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ATMERKIME AKIS
Kodėl taip akivaizdžiai griaunama SKAT-o struktūra? Kodėl tylima apie mafiją?

Apie savanorius, pasitraukusius 
su ginklais iš dislokacijos vietos, 
informacijos labai daug. jvairios ir 
prieštaringos. Spauda, radijas, tel
evizija, atrodo, mėgaujasi, cituodami 
įvairiausio rango politikų, jvairių 
komisijų narių, Vyriausybės vadovų 
kalbas ir požiūrj. Tuo tarpu patys 
savanoriai, šio incidento kaltininkai, 
beveik pamiršti, priežastys beveik 
neanalizuojamos. Ačiū, kad turime 
televizijos kanalą. TELE-3, išdrjsusj 
pakalbinti savanorius, prisiliesti prie 
tiesos. Tačiau TELE-3 kliuvo nuo 

k rezidento. Kodėl? Už objektyvų 
įvykių nušvietimą?

Norėdamas išsiaiškinti šio in
cidento priežastis ir savanorių tikslus, 
kalbėjausi su Kovo 11-osios akto 
signataru, Seimo komisijos šiems 
įvykiams tirti nariu Liudviku Simučiu. 
Jo butas tapo tam tikru šio jvykio 
centru. Čia dažnai apsilanko komisijos 
nariai, atvyksta ir savanoriai aptarti 
reikalų. Todėl ir šeimininkas gana 
gerai susipažinęs su įvykiais. Ryškėja 
tiesa Taigi grįžkime prie šio incidento 
ištakų. Viskas prasidėjo gerokai 
anksčiau. Jau metų pradžioje 
spaudoje, per radiją ir kitas informa
cijos priemones pasigirdo savanorių 
orumą žeminančių gandų, nepagrįstų 
kaltinimų. Buvo kuriama jtarumo 
atmosfera. Sklandė nuomonė, kad 
îe nereikalingi, kad juos reikia nugin
kluoti. Tuo tarputis patys savanoriai 
drąsiai pastojo kelią nusikalstamoms 
grupuotėms, sulaikydavo nusikaltėlius 
ir perduodavo juos teisėsaugos 
organams. Dalyvaudami tokiose 
bylose, dažnai patys tapdavo 
nusikaltėlių pasaulio intrigų aukomis.

šis incidentas prasidėjo

Liepos 31 d.
Jaunesniojo leitenanto J. 

Maskvyčio būrys, aktyviai kovojęs 
su organizuotomis nusikaltėlių 
grupėmis, sulaikė ne vieną iš jų, 
apsiginklavęs pačių gautais ginklais. 
J. Maskvytis apšaukiamas kriminal
iniu nusikaltėliu. Jo ieško prokuratūra.

Jis neatvyksta j tardymą. Ryžtasi išeiti 
j mišką. Praeina pusantro mėnesio. 
Aukščiausi, valdžios pareigūnai, 
Seimas, Krašto apsaugos ministerija 
apsimeta, kad nieko nemato ir ne
girdi. Kaip ir Visokavičiaus “ byloje", 
pirmoji prabyla "Respublika". Pra
sideda spėliojimai, savanorių užgau
liojimai. Atmosfera kaitinama. O klau
simai ir problemos nenagrinėjamos, 
nesprendžiamos. Nesudaromos 
komisijos. Prezidentas, Vyriausybė 
ir Seimas tą žino, bet apsimeta, kad 
nieko nejvyko. Laukia. Ko? Gal tole
snių įvykių. Gal didesnio savanorių 
būrio? Sulaukė..,

Rugsėjo 16 D.
Gyventojai, matydami, kad 

nusikaltėlių grupuotės vis jžūljau 
siautėja (šiuos klausimus kontroliuoja 
pats Prezidentas) ir nerasdami išei
ties, prašo savanorių pagalbos. Šie 
imasi. Kuopos vadas A. Pangonis, 
bebaimis, ryžtingas ir, kaip sako jį 
pažįstantys, doras bei sąžiningas 
žmogus, sulaiko nusikaltėlių grupę. 
Teismo proceso metu nusikaltėlių 
bendrai atvirai ir įžūliai grasina 
susidoroti: ‘Tu jau negyvas, lavonas” , 
- ciniškai tyčiojasi iš jo. Rugsėjo 14 d. 
Kauno rinktinės vadas majoras V. 
Vilkelis ir štabo viršininkas J. Abro
mavičius paruošia ir pasirašo 
įsakymus Nr. 362, 365 “ Dėl ginklų 
laikymo organizavimo", nurodydami, 
kad ginklai turi būti saugomi spe
cialiose vietose. Savanoriai tai įvertino 
kaip nuginklavimo pradžią. Begin
kliai - prieš nusikaltėlių pasaulį? Tai 
buvo paskutinis lašas, perpildęs 
kantrybės taurę. Savanorių kuopa 
ryžosi: tvarkingai užpildžiusi visus 
apskaitos žurnalus, su ginklais pasi
traukė j mišką. Pasitraukė tam, kad 
juos išgirstų, pasistengtų suprasti, 
kad juos išklausytų! Daugelis iš jų, 
atsisveikino su šeimomis, vaikais. 
Kas žino, kuo baigsis šis jų priverst
inis žygis?

Pagaliau... sujudo, sukruto Seimas, 
Prezidentas, ministras. Po pusan

tro mėnesio kurčios tylos?! išgirdo.
Sukuriamos Seimo, Prezidento 
komisijos. Prabilo Prezidentas, E. 
Bičkauskas, R. Ozolas, partijos, 
ministras. Aptariami variantai, kaip 
taikiai išspręsti šj konfliktą. Juk to Ir 
norėjo savanoriai! Atrodo, atsirado 
viltis išlįsti iš tos duobės. Ir staiga - 
ministro A. Butkevičiaus (sakymas: 
"Įsakau visiems SKAT savanoriams, 
pasitraukusiems su J. Maksvyčiu, 
sugrąžinti ginklus į  SKAT ginklų 
saugyklas iki rugsėjo 20 d. 12 val. ir 
prisistatyti vadovybei. Asmenys, 
neįvykdę įsakymo, atsakys už savo 
neteisėtą veiklą pagal Lietuvos Re
spublikos įstatymus..."

Bet ministro ultimatumui, savanoriai 
nepaklūsta. Lieka miške. O buvo 
vilties... Tačiau A. Butkevičius su 
Prezidento komisijos pirmininko E. 
Bičkausko pritarimu paaštrino situa
ciją. Kodėl taip? Juk abu šie politikai 
patyrę... Neturėtų daryti tokių klaidų. 
Bet - įvykis, neturintis precedento. 
Savanoriai nepakluso. Ir negalėjo 
paklusti. Dabar jau iš naujo reikia 
ieškoti išeities.

Daug mįslių šioje istorijoje. Tyčia 
ar netyčia spauda, ministras pain
ioja. (Gal apsimeta nežinančiu? Tuo 
metu svečiavosi Turkijoje.) kad rugsėjo 
16 d. į mišką pasitraukė jau antra 
savanorių grupė, vadovaujama A. 
Pangonio. Kodėl akcentuojamas tik 
J. Maksvytis? Ar kad labiau pažeidžia
mas? Lengviau rasti dėmių bi
ografijoje? Prokuratūros ieškomas?

Kodėl A. Butkevičius kalba apie šj 
įvykj kaip apie gerai suplanuotą po
litinę provokaciją? Ar tik tokie jo veiks
mai ne paaštrino šios situacijos? 
Kodėl tylima apie mafiją? Kodėl 
taip akivaizdžiai griaunama SKAT 
struktūra? Ar begali po šių įvykių 
būti kalba apie įstojimą į NATO 
struktūras? O į Rytus - prašau! Jau 
organizuojamas TSRS tautų kongre
sas. Praeis keletas metų - ir susikurs 
nauja imperija su nauju veidu? 
Planuojama vieta ir mums?..

A lg im an tas SĖJŪNAS

naujienų

šiupinys

Rugsėjo 20-tą dieną Šiaulių 
miesto valdybos posėdžio metu 
spec, rūpybos skyriaus vedėjos 
pavaduotoja S. Kiurienė perskaitė 
pranešimą apie Europos Ekonom
inės Bendrijos pagalbos Lietuvai 
fondo trečiojo etapo lėšų (53221 li
tas) panaudojimą. Didžiausia jų 
dalis bus sunaudota nemokamam 
moksleivių iš socialiai remtinų šeimų 
maitinimui, kiti pinigai bus skirti so
cialiai remtinų asmenų paramai.

Keletą dienų truks vandentiekio 
iinijos Tilžės ir Pramonės gatvių 
sankryžoje remontas. Kol bus likvid

uojama avarija ir keičiami vamzdžiai 
(t. y. iki rugsėjo 23 d. 24 val.), bus 
apribotas transporto  eismas: 
važinės tik maršrutiniai autobusai.

Vis daugiau butų Šiaulių mieste 
yra pertvarkoma komercinei veiklai. 
Juose daugiausia rengiamos par
duotuvės, kirpyklos, kavinės, o štai 
Tilžės g. 168-tojo namo 7 bute 
įsikurs televizijos studija!

Miesto valdybos sprendimu net 
keturi nepilnamečiai, kuriais ne
sirūpina tėvai, atiduoti j Vaikų globos 
namus, o dar viena mažametė mer
gaitė - j Logopedinius vaikų globos

Praėjusį sekmadienį, apie pusę

devynių vakaro, į Vytauto gatvę 
neleistinoje vietoje išbėgo septynių 
metukų Julita Juchimenko, kurią 
pravažiuojantis lengvasis automo
bilis parbloškė. Vairuotojas iš įvykio 
vietos pasišalino ir iki šiol nežino-

Pirmadienį, apie pusę šešių 
vakaro, Birutės gatvėje ties 50a 
namu nuo dviračio nugriuvo ir... mirė 
apie 60 m. amžiaus vyriškis, kurio 
asmenybė nenustatyta. Keista 
mirtis, aišku, sukėlė įtarimą, bet jokių 
smurto žymių ant lavono nerasta.

Praėjusį pirmadienį, vienuoliktą 
valandą vakaro, Dainų g. 82 namo 
buto virtuvėje rastas niekur nedir
bančio Donato Vauros lavonas su 
sumušimais veido srityje.

pažinimo asis
Rudenį suaktyvėjo politikai. Kaip ir 

buvo tikėtasi, Rusijoje prasideda rim ti 
įvykiai. B. Jelcinas paskelbė įsaką, 
paleido liaudies deputatų suvažiavimą, 
sustabdė Aukščiausiosios Tarybos 
veiklą ir paskelbė naujus rinkimus 
gruodžio J 1-12 d. D abar ja u  - įfederal- 
in į  s u s ir in k im ą . T u o j p a t  sekė  
atsakomasis R. Chasbulatovo smūgis. 
N aktį susirinkusi A  T  sesija pripažino tą 
įsaką neteisėtu. Tą patį padarė ir Kon
stitucinis teismas. B. Jelcinas šalina
m as iš  prezidento pareigų. Naktį 
išrinktas naujas prezidentas -  generolas 
A. Ruckojus. D abar Rusija turi ja u  du  
prezidentus. Situacija nepaprasta. R. 
Chasbulatovo pakviesti žmonės renkasi 
ginti Baltąją rūmą. Šįkart su  raudon
omis vėliavomis. Arm ija kol kas dar 
nepajudėjo. Įtam pa kyla. Rusija at
sidūrė ant pilietinio karo slenksčio? 
Pagyvensime - pamatysim e? (Ačiū D i
evui, m ūsų  žemėje nebeliko Rusijos 
kareivių.) B . Jelciną palaiko B. Klinto
nas, F. M iteranas. A r  tai padės?

Rusija nežada atlyginti karinių dal
inių padarytos žalos gamtai. Atseit, 
'sovietų armija - ne jo s  reikalas. J i  tarsis 
tik  dėl žalos, padarytos po  1992 m. 
sausio 27d. O kaip bus su žalos atlygin
imu Lietuvai? Imperija sugriuvo, ir  
atsakyti nėra kam . Nors turtas pasiliko  
- ir  j į  galima pasidalinti.

Atsistatydino Ukrainos premjeras - 
L . Kučma. Šįkart parlamentas priėm ėjo  
atsistatydinimą ir  pavedė prezidentui 
paskirti naują premjerą.

Į  Karaliaučiaus kraštą atvyko karinė 
inspekcija. O  Lenkija  seka Rumtutijos 
ir  Lietuvos keliu. R inkim us ten laimėjo 
buvusie ji kom unista i, ku rią  trys 
frakcijos parlamente sudaro net 85proc. 
Sudaroma nauja Vyriausybė. Kaip ir 
pas mus, buvusieji komunistų lyderiai 
teigia, kad kalbos apie komunizmo  
sugrįžimą neturi jokio  pagrindo. Svar
biausias jų  tikslas  - kuo greičiau inte
gruotis į  Europos bendrijas, normal
izu o ti sa n ty k iu s  su  B a lta ru s ija , 
Ukraina, Rusija, Lietuva. Kaip rodo 
p a tir tis ,  b u v u s ių jų  ko m u n is tų  
sugrįžimas -  didelė nelaimė ta i tautai. 
A r  taip bus Lietuvoje? Gana greitai 
pamatysime.

Azerbaidžanas nutarė stoti į  NVS.
T eb esi tęs ia  R u sijo s-A b ch  az i jo  s  

karas. Num uštas lėktuvas. Yra daug 
aukų.

O Lietuvoje taip p a t neramu. Sava
noriai, kaip buvo tikėtasi, iš  miško  
neišėjo. A . Butkevičius vėl kailiu apie 
suplanuotą politinę provokaciją, tik 
nenurodo, kas ją  suplanavo. Veikėjų 
šioje istorijoje yra gana daug: mafija, 
KGB, aukšti valdžios pareigūnai, pats 
ministras. Kas pagrindinis veikėjas? 
Vargu ar paaiškės. Subtilus darbas - 
nieko nepridursi.

Taip ja u  susiklostė, kad Lietuvos 
valstybę vienas po kito krečia įvairiausi 
skandalai. Dar nespėjo nurim ti aistros 
dėl bankų, o ja u  iškilo KAM  ir General
inės prokuratūros negražūs dalykai. 
N e se n ia i sp a u d o je  G en era lin ė  
prokurętūra apkaltino Lietuvos banką 
neteisėtu 20 mln. litų kredito suteikim u  
“Litim pex” bankui. Staiga paaiškėja, 
kad  tokį pat žingsnį padarė j i  pati, Gen
eralinė prokuratūra, pervedusi 165949 
J A V  dolerius į  asmeninę pono V. 
M asiulio sąskaitą Prancūzijoje. Kam ? 
Šešiolikos automobilių nusipirkimui. Ir  
ne  bet tokių . Vienas kainuoja net 26388 
J A V  dolerio. O kiti?  N e  ką pigiau... Tai 
galės didžiuotis generalinė prokuratūra 
tokiu prašmatnumu - net m afija  išsigąs! 
Tokia, matyt, yra postkomunistinė
visuomene.

Povilas VAINIUS

ANONSAS
Rugsėjo 24-ąją, penktadieni, 18.30 val., TELE-3 programoje - laida 
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"SODUOSE, KURIE NEDERĖJO..."

L ie tuvos R esp u b liko s  k ra š to  apsaugos ministerijos 
sa van o riško ji k ra š to  apsaugos tarnyba

KAUNO RINKTINĖ ĮSAKYMAS Nr. 362
Dėl ginklų laikymo organizavimo 

Pasitraukus R usijos kariuom enės dalin iam s iš Lietuvos, iš esm ės pasikeitė 
rinktinės operatyvinė situacija . SKAT Kauno rinktinė, jo s  padalin ia i, m ateria lin 
iai resursai ir g ink luo tė  perorganizuo jam i ta ikos m eto uždavin ių  vykdym ui.

S iekiant sum ažin ti neetatin ių  savanorių  panaudojim ą budėjim ui kuopavi- 
etėse ir tuo  pačiu garan tuo ti rinktinės g in k lų  apsaugą,

(SAKAU:
1. Visuose Kauno rinktinės padalin iuose  tu rim us g ink lus saugoti žemiau 

nurodytose  vietose:
1.1. 21Í , 212, 2 13 ,24 1, 242 Ir 243 kuopos g ink lus la iko  ir vykdo  jų  apsaugą 

rinktinės kariniam e m iestely je  Juozapavič iaus pr. 15 [...]8
6. (sakymo vykdym o kontro lę  pavedu štabo v irš in in ku i kpt. J Abrom avič iu i.

V. VILKELIS
SKAT Kauno ATG vadas rinktinės vadas mjr.



Abejonės
IR NEPASITIKĖJIMAS

Ir juodais Lietuvos laikais tekdavo 
išvysti pasislėpusių švieselių.

Lietuvos gyvenimas priklausė nuo 
Kremliaus valios, o tą valią mūsų 
krašte apskelbdavo pirmieji LKP 
sekretoriai. Valios vykdymą 
prižiūrėdavo KGB agentai. Jų buvo 
visokių. Buvo žmogžudžių. Buvo 
apsikruvinusių. Buvo susinleklnuslų. 
Buvo žmogeliūkščių, kurie ten pak
liuvo, lyg musė voro kilpose.

Pasitaikydavo Ir pasislėpusių 
švieselių. Saugumo neužgesinamų. 
Jos džiugindavo lletuvj.net irtąKGB 
žmogeliūkšti, kilpose jstrigusj. 
Pasiklausydavome, pavyzdžiui, kai 
kurių estradinių dainininkų ir dainin
inkių (Valentukevičiūtės, Ščiukaitės, 
kitų) ir nušvisdavome. Naujuose 
kūriniuose išgirsdavome daug meilės 
savam kraštui ir žmogui, jausdavome 
užslėptą skausmą. Ir suprasdavome, 
kad tie gabaliukai nebuvo skirti 
okupantui pradžiuginti ir ne saviems 
raudongalviams pralinksminu. 
Žinojome, jog už dainininkių yra tekstų 
autoriai Ir kom pozitoriai, o rašytojų Ir 
kompozitorių sąjungų nariai beveik 
visi, ypač jaunesni, buvo partiečiai. 
Tačiau komunistų fermose įsi
maišydavo užteršto kraujo globoti
nių, kurie sovietišką priespaudą mėgo 
gerokai mažiau (o gal jos nekentė?) 
kaip Burokevičius, Jarmalavičius ar 
išgarsėjęs Markso ideologinis 
"anūkas" Sniečkus. Tie fermų 
slapukai, vyrai Ir moterys, prieš KGB 
nestypčbjo ir nesireklamavo, bet savo 
mostais siuntinėjo keistus ženklus, 
jspėditėjančius apie siaubingą komu
nizmo žalą.

Pagaliau Irtarp JAV besilankiusių 
pasiuntinių, bandžiusių Santaros ir 
visos Išeivijos atsparumą, maišėsi 
Lietuvai bloga nelinkėjusių vyrų. Nore 
atvykdavo komunistinėse voniose 
gerai išprausti, su palaiminimais Ir 
uždaviniais, bet grjžę dideliais žygdar
biais nepasižymėdavo. Tardavo vieną

kitą žod| KGB įstaigoje, įteikdavo skystą 
apyskaltėlę raštu, bet nesistengdavo 
likti nuolatiniais KGB agentais. Pasiten
kindavo vienkartiniu uždaviniu, galėję 
užsienyje pabuvoti ir ant vieno kito 
Išeivio nuleisti voratinklio siūlelį.

Negalėjo visi 220 tūkstančiai 
komunistų būti be meilės krislelio 
Lietuvai ir jos žmogui. Gal vienas kitas 
įmonės direktorius, vienas kitas kolūkio 
valdovas, gal net apylinkės pirmin
inkas pagalvodavo, - velnias čia mane 
įpainiojo, juk velniui tarnauju! Šie 
žmonės, galima manyti, apsidžiaugė 
palengvėjimu, kai po nesėkmingo 
Gorbačiovo imperijoje susimaišė visi 
ekonominiai ir ideologiniai kodai.

Tačiau ant tų žmonių pečių liko 
bendradarbiautojo žymės ir nepasi
tikėjimo jspėjimas visiems, kas tas 
žymes mato. Suprantama, kad A. 
Brazausko sugalvota Lietuvių de
mokratinio darbo partija (LDDP) buvo 
sveikintinas prieglobstis šiems 
pasimetėliams. Jei būtų mėginama 
Lietuvą vėl pasodinti Rusijos užpečky, 
gal šie LDDP nariai priešintųsi, pro
testuotų, kovotų? Gal ir pats 
Brazauskas, nors siekia vienalytės 
valdžios piramidės, surentos iš 
"buvusiųjų", elgsis atsargiai ir kietai, 
derėdamasls dėl įvairių sutarčių su 
Rusija. Juk ir 1939 metais sovietinių 
jgulų įvedimas Lietuvon neatrodė 
balsiai. Ar nejkels Rusija savo kojų, 
kalbėdama dėl transporto j Rytprūsius, 
dėl Klaipėdos uosto naudojimo? Ar 
ešalonai, Karaliaučiaus sričiai skirti, 
nesustos vidury Lietuvos, kad išlaip
intų gi nkluotą armiją? Po tiekos metų, 
po tiekos apgaulių negalima tikėti Ru
sijos pažadais. Ir Ilgai nebus galima 
jais tikėti.

Nesmagu, kad Lietuvoje svarbiau
sias pareigas A. Brazauskas išdalino 
buvusioms stiprioms komunizmo 
atsparoms. Štai LDDP komunistų 
frakciją jkūrė M. Stakvilevičius Seime 
Žmogaus teisių ir tautybių komketo

pirmininkas. Viso Seimo pirmininko 
pareigas einąs Č. Juršėnas ir dabar 
skelbiasi esąs komunistu. L  Tapi
nas, paskirtas Lietuvos radijo ir tel
evizijos generaliniu direktoriumi, 
manė, kad apie sausio 13 žudynes 
Vilniuje nesą verta programose 
prabilti. V, Kavaliauskas, KGB agen
tas - Seimo atstovas spaudai. | 
Nacionalinio saugumo komitetą jeina 
stribas V. Petkevičius ir KGB pa
tikėtiniai A. Bendinskas su Ivaškev
ičiumi.

Ar šių labai ryškių komunistų 
negalėjo pakeisti nuosaikesni 
asmenys? Gal tyčiomis juokiamasi 
iš tautos?

Naujosios vyriausybės sprendimu
- tą vyriausybę sudarė A. Brazauskas
- spausdinami milijonai papildomų 
talonų. Talonų vertė mažinama, kad 
ji susilygintų su rublio verte, kad 
Lietuva neatrodytų pranašesnė už 
Rusiją. Sekama komunizmo 
pavyzdžiu, algose - didieji daromi 
didesniais už pačius save. Ministrai 
ir kiti pareigūnai plėšia baisius pinigus, 
14 ar 16 kartų daugiau už darbin
inkus.

Šie laktai, vos pradėjus LDDP 
tvarkyti Lietuvos valstybę, kelia 
abejones dėl partijos gerų norų. 
Žinomą abejonės ir nepasitikėjimas 
nėra pasmerkimas, tačiau dabartinėje 
aplinkoje reikia labai didelės atsar
gos. Jei Lietuvą užkluptų nauja ne
laimė, užkluptų labai didelė nelaimė. 
Yra nesmagu abejoti žmonėmis, kurie 
prašo pasitikėjimo, tačiau didelė rizika 
ir baisių pasekmių baimė pasitikėjimą 
blokuoja. Iš kitos pusės, kas yra 
svarbiau, A. Brazauskas su LDDP, 
kurioje slepiasi nemažai paskikėjlmo 
nevertų žmonių, ar Lietuva?

Vytautas VOLERTAS
Perspausdinta (sutrumpintai) 

Iš 1993 m. Amerikos lietuvių la
ikraščio ''Draugas'1, 

(kalba netaisyta)

Iš tvarto negrįžo žmogus
V. Poškus ieškojo vaistų, A. Čekavičių pylė vandeniu - gaivino... Pirmininkas R. 

Žukauskis iškvietė greitąją pagalbą. Kai atvyko “daktarė” p. Žukauskienė, šėrikas 
dar buvo gyvas. Medikei beleidžiant vaistus, žmogus mirė.

Šių metų gegužė. Radviliškio 
rajono Papušinių bendrovės narys 
Antanas Čekavičius šėrė visuom
enines karves. Panižo vyrui nagai. 
Todėl pavogė maišą miltų. Tačiau 
vagystė nepasisekė, nes kažkas 
apskundė bendrovės pirmininkui 
Romui Žukauskiui, kuris j visa tai 
ranka nenumojo. Nuvažiavo j Šaukotą 
ir atgal sugrjžo su policininku Virgiu 
Poškumi, kuris pirmiausia apklausė 
A. Čekavičiaus draugus ir pažjsta- 
mus. Polo nuvažiavo j Rėksčius, kur 
A. Čekavičius svėrė bendrovės 
veršius. Su A. Čekavičiumi liko tik 
policininkas V. Poškus, kuris, anot 
žmonių, tardė vagišių tvarte vieną. 
Čia ir jvyko nelaimė. Kokia? Ją gali 
Įvertinti teismas. Koks bus jo 
sprendimas? Ir apskritai - jis jvyks?

- jvyks, - sako Radviliškio rajono 
vyriausiasis prokuroras Kęstutis Ačas, 
beje, šia byla užsiimantis pats, nes, 
anot jo, nebėra kam,

Kas atstiko aname tvarte? iš tvarto 
negrįžo žmogus. Negrjžo Papušinių 
bendrovės šėrikas Antanas 
Čekavičius.

Anot žmonių, V. Poškus ieškojo 
vaisių, A. Čekavičių pylė vandeniu - 
gaivino.. Pirmininkas R. Žukauskis

iškvietė greitąją pagalbą. Kai atvyko 
"daktarė" p. Žukauskienė, šėrikas dar 
buvo gyvas. Medikei beleidžiant vais
tus, žmogus mirė. Mirtis atėjo gegužės 
vienuoliktąją. Dvyliktąją teismo 
medicinos ekspertai šduoda pažyma 
kurioje rašoma: “ Galvos smegenų 
sumušimas su povoratlnkllne 
kraujosrūva".

Nuo ko visatai? Dar neaišku. Anot 
mirusiojo uošvienės Janinos Iva
nauskienės, Jokia epilepsija A. 
Čekavičius nesirgo. Žmogus buvo 
normalus. Išgerdavo kaip ir visi... Be 
tėvo liko trys vaikai: dvylikos metų 
mergaitė ir vienuolikos bei šešerių 
metų berniukai.

- Jis - mano dukters vyras. Tačiau 
dukra nuleido rankas, niekur ne
sikreipė. Teisybės ieškoti pasiryžau 
aš, - pasakė J. Ivanauskienė, atvykusi 
j laikraščio redakciją.

Radviliškyje lankėsi kolega Vidas 
Aksomaltis, kalbėjosi su žmonėmis, 
policininkais. V. Poškus neigia var
tojęs smurtą. Tvarte buvo tik jis ir 
mirusysis. Mirties priežastis - 
kraujosrūea galėjo įvykti žmogui 
pačiam krentant arba jam suduodant 
kuo nors. Manoma, kad galėjo būti 
pavartota guminė lazda.. GalėjoiBet

ar policininkas panaudojo ją? Dar 
neaišku. Žodj tars ekspertai.

- Ar polteininkui V. Poškui pateiktas 
kaltinimas? - paklausiau vyr. 
prokuroro K. Ačo.

• Dar ne. Kaltinimas pateikiamas 
ir pirmomis tardymo dienomis, ir 
baigus tardymą, - atsakė prokuro
ras.

Be to, prokuroras pasakė, kad 
tardymas gali tęstis iki spalio trylikto
sios, nes ekspertų išvados tenka 
laukti po pusantro mėnesio.

• Kai gausime papildomą eksper
tizę, tuomet galėsime pateikti kaltin
imą, - pasakė prokuroras.

- Arba ne? Jeigu žmogus krito 
pats...

V. Poškus Šaukoto apylinkėje jau 
nebedirba. Darbuojasi kitur. Iš 
policijos, liaudiškai tariant, dar 
neišmestas. Kodėl?

- Iš pareigų jo nušalinti dar negal
ima nes kategoriškai neigia vartojęs 
smurtą. Sako, kad žmogus krito pats,
- šio rašinio autorei paaiškino K. 
Ačas.

Viskas paaiškės tik vėliau.

PIENO
BUTELY...

Gintarė BRUŽAITĖ

GYVATĖ!
Prieš gerą mėnesj pirkėja skundėsi, 

kad pieną su pele nuslplrkd. Na, 
sakykite, kas čia tdkld? Pelė - mūsų 
įnamė. Nuomininkė, taip sakant, 
Atsibodo jai gyventi, susirado butelį 
ir op-Ha, Sudie, gyvenimėli I O pien
inėje kontrolierė žiovavo, ir... pienas 
- su pelei Kas čia tokio? Būna dar 
jdomiau.

I redakciją iš Šiaulių pieno kombi
nato atnešė butelį su... Nepatikėsite! 
Jame susiraičiusi, susimazgiusi, 
perdžiūvusi gyvatė! Na, pelė, na, 
tarakonas, na, drugelis! Bet kad 
gyvatė?! Koks turi būti ryžtas, kad iš 
miško j žmogaus namus nušliaužtų, 
kad tuščią Outelj susirastų, kad j jj 
jljstų ir ramiai numirtų. Paprasta gyvatė 
to nesugalvotų. Čią matyt, karalienės, 
kuri nutarė pasilaidoti stikliniame 
karste, būta, Bet vargšė neap
skaičiavo. Prireikė kam centų (degtinė 
jau "išdžiūvusi" buvo), irsupirktuvėje 
atsidūrė jos karstas. Iš čia - fabrikan. 
O jeigu prie linijos kontrolierė vėl

būtų žiovavusi? Tai dar ir piene gyvate 
būtų išmaudyta!

A lg im an tas  VAIT If 
A u to riaus n u o tra u k a

TOLSTAME NUO
DEMOKRATIJOS

Sovietmečiu gražiais normali
ais vardais vadinti labai iškraipyti 
dalykai. Labiausiai mėgautasl žodžiais 
"laisvė", "demokratija", dangstant 
jais žiauriausių priespaudą, įžūliau
sią diktatūrą, vietinėms viršūnėlėms 
Iki žemės uoliai basllankstant j 
Maskvos pusę Ir stengiantis ne
nukrypti nuo lenininio kurso, kad 
neprarastų prlsltrynuslų prie ap
takesnių kūno vietų šiltučių kėdžių.

Šiandien tarytum viskas pasikeitė 
I gerąją pusę, bef Ir g iliai neanal
izuojant matyti, kad to gerumo ne 
tiek jau daug.

Trejus metus atkakliai stiprinome 
labai sunkiai Iškovotą Nepriklau
somybę, laikydamiesi labai aiškios 
ir labai tvirtos nuostatos: Lietuva 
buvo okupuota, okupantas turi 
besąlygiškai pasitraukti Ir atlyginti 
visus padarytus nuostošus. Su vlsonšs 
pasaulio šalimis užmezga tik lygia
verčių partnerių santykiai be jokių, 
politinių ar ekonominių nuolaidų; 
vidaus politikoje - įtvirtinama 
demokratija Ir socialinis teisingumas. 
Gal tos demokratijos buvo per daug? 
Per daug nuolaidžiauta senajai nom
enklatūrai, kuri nepaprastai greit 
"perslauklėjo", išlaikė savo rankose 
vietinę valdžią Ir, gindama tik savo 
Interesus, sužlugdė daugelĮ reformų. 
Nežiūrint Ital, buvo padaryta labai 
daug gero. Aiškią, tvirtą Ir nuosek
lią Uetuvos poziciją pripažino Ir 
aukštai įvertino visas pasaulis.

I  valdžią sugrįžo ta pati partija 
su tomis pačiomis viršūnėlėmis Ir 
naujais, partf/os globojamais statytin
iais, pasivadinusi skambiu, bet šitiek 
metų mulkinusiu paseulj žodžiu 
"demokratinė". Sunkiai padėti tvirti 
mūsų valstybės Ir pertvarkymų 
pagrindai ėmė svyruoti.

Nebekalbėsime plėčiau apie 
partinius principus, rinkimines pro
gramas, kuriomis ta partija Ir naujieji 
valdovai apgavo tautą; apie jų  Iki 
kaulų čiulpų Įsigėrusius nuolankumą 
bei pataikavimą revanšo siekiančiai 
Maskvai, Ir vėl mėginamus pateisinti 
Įvairiausiomis dingstimis; apie slaptus 
suokalbius su ja; apie Įstatymų 
pataisas, sudarančias geresnes 
galimybes toliau grobstyti gamyklų

k kolūkių (bendrovių) turtą, tuvarž,: 
žemės Ir turto gražinimą teisėtlerr: 
savininkams, apie eilini kartą apiplėšt.į 
tautą, ypač vyresniosios kartos 
žmones, nusavinant Jų visą amžeiĮ 
juodai dienai taupomuosiuos 
bankuose kauptas santaupėles; apie 
demonstracijų, žodžio laisvės 
suvaržymus Ir t.L, Ir t.t.

Viso šito nei ekonomine, nei 
valstybės politine būtinybe, nei 
demokratijos Įtvirtinimu nebap a 
vadinsi.

Aš nežinau didesnių veidmainiu 
Ir savanaudžių u i  bolševikinę nom
enklatūrą. Tie, kurie dešimtmečiai- 
niekino Ir smerkė kapitalą, kaip 
didžiausią žmonijos priešą, Ir 
naudodamiesi Išskirtinėmis prlv 
llegijomls, skelbė žmonių lygybę, 
staiga tapo didžiausių koncernų 
savininkais. Iš sekretoriaus ar In
struktoriaus algelės ? Dėl to /lems 
labiausiai nepriimtinas turto deklar 
avimo Įstatymas, nes visi/ų suglemžti 
pinigai - "švarutėliai".

Prigimties, ypač bolševikinės, 
per metus kitus nepakelsi, o kam 
dabar Ir bekelsti, je i valdžia - “sava"? 
Ta vaidila j  aukštąsias kėdes sodina 
ne tuos, kurie Išmano diploma- 
tilos, politikos, ekonomikos gudr
ybes, o tuos, kurie "savi". Kaip Ir 
1940 metais. Dėl politin io  ne
subrendimo Ir kompetencijos stokos 
tautos akyse jau suslkomproml 
tavo užsienio reikalų mlnltras P. 
Gylys, Prezidento patarėjas R. 
Rajeckas Ir  kiti veikėjai. Jų veikla 
kompromituoja Ir patį Prezidentą, 
kuris taip pat savo svyravimais Ir 
pasidavimu kitų Įtakai na kartą /rodė, 
kad neturi Lietuvai dabar taip reika
lingos tvirtos politinės linijos.

Normalios demobatijos sąlygomis 
susikompromitavę ar nekompe
tentingi veikėjaI turi pripažinti savo 
klaida* Ir atsistatydinti. Mūsiškiai, 
ne tautos, o tik  valdančiosios par
tijos remiami, apie ta i nė negal
voja. Ten, kur visos tautos gyveni
mui Ir nirimui diktuoja tik viens, 
ypač tokias “ šlovingas" tradicijas 
turinti partija, Iki tikrosios demokra
tijos labai toli.

A lb e r ta s  G R IG AN AV IČ IU S

AUS-ROS ALĖJA



Eiliniam Lietuvos gyventojui sunku 
susigaudyti painiuose finansiniuose 
reikaluose ir pasakyti, ar teisingai 
kaltinamas Lietuvos banko valdytojas 
Visokavičius, ar ne. Kiek aiškiau spau
dai, Ačiū žurnalistams, kurie teisin
gai tai nušviečia. Iš jų sužinojome, 
kad ne dvidešimties milijonų per
vedimas j Litimpeks banką sudarė 
prielaidas Banko valdytojo Vi
sokavičiaus nušalinimui nuo pareigų, 
o tai, kad jis nesiskaitė su dabartinės 
LDDP norais daryti kredito emisiją ir 
susilpninti litą. Tuomet prasidėtų lito 
kaip ir buvusio talono nuvertėjimas.

Visi prisimename, kaip dabartinė 
vyriausybė talonus keitė j litus. Vien
odu santykiu - tiek mafijoziams, vario 
vagims, tiek visą gyvenimą sunkiai 
dirbusiam ir vargusiam pensininkui, 
kuris savo laidotuvėms buvo susi
taupęs vieną kitą šimtuką. Ką jau 
bekalbėti apie politinius kalinius ir 
tremtinius, kuriems buvusi ankstesnė

Nenuplaunama 
gėda

Vyriausybė buvo išmokėjusi net po 
devynetą tūkstantukų, ir šitie vargo 
kankiniai džiaugėsi nors tuo. Dabartinė 
LDDP vyriausybė už tą devynetą 
tūkstantukų priskaičiavo tik po 90 litų, 
už kuriuos tremtinys, nuėjęs j turgų, 
gali nusipirkti nebent keturių savaičių 
paršiuką. Tokio nesiskaitymo su gyven

tojais, tokio jų apiplėšimo turbūt 
nematė nė vienos valstybės gyven
tojai, net tolimiausiose Afrikos džiun
glėse gyvenantys. Naivu būtų man
yti, kad Vyriausybė atsižvelgs j tuos 
parašus tūkstančių gyventojų, 
prašančių teisingai indeksuoti jų 
indėlius. Šitie ponai, dabar esantys 
valdžioje, labai mėgsta pinigus. Jeigu 
pats ką mėgsti, negi atiduosi kitam?

Tik dabar mes pradedame su
prasti, kaip baisiai komunizmas 
suluošino mūsų žmones - tiek eilinj 
gyventoją, tiek aukščiausius postus 
užimančius valdžios vyrus...

Istorija viską jvertina teisingai. 
LDDP nuskriaudė politinius kalinius, 
tremtinius ir kitus dorus žmones, 
prilygindama juos vario vagims ir 
kitokiems sukčiams. Tai niekada 
nepasimirš.

A lfo n sas  DAUNYS 
Š iau lia i

KODĖL LAUKUOSE
NESIMATO MATININKŲ?

Žemės ūkio ministrui p. R. Kara- 
: zijai, kap veterinarui, labai rūpi gyvuliai. 
I  Respublikos žemėtvarkos institutų, 

ir ne tik jų, matininkai Žemės ūkio 
ministerijos kolegijos rugpjūčio 
mėnesio nutarimu jpareigoti pas
kaičiuoti, kiek bendrovių fermų 
gyvuliams (arkliams, karvėms, 
jaučiams, kiaulėms, avims ir net 
paukščiams) reikia žemės. Susidaro 
Įspūdis, kad ministrui labiau rūpi 
gyvuliai, o ne žmonės. Ir ne visi, o tik 
tie, kurie priklauso bendrovėms. 
Matyt, manoma, kad ūkininkų gyvuliai 
išmis ir be Ministerijos pagalbos.

O kodėl taip skubama su gyvuli
ais? Matote, čia visos agrarinės re
formos, tų vasarą priimtų "krypčių" 
pradžių pradžia. Pasirodė, kad ben
drovių bandai sumažėjus, pradeda 
mažėti ir bendrovėms priskirtų žemių 
plotai, taip vadinamosios pilkosios 

)j zonos. "Kryptis" reikia paremti, todėl 
ir pakeisti normatyvai, kad tas zonas

išlaikyti planuojamo dydžio arba net 
padidinti.

štai dabar pagal naujus normatyvus 
vienai melžiamai karvei, duodančiai 
5000 kg pieno per metus, numatoma 
sušerti 5100 pašarinių vienetų pašaro. 
Nutarime sakoma, kad vienam žemės 
našumo balui tenkantis derlingumas 
sudaro 70 pašarinių vienetų. Jeigu 
bendrovės žemė jvertinta 40-čia balų, 
tai minėto pieningumo karvei tokioje 
žemėje išlaikyti bus skiriama 5100: 
(40x70)=1,8 ha žemės. Ar ne per daug 
užsimota? Praėjusių metų normatyvai 
buvo beveik du kartus mažesni.

Taigi pirmiausia žemės bus atma
tuota bendrovių galvijams, o po to, jei 
llks žemės Ir laiko, tai ir kitiems.

Norisi paklausti vadovų: kiek ilgai 
jūs eksperimentuosite žmonėmis, jų 
likimais? .

R im antas LIAKAS 
V iln ius

naujienų šiupinys
Nuo spalio  aštu o nio lik to s Latvijos 

ru b lis  n u s to s  b u v ę s  m o k ė jim o  
priem one ir bus v is iška i išim tas iš 
apyvartos. Juo nebus galim a mokėti 
už  prekes ir paslaugas, o  grąža bus 
mokama t ik  lata ls ir santim ais. Tačiau 
ir po š ios  d ienos Latvijos bankas 
s p e c ia lio s e  k a s o s e  n e r ib o ta is  
k iekia is keis Latvijos rub lius  j latus.

Rugsėjo 26 dieną Š iauliuose ren
giamas 11,2 km bėgim as “ Saulės 
m ū š io " prizam s laim ėti! Dalyvių reg
is trac ija  vyks nuo 11 ik i 12.30 val. 
“ Tauro”  sp orto  klube (Pramonės g. 
15), o  šventin io  bėg im o startas - lygiai 
p irm ą valandą.

PAMINKLAS FELIKSUI 
VAITKUI

Besibaigiant vasarai Gruzdžių apylinkėje, ten, kur Šiupylių kelias at
sišakoja į  Lokušaičių kaimą, pastatytas paminklinis akmuo, įamžinantis 
Atlanto mylėtojo Felikso Vaitkaus atminimą.

Iš Šio kaimo amžiaus pradžioje j  Ameriką išvyko lakūno tėvas, čia lankėsi 
ir “ Lituanica II" pilotas, įveikęs Atlantą.

Akmenį kalė kurtuvėniškis tautodailininkas Steponas Rimas. Tvarkant 
aplinką daug prisidėjo Šiaulių melioratoriai, "Šiaulių plentų", "Šiaulių kranų" 
organizacijų darbuotojai bei pavieniai Lietuvos istorijos mylėtojai.

A lg im an tas PUODŽIŪNAS 
A u to ria u s  nuo trau ko je : p r ie  p am ink lo  Fe liksu i V a itku i - 

Š ilu vo s  b ažnyč ios  p re la tas E dvardas S lm aška Ir Vytautas 
Š liūpas, a u š rin in k o  J o n o  Š liū p o  sūnus.

KASA-
SUKČIŲ 
ŽUDIKE

Nuo rugpjūčio 1 d. Sankt Peter
burge jsigaliojo Įstatymas "Dėl kon
trolinių kasos aparatų naudojimo 
piniginiams atsiskaitymams su gyven- ... .r mokėsitojais". Nuo to laiko apie 200 mokesčių 
inspekcijos darbuotojų su mokesčių 
policijos darbuotojais, VRS ekonom
inių nusikaltimų tyrimų skyriumi, 
ekologijos ir municipaline policija, o

taip pat miesto tarybos ir merijos 
darbuotojais ištisą parą atlieka reidus 
ir negailestingai baudžia komersan
tus už naujo jstatymo pažeidimus.
. Daugelis mirtinai išgąsdintų sav
ininkų uždarė savo kioskelius ir par
duotuves. Tik per kelias pirmąsias 
dienas buvo patikrinta 1709 maitin
imo jstaigos, tame skaičiuje ir ki
oskai. Kasos aparatų nebuvo 626- 
iose maitinimo jstaigose ir 426 ki
oskuose. Neįsirengus kasos aparato, 
skiriama 350 minimalių atlyginimų 
dydžio bauda, arba 2 mín. 709 tūkst. 
rub. Firmai nusižengus trečią kartą, 
jos veikla uždraudžiama. Mokesčių 
inspekcija juokauti nesiruošia. Jau

dabar biudžeto pajamų planas viršytas. 
Palyginus su praėjusiais metais, biudžeto 
jplaukos padidėjo 13 kartų! Tik per 
kelias pirmąsias dienas surinkta baudų 
262 mln. rublių sumai.

Padidėjus paklausai, labai išaugo 
kasos aparatų kainos. Paprasčiau
sias aparatas dabar jau kainuoja daugiau 
kaip milijoną rublių. Daug parduodama 
Japonijos gamybos kasos aparatų 
"Casio”  tiek stacionarinių, tiek ir 
lagaminėlio pavidalo, skirtų kioskams. 
Šitokiomis "krokodiliškomis", anot
prekybininkų, priemonėmis Sankt 
Peterburgas papildo savo biudžetą 
O gal ir mums pasekti jų pavyzdžiu? 

parengė Petras STASIULIS

BALTŲ VIENYBĖS DIENA
Kur įvyko Saulės mūšis? Tautinio ir 

Mūšos upių santakoje? Mokslininkai 
diskutuoja, nesutardami dėl įvykio 
vietos: vieni Aukštaitijoje jos ieškojo, 
kiti - Latvijoje, treti - čia. Dabar ta 
diskusija tarsi baigta. Penktadienį į  
Saulės mūšio vietą rinkosi šiauliečiai, 
joniškiečiai. Atvyko grupelė Latvijos 
karių ir Latvijos Respublikos nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Lietuvoje A. Sarkanis. Iškilmių metu 
prisiminti lietuvių žygiai šioje vietoje. 
Bandyta įvertinti mūšio reikšmę Lie
tuvos valstybės atsiradimui, Latvijos 
pasipriešinimą kalavijuočių ordinui...

- Būkime visur kartu kaip broliai, - 
kalbėjo ponas A. Sarkanis, prim
indamas, kad Lietuvos alpinistas V. 
Vitkauskas, kopdamas į  pasaulio 
viršūnių viršūnę Everestą, užnešė ir

Latvijos trispalvę.
Svečiui padėkota Saulės mūšio 

vietoje. Mums - albumas apie Rygą 
iš svečio rankų.

Po to virš mūšio lauko nuaidėjo 
karinio orkestro maršai, senovinės 
karių dainos. Darniu žingsniu 
pražygiavo "Geležinio vilko" bataliono 
ir Latvijos kariai.

Taip baigėsi Baltų vienybės di
ena, pradėjusi Šiaulių dienas, skir
tas Saulės mūšio 757-osioms mėt
inėms.

A lg im an tas  PUODŽIŪNAS 
Autoriaus nuotraukose: 

penktadienio popietė Saulės 
mūšio vietoje - (viršuje) kalba 

Joniškio rajono tarybos pirmin
inkas Vytautas Adomaitis; 

(kairėje) - svečias iš Latvijos.

nežinomybės 

labirintuose

Mirusiųjų informacija gyviesiems
Rusijos, JAV, Čekoslovakijos mokslin

inkų darbuose aprašyti atsitikimai, kai 
žmogus normalioje arba liguistoje būsenoje 
ima pranešinėti informaciją, kuri galėjo 
priklausyti kitiems, tarkime, mirusiems 
žmonėms. Kai kada ta informacija pasi
rodo esanti tikra. Daug tokių atsitikimų 
užfiksuota Indijoje, kur ypač stiprus tikėjimas 
reinkarnacija - nuosekliu tų  pačių jsielų 
įsikūnijimu skirtinguose kūnuose. Čekų 
gydytojas narkologas Stanislavas Gofas 
stebėjo reiškinį, kurj pavadino “ transper- 
sonaliniu pergyvenimu” pacientų, naudojusių 
narkotiką LSD.

LSD terapijos seanso metu 50-metė 
čekė papasakojo savo haliucinacijos turinį. 
Tai buvo atsitikimas, įvykęs XX amžiaus 
pradžioje, jos motinos ankstyvoje vaikystėje. 
Tuo tarpu motina tvirtino, jog niekada 
dukrai nepasakojo visų detalių, apie kurias 
ši kalbėjo eksperimento metu.

Kitame seanse 40-metė mažai raštinga 
čekė pasijuto esanti XVII amžiaus Prahos 
senamiestyje. Ji papasakojo apie viešą 
mirties bausmę aikštėje. Pasakojimas 
buvo pateiktas istorikų ekspertizei. Šie

ęatvirtino, jog toks įvykis tikrai buvo. 
ėliau paaiškėjo dar viena aplinkybė, 
turinti ryšj su paciente. Pasirodo, tuo

laiku, apie kurį ji pasakojo, Prahos senam
iesčio aikštėje buvo mirtimi nubaustas
jos tolimas protėvis.

Transpersonalinių pergyvenimų at

siradimo Sąlygos gali būti įvairios. Jas 
gali indukuoti narkotikai, stiprūs sukrėti
mai, bet būna ir spontaniški atvejai. Ne 
kiekviena haliucinacija teikia patikimą 
informaciją, tačiau mokslas žino atvejų, 
kai tiesą atitinkančius pranešimus gyvieji 
gaudavo iš mirusiųjų.

Kaip paaiškinti tokį reiškinį? S. Gro
tas, labiausiai autoritetingas tokių klau
simų specialistas, tai padaryti atsisako.Kol 
kas joKios suderintos transpersonalinių 
pergyvenimų teorijos negali būti. Tačiau 
dera paminėti porą hipotezių, kurios labiausiai 
panašios į tiesą.

Gal būt čia mes turime reikalą su 
pamirštos informacijos, евапбк» pasąmonės 
srityje, panaudojimu. Kaip mano daugelis 
aukštosios nervų veiklos fiziologų, žmo
gus įsimena praktiškai viską, ką tik mato 
ir girdi, tačiau didžioji žinių dalis nueina 
j pasąmonės sritį, ir smegenys aktyviai 
jų nepanaudoja. Kai kada ne visai aiškiomis 
sąlygomis infoimacija iš pasąmonės išeina 
j aktyvios sąmonės sritį. Atmintyje gali 
iškilti seniai perskaitytos knygos frag
mentas, girdėto pokalbio nuotrupos.

Telepatijos reiškinys, nors iki šiol dar 
nepaaiškinamas, tačiau egzistuoja.

Kuriai iš hipotezių atiduoti pirmenybę? 
Parodys laikas. Tačiau atsižegnoti nuo 
transpersonalių pergyvenimų faktų ne
galima.

B ro n iu s  KASPERAVIČIUS

AUŠROS ALĖJA



ponioms ir 
panelėms

KEPTOS POMIDORŲ  
PUSELĖS

10-12 v id u tin io  d id u m o  
pomidorų, 1 šaukštas sviesto, 
druskos, maltų pipirų,

Kietus nepernokusius pomidorus 
jmesti keletai sekundžių j karštą 
vandenj Ir Išgriebus nulupti. Po to 
perpjauti pusiau, apspirg intl 
Įkaitintame svieste ir apibarstyti 
druska bei pipirais.

Duodant Į stalą pomidorus apipilti 
tirpytu sviestu. Taip paruošti karšti 
pomidorai tinka prie mėsos ar 
patiekalų iš daržovių.

POMIDORAI, 
APKEPTI SU SŪRIU  
B pomidorai, 1 stiklinė virtų 

grybų, 1 svogūnas, 3 kiaušiniai, 
0,5 stiklinės pieno, 1 šaukštas 
sviesto, petražolių lapelių, 1 
stiklinė tarkuoto sūrio, 1 stiklinė 
pyrago trupinių, druskos, pipirų.

Apkepo indą ar dubenėli Ištepti 
sviestu. Į )| dėti eilę pjaustytų 
griežinėliais pomidorų, pabarstyti 
druska, pipirais, virtais, smulkiai 
pjaustytais Ir paspirgintais grybais, 
svogūnais, tarkuotu sūriu ir pyrago 
trupiniais. Taip galima dėti keletą 
sluoksnių. Viską užpilti išplaktais su 
pienu kiaušiniais, viršų pabarstyti 
tarkuotu sūriu ir apkepti orkaitėje, 
paviršių palalsčius tirpytu sviestu, j 
stalą duoti tame pačiame inde, 
kuriame kepė.

TROŠKINTI
KOPŪSTAI

1 baltų lųar raudonųjų kopūstų 
gūžė, 2 svogūnai, 1-2 šaukštai 
pomidorų košės, acto, druskos, 
cukraus, 0,5 šaukšto miltų, 1 
šaukštas taukų ar sviesto. 

Kopūsto gūžę supjaustyti 
(keturkampiais gabalėliais), sudėti į 
puodą, Įpilti vandens arba sultinio, 
kad 1/3-1/4 apsemtų, o kad 
nesukristų, Įpilti acto ir patroškinti. 
Miltus paspirginti svieste, pridėti 
sm ulkia i pjaustytų svogūnų, 
pomidorų košės, dar kiek paspirginti, 
ir, atskiedus karštu sultiniu ar 
vandeniu, pavirinti. Taip paruoštą 
padažą sudėti Į ištroškintus kopūstus, 
išmaišyti, paskaninti druska, actu, 
cukrumi ir dar truputį viską patroškinti. 
Vietoj pomidorų košės Į kopūstus 
galima dėti šviežių pjaustytų obuolių.

Panašiai troškinami ir rauginti 
kopūstai, tiktai, kad Jie neprisviltų, 
reikia iš pradžių Įdėti taukų. Į raugintus 
kopūstus acto nededama.

Karšti troškinti kopūstai tinka prie 
mėsos, žuvies ir paukštienos 
patiekalų.

Gero apetito!
P o n ia  JAD VYG A

JONIŠKIEČIŲ DĖMESIUI!
Jums sudėtinga išspręsti savas problemas? 

Jaučiatės vienišas? Norėtumėte geresnės savo 
vaikų ateities?

Rugsėjo dvidešimt šeštąją 14 val. ateikite į 
savivaldybės salę (Livonijos 4, Joniškis). Čia įvyks 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
steigiamasis susirinkimas.

Į jį kviečiame ir visus Tėvynės Sąjungos narius bei 
šios partijos rėmėjus.

Tėvyn ė s  S ą ju n g os  
J o n iš k io  sky ria u s  la ik in o ji ta ryb a

PARDUODU
- pusę medinio namo Radviliškyje. 
Yra ūkinis pastatas, 30 arų žemės. 

Kaina - 8500 Lt.
Kreiptis tel. Šiauliuose 5-05-61.

- 300 lapų raudonos spalvos 7 bangų šiferio. 
1 lapo kaina • 3,5 Lt.

Kreiptis tel. Kuršėnuose 7-16-17.

- naują akordeoną “Weltmeister”. 
Kaina - 350 Lt.

Kreiptis telefonu Šiauliuose 2-80-41.

MIELI MŪSŲ LAIKRAŠČIO 
SKAITYTOJAI,

šią savaitę “Aušros alėją" dar galite užsisakyti 
Šiauliuose per įmonę “TVARKA ” ir pašte bei 

Joniškio, Pakruojo rajonų paštuose.

Paskubėkite! “Aušros alėja” - 
laikraštis Jums!

ŠVENTE BE
PREZIDENTO

Eina ketvirti Nepriklausomybės metai. Iš Lietuvos 
išvesta okupacinė kariuomenė, Marijosžemę aplankė 
Šventasis Tėvas. Lietuva turėtų atgyti naujam gyvenimui, 
todėl “nusimeskime rūbą seną, kurį užvilko svetimi".

1949 m. vasario mėn. tarp Radviliškio ir Baisiogalos 
vyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas. 
Išrinkta Vyriausioji Lietuvos kovų Sąjūdžio vadovybė. 
1944-1954 m. nelygioje kovoje žuvo daug tautos sūnų 
ir dukrų. Radviliškio apylinkėse surasti ir į  kapines 
perkelti 21 kovotojo palaikai, pastatytas paminklas.

1993 m. rugsėjo 26 d. 11 val. Radviliškio bažnyčioje 
už žuvusiuosius bus laikomos Šventos Mišios. Aplankę 
kapines, vyksime į partizanų išniekinimo ir užkasimo 
vietas, kur bus šventinami atminimo akmenys.

Kviečiame atvykti su gėlėmis ir žvakutėmis partizanus 
ir jų  artimuosius, tremtinius, politiniuskalinius, šaulius 

visus, kam brangi tautos praeitis ir ateitis.
Po minėjimo Šaulių namuose (Laisvės alėja Nr. 1) - 

sudėtiniai pietūs.
Rengėjai

TELEVIZIJOS PROGRAMA
LIETUVOS TELEVIZIJA
KETVIRTADIENIS. IX.23
LIETUVOS TELEVIZIJA
7.30 Užsienio žinios. 8.30 TV serialas 

“Rojaus paplūdimys''. 8 serija. 9.00 Prog
rama vaikams. 9.6>10.00 Alles Gute. 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.00 Bi Bi"si žinios. 19.30 Ameri
kiečių TV serialas-komedija “Vėl tu?" 6 
serija. 20.00 Katalikų TV studija. 20.30 
Žydu genocido 50-mečiui. 21.00 Panora
ma, žf.30 Grjžulo Ratai. 22.30 Anglų TV 
serialas “Kiek už Hitlerj". 1 serija. 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 Žydų muzikos kon
certas.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Muzika. 8.00 

Animaciniai filmai. 9.00 Futbolo naujie
nos. 9.15 Aerobika. 9.45 Sporto laida. 10.15 
Muzika. 11.05 Filmas “Santa Barbara” .

Pasaulio Šachmatu pirmenybėse, 23.40 
Hitparadas Ostankine. 0.40 Spaudos
ekspresas.

PENKTADIENIS, IX.24
LIETUVOS TELEVIZIJA
7.30 Užsienio žinios. 8.30-9.10 Prog

rama vaikams. 18.00zinios. 18.10 Progra
ma vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si 
žinios. 19.30 Madų videožurnalas "Vo
kiečių inžinerija". 20,00 TV serialas "E 
gatvė . 20.30 Juokingiausi Amerikos 
žmonės. 21,00 Panorama. 21.30TV seria
las “Majamio policija", 3 serija. 22.30 Laisvės 
alėja. 22.45 TVžąidin. ,_____ žaidimas “Pusę per pusę".
23,15 Vakaro žinios. 23.30 Studija MT. 

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Muzika. 8.00 

Animaciniai filmai. 8.30 Filmas ‘Tatzanae".
9.00 Futbolo naujienos. 9.15 Aerobika.9.45 
Muzika. 10.00 Animaciniai filmai. 10.30 
Džentelmenų šou. 11.05 Filmas "Santa 
Barbara”. 11.50 Pertrauka. 15.00 Euro
pos naujienos, 15.30 Animaciniai filmai.
16.00 Muzika. 16.55 V. Disnėjaus filmas.
17,45 Muzika. 18.00 Animaciniai filmai.
19.00 Naujausios Žinios. 19,25 Filmas 
“Rudena maratonas’’. 21.00 Europos 
naujienos. 21,30 Muzika. 22.00 Filmas "Tikra 
sėkmė”. 23.40 Muzika. 24.00 Filmas "Fredis 
yra miręs: paskutinis košmaras".

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos, 8.20 Meninis f. ’Trys 

dručkiai". 10,00 Keliautojų klubas. 10.50 
Spaudos ekspresas. 11.00 Naujienos.
11.20 Filmas spektaklis "Miesčionys 14.00
Naujienos. 14.20 Programa. 14.25 Bridžas.
14.50 Biznis, 15.05 Meninis f. "Trys druč
kiai". 16.45 Kaip pasiekti sėkmę. 17.00 
Naujienos, 17.20 Laisvosios rinkos pliu
sai ir minusai. 17.402mogus ir įstatymas, 
18.10 Apie orus. 18.15 Vagonas-03.18.45 
Stebuklų laukas. 19.40 Labanakt, vaiku
čiai. 19.55 Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 Savaitės žmogus. 20.55 
TV meninis f. "Svinis". 12 serija. 21.55 
Polrtbruras. 22.30 Koncertas. 23.35 Auto- 
šoų. 23.50 Programa "X”. 0.15 Hitkonve- 
jens. Pertraukoje - Naujienos. 1.20 Spau
doje  kspres as.

SESfADIENIS, IX.25
LIETUVOS TELEVIZIJA 

^  Programa vaikams.
10.00 Ir seimai, ir namams. 10.30 Krikščio
nio žodis. 10.40 Santarvė. 11.30 Mūsų 
kalba._ 12.00 Bonjour la France. 12.30 
Prancūzų mokomoji programa "Aš tave 
fotografuoju, tu mane fotografuoji". 2 d.
13.30 Sveikata. 14.05 Kamuolys. 15.05 
Vokiečių kultūros dienos Pabaltijyje. Dok.
filmai. 16.00 Baltarusių programa. 16.10 
 ---------    f v  melodspąnų-argentiniečių TV "melodrama 
Auksas ir purvas". 3 serĮja.,17.00 Sveti

mo skausmo nebūna. 18.00 žinios. 18 10 
š vakarų pakrantės. 18.40 Teatro projek
tas Vartai . 19.20 Muzikinis viešbutis: 
vasaros/spūdžiai. 19.50 Vakaras su H. 
R a iš k u . 20.15 Dainuoja Arina. 20.30 
VRS kamera. 21,00 Panorama. 21.30 Po 
savo stogu. 22.15 Vokiečių detektwinis f. 
is serijos Senis - ‘Nusimuilinusi*. 23.15 
Vakaro žinios 23 30 Amerikiečiu popmu-

TELE3
. 9.00 Animaciniai tilmai. 10.00 Anima

cinis filmas “Pinokis ir nakties imperato- 
f o 1 к » V -t lm,a? ‘‘L°s Angeles istorija” , 
i «Mn vadovas.15.30 Muzika. 16.00 Madonna. 16.50 Fut
bolas be sienų. 17.45 Muzika. 18.00 Spor
to laida. 18.30 Ekologinė laida. 19.00

L. Truchina. 11.45 Meninis f. “Naktie 
išdaigos'’. 1 -2 serijos. 14.00 Naujienos
14.20 Programa. 14.25 TV meninis 
“Pépé llgakojinė". 2 serija 14,55 Medicin
tau. 15.25 Pinigai ir politika. 15.55 Sport 

, 16.35 Dokumentinis f. 16.5

11.55 Pertrauka. 15.00 Europos naujie
nos. 15.30 Animaciniai filmai. 16.35 Mu
zika. 18.00 Animaciniai filmai. 18.30 Re
portažas iš Panevėžio. 19.00 Naujausios 
žinios. 19.25 Filmas "Santą Barbara . 20.15 
Auto-motosporto pasaulyje. 20.45 Muzika.
21.00 Europos naujienos. 21.30 911. 22.00 
Filmas "Duindžeris". 23.3t Muzika

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Džemas. 8.50 

Meninis f, "Tiesiog Marija". 9.40 Rodo 
tarpvalstybinis Ostankino kanalas. 10.05 
...Iki 16-os ir vyresniems. 10.50 Spaudos 
ekspresas. 1Í.00 Naujienos. 11.20 TV 
meninis f. “Kančių keliai” . 3 serija. 14.00 
Naujienos. 14.20 Programa, 14.25 TV 
jvairenybės. 15.10 Bloknotas. 15.15 Ani
macinis f. “Rakspino nuotykiai". 15.40 
Dokumentinis f. 15.50 Džemas. 16.20 VII 
tarptautinio baleto artistų konkurso die
noraštis. 16,40 ...Iki 16-os ir vyresniems. 
Pertraukoje - 17.00Naujienos, 17.50 Apie 
orus. 17.55 Meninis f. “Tiesiog Marija".
18.45 Kino panorama. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 Naujie
nos. 20.35 Programa. 20.40 Loto "Milijo
nas". 21.10 Meninis f. “Žmogaus likimas".
23.00 Naujienos. 23.20 Programa. 23.25

Suaou! M urbs?-О ТУ
S.OOMara«?„as- i6. 8,30 Eteryje tar

pvalstybine TVR kompanija "Mir 956 
Poetikos albumas. 10.15 Privatininko 
abėcėlė. 10.25 Rusų ginklas. 1120 Dainuoja

programa.
Raudonas kvadratas. 17.35 Smagi 
Šaunusis septynetas. 18.50 Tvr 
f. ‘T. J. Hooker j  6 serija 19,40 Labanak 
vaikučiai. 19.55 Reklama. 20.00 Nauji* 
nos. 20.35 Programa. 20.40 TV menini 
f. “Visiems laikams". 3f. 1 d. 21.40 Rodi 
studija "Rezonansas” . 22.00'Po Zodia 
ko ženklu. Pertraukoje - 23.00 Nauji* 
nos. 23.50 Pasaulio šachmatu pirme 
nybėse. 0.05 Biznio naujienos. 0.3i 
Sportas. 0.40 Geriausias mėnesio mu 
zikinis dešimtukas.

SEKMADIENIS, IX.26 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Programa. 9.05 Lietloto. 9.1 ( 

Programa vaikams. 9.45 TV serialas "I 
gatvė” . 10.10 Lietuviai svetur. 10.4( 
Krepšinio pasaulyje. 11.25 Animacini; 
f. “Auksinis, berniukas”. 11.45 Video 
Žurnalas "Šveicarų pasaulis". 12.0Í 
Sveikinimų koncertas. 13.15 K. Mažei 
kos reportažai. 13.45 Sėliu žemės dai 
noriai. 14.35 Kelias. 15.05 Peržengu: 
2000-uosius. 15.55 Religijos valandėlė
16.25 Laida lenkų kalba. 17 00 Anglijo: 
TV nuotykių serialas “Liepsnojantys Tiko:
medžiai. 4 serija. 17.50 Artėjant III tarp
tautiniam popmuzikos konkursui 1 ... 
nius-93", 18.00 Žinios. 18.Q5 Gimtinė
18.50 Džog džo 39. 19.30 Žąsino Mo 
liūgo pliuškė. 19.50 Labirintas. 21 .(X 
Naujienos. Nuomonės. 21.40 VRS-666
22,20 Vakaro žinios. 22.35 Anglų T\ 
serialas “Džekas Skerdikas". 2 serija.

TELE-3
9.00Animaciniaifilmai. 10.55 Filmas 

“Blogasgeras žmogus". 12.40 Pašau 
lio dviračių sporto čempionatas. 14.0C 
Showbiz šią savaite 14.30 Muzika. 14.5C 
Formulė-1. 16.55 Stebuklingas V. Dis 
nejaus pasaulis. 17.45 Muzika. 18.5C 
Horoskopas. 19.00 Kitos žinios. 19,25 
CBS kino teatras “ Mango sugrjžta 
miestą". 20.55 CMT. 2f.00 Europos- 
naujienos. 21.30 Dokumentinis f. 22.00 
Filmas "Nuotakos tėvas".

OSTANKINO TV
8.00 Centras. 8.30 Iš ryto, ankstė

liau. 9.00 Kol visi namuose. 9.30 Sport 
loto.9.45 Poligonas. 10.20 Koncertas P 
Čaikovskio atminimui. 11.40 Irklavimo 
maratonas. 11.55 Maratonas-15. 12.35 
Nekelioninės pastabos. 13.00 Dokumen
tinis f. 14.00 Naujienos. 14.15 Progra
ma. 14.20 Eteryje TVR kompanija "M i
15.00 KeliajJtojų klubas. 15.55 Anima- 

Panorama. 17.30 TV loci-ciniaif. 16.50 F .................... ..
ja. 17.45 Naujienos. 18.00 Pusvalandis 
su V. Maležiku. 18.35 Apie orus. 18.40 
Meninief, “Ginklo pasirinkimas". 20.55 
Reklama. 21,00 Naujienos. 21.45 Spor
to savaitgalis. 21.50 Religijos progre 
ma. 23.00 Naujienos. 23.20 Pasaulio
šachmatų pirmenybėse. 23.35 Šoulote 

0.05 Meninis T. "Skeneriai- “rija. 0.05 Meninis T "Skanerial-2". 
PALYDOVINĖS IR ŠVT PROGRAMA 
KETVIHTADIENIS, IX.23
19.30 MTV. 20.00 Žinios. 20.15 RIKO

TV PROGRAMA, 23.10 Kartojama žinių 
laida, 23.30 BALTIJOS TV PROGRAMA 
Liauni jauniems". 24.00-1.00 Ekrane Čarlis
Čaplinas.

PENKTADIENIS, IX.24
19.30 MTV, 20.00 Žinios. 20.15 Teetrones 

20.35 Pirk, parduok, informuok. 20.40 
Komedija ‘Verno pasaulis”. 2215 Kartojama 
žinių laida 22.35-2.00 Palydovine programa.'

KABELINĖS TV PROGRAMA 
KETVIRTADIENIS, IX. 23
20.00 M. f. "Tėvai” . 22.05 M. f. “Pilki 

vilkai".
PENKTAOIENIS, IX.24
20.00 M. f. “Apgultyje". 21.40 M. f, 

“Sekliai iš Brodvėjaus'. 23.30 M. f.
“Pavydas". 01.00 M.1. "U i paskutines 
ribos .

5 kanalu: 7.00-11.00 RTL 11.00-24.00 
EUROSPORT, RTL, PRO 7. 24.00-7.00 
SAT 1.

SAT 1
KETVIRTADIENIS, IX.23
21.15 "Volfo policijos nuovada”. 

Vokietijos kriminalinis serialas. 22.15 
Tiesioginė laida su M. Sreinemarkers.
24.00 ‘Mirties švytuoklė". JAV siaubo 
filmas. 1961 m,

PENKTADIENIS, IX.24
21.15 “ Kitą rytą". JAV trileris. 1986 

m. 23.10 Futbolas. Vokietijos čempionato 
apžyal^a^Pab ai m Pos * |П'08,

12.30 “ ...Ir kai’sprogsta paskutine 
padanga”. JAV biografinis f. 1982 m.
14.30 Tenisas. Deviso taurės turnyro 
pusfinalis. 17.45 ‘Taškas, taškas, taškas". 
Humoristinė laida. 18.20 "Lošk va bank!
19.00 Futbolas. Vokietijos čempionato 
apžvalga. 20.20 Žinios. 20,30 ‘Laimės 
ratas". 21.15 Heinošou. 23.00 “Jux und 
Dalierei". K Dalis ir jo svečiai. Pabaigoje
- trumpos žinios. 

SEKMADIENIS, IX.:26
13.30 R. Mesneris. Tarp dangaus ir 

žemės. 14.00 "Būk sveikas". Sveikatom
žurnalas. 14.30 "Skersai Galaktika po 

i kairę". Australijos serialas. 15.D?
i l l í r t  a c ic  iá ik » . » "  I f  c. r. г."Blekas - Juodasis žaibas". Kanados ir 

Prancūzijos nuotykių serialas. 15.35 
“Kontražvalgyba. JAVvesternas. 1952
m. 17.15 "Miestas jūros dugne". D. Britaniją 
ir JAV mokslines fantastikos f. 18.35
‘Gelbėtojai iš Malibu". JAV ША- , . 
serialas. 19.30 Futbolas. 20.20 Žinios.
20.30 "Laimės ratas". 21.15 “ Ž m o g u s , 
turintis dvejas smegenis". JAV komediją 
1983 m. 23.00 Pokalbis bokšte su jdomiats 
žmonėmis.

Per palydovą "Astra 1 A". 19.2 min 
Rytų ilgumos, 11,347 GHz, vertikali 
poliarizacija.
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