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LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

AR RUSIJOS KARIUOMENĖ ĮEIS  
Į PABALTIJĮ (5)

Dabar daugelis Vakarų politikų 
jtikinėja, kad jie neplanuoja plėsti NATO 
Pabaltijo ir Ukrainos sąskaita, taip pat 
dislokuoti Rytų Europoje Vakarų 
kariuomenės bei branduolinių ginklų. 
Tačiau tuo  tikėti negalima. Juk dar 
prieš kelis mėnesius mus įtikinėjo, kad 
NATO iš v iso neketina plėstis net 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos sąskaita 
O dabar, mūsų turima informacija, 
NATO sudaro operatyvinius mobilių 
pajėgų permetimo j Pabaltiį jos konflikto 
su Rusija atveju planus, svarsto idėją 
sukurti vadinamąjį 60 tūkst. žm onių 
Baltijos korpusą iš Lenkijos, Danijos ir 
VFR kariuomenių.

Tuo pat metu, kai plečiama NATO, 
j Azerbaidžaną skverbiasi Turkijos 
politika, ta ip pat JAV, Didžioji Britanija 

ji VFR ekonom ika bei žvalgyba. Tai 
tinkamiausias placdarmas tolesnei 
Turkijos ir Vakarų ekspansijai Vidurinės 
Azijos, Pavolgio bei Šiaurės Kaukazo 
kryptimis, panaudojant "turkiškąjį" bei 
islam iškąjį”  veiksnius.

Galų gale Tarptautinio valiutos fondo 
Rusijai primetamas kompradorinis 
e k o n o m ik o s  sand a ro s  p lanas  
(orientavimasis j žaliavų eksportą visų 
kitų prekių importas, NVS šalių 
skatinimas negrąžinti Rusijai skolų už 
naftą ir dujas, taip pat kapitalo - iki 15- 
20 mlrd. dolerių per metus - nutekėjimo 
iš Rusijos į Vakarus skatinimas, 
lygiagretus nacionalinės pramonės, 
mokslo ir žemės ūkio smaugimas) 
kelia grėsmę, kad gali degraduoti šalies 
potencialas ir sunykti vieninga vidaus 
rinka, o tai gali tapti regioninio 
separatizmo, žaliavų ir pajūrio regionų 
atsiskyrimo nuo Maskvos ir šalies

Tradiciniame interviu Lietuvos radijui 
P rez iden tas  A. B razauskas 
pakomentavo Latvijos ir Lietuvos 
prezidentų ir ministrų pirm ininkų 
susitikimą šeštadienj Maišiagaloje, apie 
kurį nebuvo iš anksto vieša; H anešta 
ir kuriamo buvo pasirašytas Lietuvos 
ir Latvijos m emorandumas dėl jūros 
ekonominės sienos nustatymo.

Spaudos konferencijoje Seimo 
dešiniosios opozicijos lyderis V 
Landsbergis sakė manąs, kad Lietuvos 
tarptautinei ir strateginei padėčiai 
L-iogojant Prezidentas A. Brazauskas 
tu* pasirūpinti Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto reorganizavimu.

V iso s  S e im e a ts to va u ja m o s  
op o z ic in ė s  pa rtijo s  paske lbė  
pareiškimą kad yra labai susirūpinusios 
del pavo jin go  precendento , kai 
gyvyb iška i sva rb ia is  v a ls tyb ė s  
klausimais nuostatos form uojam os 
slaptai, kaip tai padaryta Maišiagaloje 
gegužės 20 d. Latvijos ir Lietuvos

sumažėjimo iki XIV-XV amžiaus ribų 
priežastimi.

NATO p lė tim a s j Rytus, 
savarankiškas Turkijos ir Vakarų 
naftos kompanijų aktyvumas Baku 
ir ekonom ikos modelis, kurj TVF 
primeta Rusijai, - tai vieno plano 
grandys, šliaužiančioji ekspansija, 
kurios tikslas - likviduoti Rusiją kaip 
valstybę ir paversti jos teritoriją 
Vakarų žaliavų kolonija bei "pasaulio 
šiukšlynu".

M ūsų išgyvenim o tok iom is 
sąlygom is strategija turi būti tokia:

Pakeisti ekonomikos politiką; 
atsisakyti bendradarbiauti su TVF; 
jvesti paprasčiausią tvarką užsienio 
prekybos, bankų sistem os ir 
ekonomikos eksporto srityse (nafta, 
dujos, aliuminis irt.t.), pasinaudojant 
net dabartiniais įstatymais, o tai leis 
sumažinti kapitalo nutekėjimą j 
užsienį ir kartu padidinti valstybines 
investicijas j KPK konversiją bei 
pram onės pertvarkym ą; 15-25 
metams, tai yra tol, kol tautinė 
pramonė ir agrokom pleksas galės, 
palyginti neskausmingai, atsispirti 
im porto  prekių konkurencija i, 
padidinti importo tarifus; imtis 
nepaprastųjų priemonių kovojant su 
organizuotu nusikalstamumu ir 
eksproprijuoti kriminalinius pinigus 
bei turtą; ekonomiškai integruotis 
NVS teritorijoje.

Trukdyti "tiurkiškajam" veiksniui; 
neleisti atsirasti teritoriniam Turkijos 
ryšiui su pagrindine Azerbaidžano 
te r ito r ijo s  da lim i; su ska ld y ti 
Azerbaidžaną, paliekant Baku 
vyriausybei grynai nom inalias

prezidentų ir premjerų susitikime.

Susitikimu su Prezidentu A. 
Brazausku baigėsi užsienio šalių 
gynybos atstovų - Lietuvoje 
akredituotų karo atašė - išplėstiniai 
susitikimai Lietuvoje, prasidėję 
gegužės 20 dieną, kuriuose svečiai 
daugiausia domėjosi Lietuvos karinių 
pajėgų būkle, dalyvavimu NATO 
“ P a rtne rys tė  ta iko s  la b u i"  
programoje.

* * *
Vilniuje surengta konferoncija, 

skirta Lietuvos teismo m edicinos 
tarnybos 200-osioms metinėms, 
kurioje, be mūsų šalies specialistų, 
dalyvavo Baltijos šalių teismo 
m edicinos asociacijos atstovai iš 
užsienio.

* *  *
Vilniuje vyko Antrasis pasaulio 

parlamentarų suvažiavimas Tibeto 
k la us im u , ku riam e da lyvau ja  
parlamentarai daugiau nei iš 20 
valstybių.

funkcijas; mažiausiai 15 metų, t. y. 
kol Rusija ir NVS galės savarankiškai, 
be Vakarų, eksploatuoti Kaspijos 
jūros naftos išteklius, neleisti BET 
KOKIU PAVIDALU jgyvendinti 
"Kaspijos naftos kontraktą” .

Jėgos priemonėmis užbėgti už 
akių NATO plėtimuisi j Rytus. Tiesa, 
Rytų Europos atžvilgiu mes šiandien 
nieko negalime padaryti. Tačiau j 
Pabaltijį privalome vėl grjžti. Visų 
pirma kalbama apie Estiją, Latviją ir 
Klaipėdą. Teisinius ir moralinius 
pagrindus turime.

Pirma, Estijoje ir Latvijoje 
egz is tu o ja  nete isė ti režim ai, 
analogiški buvusiems PAR ir Piotų 
Rodezijo je . Š iose b ie tn inėse  
respublikose (Latvijoje ir Estijoje) 
viena iš etninių grupių prievarta atėmė 
iš kitos jų pilietines teises ir uzurpavo 
visą valdžią. Šiomis sąlygomis 
diskrim inuojama gyventojų dalis (t. 
y. "nepiliečiai” ) turi teisę kurti savo 
lyg iagrečias valdžios ir jėgos 
struktūras. Jeigu prieš juos bus 
panaudota priovarta, jie turi teisę 
prašyti ginkluotos Rusijos pagalbos. 
J i nep rip a ž įs ta  “ M o lo tovo- 
Ribentropo pakto” . Vadinasi, Rusija 
ir Baltarusija turi teisę susigrąžinti 
Klaipėdą ir Vilniaus kraštą.

NUTEISTAS
AUKŠTELKĖS
PENSIONATO
GYVENTOJAS
Praėjusį ketvirtadionj Šiaulių 

a p yg a rd o s  te ism as paske lbė 
nuosprendį baudžiamojoje byloje, 
kurioje Šiaulių rajono Aukštolkės 
pensionato gyventojas Petras Klimas 
buvo kaltinamas 1994 metų gruodžio 
2 dieną Aukštolkės pensionate girtas 
nužudęs savo kambario kaimyną 
Bronislavą Tėvainj.

Petras Klimas (g. 1948 m.) du 
kartus teistas, antros grupės invalidas 
(dėl epilepsijos), buvo tik prieš kelias 
dienas atėjęs gyventi j Aukštelkės 
pensionatą. Pardavęs žieminius 
batus, kuriuos gavo iš pensionato, 
jis nusipirko tris butelius degtinės. 
Du butelius, kaip sakė, išgėrė vienas, 
o trečiąjį parsinešė j pensionato 49- 
ąjj kambarį ir išgėrė kartu su kambario 
kaimynu B. Tėvainiu. Vėliau grjžo ir 
trečiasis kaimynas S. Stankūnas. 
Jis rado P. Klimą ir B. Tėvainj girtus, 
sėdinčius ant lovos. B. Tėvainio 
galvoje jau buvo gumbas. P. Klimas 
reikalavo iš B. Tėvainio pinigų už 
išgertą degtinę. O šis jų nedavė ir 
keikėsi. P. Klimas ėmė mušti B. 
Tėvainj jo  metaline lazda Šis palindo 
po stalu, o  kai iškišdavo galvą, P. 
Klimas jam smogdavo lazda. S. 
Stankūnas nuramino P. Klimą, 
pagąsdindamas, kad j internatą 
atvyko policija. P. Klimas nuėjo 
m iego ti. Rytą S. S tankūnas

V ie n u o lika  S e im o  narių, 
a ts to va u ja n č ių  v iso m s
parlamentinėms frakcijoms, išskyrus 
DDP, viešame laiške Prezidentui 
išreiškė savo susirūpinimą, jog 
Lietuvoje nekliudoma veikti užsienio 
specialiųjų tarnybų struktūroms. 
‘ ‘Valstybės institucijų  neveiklumas 
niekuo nepateisinamas, o pareigūnų  
pasyvumas, nepareigingum as arba 
delsimas vykdyti teisingumą jau

panašus į  tyčinį. Su tuo toliau taikstytis 
negalima, nes kyla grėsmė, kad  
slaptosios tarnybos p e r priedangos 
struktūras ar kitokiais būdais gali 
perim ti Lietuvos po litin ių  procesų  
kontrole. Šiuo la išku norim e atkreipti 
Jūsų, pone Respublikos Prezidente, 
dėm es į į  m inėtus re išk in ius  ir 
aplinkybes, silpninančias Liotuvos 
Respublikos nepriklausom ybę ir jos  
saugumą", - rašo Seim o nariai.

Gana vieningas tok io  pobūdžio 
kreipimasis, ko gero, yra pirmasis po 
Seimo rinkimų. Juk nuo pat DDP 
valdym o pradžios net menkiausias 
priminimas apie užsienio, ypač Rusijos, 
spec, tarnybų a rdom ąją  veiklą 
Lietuvoje būdavo iškart pašiepiamas, 
pavadinamas eiliniu landsbergininkų

INFORMUOJA
pastebėjo, kad savo lovoje gulintis B. 
Tėvainis nebegyvas, ir pranešė 
pensionato administracijai. Ekspertai 
nustatė, kad jam  lazda sm ogta ne 
mažiau kaip 24 smūgiai. B. Tėvainis 
mirė nuo galvos smegenų sutrenkimo, 
jo kraujuje rasta 5,69 promilės alkoholio 
- beveik m irtina dozė. Teismas 
pripažino P. Klimą kaltu pagal 
Baudžiamojo kodekso 104 straipsnį 
(žmogžudystė) ir nuteisė jį 8 metams 
laisvės atėmimo, atliekant bausmę 
griežto režimo kolonijoje.

B. Tėvainj palaidojo ir civiliniu 
ieškovu byloje buvo Aukštelkės 
pensionatas.

POLICININKAS
IŠKVIETĖ

UGNIAGESIUS
Naktį iš gegužės 22-osios į 23-ąją 

ugniagesiams teko vykti j Šiaulių rajono 
policijos komisariatą, kurio rūsyje nuo

susapnuotu baubu arba dar viena 
d e š in ių jų  reng iam a  “ raganų 
medžiokle". Žodžiu, viską, kas susiję 
su šia temą buvo stengiamasi paversti 
farsu, atbukinti piliečių budrumą. Ir 
tik neseniai "Respublikos" laikraščiui 
paskelbus medžiagą apie tai, kaip 
aukščiausi A. Brazausko partijos 
pareigūnai "p lo v ė ”  LKP turtą, 
valdantieji prabilo, jog čia rankas bus 
prikišusios Rusijos spec, tarnybos.

Deja, išsižiojo ir greit vėl nutilo, o 
skelbtus faktus pavedė ištirti Valstybės 
kontrolės departamentui ir Generalinei 
prokuratūrai - tai pačiai, kuri jau daugiau 
kaip metus “pūdo" baudžiamąją bylą 
apie KGB-LKP pinigines lėšas, per 
įmones "Lrtcommerz GmbH" ir "Baltia 
Union". įsuktas j Vokietijos bankus. 
Tardymas šioje byloje, kaip pame
name iš "Dienovidžio" pasikalbėjimo 
su teisininku K. Milkeraičiu, ruošėsi 
pateikti kaltinimus ne vien A. Klimaičiui 
ir A. Bakaičiui, bet taip pat B. Lubiui, 
buvusiam KGB 1-ojo skyriaus Virši
ninkui V. Karinauskui, V. Bitinaičiui ir 
kt. Žodžiu, ir vėl sugrjžtama j tą patj 
nesibaig iantį labirintą, po kurj 
bevaikščiodami baigiame visi atbukti.

N ukelta j 2 p.

be priežiūros palikto elektrinio šildytuvo 
užsidegė statybos atliekos, daugiausia 
pjuvenos. Įjungtą šildym o prietaisą 
paliko statybininkai, kurie Šiaulių rajono 
policijos pastato rūsyje rengė patalpas 
archyvui. Gaisro nuostoliai nedideli, 
nes budintis policininkas laiku iškvietė 
ugniagesius.

VAGIA
PSICHONEU-
ROLOGIJOS

DISPANSERYJE
Gegužės 23 dieną j policiją kreipėsi 

šiaulietis Aleksandras Č., gyvenantis
S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, ir 
pranešė, kad tą pačią dieną 10 valandą 
jj namuose sumušė socialinio skyriaus 
d a rb u o to ja  ir nea tidavė  jam 
priklausančių 20 litų 33 centų.

Šiaulietis Vaidotas M,, gyvenantis 
Aukštabalio gatvėje, gegužės 22 dieną 
policininkams pranešė, kad gegužės
20 dieną 19 valandą namuose 
verdančiu vandeniu jj apipylė girtas 
brolis Vytautas M., gimęs 1965 metais. 
N u ken tė jęs  pas iųs tas  te ism o 
m edicinos ekspertizei.

Gegužės 21-22 dienomis vagys 
darbavosi Šiaulių psichoneurologijos 
dispanserio (M. K. Čiurlionio 12) 
palatose, šiaulietis Juozas Vytautas 
G., gyvenantis Dainų gatvėje, gegužės
21 d. 13 valandą pasigedo 56 litų, 
kurie buvo spintelėje, o šiaulietis 
Tom as B., gyvenantis Dvaro gatvėje, 
gegužės 22 dieną 13 valandą ten pat 
neberado 83 litų.

P a ru o šė  V ida M IS IŪ N A IT Ė

y MUSŲ ŠALYJE

PAVOJINGAS 
FARSAS (1)



PAVOJINGAS FARSAS (1)
Atkelta Iš 1 p.

Reikia m anyti, jo g  ir  šis 
parlamentarų kreipimasis tyliai 
susigers į vatinę prezidentūros sieną 
Pagal seną patikrintą metodą nebus 
sureaguota nei taip, nei kitaip. 
Paprasčiausiai - niekaip, nors visi 
jvykiai ir keisti sutapimai turėtų keiti 
prezidentui nerimą ir susirūpinimą 
jeigu ne valstybės saugumu, tai bent 
jo paties valdžios stabilumu.

Po to, kai Baltijos valstybių 
prezidentai vis dėlto nutarė gegužės 
9-ąją nedalyvauti M askvoje 
surengtose pseudoiškilmėse (toks 
sprendimas susilaukė neslepiamo 
Kremliaus susierzinimo ir atvirų 
grasinimų), "Respublikos" laikraštyje 
pasirodė keletą metų kantriai išlaikyta 
medžiaga apie LKP pinigų plovimą, 
kompromituojanti visų pirma A. 
Brazauską. Savaip neatsiliko ir 
"Opozicija" su "Europa" (ši jau visai 
nedviprasmiškai užsiminė, jog 
profesionalus žudikas už 700 tūkst. 
dolerių be vargo galėtų sudoroti 
Lietuvos Prezidentą). Sakysite, 
atsitiktinumas - ar mažai jų būna mūsų 
gyvenime? Tarkime, kad taip. Tačiau 
tuo metu dar jdomesni "atsitiktinumai" 
vyko Latvijoje. Prieš pat Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos iškilmes

Maskva netikėtai prisiminė Latvijos 
prezidento G. Ulmanio tėvo biografiją 
ir viešai apkaitino jj bendradarbiavus 
su naciais (panašiai Sąjūdžio laikais 
buvo kaitintas ir V. Landsbergio tėvas). 
Tomis pat dienomis, lyg patvirtinant 
latvių "nacionalizmą", Rygoje buvo 
padegta sinagoga, o Latvijos 
knygynuose pasirodė daug triukšmo 
sukėlusi latvių kalba Išleista Hitlerio 
"Mein Kampf', kažkodėl išspausdinta 
Lietuvoje. Na, tiesiog fatališka kruša 
užgriuvo tuos mūsų "laukinius' 
kaimynus, kurios, nė kiek neabejoju, 
jie galėjo išvengti, jei prezidentas G. 
Ulmanis būtų nuolankiai sutikęs iš 
Kremliaus tribūnos pamojuoti čečėnų 
naikinimo pulkams,

Neteko pastebėti spaudoje išsamiai 
analizuojant neseniai per TELE-3 
parodytą ukrainiečių televizijos interviu 
su Čečėnijos prezidentu. D. Dudajevas 
kalbėjo apie slaptus Rusijos spec, 
tarnybų planus ir rodė 1992 metų jų 

• karinj strateginj žemėlapi, kuriame 
Grozno jau nebėra kaip adminis
tracinio vioneto, o didelė Čečėnijos 
teritorijos dalis užtvindyta po to, kai 
neva patys čečėnai susprogdins 
Čerkeskajos hidroelektrinę.

Iš “ Dienovidžio’

RUSAI DERĖSIS SU 
SERBAIS

Rusijos prezidento administracijos 
vadovas S. Filatovas šeštadienj 
pareiškė, kad prezidentas B. Jelcinas 
ir užsienio reikalų ministras A. 
Kozyrevas ragino Bosnijos serbus 
paleisti įkaitais laikomus taikos pajėgų 
karius. Rusijos ministras pirmininkas 
V. Čermomyrdinas nurodė, kad A. 
Kozyrevas ir gynybos ministras P. 
Gračiovas išvyko j buvusią Jugoslaviją 
ta rtis  dėl karių iš la isvin im o. 
Atsikeršydami už NATO karo lėktuvų 
antskrydžius prieš jų šaudmenų 
sandėlius, Bosnijos serbai penktadienį 
sulaikė apie pustrečio šimto taikos 
karių, tarp jų apie 100 Prancūzijos 
karių. Prancūzijos pareigūnai siekia 
surengti JTO saugumo tarybos 
susirinkimą padėčiai Bosnijoje aptarti. 
Šeštadienj Sarajeve vyko aršios 
kovos. Prancūzijos taikos kariai 
atkovojo stebėjimo postą, kurj klasta 
buvo užėmę Bosnijos serbai. 
Sekmadienį serbų pajėgos įkaitais 
paėmė per 30 Anglijos taikos karių. 
Dabar serbai įkaitais laiko per 300 
karių.

JEI IR UŽIMS RUSAI 
ČEČĖNIJĄ, JOS 

NEVALDYS
Vienas iš Čečėnijos pajėgų vadų 

R. Gelajevas šeštadienj pareiškė, kad 
čečėnai naktį sušaudys penkis rusų 
belaisvius, jei Rusijos karo lėktuvai 
nenutrauks kalnuose esančių kaimų 
bom bardavim o. Pasak žin ių 
agentūros "Itar-Tass", R. Gelajevas 
sakęs, kad po  kiekvieno 
bombardavimo bus sušaudoma po 
penkis rusų belaisvius. Žinių agentūra 
"Interfaks" pranešė, kad Rusijos karo 
lėktuvai ir artilerija šeštadienį apšaudė 
36 km nuo Grozno esantį Bachijurto 
kaimą.

Maskvoje esančios Čečėnijos 
delegacijos vadovas U. Imajevas 
paskelbė, jog penktadienį per karo 
lėktuvų antskrydžius Čečėnijoje žuvo 
per 60 žmonių. Čečėnijos pajėgų 
atstovas teigė, kad šeštadienj apie 
50 km nuo Grozno esančio kaimo 
apylinkėse respublikos gynėjai 
apsupo grupę Rusijos kareivių.

Sekmadienį Rusijos pajėgos toliau 
puolė Čečėnijos kalnų papėdėje 
esančias kovotojų pozicijas. Dėl

ÍTUOSE
Kr a š t u o s e

Rusijos pajėgų puolimo tūkstančiai 
čečėnų bėga iš savo kaimų., Prancūzų 
žinių agentūrai čečėnų pajėgų vadas 
A. Maschadovas sakė, kad per 
praėjusios savaitės puolimus rusų 
pajėgoms nepavyko užimti daug 
naujos teritorijos. Pasak vado, 
nepriklausomai kiek teritorijos užimtų 
rusai, jiems vis vien nepavyktų valdyti 
Čečėnijos.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SACHALINE

Sekm adienio rytą Rusijos 
Sachalino saloje jvyko stiprus žemės 
drebėjimas, siekęs 7,5 balo pagal 
Richterio skalę. Rusijos pareigūnai 
pranešė, kad, pirminiais duomenimis, 
žuvo mažiausiai 70 žmonių, bot aukų 
skaičius tikriausiai išaugsiąs. Rusijos 
prem jero pavaduoto jas O. 
Soskovocas pareiškė, kad dar 
nežinomas 3200 Neftogorsko miesto 
gyven to jų lik im as. Sachalino 
pareigūnai nurodė, kad pastatų 
griuvėsiuose rasta apie 500 gyvų 
žmonių. Prozidentas B. Jelcinas 
pasiuntė Sachalino vadovybei 
telegramą, kurioje reiškia užuojautą 
žuvusiųjų artimiesiems.

PREZIDENTAS SIŪLO 
ATSISTATYDINTI

Lenkijos prezidentas L. Valensa 
šeštadienj pareiškė, kad ministras 
p irm in inkas J. O loksis turėtų 
atsistatydinti, jei jam nepavyktų 
nutraukti darbininkų neramumų šalyje. 
Prozidentas sakė, jog premjeras jau 
anksčiau turėjo tinkamai reaguoti j 
darbininkų streikus. Pasak L. 
Valensos, J. Oleksis turi pripažinti, 
kad padarė klaidą.

GAISRAS
VIEŠBUTYJE

Čekijos policija pranešė, kad 
penktadienio naktj Prahos viešbutyje 
"Olimpik" per gaisrą žuvo 6 žmonės 
ir 36 buvo sužeisti. Dauguma 
nukentėjusiųjų buvo užsieniečiai. 
Spėjamą kad gaisrą sukėlė elektrinių 
prietaisų sutrikimas^

LAIVAS UŽPLAUKĖ 
ANT SEKLUMOS

Iš Helsinkio pranešama, kad 
šeštadienio rytą iš Helsinkio j Taliną 
plaukęs keleivinis laivas, dėl tiršto 
rūko užplaukė ant seklumos. Laive 
plaukę žmonės nenukentėjo.

Praėjusį savaitgalį Šiaulių dramos 
teatro mažojoje scenoje Kauno 
valstybinio akademinio dramos teatro 
aktorių duotas (Virginija Kochanskytė 
ir Dainius Svobonas) parodė aktoriaus, 
režisieriaus, rašytojo Atholo Fugardo 
(g. 1932 m. Pietų Afrikoje) dviejų 
veiksmų dramą "Sveikas ir sudie".

Nors A. Fugardą visada domino 
rasinių konfliktų tema, pirmiausia 
jis - humanistas, besigilinantis j žmo
gaus asmenybę, jo dvasi nj gyve
nimą.

Rašytojas savo pjesę sulygino 
su sonata smukui bo akompanimento.

Bet tai netiesa. Esterai rūpi tėvo 
pinigai - kompensacija už sprogdinimo 
metu nutrauktą koją.

Ji ne godi, tik tokia pat vargšė, 
kaip ir Džonis, kurio visas džiaugsmas 
- komiksai, vartomi nuo ryto iki vakaro. 
Kažin ar jio bent nauji?

Džonį domina viskas juose, - netgi 
tai, kiek reikia ploviklio indams po 
pietų išplauti.

- Jeigu gausi šeima ir jei valgai tris 
kartus per dieną... - svarsto jis. - Jei 
galėčiau sau leisti, ir aš valgyčiau tris 
kartus... Bet geriausia, kai lėkštėje tik 
duona Jokio ploviklio nereikia Nupūtei

vienas..
Praūžus pykčio audrai, Estera 

sako:
- Važiuok su manimi kartu...
- Ne, negaliu. O jeigu tėvo dvasia 

sugrjš j mūsų namus ir manęs Į 
juose neras? Negaliu, - sako Džone, 
prieš daug metų tėvo išlydėtas j 
mokslus ir nuo pusiaukelės grįžęs 
namo, nes negalėjo palikti jo vieno, 
taip sunkiai pasirėmusio j ramentus, 
riedant ašarai per seniai neskustą | 
skruostą.

Tada jis "apgavo" tėvą.
- Pavėlavau j traukinį, - pasakė Į

VISEJS DJBJRKILIULa i

Tai, anot jo, "balsas kontrapunktui 
su pačiu savimi".

Pagrindinė tema vystosi nuosekliai, 
be atoslūgių, nes scenoje - tik du 
personažai. Rodos, jie ir nevaidina, 
tik kalbasi vienas su kitu, o dažniausiai 
- tai monologai, kalbėjimas sau. 
Nebūtina, kad tave kažkas girdėtų. 
Tartum sienai sakytum: “Ar aš kaltas, 
kad čia praėjo mano dienos?"

Name, kuriame gyvena Džonis, 
viskas baltos spalvos: baltas stalelis, 
baltos taburetės, baltos sienos... 
Tačiau nuo to  baltumo taip skurdu 
ir rryku. O gal nuo žinojimo, kad 
kitaip nebus? Tik diena bus praėjusi. 
Dar viena diena,

Turbūt nelengva suprasti vienišo 
žmogaus gyvenimą jo proto sumaištį 
toje vienatvėje, jeigu paisto niekada 
nepatyrei. Jau neskaičiuoji, kelinti 
metai tu vienas, tik й nai, kad šiandieną 
penktadienis ir kad niekas nepasikeitė, 
suskaičiavus milijoną sekundžių. 
Pasikeitei tik tu pats...

Kada išnešė tėvą, suvyniotą į 
baltą paklodę lyg pagalj? Užvakar, 
vakar?

Tada ir sustojo gyvenimas, jam 
paaukotas. Kam jis bereikalingas 
dabar?

Nieko nejvyksta netgi tada, kai 
ant slenksčio pasirodo sesuo Esterą 
palikusi tėvų namus prioš 15 metų. 
Džonis nenori patikėti, negali patikėti. 
O kai suvokia, kad tai vis dėlto 
sesuo, kuri primygtinai klausia:

- Ar aš pasikeičiau? Ar labai 
pasikeičiau? Pažiūrėk, - Džonis tenori 
vieno: kad ji greičiau išvažiuotų.

su savo kiodosiais

trupinius, ir švaru.
Džonis nepasako Esterai, kad tėvo 

nebėra. O ši įeiti j jo kambarį bijo. 
Todėl visą spektaklį tik ir matome tą 
skurdžią baltą spalvą...

Kai Estera pradeda perkratinėti 
kartoninių dėžių ir dėželių vidų, 
ieškodama tų tėvo 500 svarų sterlingų, 
iš jų ištraukta juodoji suknia padvelkia

ir liko su juo.
Kai Estera, suspardžiusi Džonį, 

pamiršusi mamos kvapą išsaugojusią į 
suknelę, išeiną vėl skaudžiai sugnybia 
suvokimas, kad jos ne tik rankos 
tuščios, kad širdis - dar tuštesnė.

O Džonis, sunkiai pakilęs ant 
tėvo ramentų, sako:

- Viskas dabar kitaip. Ir mano

ir spengiančia nuo minčių galva 
bei kurčia tyla, kurios pilni namai.

Čia silpna šviesa. Be to, gal 
man reikia stipresnių akinių, - 
išsisukinėja Džonis.

Tik kai Esterą net jau peržengusi 
tėvų namu slenkstį, iš savo atminties 
negali nieko gražaus prisišaukti, - 
tik amžinus dūsavimus, barnius ir 
tai, kad susirinkusi prie stalo šeima 
bevek nosi<albėciavo, Džonis pasako:

-Tavo neapykanta nepasikeitė. 
Niekas kitas nemokėjo taip neapkęsti 
kaip tu.

- Sugrįžti po tiek metų atgal ir
rasti viską taip, kaip buvo?! - blaškosi 
po kambarį Estera.

- Tai ko grįžai? Atostogų?
- Atostogoms aš būčiau radusi 

kur kas įdomesnę viotelę nei ši. 
Važiavau pro šai ir užsukau. Trumpam 
Taigi - tik sveikasTaigi 
pražilusi sesuo.

kas ir sudio, - sako

tokiu pažįstamu mamos kvapu irtokiomis 
ryškiomis aguonos spalvomis suplazda 
jos vaikystės suknolė, jog trumpam 
įsižiebia viltis: Estera pinigų nebeioškos.

Atnešęs paskutinę dėžę, Džonis 
sako:

- O gal tėvas tos kompensacijos 
niekada ir negavo?

Nioko neradusi, Estora kaip paklaikusi 
puola į tėvo kambarį. O ton- tuščia. 
Seniai tuščia...

- Aš bijojau tau pasakyti, kad aš

Rimanto P E TR IK O  nuotr.

šešėlis ant sienos kitoks.
Jis niekam nepasakys, kad taip 

jį sužalojo sesuo. Dabar ir jis turės 
kvapą užgniaužiančią istoriją apie 
savo kalną, kuris jį užgriuvo kaip 
tėvą kadaise. Turės ką papasakoti 
svetimiesiems. Nes argi kam įdomi 
jo paprasta tikrojo gyvenimo ir 
pasiaukojimo priežastis - ta meilė 
ir tas negalėjimas savo suvargusio 
Tėvo, netgi mirusio, vieno palikti?

A. K.

mzijos PAUHSŪ Ш Ш
l / n r l n u n p  П О Л ? Л С   —  n   ~ . . I  LVaclovas BRAŹAS

Ketvirtadienį Šiaulių rajono 
JJ savivaldybės kultūros skyriaus 

salėjo susirinko nemažas poezijos 
mylėtojų būrys. Tai Šiaulių rajono 
kultūros darbuotojai, periodinės

Я skaityklos skaitytojai, taip pat 
nemaža miesto visuomenės dalis. 

M č ia  svečiavosi Poezijos pavasario

3И Šiaulių krašto pootai iš Vilniaus, 
Kretingos, Šiaulių. Buvo svečių iš 
Latvijos ir JAV. Šiaulių rajono 

ц kultūros skyrius, jo darbuotojai šiai 
m šventei buvo gerai pasiruošę. Vyko 
M Šiaulių krašto poetų išleistų rinkinėlių 
V k j u

paroda. Buvo galima įsigyti pačių

Naujausių poozijos ir prozos knygų, 
iaulių poeto Jovaro žodžiais, skam

bėjo kompozitoriaus J. Lyguto dainos, 
liko vietos moterų ansamblis,kurias atlikt

Pritariant vietos muzikantų orkestrui, 
rograma buvo turininga, koncertas 
nuotaikingas. Svečiams įteikiamos 

gėlės ir atminimo dovanėlės.
Po koncorto pristatyti Šventės 

dalyviai ir svečiai. Jie skaitė savo 
kūrybą. Savo kūrinius pateikė šių metų 
Gėlės-Gaidamavičiaus premijos 
laureatas, Šiaulių krašto poetas V. 
Kirkutis. Savo eiles deklamavo visi

U K K U U U U K E U K I U U U U ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж .:

j .  u o i Šiaulių miesto ir rajono 
poetai. Jsimintini ir svečių eilėraščiai 
- tai lietuvio iš JAV (kilimo nuo 
Užvenčio) A. Bagdono, kuris skaitė 
lietuviškai ir žemaitiškai, vilniečio 
Q. Astrausko bei kitų svečių iš 
Žemaitijos, kaimyninės Latvijos, 
Lietuvos sostinės - Vilniaus. Во V. 
Kirkučio, iš vietinių poetų įdomiai 
skambėjo St. Bulzgio ir kt. posmai.

Poezijos pavasaris žengia per 
visą Šiaulių kraštą, jo rajonus, 
miestus, miestelius ir kaimus. 
Tradicija, gimusi lygiai prioš 30 
metų, tęsiama.

ж ж ж н в к ж я ^

Mirus Tėvynės 
Sąjungos narei 

PRANUTEI 
KARALIŪTEI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą 
dukrai ir jos šeimai bei 
artimiesiems.

Tėvynės Sąjungos  
Šiaulių raj. skyriaus  

Kairių grupė

VISI, VISI,
kas mėgsta vargonų muziką, 
ateikite šiandien, 17 val., j Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią Jums 
gros Šiaulių pedagoginio 
instituto muzikos katedros 
vargonų klasės studentai. 
Klausysimės Bacho, Stradelio, 
Naujalio ir kitų kompozitorių 
kūrinių.

Foto paslaugos  
Tel. 462 1 5 9

Š. m. birželio 19 d. Šiaulių m. 
apylinkės teisme, Dvaro 83ą įvyks 
varžytinės, kuriose bus par
duodamas trijų kambarių butas. 

Telefonas pasiteirauti 424018. 
Vyr. teism o antstolė  

I. Jatautlenė

AUŠROS ALĖJA



ŠIA URES LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI ŽEM ĖS ŪKIS

busios užgeso, su ginčais (arba be 
jų) pasidalijo turtą ir išsiskirstė.

MIRE ALUDĖJE
KELMĖ. Policija gegužės 21 

dieną 15.50 val. iš centrinės ligoninės 
gavo pranešimą, kad kom os (be 
sąmonės) būsenoje buvo atvežtas 
Petras Dinikis, Pušyno gatvės 
gyventojas, gimęs 1957 metais. 
Pasak vieno iš aludės, esančios 
Dvaro gatvėje, savininkų A. Kluso, 
vy r išk is , pa s iva iš in ę s  a lum i, 
apsistumdė su savo sugėrovais ir 
pamėlo. Jam buvo pabandyta daryti 
dirbtinj kvėpavimą tačiau P. Dinikis, 
nuvežtas j ligoninę, mirė. Jvykj tiria 
Kelmės prokuratūra.

AZARTAS KYLA 
BEVAGIANT

JONIŠKIS. Gegužės šešioliktąją 
penkiolikmetė 1-osios vidurinės 
mokyklos dešimtokė ir šešiolikmetė 
M. Slančiausko vidurinės mokyklos 
vienuoliktoke surengė parduotuvių 
pardavėjų budrum o "patikrin imą” . 
Pradėjo, tiesa, nuo poliklinikoje 
esančios vaistinės "Esra” , nuo 
prekystalio nugvelbdamos dantų 
pastos, muilo, kremų. Žala nedidele 
- 17 litų. Tada merginas pagavo 
azartas, - jos pradėjo "tikrinti" vieną 
parduotuvę po kitos. "Šaltupyje”  
krepšelio nukeliavo varškės pakelis, 
kulinarijos parduotuvėje - 8 Lt 
kainuojanti dėžutė su sausainiais, 
"G am i”  iš po prekystalio ištraukė 
akinius, "G ovitoje" - 5 litų vertės 
vasarinę kepuraitę, p rekybos 
įm onėje "Tirena" - indų ploviklj 
( tikė jo s i, kad ta i šam pūna s 
plaukams), "E lvo je”  susigundė 
kelnaitėmis, kojinėmis ir kitomis 
prekėmis (vertė -27 U), "Gervenoje" 
nutarė paskanauti kivi vaisiais - 
p a s isa v in o  penkis. N eb loga i 
pasisekė "Karinoje": geltono metalo 
rankinis laikrodis, kepuraitė ir... 
pliušinis kiškutis kainavo 76 litus. 
"Aitvare" užteko vienos palaidinukės 
už 50 litų. O "Žiemgalos" parduotuve 
buvo sužavėtos - imk kiek nori, 
niekas jokio dėmesio nekreipia. Taip 
jų krepšeliuose atsidūrė jvairios 
sultys, sausainiai, kremai, kava už 
72 litus 19 et. "Eg leje" "priglaudė" 
du dirbtinių gėlių vazonėlius, įsimetė 
raudonus batukus ir.. įkliuvo. Tai 
pirm oji iš dvylikos parduotuvių, 
kurioje j "pirkėjas" atkreipė dėmėsi

KOKI BANKROTO 
BŪDĄ PASIRINKTI

JONIŠKIS. Jvyko AB “ Joniškio 
pieninė" kreditorių susirinkimas, 
kuriame ketinta rasti būdą, kaip 
padengti didžiules pieninės skolas, 
kokj bankroto būdą pasirinkti.

Ilgų diskusijų susilaukė "Šiaulių 
krašto" paleista "antis", jog pieninės 
kreditoriams parankesnės būtų buvu
sios varžytynės, o ne bankrotas, nes, 
pasak antstolių, buvęs realus pirkėjas. 
Tačiau žemės ūkio skyriaus vedėjas 
E. Butkus paneigė šj faktą, teigdamas, 
kad joks juridinis asmuo ar jų grupė 
oficialiai nepareiškė norį pirkti AB 
"Joniškio pieninė" turtą nors teiravosi. 
Kreditoriams paaiškinta, jog antstoliai 
pageidavo tik penkių proc. nuo 
didžiulės pieninės turto sumos, 
tikėdamiesi, kad pirkėjas atsiras.

Buvusiam pieninės direktoriui J. 
Šatui atnaujinta byla, vedamas 
parengtinis tyrimas, pakomentuoti 
bankroto įstatymo kai kurie punktai ir 
siūlyta negaišinant visų brangaus laiko 
nuspręsti, kokj bankroto būdą 
pasirinkti.

Birželio pirmojoje pusėje vėl vyks 
kreditorių susirinkimas, jis, reikia 
manyti, “ pastūmės" bankrotą į priekį.

LIKVIDUOTA 
STUPURŲ ŽEMĖS ŪKtO 

BENDROVĖ
JONIŠKIS. Pirmadienį oficialiai 

likviduota Stupurų žemės ūkio 
bendrovė, šiemet - tai jau antroji (po 
P lik iškiųy 'sudėjusi ginklus". Pernai 
oficialiai "num irė" taip pat dvi. Pats 
didžiausias žomės ūkio bendrovių 
irimo, jų jungimosi procesas vyko 
1992-1993 metais.

Dabar rajone įregistruota 80 žemės 
ūkio bendrovių. Kaip sakė rajono 
savivaldybės administracijos rejestro 
tvarkytojas Bronislovas Paliulis, j šį 
skaičių reikia žiūrėti labai atsargiai. 
Mat nemažai žemės ūkio bendrovių 
įsiregistravusios kaip likviduojamos 
(dar 1993 motų lapkričio ir gruodžio 
m ėnesiais apie tai pasiskelbė 
Jauniūnų, Vingrio, Dilbinų, 1994 motų 
lapkričio ir gruodžio mėnesiais - 
Linkaičių, Gaižaičių, Gaudikių žemės 
ūkio bendroves), tačiau likvidacijos 
dokumentų notvarko. O kas žino, 
kiek yra tokių, kurios nopasiskoi-

KULTURA

ANGLAS APIE
LIETUVOS ISTORIJĄ
TELŠIAI. ŽemaiCių “Alkos” muzio-| 

ju je Kembridžo universiteto profe 
sorius Stephenas Rowellas skaitė 
telšiškiams paskaitą apio Lietuvos 
valstybingumą. Profesorius jau dveji 
metai dėsto istoriją Klaipėdos univer
sitete. Lietuva susidomėjo 1985 me
tais, parašė knygą apie Lietuvos 
istoriją.

Paskaitą su stiproku anglišku 
akcentu telš iškiam s jis  skaitė 
lietuviškai.

SVEČIAVOSI 
ŠIAULIUOSE

AKMENĖ. Gegužės 18 d. Šiaulių 
m iesto P. V iš inskio  viešojo je 
bibliotekoje jvyko susitikimas su 
Naujojoje Akmenėje gyvenančiu 
rašytoju, 5 knygų apie tolimąjį ir 
egzotiškąjį Kalnų Altajų autoriumi 
Vytautu Almaniu. Susitikimo dalyvavo 
rašytojo žmona, poetė Ir rašytoja 
Julija bei tautodalininkė Zrta Klovaitė, 
keturios muzikantės iŠ Ventos 
muzikos mokyklos.

Susitikimo pradžioje "Vienybės" 
laikraščio redaktorius Leopoldas 
Rozga apžvelgė V. Almanio kūrybą 
ir papasakojo apie gana intensyvų 
rajono kultūrinj ir meninį gyvonimą, 
priminė iš čia kilusius ir daug Lietuvos 
mokslui bei kultūrai nusipelniusius 
žmonos.

Savo knygos "Už kalnų namai 
ištrauką paskaitė ir apie rašytojo 
darbą, meninės kūrybos ypatumus 
kalbėjo V. Almams. Daug metų 
gyvenęs ir dirbęs tolimajamo Altajuje, 
jis sakė baigiąs rašyti jau šeštąją 
knygą apie tą įdomų kraštą ir jame 
sutiktus bei pažintus žmones; nebijąs 
konkurencijos, nes daugiau rašytojų, 
pažįstančių tuos kraštus, Lietuvoje 
nėra. Deja, vis sunkiau išleisti knygą 
vis brangiau kainuoja leidyba.

Savo eilėraščių paskaitė ir mintimis 
apio dvasinius dalykus pasidalijo 
Julija Almanienė, apie savo ir kitų 
>ajono tau toda ilin inkų kūrybą 
papasakojo Z. Klovaitė. Buvo 
e ksp o n u o ja m a  ke lio lika  J. 
Almanienės ir Z. Klovaitės tapy tų  
paveikslų. Aptartos galimybės Šiaulių 
miesto bibliotekoje surongti mūsų 
tautodailininkų darbų parodas.

TAI fDO M U PASLAPTINGA
945 m gruodžio 5 d 14 10 vai iš 

JAV karo laivyno aviacijos bazės Fort 
Lauerdeile Hondoje startavo penki 
lėktuvai - torpodnešrai Skridimo tikslas 
- mokomieji navigacijos ir bombarda
vimo pratimai. Buvo gražus oras, ne 
mažiausio vėjelio, dangus visiškai 
giedras. 15 val. 45 min. skridimų vado
vas žemėje gavo lėktuvų grandies 
vado žinią: nuklydę nuo kurso ir negalį 
nustatyti, kur esą. Grandies vadas

KATASTROFA

buvo patyręs lakūnas, ir žemėje jo 
pranešimui notoikta reikšmes. 3et
panašūs pranešimai nesiliovė, o po 
to žemę pasiekė skubus pagalbos 
prašymas: "Degalų turiu dvidešimt 
septyn iom s m inutėm s. Negaliu 
nustatyti, ar skrendame virš Atlanto, 
ar virš M eksikos įlankos. Padėkite!"

Tačiau suteikti pagalbą nebuvo 
taip paprasta. To meto radiolokacinių 
įrengimų veikimo zona buvo nedidelė, 
ekranai nerodė lėktuvų pėdsakų. 
Vėliau sužinota, kad lėktuvų variklių 
gaudimą apie 16 val. žm onės girdėjo 
virš Florida Keiz vietovės. Skridimų 
centras susisiekė su kaimynine 
Banana River aviacijos baze, ir iš ten 
17 val. pakilo hidrolėktuvas "Martin 
Marauder" su dvylikos žm onių jgula, 
kuris turėjo atlydėti j bazę dingusius 
Aivendžor" lėktuvus arba suteikti 

kitokią skubią pagalbą įguloms.
?л* ir šis lėktuvas dinoo. Kitą dieną,

nuo pat ankstyvo ryto,pradėta didžiulė 
gelbėjimo akcija Jojo dalyvavo karo 
laivyno, pakrančių apsaugos ir net 
privatūs sausumos ir jūros lėktuvai, 
taip pat - karo laivai, jachtos ir 
motorlaiviai. Iš Fort Lauerdoilio bazės 
pakilo dvylika lėktuvų. Bazuodamiesi 
amerikiečių lėktuvnešio "Šolomonz" 
denyje, jie tris dienas skraidė virš 
vandonyno. Iki gruodžio 10 d. 
paieškos buvo vykdom os lėktuvais 
ir iš sausumos aerodromų. Išžvalgyti 
d idž iu lia i A tlanto vandenyno ir 
Moksikos įlankos plotai, pakrantės. 
Tačiau voltui.

Oficialiame komunikato, paskelbta
me po kelerių metų, nebuvo pranešta, 
kiek atlikta gelbėjimo skridimų, kiek 
oro išbūta valandų. Paslaptingai 
skambėjo, pavyzdžiui, teiginys, kad 
grandies vadas leitenantas Teiloras 
visiškai nekaltas dėl šios katastrofos.

Apie katastrofą plačiai rašyta to 
meto spaudoje. Būta ir grynai 
spekuliatyvinio pobūdžio palyginimų, 
fantastinių hipotezių: esą, lėktuvus 
pagrobė skraidančių lėkščių įgulos,..

v iena paslaptingiausių aviacijos 
is to rijo je  katastrofų ir šiandien 
neduoda ramybės specialistams. Jei 
lėktuvai sunaudojo visus degalus, 
tai kodėl nė viena jgula nesiuntė 
pagalbos signalo SOS? Ar gali būti

kad nė viena jgula nosuęjebojo nuleisti 
j vandenį gelbėjimosi priemonių? 
Kiekvienas lakūnas turėjo gelbėjimosi 
liemenę, raketų ir rozorvuarų su dažais, 
kurie vandenyje sudaro ryškių spalvų 
dėmes ir iš tolo parodo nelaimes 
vietą Kodėl visa tai nebuvo panaudota 
prie Floridos krantų? O kas atsitiko 
skraidančiam lėktuvui, pritaikytam 
tūpti net j audringą jūrą ir galinčiam 
ilgokai plūduriuoti'' Kodėl vandons 
paviršiuje nerasta degalų, alyvos 
žymių ar lėktuvų nuolaužų?

Sesių lėktuvų ir dvidošimt septynių 
lakūnų žuvimas vis dar lioka noįminta 
mjslė. Panašių paslaptingų lėktuvų 
dingim o atvejų yra užrogistruota ir 
kitų kraštų aviacijos metraščiuose.

1995 06 12 jvyks aukcionas, 
ku riam e bus parduodam i 
automobiliai:

M-2140 - baltos spalvos. 
FORD TAUNUS - juodos 

spalvos.
Dėl informacijos kreiptis j 

antstolių kontorą prie Šiaulių m. 
apylinkės teism o Tel. 436429, 
424818.

I. JATAUTIENĖ 
Vyr. te ism o  antsto lė

1 Ж К Х Ж & 1

JAUNŲJŲ KŪRYBA
Jurgita GIRZADAJTĖ
K a m  sk ir ta s  g y v e n im a s ?

Kiekvienas atsakys savaip, nes 
visų žm onių  lik im ai yra skirtingi.
A š  m anau, kad  gyvenimas skirtas

BAIME IR
KAŽKAS

DAUGIAU
kanč ia i ir truputėliui džiaugsmo, 
k a d  žm onės pajustų, jo g  gyvena.

...M an labai sunku. K ažko  
trūksta, kažkur norisi bėgti ir 
n egrįžti. Prie k a ž k o  norisi 
prisiglausti ir pravirkti A š  negaliu 
gyventi - ne tam  sutverta. Nenoriu  
būti žm o g u m i Jaučiuosi ka ip  
nesavam e kailyje, ka žko  bijau 
B a im ė  m a n e  p e rsek io ja  
kiekvienam e žingsnyje, j i  m ane  
kausto, nepaleidžia iš savo geležinių 
rankų . Ji m a n e  išskiria  su  
žm onėm is. A š  stengiuosi pabėgti 
nuo  jas, bet m an dar kažkas trukdo, 
o  gal ta i  -  vėl ji, baimė. A š  nenoriu  
n iekur eiti, nenoriu su n iekuo  
kalbėlis, bet trokštu, kad  kažkas  
būtų  šalia, kad  kažką  jausčiau. 
G al m ane varžo žmonės. Daugelis 
iš jų  žiūri ir tyli, žiūri ir tyli... Paskui 
išnyksta ka ip  niekur nieko. Jie 
ka n k in a  žvilgsniu, kuris įžeidžia, 
pašiepia, pažem ina  mane. K ai jų

ko  nors Įk tkJausi , jie tyli kaų) псуу\г 
M an bloga, skaudu, sunku širdyje.

B u vo  žm ogus ir j o  nebėra. 
K o d ė l?  K o d ė l v isk a s  ta ip  
nesuprantam a, kodėl viskas taip 
žiauru ? Kaip nueiti ten, kaip surasti 
tą, kuris m an  padėtų?  O  gal jo  
nėra ir nebus? O  gal bus, bet manęs 
ja u  nebus ? K as pasakys, ko  m an  
reikia, ka s  į  savo  širdį įsileis? O  
gal žm onės nebeturi širdžių ?

TARPTAUTINIO 
EKSLIBRISŲ KONKURSO

“MOTIEJUI 
VALANČIUI - 
195. ŠIAULIAI

NUOSTATAI
1996 m vasario28 d. sukanka 195 

metai, kai g imė lietuvių rašytojas, 
švietėjas, vyskupas Motiejus Valančius 
(T001-1875). 1020 m  jis baigo Vilniaus 
vyriausiąją kunigų seminariją. Buvo 
Vilniaus, Peterburgo dvasinės akade
mijos profesorius, Varnių kunigų se
minarijos rektorius. Nuo 1850 m. - 
Žomaičių vyskupas. Būdamas juo, 
rūpinosi tautos švietimu, organizavo 
parapines mokyklas, roikalavo, kad 
jose būtų mokomasi lirtuviškai. Kovojo 
prieš girtavimą, organizavo blaivystės 
draugijas. Caro valdžiai uždraudus 
lietuvišką spaudą, rūpinosi knygų 
gimtąja kalba leidimu Prūsijoje ir jų 
platinimu Lietuvoje. Parašė apio 70 
šviočiančiojo pobūdžio pasakojimų 
ir apsakymų, iš kurių brandžiausias 
kūrinys yra apysaka "Palangos Juzė" 
(1869).

Konkurso tikslas - 
įprasminti ekslibrise M. Valančiaus 

asmenybę, jo darbus ir veikalus, 
atskleisti praoities įvykius bei istoriją. 

Sąlygos: 
būtinas jrašas -
EX UBRIS. M. VALANČIUI - 195. 

ŠIAULIAI.
Ekslibrisai turi būti atspausti grafikos 

technikomis.
Didžiausias leistinas formatas 

12X12 cm ne didesniame kaip 15X18 
cm popieriaus lape. Ekslibrisų skaičius

neribojamas Po parodos jie liks kaip 
Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašte 
sky ria u s  n u o savybė  ir bus 
eksponuojami būsimojoje šiaurės 
Lietuvos meno galerijoje Šiauliuose. 

Konkursui pateikiama-
1. Kiekvieno ekslibriso 5 atspaudai,
2. K a ta lo g in ia i duo m en ys  

(autorius, sukūrim o metai, technika, 
matmenys);

3. Tikslus autoriaus namų adresas. 
Darbus konkursui siųsti iki 1995

m. spalio 10 d. šiuo adresu
Tarptautiniam ekslibrisų konkursui, 
Aušros ai. 15, 5400 Šiauliai 
Lietuvos kultūros fondo 
Šiaulių krašto skyrius 
Lietuva 
Vertinimas:
Konkurso žiuri vertins, pateiks 

parodai ir pristatys apdovanoti 
ekslibrisus, geriausiai atitinkančius 
išvardintąsias sąlygas.

Už m eniškiausius ekslibrisus 
autoriai bus premijuojami:

I premija - 500 Lt ir prizas;
II premija - 300 Lt ir prizas; 
dvi III prem ijos po 200 Lt. 
Konkursą rengia Lietuvos kultūros

fondo Šiaulių krašto taryba, Šiaulių 
miesto savivaldybes Kultūros skyrius 
ir Ekslibriso muziejus.

Smulkesnė Inform acija: Aušros 
ai. 15, Šiaulia i.

Tel.: 432922, 432934, 431777, 
fax 432922.



ponioms ir 
panelėms

12. Įsivaizduok, kad laimėjai 
konkursą. Gali pasirinkti kelionę 
savaitgaliui j Erfurtą arba nemokamą 
abonementą pietauti restorane 
"Erfurtas". Ar atsisakytum savaitgalio 
kelionės?

Už kiekvieną atsakytą “taip” -1 
taškas.

JEI SURINKAI:
0-3 taškus: Kuo puikiausiai 

išmanai, kaip reikia gyventi. Kiekvieną 
dieną stengiesi praleisti tarsi ji būtų 
paskutinė. Ką gi - tavo reikalas. Tačiau 
bent karią privalai pagalvoti, kad esi 
ne viena pasaulyje. Tave supantys 
žmonės jaučiasi truputį nuskriausti, 
kai taip godžiai viena pati naudojiesi 
gyvenimo džiaugsmu.

4-6 taškus: Elgiesi teisingai. Nors 
rytą darbe turėjai rūpesčių ir visą

AR ZINAI, KAS YRA 
GYVENIMO DŽIAUGSMAS?

. Į kiekvieną klausimą trumpai 
atsakome: "Taip" arba “ne”.

1. Ar esi kada svajojusi apie 
palikimą, kuris iš esmės pakeistų tavo 
gyvenimą?

2. Atidžiai peržiūrėk, kas kabo tavo 
spintoje. Ar madingų drabužių joje 
daugiau negu patogių?

3. Ar mėgsti atostogauti ten, kur 
jau ne kartą poilsiavai?

4. Ar jautiesi įžeista, jei kolegos ar 
draugai šaiposi iš tavęs?

5. Ar būtum ramesnė, jei žinotum, 
kas tavęs laukia ateityje?

6. Ar pavydžiai žiūri filmą apie 
prabangų žmonių gyvenimą?

7. Ant tavo darbo stalo suskambo 
telefonas... Esi užimta asmeniniais 
reikalais. Ar pakelsi ragelj?

8. Ar tave erzina tai, kad yra žmonių, 
kiekvieną m ažiausią sėkmę 
aplaistančių šampanu?

9. Ar kartais nori sugrįžti Į 
nerūpestingą vaikystę?

10. Ar esi įpratusi reguliariai lankytis 
kirpykloje, kasdieną praustis nuo 
galvos iki kojų, tvarkytis namuose?

11. Ar esi linkusi iš kiekvieno flirto 
daryti meilės dramą?

dieną neaplenkė nemalonumai, 
neatsisakei pas isvečiuoti pas 
draugus. Puikiai suvoki, jog negalima 
pasiduoti smulkiems, nors ir įkyriems, 
nesklandumams. Savo partneriui esi 
ideali moteris, nes sugebi derinti 
atsakomybę, pareigas ir gyvenimo 
teikiamus malonumus.

7-9 taškus: Norėtum  būti 
nerūpestinga, tačiau pernelyg dažnai 
imi nepasitikėti savimi. Nepamiršk, 
jog kiekvienas yra savo laimės kalvis. 
Daugiau pasitikėk gyvenimu, ir tapsi 
drąsesnė, linksmesnė. Tai padės Tau 
įsitikinti, jog viskas yra daug 
paprasčiau ir gražiau, negu manei 
ligi šiol.

10-12 taškų: Kodėl manai, kad 
gyvenimo prasmė - visada daryti vien 
tai, ko kiti laukia iš tavęs? Tikriausiai 
vaikystėje buvai tokia darbšti, 
drausminga, kad visi tave gyrė. Todėl 
ir dabar vengi rizikos, bijai suklysti. 
Nuolat galvodama apie tai, kas laukia 
ateityje, nesugebi džiaugtis šia diena 
Pagalvojusi daugiau apie save, 
netapsi egoiste, tik paprasčiausiai 
pasinaudosi savo teise j laimę.

Ponia RŪTA

UŽSIENIO 
HUMORAS

MĖGDŽIOJA 
PAUKŠČIUS

- Ką jūs sugebate? - paklausė 
cirko direktorius artistą, kuris norėjo 
įsidarbinti.

- Paukščius mėgdžioju.
- Labai gaila, bet imitatorių mums 

nereikia.

TIGRŲ TRAMDYTOJAS
Tigrų tramdytojas repetuoja su 

penkiais tigrais.
- Žaneta, - sako jis žmonai, - baik 

kalbas ir nekelk scenų. Tigrai manęs 
nebegerbs ir neklausys.

LAISVA VIETA
Pas cirko direktorių ateina 

kandidatas j liūtų tramdytojo vietą.
- Labai gaila, - sako direktorius. - 

Vakar jau priėmėme darbuotoją 
bandomajam laikui. Tačiau užeikite 
šiandien vakare pasibaigus cirko 
programai: atrodo, vieta bus laisva.

PABĖGO ARTISTĖ
- Girdėjau, kad cirkas, kuriame 

rodydavo  d res iruotas blusas, 
subankrutavo. Gal žinote, kodėl?

- Pagrindinė artistė pabėgo su 
pudeliu,

sos
Skęstantis vasarotojas visa 

gerkle šaukia:
- Gelbėkite mane ir žmoną!
- O kur žmona?
- AŠ stoviu jai ant galvos!

NSO poveikis j svarbiausius 
žmogaus jutimo organus aprašytas 
daugelyje publikacijų. Trumpai 
kalbant, NSO stebėtojai mato 
metalinius rutulius su įvairiausiomis 
struktūrinėmis detalėmis. Tie aparatai 
visada apsupti ryškia šviesa. Tiriant 
pranešimus apie jų keliamą triukšmą 
nustatyta, kad jis būna kelių tipų. 
Aptikta sudėtingų cheminių medžiagų, 
kurios susidaro atmosferoje, veikiant 
NSO spindulinei energijai. Tos 
medžiagos turi ypatingus kvapus, 
jaučiamus ten, kur netoliese būna 
NSO. Apie jo buvimą informuoja 
regėjimas, klausa, uoslė, tačiau būna 
ir kitokių pojūčių.

Pirminiai simptomai. Artimų 
susitikimų su NSO dalyviai dažniausiai 
pasakoja apie kūno perkaitimo 
jausmą, priartėjus objektui.

Labai didelis NSO, maždaug 70 
metrų ilgio, praskrisdamas už trijų 
dešimčių metrų nuo dviejų teismo 
vykdytojų Techaso valstijoje, sukėlė 
taip vadinamą šiluminę bangą. 
Šešetas dešimtmečių berniukų Ohajo 
valstijoje pajuto tokį pat jausmą, kai 
virš jų sustojo disko formos "mašina".

Urugvajuje, netoliese nuo jūrų 
bazės "Kapitonas Kurbelo", prityręs 
nedidelio lėktuvo pilotas atsidūrė 
maždaug už 700 metrų nuo ryškaus 
NSO, pakibusio toje vietoje, pro kurį 
turėjo skristi lėktuvas. "AŠ mačiau, 
kaip NSO porą kartų susvyravo, o 
paskui pajudėjo ir fantastiniu greičiu 
nuskriejo jūros link. Jam iš paskos 
nusidriekė nedidelis pėdsakas, 
prim enantis vandens garus... 
Temperatūra kabinoje taip pakilo, jog 
teko jjungti ventiliaciją ir nusivilkti 
striukę. Nežinojau kur dėtis nuo 
karščio".

Dar stipresnė šiluminė banga 
reaktyvinio naikintuvo F-94 kabinoje 
kilo persekiojant NSO. Pasidarė taip 
karšta, jog pilotui ir jo pagalbininkui 
neliko nieko kito, kaip katapultuotis. 
Ueivyje (Niujorko valstijoje) sudužo 
lėktuvas. Tragiškai žuvo keturi 
žmonės, keli kiti buvo sužeisti. Pirmojo 
ir antrojo laipsnio nudegimai - toks 
atpildas neatsargiems žmonėms, 
išdrįsusiems perdaug arti prisiartinti

prie NSO, arba per arti sekioti paskui 
NSO.

Kai kada artimų susitikimų su NSO 
dalyviai pasijunta tarsi paralyžuoti visą 
laiką, kol būna arti NSO, paprastai už 
50-150  metrų.

Fermeris iš San Pietro (Italija) buvo 
paralyžuotas po to, kai prisiartino 
prie NSO, nusileidusio kaimo aikštėje. 
Stratforde (Anglija) žmogus, stebėjęs

NEŽINOMYBES
LABIRINTAI

M ikrobangų naudojimas 
I diatermijos tikslais kelia žmonėms 

potencialų pavojų, nes žmogaus 
šilumos receptoriai išdėstyti tik odoje. 
Dėl šios priežasties, naudojant 

I diatermiją, gali įvykti vidaus audinių 
perkaitimas be savalaikio skausminio 
įspėjimo, ypač tokioje vietoje, kuri 
nėra kraujotakos vėsinama: kaulų 
smegenyse arba žmogaus akyse.

Aplink NSO plazma būna įkaitusi 
iki 100-200 Celsijaus laipsnių. Tokios 
karštos dujos, be abejo, išspinduliuoja 
energiją plačiame dažnių diapazone, 
tame skaičiuje infraraudono, matomo 
ir ultravioletinio šviesos dažnio. 
Priklausomai nuo intensyvumo ir 
poveikio trukmės infraraudonieji 
spinduliai gali sukelti kraujo perkaitimą 
bei rimtus apdegimus. Ultravioletiniai 
spinduliai gali odai suteikti tipišką 
rudą nudegimą. Kadangi žmogaus

kad organizmas valdo išskyrimą tokių 
stipriai veikiančių medžiagų, kaip 
adrenalinas ir sierotoninas. 1952 
metais atlikti eksperimentai parodė, 
jog smegenų dalies dirginimas elektra 
padid ina s ie ro ton ino  gam ybą 
organizme. Ana log iškas
stimuliavimas elektra mikrobangomis 
tikriausiai duos tokj pat rezultatą: 
m igdomųjų chem inių medžiagų 
išsiskyrimą organizme.

Pakartotiniai simptomai. Kai kada 
po artimų susitikimų su NSO žmonės 
skundžiasi galvos skausmais. Trejetas 
ateivių, išsilaipinusių Brazilijoje iš dviejų 
NSO, maždaug penkias minutes apie 
kažką kalbėjosi savo tarpe, o po to 
ėmė rūpestingai tikrinti abi savo 
mašinas. Visą tą laiką juos stebėjo 
penkiolikmetis paauglys, atsilikęs nuo 
savo draugų, išsiruošusių j kiną. Po 
to, kai NSO nuskrido, berniuką ėmė 
kankinti stiprūs galvos skausmai. 
Ištisas penkias dienas įprastiniai vaistai 
jam nepadėjo. Kitu atveju žmogus, 
stebėjęs ryškų diską, išsodinusį tris

NSO FIZIOLOGINIS POVEIKIS
panašias j žmogų "figūras" šalia NSO, 
nebegalėjo pajudėti, šiuo atveju 
galimybės judėti praradimas tęsėsi 
tol, kol ateiviai sulipo į savo aparatą 
ir nuskrido. Septynetas kitų 
paralyžiaus atvejų susitikus su NSO 
pasižym ėjo tuo, kad širdies, 
kvėpavimo ir regėjimo funkcijos 
nebuvo pažeistos. Nefunkcionavo tik 
judė jim o m uskulai. Paralyžius 
paprastai tuoj praeina, vos tik NSO 
nuskrenda. Tačiau vienam  
nukentėjusiajam nuo NSO vis dėlto 
prireikė maždaug 20 minučių, kol 
sugrjžo koordinacija. Maždaug tiek 
pat laiko prireikė vienam prancūzų 
fermeriui, kol jis įveikė paralyžių, kilusį 
po to, kai ateiviai panaudojo kažkokį 
prietaisą.

Gana dažnai NSO stebėtojai 
netenka sąmonės. Beveik pusė 
žmonių, pergyvenusių paralyžių, 
pasakoja jautę "badantj" skausmą 
arba elektros smūgį. Vienas iš 
nukentėjusių jų savo savijautą 
paaiškino taip: "Mano smegenų 
niekas nepaveikė, jos dirbo normaliai. 
Aš tik negalėjau judėti, jaučiau 
sustingimą ir šoką".

Kadangi dažniausiai jvairūs 
susitikimo su NSO fiziologiniai efektai 
siejami su elektros smūgio pojūčiu, 
kai kas linkęs šių simptomų priežastj 
įžiūrėti kokiame nors elektros 
fenomene. Tai paryškina ta aplinkybė, 
jog beveik visada, kai skundžiamasi 
kūno perkaitimu, paralyžiumi - kartu 
nusiskundžiama, jog ir automobilio 
variklis sustojo arba veikia su 
pertrtūkiais. Dviem atvejais užgeso 
netgi automobilio žibintai. Tas NSO 
pove ik io  j žm ogaus kūną ir 
automobilio elektros sistemą ryšys 
aiškiai parodo, jog elektromagnetinė 
energija - visų šių poveikių priežastis. 
Toks ryšys buvo jau seniai jtariamas. 
"Garsų dūzgimą" ir "pyp-pyp" 
s ignalus, kurie ta ip pat yra 
elektromagnetinės kilmės, žmonės 
paprastai girdi prieš pat prasidedant 
paralyžiui arba netenkant sąmonės.

P rancūzijo je gyvenantis 
automašinos vairuotojas pajuto 
skaudžius dygsėjimus, tarsi jj purtytų 
elektra, tuo pačiu momentu, kai ėmė 
verkti kartu su juo važiavęs vaikas. 
Kai sustojo variklis ir užgeso 
autom obilio žibintai, skausmas 
sustiprėjo.

Fiziologinės ir fizinės reakcijos, 
matyt, derinasi su NSO manevrų 
charakteriu. Dviem atvejais 
automobilio žibintai užgeso, kai NSO 
ėmė kilti. Kitu atveju tuo metu užgeso 
variklis. Yra žinoma, jog šis NSO 
poveikis nepasireiškia didesniame 
nuotolyje.

Susitikimų su NSO dalyviai pastebi 
daugybę kitų fiziologinių pasireiškimų, 
tačiau tai atsitiktiniai atvejai. Tokių 
reakcijų skaičiui priklauso amnezija, 
galvos skausmas, taip pat skausmas 
akyse, regėjim o netekimas, 
pykinimas, vėmimas. Daugelis efektų 
patvirtina, jog kaip tik mikrobangė 
energija atsak inga už š iuos 
fiziologinius efektus, o juk NSO 
išspinduliuoja kaip tik šią energiją.

Kūno temperatūros pakilimas. 
Paprasta mašina, skirta mikrobangei 
diatermijai, veikia apie 100 vatų 
spinduliavimo galingumu, 2450 
megahercų dažniu. Šiame dažnyje 
elektrom agnetinės radiacijos 
prasiskverbimo pajėgumas labai 
didelis. Didinant dažnį jis mažėja, 
tačiau organizmo sugeriama energija 
labiau susitelkia ploname sluoksnyje 
prie pat odos.

drabužiai patikimai blokuoja abu šiuos 
radiacijos tipus, tai jie gali sukelti 
lokalinius efektus nepridengtoje veido 
ir rankų odoje.

Šių reiškinių galimas "kaltininkas" 
gali būti ir kokybiškos radiacijos 
absorbavimas, kurios metu taip pat 
generuojama šiluma, kaip ir naudojant 
mikrobangę diatermiją.

Paralyžius. Pulsuojantis 
mikrobangis NSO laukas mažina 
jautrumą ir nukreipia veikimo 
potencialus žmogaus ir gyvulių 
varomuosiuose nervuose. Pusė šių 
potencialų juda klaidinga kryptimi ir 
panaikina signalus, kuriuos sukuria 
smegenys. Įvykio liudininkas staiga 
pasijunta paralyžiuotas toje padėtyje, 
kurioje buvo tuo metu, kai klaidingų 
impulsų srautas privertė motorinius 
raumenis veikti vienam prieš kitą. Jei 
po to  m ikrobang io  lauko 
intensyvumas krenta pakankamai 
greitai, paprastai viskas sugrįžta j 
normalią būseną.

Jaunas vaikinas iš Australijos, 
pabuvęs dvi m inutes minėtoje 
būsenoje, pasakė, jog jis "viską 
suvokė kaip visada, tačiau niekaip 
nepajėgė nė j ką reaguoti".

Elektros smūgis. Kadangi pasta
raisiais laikais didelių radiolokacinių 
įrenginių galingumas be galo išaugo, 
pradėta imtis specialių atsargumo 
priem onių, siekiant apsaugoti 
personalo sveikatą. Galimybė būti 
apsp indu liuo tam  m ikrobangės 
energijos, kurios intensyvumas 
dvidešimt kartų didesnis negu 
leidžiamas, privertė sukurti specialius 
apsaugos kostiumus technikams. Tie 
kostiumai padengia visą kūną - galvą, 
veidą, rankas ir kojas, Jie padaryti iš 
m eta lizuoto neilono, galinčio 
atspindėti elektromagnetinę energiją.

Mikrobangiai laukai pajėgūs sukurti 
sroves elektros laidininkuose, sukelti 
savaiminj kovinių sviedinių sprogimą, 
š i problema ypatingai rimta ten, kur 
šie daiktai būna arti galingų 
radiolokatorių.

Sąmonės netekimas. Tokias 
žmogaus organizmo funkcijas, kaip 
m iegas, kūno temperatūra, 
kraujospūdis ir kitos autonominės 
funkcijos bei emocijos, reguliuoja tam 
tikra nervų sistemos dalis. Valdymo 
mechanizmo prigimtis šiuo atveju 
dažniausiai yra cheminė. Tai reiškia,

ateivius netoli Rio de Žaneiro, vėliau 
taip pat pajuto stiprius galvos 
skausmus.

Iš tų dviejų atsitikimų peršasi išvadą 
jog galvos skausmas priklauso nuo 
NSO. Tačiau jdomiausia, kad jis 
atsiranda tik šiam nuskridus. Galimas 
dalykas, jog galvos skausmo 
priežastis yra radiaciją kurią stebėtojas 
patiria žiūrėdamas j NSO, tuo labiau 
kad yra duomenų, įrodančių, jog 
mikrobangos kai kada tikrai sukelia 
galvos skausmą.

Labai retais atvejais iš artimo 
atstumo NSO stebėję žmonės 
praneša apie visišką arba dalinį 
regėjimo netekimą. Tipiškas yra , 
atsitikimas su 37 metų amerikiečiu iš • 
Pansih/anijos, kuris Mėnulio fone matė 
didelj diską. Po 20 minučių pajuto 
skausmą abiejose akyse. Palaipsniui 
jis prarado regėjimą abiem akimis 
Regėjimas sugrįžo ir pasidaro 
normalus tik po kelių dienų. Visas 
kūno paviršius buvo jautrus, tarsi 
žmogus būtų per daug pasideginęs 
saulėje. Dėl šių liguistų pojūčių, 
gydytojo nuomone, kalti buvo 
ultravioletiniai spinduliai. Ši diagnozė, 
matyt, visiškai teisinga, nes kaip 
paaiškino nukentėjęs, per paskutines 
tris sekundes, kol stebėjo NSO, jis 
matė aplink mėlyną šviesą. Vis dėlto, 
kaip bebūtų keista, odos apdegimas 
neapsiribojo vien atviromis kūno 
vietomis. Prieš pat stebėjimą 
liudininkas buvo ką tik spėjęs pastatyti 
savo mašiną kalnuotoje vietovėje ir, 
matyt, buvo normaliai apsirengęs. 
Jo drabužiai turėjo apsaugoti didžiąją 
kūno dalį nuo ultravioletinių spindulių, 
nes ir paprasti medvilniniai marškiniai 
gerai nuo jų apsaugo. Ir vis dėlto 
spinduliai, kurie pažeidė jo akis, 
prasiskverbė netgi pro drabužius.

Jei mes prisiminsime, kad NSO 
varomoji sistema išspinduliuoja 
mikrobangę energiją, tai visiškai 
galimas dalykas, jog jos sužadintos 
ksenono molekulės pradeda švytėti 
charakteringa m ėlyna šviesa. 
Mikrobangos prasiskverbia per 
žmogaus drabužius, nepraradusios 
žymesnės dalies energijos, o 
dažniuose, naudojam uose 
diatermijoje, jos taip pat giliai 
prasiskverbia j žmogaus organizma.
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