
LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

Nr. 47 (242)
TR E T IE JI LEIDIM O

a U S R O c
А1ЖА 0

1995 M. BALANDŽIO

25 d .
ANTRADIENIS

IŠ E IN A  T R IS  K A R T U S  P E R  S A V A IT Ę

KAINA 
20 

CENTŲ

KAS UŽDEGS UGNĮ 
ŽUVUSIEMS UŽ 

LIETUVOS LAISVĘ?
V. RAVKA
S kuba m ėnesia i, d ienos 

atnešdamos vis ką nors naujo, 
netikėto, nepasibaigus vieniems 
rūpesčiams, ateina kiti. Nespėjusios 
užgyti žaizdos iš naujo atveriamos, 
skaudinamos.

Miesto laikraštis Išspausdino 
žinutę, kad karo veteranai kreipėsi j 
miesto savivaldybę dėl centre esamų 
kapinių sutvarkymo ir amžinos ugnies 
uždegimo.

Sakoma, kad mirusieji neteisiami 
ir privalome gerbti jų kapus, žuvimo 
vietas. Tam nereikia atskiro leidimo. 
Ateikite, sutvarkykite, atneškite gėlių, 
uždekite žvakutę. Juk ir mūsų miesto 
žmonės taip daro nesikreipdami j 
savivaldybę.

Nuo piktos valios žmonių visi 
kenčiame ir paskirti ypatingą dėmesj

ku riom s nors kapinėm s būtų 
netikslinga.

O amžinoji ugnis, kam ji? Kad 
primintų, Jog, pasibaigus karui, buvo 
tęsiamas genocidas, pradėtas 1940 
metais? Juk vėl bildėjo ešelonai, 
prigrūsti nekaltų žmonių, senelių, 
motinų, vaikų. Buvo draskomi ūkiai, 
vagiamas turtas. Tūkstančiai liko 
amžino įšalo žemėje, lagerių, kalėjimų 
kapinynuose, vandenynų gelmėse. 
Cituoju žodžius, parašytus draugo Iš 
Vorkutos 1955 m. pradžioje: "Kai 
pažvelgi aplinkui - kaminai ir vielos, 
vielos... Vien tik Vorkutos kapinėse 
guli trisdešimt šeši tūkstančiai". 
Lietuvoje lie josi kraujas, buvo 
tyčiojamasi iš sušaudytų partizanų, 
nežinia kokiuose pagrioviuose 
užkastų, dar šiandien neatrastų. Argi 
už tą kraują, kančias, ašaras,

sugriautus gyvenimus, privalome 
uždegti ugnj?

Šiandieniniai vadovai Izraelyje 
atsiprašinėja už keletą gobšumo 
apimtų lietuvių, dalyvavusių žydų 
žudynėse. O kas atsiprašys už 
kom un is tin io  režim o šim tus 
tūkstančių išžudytųjų? Ar uždegs 
kas jiem s amžiną ugnj, kuri 
liepsnodama kalbėtų apie raudonąjį 
terorą, ir šiandien tebežudantj 
žmones, griaunantį miestus? Kas 
liko iš Čečėnijos, sugriautos 
"demokratiškiausios" konstitucijos 
pagrindais?

Taigi kokios gali būti eisenos ir 
demonstracijos? Nereikia tyčiotis iš 
žmonių, iš Lietuvos, kurioje jūs 
gyvenate. Jos duoną valgote, garbūs 
karo veteranai! Kam buvo pergalė, 
o mums - naujos okupacijos pradžia.

Et MUSŲ ŠALYJE
Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

teisingumo ministro Jono Prapiesčio 
reikalavimu pataisė tas Lietuvos 
R e spub likos K onstituc ijos  
prieštaraujančias partijos rinkimų 
deklaracijos vietas, kuriose buvo 
kalbama apie siekimą Vilniaus ir 
Šalčininkų pagrindu jkurti Vilniaus 
apskriti ir apie oficialų vietinės 
dvivaldystės jteisinimą.

*  * *

JAV kompanijos “ Fluor Daniel” 
atstovai j Vilnių atvežė JAV EXIM 
banko viceprezidento pasirašytą 
ketinimų laišką, kuriame siūloma 
finansuoti 50-60 proc. Būtingės

terminalo statybos kaštų su sąlyga, 
jei kitą dalj finansuotų pati Lietuva.

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
nutarė patikrinti, kaip buvo perimtas 
Lietuvos kompartijos turtas ir kaip jis 
buvo panaudotas ar naudojamas. 
Penktadienj Prezidentas pasirašė, 
dekretą, kuriuo nurodė valstybės 
kontrolieriui Iki gegužės 20-osios 
patikrin ti, ka ip  buvo (vykdyti 
Aukščiausiosios Tarybos 1991-aisiais 
priimti įstatymai "Dėl LKP (SSKP) 
turto paėmimo" ir “ Dėl LKP (SSKP) ir 
buvusių komunistinių organizacijų 
turto paėmimo" bei kaip paimtasis

turtas panaudotas. Kontrolės depar
tamento surinktą medžiagą Prezi
dentas nurodė perduoti Generalinei 
prokuratūrai, kuri turės priimti 
atitinkamus procesinius sprendimus. 
Tuo pačiu dekretu Generalinei 
prokuratūrai nurodyta atlikti tyrimą, 
"ar šia tema spaudos publikacijose 
paminėtų asmenų veiksmuose nėra 
nusikaltimo sudėties".

Kaip žinoma, ketvirtadienį Seimas 
pradėjo svarstyti nutarimo projektą, 
kuriuo numatoma pavesti Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijai 
išanalizuoti spaudoje pateiktus faktus 
dėl Seimo nario Alfonso Navicko 
veiklos, Ekonominių nusikaltimų 
komisijai - ištirti, ar teisėtai buvo 
išdalytas paimtas LKP (SSKP) turtas, 
Valstybės kontrolės departamentui 
-patikrinti, ar teisėtai valdomas ir 
naudojamas iš LKP(SSKP) paimtas 
valstybės turtas. Greičiausiai tokj 
nutarimą Seimas priims šią savaitę.

Praėjusį trečiadlenj Įvykusiame 
Vyriausybės posėdyje svarstyta 
daugiau kaip 40 reikalų.

Patvirtintos keleivių vykim o per 
sieną muitinės taisyklės. Sudarytas 
daiktų (prekių), kurių (vežimas j šalj 
apribotas, ir asmeninio naudojimo 
re ikm enų sąrašas. Priim tas 
nutarimas dėl vien ingo prekių 
importo ir eksporto tarifinių kvotų 
administravimo.

Vyriausybės atstovu Tauragės 
apskrity je  pask irtas  V ikto ras 
Kovšovas.

Vyriausybė nutacė pasirašyti su 
Lietuvos taupom uoju banku sutartj 
dėl L ietuvos valstybės vidaus 
skolos, susidariusios dėl buvusio 
SSSR Taupom ojo banko nusavintų 
indėlių bei palūkanų, grąžinimo.

VYRIAUSYBĖJE
js is ko lin im a s  banku i bus 
padengiamas per 10 metų, skola 
pradedama grąžinti nuo 1998 metų.

Bendrai L ietuvos, Rusijos, 
Ukrainos ir JAV jmonei "Tarptautinė 
s ta tybų ko o p e ra c ija " le ista 
e ksp loa tuo ti V iln iaus rajone 
Papiškės žvyro  te lk in j. Iš 
Vyriausybės rezervo fondo jmonei 
"Lietuvos geležinkeliai" skirta 2,2 
milijono litų tranzitinių traukinių 
priėmimo zonai Vilniaus stotyje 
įrengti. Radiolokatorius "Okean 51 
M", priklausęs Klaipėdos uostui, 
pe rduo tas  Pasien io  p o lic ijo s  
departamento prie VRM Klaipėdos

rinktinei. Iki 1995 metų gruodžio 31 
d. VRM įpareigota pakeisti seno 
pavyzdžio transporto priemonių 
valstybinius numerius.

Valstybės garantija suteikta 
Vokietijos bankui "Bayerische 
Vereinsbank AG ", teikiančiam  
kom erciniam  "Vakarų bankui”  
penkeriems metams 5 mln. DM 
paskolą. Tokia garantija suteikta ir 
Danijosbankui "Den Danske Bank" 
dėl 10 metų teikiamos 1,04 mln. 
Danijos kronų paskolos.

Patvirtintas priemonių planas, 
skirtas mokesčių administravimo 
teisinei bazei sustiprinti.

Arvydas SAULĖNAS
Greitėja Rusijos imperijos atkūrimo 

procesai. Rusija jau ne tiktai grasina 
kaimyninėms šalims, bet ir vykdo 
nuo sek lią  nau jos  agresyvios 
okupacijos politiką. Atvirų karinių 
veiksmų metu j nelaisvę patenka vis 
daugiau Rusijos kontržvalgybos (FSR) 
karininkų, kurie, bijodami sušaudymo, 
atskleidžia naujus Ir slaptus savo 
specialiųjų tarnybų sumanymus. 
Skaitytojų dėmesiui pateikiame Rusijos 
kontržvalgybos karininko parodymus, 
neseniai duotus prieš Ukrainos

Grupės jau pasiekė skirtą vietą?
Dar tik  ruoš iam os siųsti. 

Ruošiamasi nuo 1994 metų gegužės. 
Apie tikslią siuntimo datą nieko 
nežinau.

Prlslstatykite.
Vyresnysis leitenantas Skatielovas 

Sergejus Sergejevičlus. Gimiau 1966 
m. Murmanske.

Kur Jus ruošė?
Mano paruošimas siųsti j Čečėniją 

vyko Murmanske.
Jūsų pulko Ir karinio dalinio 

numeris?

Po Čečėnijos - Krymas, 
po Krymo - Estija, 
Latvija ir Lietuva

televizijos kamerą (karininkas j čečėnų 
nelaisvę pateko po nesėkmingo 
b an dym o  nužudyti D žocharą  
Dudajevą).

Žinome, kad esate čečėnų 
kovotojų nelaisvėje. Taip pat 
žinome, kad ruošiamasi permesti [ 
Krymą specialias grupes Iš Rusijos. 
Kokią Informaciją turite apie tai?

š iu o  reikalu - agitacinių grupių 
siuntimu - užsiima 1-asis FSK skyrius. 
Tokių grupių sudėtis priklauso nuo 
gyventojų skaičiaus gyvenamajame 
punkte. Aš pats neturiu tiesioginių 
reikalų su FSK, tačiau žinau tai, ką 
žinau.

Tokios grupės ruošiamos jūsų 
pulke?

Ne.
Kur ruošiamos?
Pamaskvyje ir netoli Voronežo.
Kam jos pavaldžios?
1-ajam FSK skyriui. Jis skirtas tik 

išorinei (užsienio) žvalgybai.
Ką žinote apie grupes, ruošiamas 

siųsti Į Krymą?
GRU (karinė žvalgyba, pavaldi 

R usijos genera lin iam  štabui) 
duomenys j mūsų rankas pateko visai 
atsitiktinai. Dokumentus perskaitėme 
iš smalsumo. Iš (^sužinojom e, kad 
vieną grupę ruošiamasi mesti į Kerčę, 
o kitą - j Simferopoij.

235 Kerkeneso pulkas, karinio 
dalinio numeris 68258.

Jūsų grupės sudėtis?
Trys karininkai: vadas - kapitonas 

M iku la  Vadim as, ta ip  pat 
murm anskietis, vyr. le itenantas 
Gruinovas ir aš.

A sm uo (ku rio  pavardės 
neskelbiame), neseniai grįžęs iš 
Čečėnijos, "Lietuvos aidui" pateikė 
informaciją, gautą privataus pokalbio 
metu iš to  paties čečėnų nelaisvėje 
esančio karininko S. Skatielovo. 
Karininko duomenimis, sėkmingai 
pasibaigus karinei operacijai Kaukaze, 
prasidės įvykiai Ukrainoje. Kryme bus 
naudojamas sėkmingai pasitvirtinęs 
Abchazijoje "Padniestrės" scenarijus. 
"Susitvarkius" su Ukraina, ateis 
Pabaltijo eilė. Veiksmas prasidės 
Estijoje. Konflikto židinys bus Narvos 
rajonas ir Pskovo srities teritorija, dėl 
kurios Estija ir Rusija nesutaria. 
Naudojant rusakalbius (penktąją 
koloną), į Estiją jau siunčiamos 
diversinės grupės. Jų uždavinys - 
sukelti kruviną etninį konfliktą Estijos 
te rito rijo je . Vėliau konflik tas 
sinchroniškai plėsis į Latviją ir Lietuvą 
pasinaudojant Kaliningrado sritimi. 
Rusakalbių teisėms ginti j  Baltijos šalis 
įžengs reguliarūs kariniai Rusijos 
daliniai.

IŠTIKIMIEJI 
MŪSŲ 

SKAITYTOJAI
Esant blogai finansinei padėčiai, 

nuo balandžio 25 dienos "Aušros 
alėja" laikinai išeis du kartus per 
savaitę.

REDAKCIJA

Papuoškime 
Tėviškę

Šiaulių raj. merija kreipiasi J rajono 
mokytojus, kultūros darbuotojus, 
viršaičius, bendrovių vadovus bei 
specialistus ir v isus rajono 
gyventojus ir kviečia š. m  balandžio 
29 d. organizuoti pavasarines talkas 
miestams bei gyvenvietėms tvarkyti.

V. GIRNIUS 
Šiaulių raj. meras

Mieste ir rajone
Balandžio 20 d. suorganizuotas 

Šiaulių apskrities civilinės saugos 
seminaras, j kuri buvo pakviesti durpy
nų vadovai, miškininkai, policijos bei 
ugniagesių vadai, ekstremalių situacijų 
komisijų pirmininkai. Pasak civilines 
saugos viršininko A. Astrausko, 
uždraudus uogauti ir grybauti Šiaulių 
apylinkėse gaisrų sumažėjo.

Seminare priimti siūlymai Šiaulių 
apskrities ir miesto merams. Juose 
siūloma sugriežtinti miškų ir durpynu 
m asyvu kontro lę , uždrausti 
gyventojams lankytis be leidimo ir 
važinėti m iškų masyvuose bei 
durpynuose.

*  * *

Higienos centro tyrimai rodo, kad 
18 procentų parduotuvėse parduo
damo pieno yra mikrobiologiškai 
užteršta Daugiausia blogos kokybės 
žuvies ir jos produktų (41 proc iš 
tirtojo kiekio). Higienistai teigia, kad 
labiausiai higienos normos pažeidži
amos prekybos Ir viešojo maitinimo 
i318^ 0- ParuoSė P. K.



INFORMUOJA
PAVOGĖ PISTOLETĄ

Balandžio 15 dieną vakariniame 
priemiestiniame traukinyje Mažeikial- 
Radviliškls Iš geležinkelio sukarintos 
apsaugos darbuotojo pavogtas 
nagano tipo pistoletas su 7 šoviniais. 
Minėtasis darbuotojas, 1957 metais 
gimęs radviliškietis J. F., tą dieną 
saugojo krovinius traukinyje, 
vykstanCiama j Mažeikius. Vakare, 
grjždamas keleiviniu traukiniu j 
Radviliškj, užmigo, ir kažkas jam 
Ištraukė pistoletą.

SKOLININKAS
SLAPSTOSI

Šiaulig miesto ekonominė policija 
Iškėlė baudžiamąją bylą pagal 
Baudžiamojo kodekso 325 stralspnj 
(mokesčių vengimas). Joje 
nusikaltimu įtariamas šiaulietis, 29 
metų R. Balsys. 1994 m. pradžioje 
Šiauliuose R. Balsys savo vardu 
užregistravo IndIvidualląjmonę. Tais 
pačiais metais Iš Utenos piano 
kombinato buvo paimta apie 16 tonų

sviesto Ir neatsiskaityta 1994 metų 
pabaigoje iš Šilutės rajono bendrovės 
"Grabupėllai" R. Balsio f Irma nupirko 
50 tonų skerdienos. R. Balsys už 
skerdieną neatsiskaitė. Policija 
nustatė, kad jis mėsą perpardavė 
Lietuvoje. Mokesčių inspekcijoje R. 
Balsys pajamų nedeklaravo. Jam 
priskalčluota247369 litų bauda. Šiuo 
metu R. Balsys slapstosi.

MIRTYS...
BE SMURTO 

Balandžio 20 dieną mieste buvo 
rasti trys negyvi senyvo amžiaus 
žmonės: V. B.- viename Iš Ueporlų 
d. namų, V. R. - savo namuose 
Žemaitės gatvėje. Krymo gatvėje 
laiptinės sandėliukų bendrose 
patalpose buvo rastas pasikorusio, 
Irgi be smurto žymių, P. S. lavonas, 
jvykj tiria Šiaulių miesto apylinkės 
prokuratūra.

SPIRITAS
AUTOBUSUOSE

Balandžio 21 dieną ekonominių 
nusikaltimų tyrimo skyriaus 
darbuotojai apsilankė Šiaulių 
autobusų stotyje. Apie 19 valandą, 
apžiūrint autobusą LAZ, kurio 
vairuotojas R, Uakas, bagažinės 
slaptavietėse buvos rastas 121 vieno 
litro talpos butelis Importinio spirito. 
Po valandos, apžiūrėjus "jkarą", rasta 
17 vieno litro talpos butelių su spiritu. 
Abu autobusai buvo grjžę Iš Rygos. 

NEATIDARINĖKIME 
VONIOS KAMBARIO 

LANGO 
Balandžio 22-ąją šiaulietis

Gintautas P., atsibudęs savo bute 
Radvliškio gatvėje apie antrą valandą 
nakties, pastebėjo atidalytą vonios 
langą Iš buto jau buvo dingęs dviratis 
"Sport turist", teleskopinė meškerė. 
Sulaikytasis Rolandas P. {tariamas 
pasidarbavęs Ir kitame tos pačios 
gatvės bute, Pro pravirą J. M. vonios 
kambario langą pavogtas dviratis 
"Minsk", radijo Imtuvas, teleskopinė 
meškerė. Dviračiai surasti.

Praėjusį savaitgalį Dramos teatras 
pradžiugino 350-ąja premjera - 
galėjome pasižiūrėti Kosto Ostrausko 
dviejų dalių komediją "Čičinskas” .

ne kaitą buvusi Šiauliuose Ir ne per 
seniausiai mūsų teatro scenoje 
suvaidinusi gudriąją pašaipūnę 
Normantienę.

Komedija "Čičinskas" - tai suša
ržuotas laiko gabalėlis, Ištrauktas Iš 
praėjusių amžių. Kas Iš tikrųjų buvo 
tas Slcinskis, žmonių ("mužikų") 
vadinamas Čičinsku, 17 amžiuje gyve
nęs Upytės bažnytkaimyje tarp Pane
vėžio Ir Krekenavos bei kaip nuslpel- 
nusi pašaipos legenda atėjęs iki mūsų 
dienų, nors jo vaiduoklis, sujaukęs 
ramų zakristijono (akt. Sigitas Jaku
bauskas), ir ne tik jo. gyvenimą, kiek
vieną kartą Išeidamas Iš spektaklio

žemėlapiu, pasėdėdamas po kiekviena 
pėda po plytgalį kad nesuteptų Italijos, 
Ispanijos, Prancūzijos... O priėjęs 
Lietuvą nustebęs skaito sudarkytus 
miestų pavadinimus: "Kowno. Wllnlą 
Šavlllr... Upytei" - nušvintaJoveldas. 
Čia nebereikia saugoti, kad 
nesuteptum. Per Lietuvą galima Ir 
tiesiog su batais, nes ji - savą nes |i 
- gimtinė. Tuo labiau, kad ant pečių 
tokia nelengva Iš Čičinsko 
pasisavintoji Indaują kurioje dar 1864 
metais buvo laikoma šio bajoro 
mumiją "Spintą pasiėmei, o mane 
pliką palikai", -skundžiasi ji Ir pyksta 

Pakanka pamatyti dekoracijas,

PAKVIETĖ “ČIČINSKAS”
Pirmoji premjera rampos šviesą 
Išvydo 1931 m. Tai buvo Boriso 
Dauguviečio režisuota "Princesė 
Turandot". Pirmadieni, jo dukrai Elenai 
Dauguvietytel-Kudablenei pakvietus, 
j Kanadą su gastrolėmis Išvyko grupė 
šiauliečių aktorių. Pagrindinis 
spektaklis, su kuriuo žada pasirodyti 
mūsiškiai užsienyje, - Danutės 
Kymantaitės-Čiurlionlenės "Pinigė
liai". Beje, pati E. Dauguvietytė yra

prašo: "Nepamirškite pamiršti... 
mane"?

Scenos grindys nuklotos Europos 
žemėlapiu. Gedulinga valso melodiją 
kažkuo primenanti praėjusiam 
dešimtmetyje populiarią "Jūra, mus 
Išauginusi jūrą..", Ir ant rankų 
nešiojama, mėtoma, valkiojama 
mumija. Lavonas - ir aplinkui 
klegančios panos. Ir niekam neliūdna

Zakristijonas atsargiai eina tuo

spintos užraktus, besiblaškanti po 
sceną Slcinskk) vaiduokli, vijokliais 
užgožtus Ir vis tiek nakt| šviečiančius 
langus, kad suvoktum, kiek čia jdėta 
kauniečio dailininko Sergejaus 
Bocullo bei kitų teatro darbuotojų, 
visuomet pasiliekančių šešėlyje, tarsi 
nematomo darbo Ir išmonės, jog 
sutrūnijęs lavonas atrodytų “ kaip 
gyvas" ir patikėtum, kad Iš tikrųjų 
viskas taip Ir buvo.

A. K.

ITUOSE
-RAŠTUOSE

NATO PLĖTIMASIS 
RUSIJAI 

NEPRIIMTINAS 
PSICHOLOGIŠKAI

Rusijos užsienio reikalų ministras
A. Kozyrevas sekmadlenj 
Kopenhagoje surengtoje
konferencijoje vėl Išreiškė Maskvos 
nepritarimą priimti j NATO Rytų 
Europos valstybes. Pasak A. 
Kozyrevo, greitas NATO Išplėtimas 
sukeltų Persijai politinių ir 
psichologinių sunkumų. A. 
Kozyrevas teigė, kad Europos 
saugumą galima sustiprinti Ir be 
NATO plėtimo, glaudžiau 
bendradarbiaujant. Nurodoma, kad 
Rusijos užsienio reikalų ministras 
atvyko j Kopenhagą tartis su Danijos 
užsienio reikalų ministru bei 
dalyvauti Rytų Ir Vakarų 
bendradarbiavimo komisijos
susirinkime.

LENKIJA TARIASI 
DĖL NATO NARYSTĖS
Iš Varšuvos pranešama, kad 

Lenkijos užsienio reikalų ministras 
su trijų dienų vizitu vyksta | JAV tartis 
dėl naujų narių priėmimo | NATO.

IŠŽUDYTI
PABĖGĖLIAI

JTO pareigūnai praneša, kad 
Ruandos pabėgėlių stovykloje 
šeštadieni nužudyta mažiausiai 5 
tūkst. žmonių. JTO atstovas M. 
Mikelis pareiškė, kad Tutsi genties 
pajėgos Iš pabūklų šaudė | 
stovykloje esančius hutų 
pabėgėlius. Ruandos stovykloje 
buvo per 10 tūkst. pabėgėlių, dabar 
jų ten liko tik keli tūkstančiai. 
Ruandos vyriausybė jsakė savo 
kariams uždaryti stovyklą. 2 tūkst. 
joje likusių žmonių yra našlaičiai,

kuriuos globoja JTO pareigūnai. 
Briuselyje viešintis Ruandos 
ministras pirmininkas teigė, kad bus 
baudžiami už pabėgėlių žudynes 
atsakingi asmenys.

GEDULAS JAV
Sekmadieni JAV buvo 

paskelbtas gedulas dėl praeitą 
trečiadieni Oklahoma sityje {vykusio 
sprogimo aukų. Gedulo Iškilmėse 
dalyvavo prezidentas B. Klintonas 
su žmona. Naujaisiais duomenimis, 
federacijos pastato griuvėsiuose jau 
rasta 80 žuvusių žmonių, dar 
pasigendama per 100 dingusiųjų; 
daugiau kaip 400 sužeista. JAV 
pareigūnai Iškėlė kaltinimą vienam 
asmeniui; dar keli asmenys yra 
tardomi. Manoma, kad bombą 
Oklahomoje susprogdino dešinieji 
ekstremistai.

KOVOS TADŽIKIJOS 
PASIENYJE

Žinių agentūra "Itartass" 
pranešė, kad Tadžikijos pasieni 
saugantys NVS pasieniečiai šaudė J
dešimties tadžikų sukilėlių grupę, 
mėginusią iš Afganistano pereiti | 
Tadžikiją. Teigiama, kad nukauti 9 
tadžikai, o dešimtajam pavyko grjžti 
I Afganistano teritoriją.

RINKIMAI
PRANCŪZIJOJE

Sekmadlenj prasidėjo
Prancūzijos prezidento rinkimai, 
kurie vyks dviem etapais. Jei 
sekmadieni nė vienam kandidatui 
nepavyktų surasti absoliučios balsų 
daugumos, tai du, gavusieji 
daugiausiai balsų, gegužės 7-ją 
varžytųsi papildomuose rinki
muose. Apklausos duomenimis, 
daugiausiai galimybių laimėti turi 
Paryžiaus meras Žakas Širakas.

Rimanto PETRIKO nuotr. Netrukus - Ir vasara...

MIESTO VALDYBOJE
MERAS IR JO 

PAVADUOTOJAS 
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Šiaulių miesto valdyba patvirtino 
mero Ir mero pavaduotojo pareigų 
pasiskirstymą Nustatytą kad meras 
A  Lankauskas vadovauja miesto 
savivaldybės valdybai, per 
savivaldybės administratorių Ir 
valdybos narius koordinuoja visų

arba įgalioja kitus asmertś atstovauti 
taryba Ir valdybai teisme, bendraujant 
su kitomis savivaldybėmis, 
valstybinėmis ar užsienio valstybių 
Institucijomis, miesto gyventojais. Jis 
vykdo valstybės deputaų jgaliojlmus. 
Tiesiogiai koordinuoja finansų, 
informatikos, švietimo, kultūros, 
socialinės rūpybos skyrių, civilinės 

užsler

miesto

GYVENTOJŲ 
PRIĖMIMO TVARKĄ
Miestovald

slėnio ryšiųsaugos sektoriaus Ir 
grupės d a ib a ' 
situacijų komisija, sprendžia relkaus, 
susl|uslus su savivaldybės jstelgtomls 
masinės Informacijos priemonėmis.

Mero pavaduotojas A. Sėjūnas, 
nesant mero, )| pavaduoja Ir sprendžia 
visas problemas pagal mero 
kompetenciją ir |gaio|lmus. Tiesiogiai 
koordinuoja ekonomikos, 
nekilnojamojo turto eksploaavimo, 
komunalinio ūkio, architektūros Ir 
urbanistikos, kūno kultūros Ir sporto, 
butų, kapitalinės statybos skyrių, 
privatizavimo Ir žemėtvarkos tarnybų 
darbą. Vadovauja negyvenamųjų 
pastatų, statinių Ir patalpų skirstymo, 
piliečių nuosavybės teisių j Išlikus]

priėmimo savivaldybėje valandas' 
Meras A. Lankauskas gyventojus 
asmeniniais reikalais priminės antra
dieni 15-18 val., mero pavaduotojas
A. Sėjūnas - trečiadieniais - 15-18 
val., miesto tarybos sveikatos 
socialinių reikalų komiteto pirmininkė
B. Paplauskiene -trečiadieniais 11- 
13 vaf., švietimo ir kultūros komiteto 
pirmininkas J. Ganys - pirmadieniais 
16-18 val., biudžeto, finansų Ir vietos 
ūkio plėtojimo komiteto pirmininkas 
V. Mlkelaitis - ketvirtadieniais 14-16 
val., urbanistikos ir komunalinio ūkio 
komiteto pirmininkas S. Melženls - 
ketvirtadieniais 16-18val., asmens Ir 
turto apsaugos, ekologijos bei 
savivaldos komiteto pirmininkė K. 
siršinaitlenė - antradieniais 9-14 val., 
Zoknių plėtros komiteto pirmininkas 
J. Masėnas - pirmadieniais 15-16 val.

sjame - rūmų plrr 
aukšte, 70 kabinete.

LIETUVOS
AIDAS

- laikraštis, kuris niekada Jūsų h 
neapvils.

Geiblamiejl skalytojail Pigiau negu 
per paštą gegužei, birželiui Ir Iki metų 
pabaigos Šiauliuose "LIETUVOS 
AIDĄ" galite užsiprenumeruoti šiuose 
platinimo skyriuose: Tilžės g. 170 f 
(lel. 45 67 84), Taupomojo banko 
skyriuose, Vilniaus g. 153 (II ą) - 
"Aušros alėjos”  redakcijoje (tel. 42 
9813).

P re nu m erato» kalne m i  pristatym u 
Visa I g r . II g r  Invalidam e 

Invalf-
dam a Ir penalnlnkam a
1 r

15 ,И  8,91 13,30
3  m in .

45,58  29,73  19,90
5  m in .

93,35  59,46  79 ,SO

Skelbkltės dienraštyje “ Lietuvos , 
aidas" - neapsiriksite! |

Jūsų reklama atrodys tikrai 
solidžiai, Pas mus dirba kvalifikuoti 
dailininkai ir dizaineriai.

Be to, mūsų lalkraštj skaito ne tik 
Lletuvo|B, bet Ir JAV, Kanadoje,
Australijoje, daugelyje Vakarų V 
Europos šalių.

Reklamos įkalniai mažiausi: 1kv. 
cm - 2,8 U Ir 18 proc. PVM.

Visais rūpimais, taip pat reklamos 
reikalais prašome kreiptis j 
"LIETUVOS AIDO" korespondentą 
Šiauliuose Leoną Peieckj-Kaktavlčių 
(Dainų g. 98-45; tel. 45 41 71). 
Gyvenančiųjų miesto centre 
patogumui nuo balandžio 26 d. 
kiekvieną trečiadieni 15-17 val. 
Interesantus "LIETUVOS AIDO" 
korespondentas priiminės Ir miesto 
centre, pramonininkų asociacijos 
prezidento kabinete (Aušros ai. 15,1 
a., tel, 42 88 46).

-jk-
Nuoširdžia i 

u ž j a u č i a m e  
velionio šeimą ir 
a r t i m u o s i u s  
mirus

VACLOVUI ROSTKAUSKUI

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konaervatorlų) 

Šiaulių m. skyrius

VISI, VISI, VISI!
Kas turite kino ar videokameras, skubėkite filmuoti Ir balandžio 29 d. 

(šeštadienj) 11 val. atneškite filmus j Lietuvos kino mėgėjų sąjungos Šiau
lių skyriaus patalpose (Vytauto 147) vyksiantj festivalį "Debiutas-95". 

Gali dalyvauti filmuoto|al, kurie dar nedalyvavo kituose festivaliuose. 
Nesikrimskite dėlto, kad negalite filmo paruošti specialiai festivaliui. 

Tebūnie toks, koks yra.
Jūsų laukto geranoriškai nusiteikusi komisiją diplomai, prizai Ir kolegos 

filmuotojal.
Algirdas KULIKAUSKAS 

LKMS Šiaulių skyriaus pirmininkas

Š. m. gegužės 15 d. 11 val. Šiaulių miesto apylinkės teisme, Dvaro 83a, 
|vyks varžytinės, kuriose bus parduodamas trijų kambarių bulas. Pradinė 
pardavimo kaina 20000 litų. Norintys dalyvauti registruojasi apylinkės 
teisme ir jmoka 10 proc. pradinės kainos.

Telefonas pasiteirauti 424818
Vyriausiasis teismo antstolis

AUŠROS ALĖJA



NUSIKALTIMAI

SOVEĮ 
TAMSĄ

AKMENĖ. Eduardas Jonušas, 
gimęs 1976 m., ir Modestas Rimkus, 
gimęs 1974 m., j teisiamųjų suolą 
sėdo, atsidūrę nestandartinėje 
situacijoje. Praeitų metų kovo 15 d. 
E. Jonušas išlaužė N. Rimkienės 
prieangio duris ir ketino "išsiaiškinti", 
o tuo metu M. Rimkus čiupo savo 
gamybos šautuvą ir šovė j tamsą, 
sužalodamas O. G.

A  Jonušas nuteistas laisvės 
atėm im u, bausm ės vykdym ą 
atidedant, o anksčiau teistas M. 
Rimkus neteko laisvės.

Bendraamžiai (gim. 1977 m.) 
Genadijus Sidabras ir Antanas 
Švažas iš U žventės kaimo, 
neturėdami kur išlieti pritvinkusią 
energiją, kurios pasirodė beturj 
daugiau negu proto, praeitų metų 
rugsėjo 10 d. kelio ruože Viekšniai- 
Tiyškiai nulaužė 14 kelio ženklų. G. 
Sidabras ir A. Švažas nuteisti, 
bausmės vykdymą atidedant.

Ne kartą teistas vent Skis Liudvikas 
Švarcas (gim. 1948 m.) iš kalėjime 
praleistų metų išvadų nedaro. Pernai 
lapkričio 21 d. Ventos kaime jis iš L. 
Č. slapta pagrobė 11 strypų 
duraliuminio, š i vagystė L. Švarcą 
vėl aprengė kalinio drabužiais.

PUPELE - 
ŽUDIKĖ

KELMĖ. Praėjusj sekmadienj 
niekas kolainiškių Genutės ir Vinco 
Sunga ilų  še im o je  nesitikė jo  

'nelaimės: dvejų metukų Gedukas 
ant tėvelio keliųžiūrėjo "Geležinius 
vyrukus" Ir ramiai užsnūdo... Naktj 
mama pabudo, nes berniukas 
pradėjo keistai karkti, dusti. Vaikelis 
mirė, tespėjęs ištarti: "M am ai"

Sukrėsti vaikelio mirties, tėvai

negalėjo paaiškinti kas atsitiko. Tik 
ekspertai nustatė, kad Gedučio mirties 
priežastis - pupelė, uždusinusi mažylj. 
Šių žmonių skausmo jau niekas 
nenumaldys. Bet tebus ši tragedija - 
dar vienas priminimas, kad mažas 
žaisliukas, saga, moneta ar netgi 
pupelė gali nusinešti kūdikio gyvybę...

SUDEGE 
EGLYNAS

PAKRUOJIS. Nors pavasaris tik 
prasidėjo, bet miškuose jau kilo pirmieji 
gaisrai. Neseniai netoli Rozalimo 
užsidegė eglynas. Sudegė daugiau 
kaip du hektarai miško. Urėdijos 
specialistų žiniomis, gamtai padaryta 
žalos už 5 tūkst. Lt. Manoma, kad 
gaisrą sukėlė šiuo metu miškuose 
gausiai besilankantys elnių, briedžių 
ir stirnų ragų rinkėjai.

Ankstyvų šventųjų Velykų rytą 
visų parapijų žmonės rinkosi j 
K ristaus P ris ikė lim o šventu. 
Akmenės bažnyčia buvo pilnutėlė. 
Darniai giedojo bažnyčios choras, 
gaudė vario dūdos. Kristaus 
Prisikėlimo liturgines apeigas atliko 
parap ijos k lebonas Ignacas 
Zeberskis. Skambant velykiniams 
varpeliams, su vėliavomis procesija 
ėjo aplink bažnyčią.

Gausu tikinčiųjų Velykų rytą buvo 
pam aldose v isose  ra jono 
bažnyčiose ir maldos namuose.

KITI ĮVYKIAI

KULTURA

UZSIGRUDINS
AKMENĖ. Bene pirmoji rajono 

jstaiga, oficialiai užbaigusi žiemos 
sezoną, yra Centrinė biblioteka. 
Bibliotekininkės jau nuo balandžio 
p radž ios  d irb a  nešildom ose 
patalpose. v

DIDŽIAUSIA 
PAVASARIO 

ŠVENTĖ
Kruopščiai Velykoms ruošėsi ne 

tik bažnyčia, bet Ir visi tikintieji.
Saulėtą Didžiojo Šeštadienio 

pavakarę j Naujosios Akmenės 
m aldos namus gausiai rinkosi 
parapijos tikintieji. Tą vakarą klebonas 
kunigas Donatas Stulpinas pašventino 
vandenj, ugnį. uždegė didžiąją 
velykinę žvakę, o nuo jos kiekvieno 
rankose sužibo žvakučių liepsnelės. 
Po šių apeigų buvo krikštijami vaikai.

DARBO 
BIRŽA 

INFORMUOJA
JONIŠKIS. Balandžio 1 d. damo 

biržoje užregistruoti 1127 ieškantys 
darbo piliečiai, arba 66 daugiau 
negu kovo 1 d. Iš registruotųjų - 
550 (48,8 proc.) moterų, 577 (51,2 
proc.) vyrai; pagal socialinę padėtj 
- 916 (81,28 proc.) darbininkų, 211 
(18,72 proc.) tarnautojų.

Įregistruoti 535 bedarbiai, arba 
27 daugiau negu kovo 1 d. Iš jų - 
288 (53,83 proc.) moterys, 403 
(75,33 proc.) darbininkai. Bedarbio 
pašalpa per mėnesį buvo mokama 
409 bedarbiams, pašalpoms išleista 
26882 Lt.

Nedarbo lygis rajone balandžio 
1 d. -6,13 proc.

Darbo biržoje įregistruoti 507 
Joniškio gyventojai, arba 7,26 proc. 
darbingo amžiaus joniškiečių, 174 
Žagarės gyventojai, arba 14,71 proc. 
darbingo amžiaus žagariečių, 446 
kaime gyvenantys asmenys, arba 
4,36 proc. darbingo amžiaus 
kaimiečių. Kovo mėnesį įsiregistravo 
173 darbo ieškantys piliečiai (48 
mažiau negu vasario mėnesį).

Paruošė 
Vida SIMONAITIENĖ

IŠEIVIJOS SPAUDOJE
POKYČIAI

LIETUVOJE
Edvardas BARANAUSKAS

Praėjusią vasarą, po dviejų metų 
pertraukos, vėl turėjau malonumą 
aplankyti savo gimines ir pažįstamus 
Lietuvoje. Geri ir nelabai geri pokyčiai, 
atsiradę per tą laiką, paliko man 
įsimintinus įspūdžius.

Buvau apsistojęs pas giminaičius 
viename iš naujesnių Vilniaus rajonų, 
vadinamų Pašilaičiais. Jie yra labai 
patogioje vietoje, netoli greitkelio j 
Ukmergę ir kitus Lietuvos šiaurėje 
esančius m iestus. Man patiko 
visuomeninio transporto sistema, nes 
galėjau nuvažiuoti į bet kurią Vilniaus 
dalį autobusu artroleibusu, o ir laukti 
Jų nereikėjo ilgai. Taksi vairuotojai, 
atrodo, neturėjo daug darbo, nes 
mokestis gana didelis, Ir paprastam 
žmogui ne pagal kišenę.

Baigė savo dienas "dolerinės" 
parducrtuvės, kur žmonės, dažniausiai 
turistai, galėjo pirkti prekes tik už 
dolerius ar kitą užsienio valiutą. 
Šiandien už viską turime mokėti tik 
litais.

Lab iausia i m ane nusteb ino 
amerikietiško stiliaus parduotuvė 
(supermarket), įdomiai pavadinta 
“ Pas Juozapą". Ji ne taip seniai buvo 
atidaryta Pašilaičiuose. Gana didelė 
aikštelė mašinoms. Mačiau įvairių 
importinių, kaip "Mercedes-Benz", 
"Audi", 'Toyota”  ir Vokietijoje gamintą 
"Ford". Daugiausia matėsi nedidelių 
sov ie tų  gam ybos m ašinų su 
suskilusiais priekiniais stiklais.

Tam, kuris dar nespėjo kitur 
išsikeisti užsienio valiutos į litus, “ Pas 
Juozapą" yra nedidelė pinigų keitykla

Prieš einant j parduotuvę, mano 
giminės įspėjo mane, kad gerai 
apžiūrėčiau popierinius dolerius, 
nesvarbu kokio nominalo bebūtų: jie 
turi būti švarūs, nė mažiausio taškelio, 
jokių prirašinėjimų, įplėšimų, išteisti 
ne anksčiau kaip 1988 metais. Tarp 
kitko, girdėjau, kad žada nebekeisti 
tų dolerių, kurie neturi apsauginio 
siūlelio, gerai matomo prieš šviesą.

Kai lankydavau Lietuvą prieš jai 
atgaunant Nepriklausomybę, mačiau 
apytuštes lentynas valstybinėse 
parduotuvėse ir prie jų ilgas eiles 
žmonių, laukiančių nors š io to 
nus ip irk ti. Dabar, ke ič ian tis  
ekonomikai, nustebau, pamatęs visai 
kitokį vaizdą "Pas Juozapą". Lentynos 
prikim štos im portinių produktų, 
daugiausia pagamintų Vakaruose, o 
parduotuvė pilna žmonių, vos 
p ras ilenk ianč ių  su p rek in ia is  
vežimėliais. Nebėra eilių prie 
parduotuvės - jos dabar prie 

kasininkių, kur pirkėjai kantriai laukia 
savo eilės susimokėti. Dauguma 
žmonių atsineša savo maišelius 
pirkiniams susidėti, nes kitaip jie turės 
papildomai mokėti už parduotuvės 
firminį maišelį. Kasininkės dirbo kaip 
robotai, skubėdamos spausdinti 
kvitelius ir atiduodamos grąžą Viskas 
vyko sparčiai.

Kepinių vitrina buvo pilna tortų ir 
sausainėlių. Prie mėsos būriavosi 
žmonės, perkantys šviežią kiaulieną 
jautieną vištieną. Nusipirkau skanios 
rūkytos lietuviškos dešros, ir nors 
giminėms atrodė per brangi, ji buvo 
labai skani ir visiem s patiko.

Mėgstantieji žuvį Irg- ado ką pirkti. 
Daržovių-vaisių skyriuje matėsi daug 
importinių vaisių, apelsinų, vynuogių. 
Galėjai pagalvoti, kad Lietuvoje - 
bananų potvynis: mieste • visur 
pardavinėjo bananus. Pirmą kartą 
Lietuvoje, ačiū giminėms, valgiau 
pusryčiams bananų blynų. Tai 
skanumėlis!

Man būnant Lietuvoje, buvo labai 
šilti orai, viena karščiausių vasarų 
per daugelį metų - be lašo lietaus. 
Nesunku įsivaizduoti, kaip jautėmės 
toje gražioje parduotuvėje, kur nebuvo 
oro kondicionierių, o už langų - per 
30 laipsnių karščio (90 laipsn. F).

Vaikštinėjau po visus parduotuvės 
skyrius, norėdamas apžiūrėti, ką par
duoda ir kokios kainos. Negalėjau 
patikėti savo akimis, matydamas mais
tą šunims ir katėms, pagamintą JAV 
ir parduodamą panašomis kainomis. 
Pagah/ojau: kiek žmonių gali sau leisti 
pirkti šioje parduotuvėje, kai viskas 
paprastam žmogui gana brangu. To 
paklausiau vienos malonios parduo
tuvės darbuotojos. Ji paaiškino, kad 
ir Lietuvoje jau yra turtingų žmonių. 
Kaip pavyzdį nurodė Arvydą Sabonį, 
garsų krepšininką profesionalą šiuo 
metu žaidžiantį Ispanijos komandoje. 
Jo žmona prieš kurį laiką nusipirko 
produktų, tilpusių j keturis vežimėlius.

Smagu buvo matyti skardinėles 
su kondensuotomis Campbell sriu

bomis. Kadangi mėgstu salierus, tai 
nusipirkau keturias dėžutes. Mano 
giminaičiai niekada prieš tai nebuvo 
matę tų salierų, ir kadangi ant įpak
avimo užrašai - anglų kalba, jie neži
nojo kastai ir kaip pagaminti. Kai pri
ėjau prie kasos, jauna mergina padėjo 
sudėti j maišelį mano pirkinius. Iš jos 
veido išraiškos spėjau, kad ir ji 
nežinojo, ką aš ten prisipirkau, nes 
vis pasižiūrėdavo į skardinėlę. Gal ir 
ji nemokėjo anglų kalbos. Man atrodo, 
kad tie, kurie prekiauja importinėmis 
prekėmis, turėtų geriau supažindinti 
žmones su siūlomais produktais. Taip 
jie ir parduotų jų daugiau.

J A U N Ų J Ų  KŪRYBA

AŠ VĖL MATAU 
PAVASARĮ

Žiema. Žmonės, sušalę ir išsiilgę 
pavasario, skubą brenda per tirpstantį 
sniegą. Ir nė vienas nepastebi, kad iš 
vaiko paleistos gniūžtės jau telkšo 
balutė. Nepastebi, kad bežiūrint tirpsta 
sušluota sniego krūvelė. Gėlių 
darželyje jau dygsta Ir savo žavų 
žiedelį iš po sniego kailinių rodo baltoji 
snieguole. Šaligatvių pakraščiuose, 
nuolaidesnėse vietose čiurlena 
skaidrūs upeliukai. Ir aš, grįždama iš 
mokyklos, kartu su upeliuku bėgu į 
tą nepažįstamai gaivią pavasario šalį. 
Aš lyg girdžiu, kaip kažkas man liepia 
apsidairyti aplinkui, nusišypsoti 
praeinančiam žmogui, saulei, kuri 
kasdien vis aukščiau ridinėjasi 
dangaus žydrynėje. Kažkas man liepia 
bėgti į mišką, užmiršti aplink esantį 
blogį ir pasitikti pavasarį tyra širdimi.

Nežinau, kieno tai paliepimas, bet

aš jį vykdau. Keliauju į mišką. Ten 
samanos jau nebe rudos, kaip buvo 
rudenį, bet tamsiai žalios. O berželių 
svyruonėlių gražumėlis! Gelsvi 
žirginėliai nusvirę, o ant beržo šakučių 
- besprogstantys pumpuriukai. Kur 
ne kur žaliuoja pasiskubinęs lapelis. 
Karklai pasidabinę savo mažyčiais 
pūkuotais draugais - kačiukais. Visi 
miško medžiai pasirengę sutikti tą 
ponaitį Pavasarį. Tik vienintelis uosis 
nieko negirdi ir nieko nežino, - lietuvių 
liaudies sakmė išties nemeluoja 

į mišką aš ateisiu po kelių dienų. 
Tada visas miškas žaliuos, net ir uosis 
vėluolėlis gal bus išgirdęs medžių 
kalbą apie į Žemę įžengiantį Pavasarį.

Rūta ŠVOBAITĖ 
Šiaulių 12-oji vld. m-la, 

6 a kl.

Parapsichologija ir Rytuose, Ir 
Vakaruose žinoma jau daug dešimt
mečių. įkurtos {vairiausios draugijos 
ir asociacijos, studijuojančios šiuos 
reiškinius, daugelyje universitetų ir 
koledžų įvesti specialūs kursai,

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

nukrypimas perėjimo metu buvo labai 
mažas, tačiau pastebėtas objekte 
įkaitimas ir greitas maitinančio ele
mento potencialo nusilpimas, lyginant 
su jo įprasta būsena

Veikiant ekstrasenso mintims, 
daiktas išnykdavo per 1 -56 minutes. 
Jo išnykimo trukmė svyravo nuo 24 
sekundžių iki 61 minutės. Buvo atlie
kami eksperimentai šiuo būdu per
keliant į kitą vietą vabzdžius, laikro
džius Ir šviesai jautrias medžiagas - 
fotojuostas, fotopoplerių iš vieno 
šviesą nepraleidžiančio paketo j kitą.

Bandymai parodė, jog foto- 
medžiagos, jas perkeliant, liko neapš
viestos, laikrodžio rodomas laikas 
nepakeitė (jis buvo dingęs 30 minučių

išleidžiama daug knygų ir žurnalų, 
nušviečiančių šią temą. Ir vis dėlto 
parapsichologija kaip ir anksčiau lieka 
aštrių diskusijų objektu ir yra 
visuomenės kritikuojama.

Kinijos liaudies respublikoje buvo 
atlikti eksperimentai, studijuojant kai 
kurių žmonių sugebėjimą demateria- 
lizuoti daiktus ir pergelti juos iš vienos 
vietos į kitą naudojant minties pas
laugas (teieportaciją). Sakysime, daik
tas, esantis ant stalo, išnykdavo ir po 
kurio laiko atsirasdavo toje pačioje 
vietoje. Arba padėtas Į vieną švarko 
kišenę atsirasdavo kitoje, netgi kito 
asmens, esančio tame pačiame arba 
kitame kambaryje.

Buvo atliekama penkiolika bandy
mų su radijo Imtuvu, turinčiu neprik
lausomą elektros maitinimą degtukų 
dėžutės dydžio,veikiančiu 91-193 me
gahercų dažniu. Veikiamas ekstra
senso minčių, jis išnykdavo ir atsiras
davo kitoje 45 kvadratinių metrų ploto 
kambario vietoje.

Buvo pastebėtas radijo signalo 
svyravimas teleporlacijos metu ir jo 
nusilpimas tada, kai jis vėl atsiranda 
pirmykštėje vietoje. Signalo dažnio

ir 43 sekundes), o  elektroninis atsiliko 
7,5 minutės. Bendrasis eksperimento 
laikas tęsėsi 9 minutes. Motininės 
muselės, kurios dingo 11-73 minu
tėms, gyveno dar kelias dienas.

Tokius rezultatus vargu ar galima 
paaiškinti remiantis vien trimatės 
erdvės ypatybėmis. Ar tik ne čia 
slepiasi nematomųjų mįslė, įkūnyta 
kaukų Ir nelabųjų pavidalu?

Parapsichologijos fenomenai tokie 
nepaprasti, jog daugelio mokslinių 
leidinių puslapiuose jie paprasčiausiai 
Ignoruojami kaip apgavystė, miklūs 
triukai, atliekami turint vienintelį tikslą 
- išvilioti pinigus. Tačiau ortodoksinis 
mokslas nesugeba paaiškinti šių eks
perimentų rezultatų, netgi apsigin
klavęs pačia tobuliausia radlovideo- 
aparatūra. Eksperimentų objektyvi 
kontrolė buvo atliekama naudojant 
elektroninius prietaisus - video
magnetofonus, rentgeno įrengimus, 
radijo siųstuvus ir imtuvus. Svar
biausią jog jokių kontaktų tarp žmonių 
nebuvo, visi eksperimentų dalyviai 
buvo iš anksto paskirtose vietose.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

Grįžęs namo pamačiau, kad ant 
sriubos skardinėlės buvo bent kelios 
kainų etiketės viena ant kitos. Atsargiai 
nulupau iki pačios pirmosios. Atrodo, 
kad parduotuvės "Pas Juozapą" 
savininkas jau pradeda suprasti 
pasiūlos ir paklausos dėsnį. Pirmoji 
kaina buvo 11,04 Lt arba 2,76 JAV 
dol. už skardinėlę. Pastebėjęs, kad 
neperka, sumažino kainą iki 1,9 Lt, t. 
y. 48 JAV centų. Man pavyko, nes 
namuose už ją moku 89 centus.

Mano nuomone, pomėgis įvežt
inėms prekėms kelia Lietuvoje taršos 
problemą. Mačiau besimėtančias 
Vilniaus gatvėse aliuminines skardi

nėles nuo gėrimų, plastiko ir stiklo 
bute liūs. Nelabai malonus vaizdas, 
juo labiau šalies sostinėje. Ar negalėtų 
Vyriausybė ištirti galimybės atliekoms 
perdirbti, kaip daroma daugelyje Va
karų valstybių? O gal galima parduoti 
kitoms šalims? Tai pasitarnautų ne 
tik sąvartynams, bet ir apytuštei kiše
nei.

Iš to, ką patyriau, pabuvęs "Pas 
Juozapą", matau, kad lietuviai pamė
go laisvą gamybą ir pasaulinę prekybą 
Nemanau, kad kas nors norėtų matyti 
sugrįžtant "senąją sistemą".

Iš 1994 m. lapkričio 24 d. 
______  “ Lietuvių balso” .

A l  K p . n ę  a i  č i a



ponioms ir 
panelėm s
SVEIKA 

MOTINA - 
SVEIKAS JOS 

VAIKAS
Dr. Petras RASUT1S
Sveikesnių kūdikių sulauksime, kai 

užsitikrinsime sveiką naujos gyvybės 
pradėjimą, tok| pat fos iSnešlojlmą Ir 
pagimdymą bei tolimesni valko kūno, 
proto ir dvasios plėtojimąsi.

Geras dalykas, ką daug motinų 
jau žino, jog būdamos sunkumoje 
jos turi prisižiūrėti, ką valgo, ką geria 
Ir kokiais nuodais savo užmegztą 
vaisių bei pačios save nuodija. Dar 
to negana - neužtenka vien žinojimo, 
reikia nuolat sau įsakinėti: ne kas 
kitas, o aš pati esu savo sveikatos Ir 
savo negimusio kūdikio geroves

užtikrinto|a, turiu nerūkyti, neglrtautl, 
kavos negurkSnoti, saldumynų bur- 
non nedėti ir pas gydytoją lankytis 
bei šviestis-paslskaitytl apie nėštumą 
gimdymą Ir vaikui vystytis padėjimą 
-jo  ugdymą.

Visi tie dalykai yra naudingi. Žino
mą Ir apsileidimas öa nedovanotinas. 
Nenaudingai elgiasi ta moteris, kuri 
LAUKIA pastojimą užtvirtinančio pas 
gydytoją tyrimo ar nėštumo ženklų Ir 
tik TADA griebiasi minėto sveiko gero 
elgesio - jau pasto|usl. Tik tada meta 
rūkyti, tik tada liaujasi besisvalglnusi.

Toks nevykęs motinos elgesys 
prilygsta pietus ruošiančiai 
šeimininkė, kuri sudeda j puodą visus 
valgiui paruoštus dalykus ir tik tada 
ima skaityti nurodymus, kaip su jais 
elgtis. Aišku, kad reikia pirma žinoti, 
kaip valgyti sudedamas dalis tvarkyti, 
o tik tada jas atitinkamai ruošti, maišyti.

Tas pats yra Ir su nėštumu: reikia 
motinai PASIRUOŠTI nėštumui 
PIRMA negu ji tampa nėščia.

TA ką prasidėjusi jsčlose žmogaus 
gyvybė yra LABIAUSIAI jautri bet 
kokiam sužalojimui, įskaitant ir tas, 
pirma negu motina pajunta esanti 
sunkumoje.

Dauguma valko organų vystosi 
nuo pastojimo per pirmas 8-12 
savaičių. Neužmirština, kad Ir 
dauguma prkjlmtų sužalojimų - kūno 
trūkumų, defektų tame laikotarpyje 
atsiranda Nelaimė, kad nemotiniškos 
motinos tame laikotarpyje daugiausia 
savo valkų nužudo. Taip, nužudo 
gydyto|o priesaikos “ NEŽUDYTI" Ir 
Dievo (sakymo "Nežudyk" 
neprisilaikančio gydytojo padedamos 
Ir dargi už mūsų normalių žmonių

valstybei mokamus mokesčius. 
Lietuvoje kasmet tokių žmogžudysčių 
papildoma po 40500. Tai ne tik lietuvio, 
bet Ir lietuvių tautos MARINIMAS - 
bedieviško gyvenimo padarinys yra 
tas nežmoniškos motinos ir tokio 
gydytojo elgesys. Aišku, jis liausistik 
motinai bei gydytojui sužmoniškėjus.

Už tai tikrai sąžiningas gydytojas 
savo nėščioms pacientėms pataria 
apia nėštumą galvoti kaip apie 12 
mėnesių trunkanti laikotarpi, kuris 
prasideda motinai DAR TIK 
GALVOJANT apie pastojimą.

Tik šitaip kiekvienai lietuvei motinai 
elgiantis, Lietuva susilauks daugiau 
tikrai dvasia ir kūnu sveikų asmenų, 
kurie išves Tėvynę iš dabartinės 
klampynės ir bus Jai prasmingiausias 
kraitis, nes nėra didesnės paguodos, 
kaip geras sūnus ar duktė.

Todėl ir jau pagimdytus, dabar 
Lietuvos kaime visų apleistus vaikus 
visa jėga remkime. Saviesiems 
Lietuvoje čia gyvenantieji daug 
padedą bet neužmirštini ir svetimieji, 
didžiausią nepriteklių pergyvenantieji 
apleisti kaimo vaikai. Visų parapijų 
klebonai, malonėkite suorganizuoti 
parapijiečių komitetus, visokeriopai 
tenykščiams klebonams, parapijoms 
padedančius. 0  šie žino savo 
parapijose našlaičius Ir daugiavaikes 
neturtan patekusias šeimas. Taip 
prašomi su tenykščiais mokytojais ir 
mokiniais elgtis ir visi mokytojai, 
mokiniai. Ir nedelsiant, nes jei ir po 
rinkimų Lietuva atsidurs bedievių 
rankose - tada ir mūsų čia gyvenimas 
bus neįmanomas GYVENTI.

Iš "LIETUVIŲ BALSO" 
(Kalba netalayta)

KAS? KUR? KADA?
Dallėe galerija (Vilniaus g. 245). asis pėstininkų Kauno kunigaikščio 

Šiaulių dailininkų pavasarinė kūrybos Vaidoto pulkas Šiaulluoše". 
paroda. Ugnius Ratnikas. Tapyba. II rūmai (Vytauto g. 89). "Šiauliai

"Aušros" muziejus, I rūmai po Kovo 11-osios". Iš muziejaus 
(Aušros ai. 47). Iš muziejaus fondų fondų.
"Pavasario belaukiant" (velykiniai “Laiptų galerija" (Žemaitės g 
margučiai, žvakidės, atvirukai). “ 8- 83). Vilniaus "Vartams" - ketveri.ę\ TAIKINYS

Antradienis, balandžio 25 d.
LTV
19.35 val.
“ Nėra to blogo, kas neišeitų j 

gera”
Konkursas "Mano namas. Ener

gijos taupymas Ir aplinkos apsauga" 
prasidėjo. Lietuvos žurnalistų sąjunga 
propaguoja energijos taupymą, 
drauge su jvslrionris techninėmis 
organizacijomis organlzuo|a ren
ginius. Apie du tokius - Klaipėdoje Ir 
Vilniuje - šioje laidoje.

22.25 val.
"Atvirumo valanda"
Ar gintoji kalba moderniųjų Vakarų 

link žengiančiai visuomenei netampa 
kliuviniu?

Diskusijos dalyviai - filosofas A. 
Sverdiolas, LTV kalbininkė I. Smeto
nienė, rašytojas V. Braziūnas, kalbi
ninkas J. Klimavičius Ir studentas M. 
Adomėnas.

Autorė Z. 6epaltė.
TELE 3
21.30 val.
"Negarbinga* žaldlmaa"
Ramų žemvaldžių gyvenimą ne

tikėtai sudrumsčia praturtėjęs versli
ninkas. Trokšdamas įgyvendinti savo 
verslo Idėją, jis Ima supirkinėti aplln- 
ktoss žemes. Nejstangę takiai susitarti 
su atvykėliu, vietiniai gyventojai Imasi 
negarbingų priemonių... Filmas su
kurtas Golswonhy pjesės motyvais. 
Rež. A. Hitchcockas. Vaidina E ©reti
nas, J .Esmond, J. Longdenas. 1931 
m.

Trečiadienis, balandžio 26 d.
LTV
19.15 val.
"Sodų kraitė"
* tyledelių sodinimas Ir skiepijimas.
* Kaip jslrangti apšiltintą lysvę arba 

Inspektą. Reportažas Iš Elektrėnų 
sodų.

* Reportažas Iš parodos "Sodas 
Irjo  Inžinerinė jranga".

* Apie bičių priežiūrą pavasari - 
Žemės ūkio akademijos dėstytojas 
J. Straigis.

22.45 val.
"A isčia i"
Tai Lietuvos televlzl|os filmų stu

dijos naujas dokumentinis video
filmas.

Klysta Se, kurie mano, kad Lietuvos 
Istoriją žinome vien tik Iš rašytinių 
užsienio kronikų Ir legendų, kad ne- 
beliko kitų praeities epochų liuctytojų... 
Tai patvirtins ir naujasis filmas.

Scenarijaus autorė V. 
Jakimavičienė, režisierius J. Sabollus, 
operatorius G. Zalieckas.

Antradienis, balandžio 25 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 19.00; 2220 

TV anonsas. 8.35 Sveiką Prancūzija
9.05 Videofilmas "Giminės". 1-2 s.
16.55 Programa. 17.00 Muzikinis 
žurnalas Terra musica". 17.45 
Japonų videotilmas. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19 05 Laida lenkų kalba. 19.35 
Nėra to blogo, kas neišeitųj gera. 
19.45Kas geresnio, premjere? 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
"Giminės". 3 4  s. 22.25 Alvirumo 
valanda. 23.10 Vakaro žinios.

TELE3
7.30 Žinios. 8.00 Anlmac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.25 Anlmac. f.
10.30 F. "Jesseo Haltamo išdidumas",
12.10 F. "Meilės pinklės". 13.30 TV 
tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė. 
14.00; 14.30; 15.00; 15,30 “Travel".
16.00 Pasaulio sportas. 16.30 
Naujienos. Nuomonės. 17.00 F. 
“ Meilės pinklės". 2 d. 18.30Anlmac. 
t, 18.55 Anglų k, pamokėlė. 19.00 
Žinios 19.20100 proc. 19.30 F. "Santa 
Barbara". 20.30 Animac. f. 20.55 Anglų 
k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto natJienos. 21.20 Muzika 21.30

. "Negarbingas žaidimas". 23.00 
Intos. 23.15 Muzika

Trečiadienis, balandžio 26 d. 
LIETUVOS TV

7.00 Labas lytas 8.Э0; 17.55; 19.00;
21.55 TV anonsas. 8.35 Anglų k. 
mokomoji laida valkams. 8.50 F. 
"Giminės". 3-4 d. 1T.00 Programa.
17.05 Būtovės slėpiniai. 18.00 Žinios.
18.10 Programa valkams. 18.50 
Žinios. 19.05 Krikščionio žodis. 19.15 
Sodųkraitė. 19.35TVforumas.20.30 
Panorama 21.00 Sportas. 21.10;
22.00 Futbolas. Uetuva-ltalija. 22.45 
Dok. f. "Aisčiai”  premjera. 23.20 
Vakaro žinios.

TELE.3
7.30 Žinios, 8.00 Animac. f. 8.30 

F. “Santa Barbara” . 9.30 F. "Westgate 
III”. 10.30 F. "Negarbingas žaidimas".
12.00 F. "Meilės pinkles". 2 d. 13.30 
TVtekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė. 
14.00; 14.40; 15.00; 15.30 "Travel".
16.00 "Deutsche Welle". 16.30 |domūs 
žmonės. 18.30 Animac. 1.1855 Anglų 
k. pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20100 
proc. 19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animąc, 1.20.55 Anglų k. pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Muziką 21.30 LKL pirmenybės 
"playoff. 23.00 Žinios. 23.15 Muzika

Ketvirtadienis, balandžio 27 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas tylas. 830; 19.00; 22.40 

TV anonsas. 8.30 Sveikata kasdien.
16.55 Programa. 17.00 Programa 
“Gatvės triukšmas”. 4 d. 17.30 Bryde. 
18 00 Žinios. 18.10 Programa 
valkams. 18.50 Žinios. 19,05 Jaunimo 
banga. 19.40 "22". 20.00 Futbolas. 
Lietuva-Kalija 20.55 Panorama 21.25 
Sportas. 21.35 F. “ Giminės". 5-6 s. 
22 45 Konrado kavinė. 23.30 Vakaro 
žinios.

TELE3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 "Pats sau 
režisierius". 10.00 Muzika. 10.30 F. 
"Kartą prieš savo mlrtj". 12.05 F. 
"Eldoradas". 13.30 TVtekstas. 13.55 
Anglų k. pamokėlė. 14.00; 14.30; 
15.00; 1530 Travėl” . 16.00 Iš 
"Form ulės-1" Istorijos. 16.30 
"Deutsche Welle” . 17.00 F, 
"Eldoradas". 17.30 F. "Mano draugas 
- Išdavikas". 1 d. 18.30 Anlmac. 1. 
1855 Anglų k  pamokėlė. 1900 Žinias.
19.20 100 proc. 19.30 F. "Santa 
Barbara". 20.30 Anlmac f. 20.55 Anglų 
k  pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.20 Karo žygis. 
Eropoje. 21.40 LKL pirmenybės "play
off". 23.10 Žinios. 23.25 Muzika

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, balandžio 25 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 “Taip sukasi pasaulis", 8.30 
"Nakties riba". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 "Sodžius".
20.00 "Prospektas". 20.20 Tautininku 
žinios. 20.30 "Laukinė rožė” . 21.00 
Bal-tijos naujienos. 22.30 Sankryža. 
22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, balandžio 26 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Laukinė rožė". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 
Teležaidimas .vaikams ’Žvejys". 20.00 
"Mudu abudu Ir kiti..." 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 23.30 
F. “ Pelenė".

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

21.05 "Taip sukasi pasaulis” . 8.30 
"Nakties riba". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, Informuok". 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga 19.35 Laida 
"Būkite sveiki". 20.00 NBA: žvilgsnis 
Iš arčiau. 20.30 "Laukinė rožė". 21.00 
Baltijos naujienos. 2200 Žinios. 22.30 
Rodo "ARGOS"

Sėdi žmogus ir plaka dalgį. Prieina 
čigonė Ir siūlo:

- Ponuli, aš tau iš delno ateitį 
išburslu.

- Matai, kad rankos užimtos, gali 
budi Iš pado, - sutinka žmogus.

* *  *

- Ar moterys turi trūkumų?
- Trūkumų turi vyrai. O moterys - 

tik silpnybių.
* » *

Albertą, įstrigusi larP lentynų Ir 
negalintj ai plėšti užhipnotizuotų aklų 
nuo malonės pilnų butelių, pardavėjos 
neapslžlūrėjuslos užrakino 
parduotuvėje.

Naktj Informavimo biuro telefono 
ragelyje pasigirsta jo balsas;

- Mergaite, mieloji, pasakyk, kada 
atidarys gėrimų parduotuvę "Lelka"?

- Ftytoj 9 valandą.
Po vidurnakčio - vėl skambutis.

Nelabai tvirtu balsu Albertas teiraujasi 
to paties.

- 9 valandą - pasigirsta atsakymas. 
Paryčiais intormadjos telefonas

dar kartą užspringsta klausimu, kada 
pagaliau atidarys "Leiką'7! -Alberto / "  
liežuvis vos vos beapstverčia

- Na, juk sakiau, kad 9 valandą. 
Klek galima klausinėli? Jeigu taip 
nebelškentl, ateik prie parduotuvės 
Ir lauk! Dabar jau greitai..,

- Nepyk, mergužėle, ne jeKI ten 
noriu, bei išeiti. Todėl Ir klausiu: kada?

*  *  *

Du komersantai sėdi kalėjime. 
Vienas Iš jų vaikšto pirmyn atgal. 
Staiga jis sako kompanionui:

- Gal tu galėtum paaiškinti, kas gi 
yra ta garsioji reliatyvumo teorija?

-Tai labai paprasta Tu, pavyzdžiui, 
dabar vaikštai, bet juk faktiškai sėdi... 
Parinko Juzefą ŽUKEVIČIŪTČ
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