05 F. 
"Heklberlo Fino nuotykiai". 3 s. 
X X  LKL apžvalga. X .30 "Nakties 
riba". 21X  Raitijos naujienos. 22 .X  
Mozaika. 22.30 Juoda-balta. 2 3 X  
F. "Berniukas Ir šuo".

Antradienis, balandžio 25 d. 
7 X  Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 “Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Nakties riba". 19.X; 22.X  "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.X 
Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius” . X X  "Prospektas".
20.20 Tautininkų žinios. 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.30 Sankryža. 22.40 F. 
"Pelenė".

Trečiadienis, balandžio 26 d. 
7 X  Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8 X  
"Laukinė rožė". 1 9X ; 2 2 X  "Pirk,

parduok, informuok” . Žinios. 1 9 X  
Spaudos apžvalga. 19.35 
Teležaldimas valkams "Žvejys” . 
2 0 X  "Mudu abudu ir kiti..." X .30 
"Naklies riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 23.30 F. "Pelenė".

Ketvirtadienis, balandžio 27 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8 X  
"Nakties riba". 1 9X ; 22.X  "Pirk, 
parduok, informuok". 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.X 
Laida "Būkite sveiki". 20.X  NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 20.30 "Laukinė 
rožė” , 21.00 Baltijos naujienos. 
2 2 X  Žinios. 22.30 Rodo "ARGOS"

Penktadienis, balandžio 28 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Laukinė rožė". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 1 9 X  
Spaudos apžvalga. 19.35 
Taalronas. X X  "Už kampo..." 
X X  "Nakties riba". 2 1 X  Baltijos 
naujienos. 22.30 F. "Išdavystė” . 
2 4 X  Dešimt geriausiųjų.

TELE 3
7 .X  Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Gineso šou.
10.00 Muzika. 10.30 F. "Mano draugas 
- išdavikas". 11.30 Muzika. 1 2 X  F. 
“Eldoradas". 12XMuzika. 13.30 TV 
tekstas. 13.X Anglų k. pamokėlė. 
1 4X ; 14.30; 1 5 X ; 15.30 "Travel". 
1 6 X  Muzika. 16.45 Langasj gamtą. 
1 7 X  F. "Eldoradas”. 1 7 X  F. "Mano 
draugas-išdavikas". 1 8 X  Animac. 
f. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.X 
Žinios. 19.X 1 X  proc. 19.X F. "Santa 
Barbara". X X  Animac. f. X.55 Anglų 
k. pamokėlė. 21,X  Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 2120 Muzika 21.30 
LKL pirmenybės "play-off". 2 3 X  
Žinios. 23.15 Muzika. 2 3 X  F. 
"Žandai!”

Šeštadienis, balandžio 29 d. 
LIETUVOS TV
9.00 programa. 9.05 Programa 

vaikams. 1 0 X  Šarka 10 30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalOa. 12.05; 17.45:2220 
TV anonsas. 12.10 Sveiką Prancūzija 
12.40 Kelias. 13.05 F. "Dėgrasi 
gimnazija". 1 3 X  TV spektaklis 
vaikams "Jonelio raidės”. 14.10 
Pasaulio sportas. 1 5 X  Užeikit, 
sveteliai. 15.30 LOBT baletas 
"BaKaragio malūnas". 17.10 Dainuoja 
Giedrė Kaukaitė. 17,50 Žinios. 18.X 
Nauji karaliaus meno drabužiai. 1 8 X  
Kino pasaulyje. 19.X Atgarsiai’. 19.X 
Muzikinis viešbutis. X X  Panorama 
21X  Sportas. 21.10 Po savo stogu. 
2 1 X  F. "Motina ir sūnus". 22.25 F. 
"Sensacija". 23.15 Vakaro žinios. 
2 3 X  Gitaros legendos.

TELE 3
9.00 Animac. 1. 10.30 F.

"Eldoradas". 11.00 F. "Mano 
draugas - išdavikas". 2 d. 1 2 X  F. 
"Mėnulio princesė". 1 d. 13.X 
Muzika. 13.30 "Jungtinė Karalystė 
šiandien". 14.00; 15.X "Travel". 
1 5 X  Muzika. 16.X  "Deutsche 
Welle". 1 7 X  "Pats sau režisierius".
17.30 Muzika. 17.45 "Stebuklų 
laukas". 1 8 X  LKL pirmenybės 
"play-off". 20.00 Žinios. 20.20 
Uetloto. X X  Animac 1.21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 F. "Raitelė".
23.X  Žinios. 23.15 Muzika. 2 3 X  
F. "Zandali”.

Sekmadienis, balandžio X  d.
LIETUVOS TV
8.55 Programą 9.00 liudykime 

Kristų. 9.30 Sveikata 1 0 X  "Sdtis".
10.55 Septynios Kauno dienos. 
11.55; 18.05 TV anonsas. 12.X 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Aukštas 
18/17.13,30 Respublikinio konkurso 
"Saugokime jaunas gyvybes 
keliuose" finalas. 1 4 X  Azimutai.
15.X Sveikinimų koncertas. 16.X 
F. "Neono raitelis". 16.50 Katalikų 
TV studija. 17.X  Laida automė
gėjams "Automanija ". 18.10 Žinios.
18.XTenisas. 18.40 "Dienos" madų 
kronika 18.55 Gyvybės žalias medis.
19.25 Mūsų miesteliai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas, 21.10 
Pirmasis kanalas. 21.30 F. “Geležiniai 
vyrukai". “ 7 valandos Niujorke".
22.45 TeleUFE, X .15 Vakaro žinios.

TELE 3
Э Х  Animac. f. 10.15 Langas j 

gamtą. 1 0 Х  F. "Raitelė”. 1 d. 12.00 
F. "Mėnulio princesė". 2 d. 13.00 
Muzika 13.30 POP TV. 14.X; 14.30;
15.00 “Travel", 1 6 X  "Deutsche 
Wele”. 16.30 Iš "Fonnulė-1" istorįos 
1 7X  Laukiniai pietūs. 1 7 X  (domūs 
žmonės. 18.X Gineso šou. 1 8 X  
LKL pirmenybės. X X  Pasaulio 
sportas. X.30 Animac. f. 24.00 Žvel
kime atidžiau. 21.30 F. "Raitelė" 2 
d.

© TAIKINYS
Sekmadienis, balandžio 23 d.
LTV
2 1 .X  val.
"Tie seni meilės laiškai"
Estijos TV savaitę užbaigs 

naujausias estų režisieriaus Mačio 
Pyldrės vaidybinis filmas apie estų 
tautos legendą - kompozitorių ir 
muzikantą Raimondą Valgrę. R. 
Valgrės dainos skamba ir šiandien, 
jas mėgo Georgas Otsas, mėgsta 
populiarūs šiuolaikiniai dainininkai. 
Apie š| tragiško likimo menininką 
pragyvenusi vos 36-erlus metus, 
Malis Pyldrė jau buvo sukūręs 
plačiai nuskambėjus] dokumentini 
filmą "Seni meilės laiškai". 
Vaidybinis filmas "Tie seni meilės 
laiškai" - tarsi temos pratęsimas.

Pirmadienis, balandžio 24 d.
LTV
17.X  val.
informacinis vldeožurnalas 

“ Didžioji Britanija šiandien"
* Londono zoologijos sodas Ir 

kalėdinis vaidinimas.
* Laimės jkvėpla dailininkė B. Kuk 

tapo besilinksminančius britus ..
19.15 val.
"Nuo A Iki Ž"
Ekonomikos žurnalas

* Mažas verslas.
* Palūkanos, paskolos, 

procentai.
* Turizmas Lietuvoje,
* Neįprasta paslauga. Ar ji legali?
21.10 val.
"Giminės"
Lietuvos televizija vėl rodo šj 

videofilmą. Iš pradžių - jau matytas 
serijas, o paskui - naujas. Ir, kaip 
sako, gana įdomias.

Baltijos TV
2 3 .X  val.
"Berniukas Ir šuo"
2024 m. Žemė nuniokota 

daugelio karų ir katastrofų, bet 
gyvybė dar nesunaikinta: 
civilizacijos griuvėsiuose žmogus ir 
jo geriausias draugas šuo, beje, 
kalbantis, bando iš naujo pradėti 
gyvenimą tačiau be moters šioje 
Žemėje nejmanoma... Vaidina D. 
Jonsonas, S. Benton, rež. L  Q. 
Jonesas.

TELE 3
21.30 val.
“ Jesse Hallamo Išdidumas"
Jesse Hallamas - darbštus Ir 

išdidus. Jis šeimos galva. Tačiau, po 
žmonos mirties Išvykęs gyventi | 
miestą, jis suvokia, kad jam labai 
stinga išsilavinimo,.. Pagrindinį 
valdmenj šiame G, Nelsono filme 
atlieka country muzikos žvaigždė 
Johny Cashas, kuris šiam filmui 
sukūrė ir muziką,
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